
…wij	kennen	ze	
allemaal

Steven	Penne

Keizer, koning, admiraal, …
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Welke partij is	het	best	voor

mijn organisatie?

Inschakelen van 
derde partij voor

incasso is 
onvermijdbaar Deurwaarder

+/- 500	in	België,	enkel bevoegd in	

België,	beperkt toegankelijk

Advocaat

Incassokantoor
Veel keuze,	ook met	internationale

dekking,	voor iedereen toegankelijk

Zeer uitgebreide keuze,	voor iedereen

toegankelijk mits uitgebreide studie
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Geen enkele partij geeft je	de	

mogelijkheid het hele traject

volledig zelfstandig af te

werken

Bevoegdheidsgebied
verschilt

Minnelijk Incasso

Dagvaarden

Zitting

Betekening

Uitvoeren

Incassokantoor Deurwaarder Advocaat



Doelstellingen
creditmanager
zijn duidelijk
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Hoogst mogelijke

recuperatie

Laagst mogelijke kost

Betrouwbare partner

Imago

Lage kosten debiteur



Op welke
basis maak

je een
keuze?

Prijs?

Recuperatiegraad?

Best	fit?

Centralisatie?

Benchmarking?



6 Hoe ziet het verdienmodel van 
elk alternatief eruit?
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Inkomsten zijn direct aan betalingen gerelateerd,	

controle op de	marginale	kosten	cruciaal

No	cure,	no	pay

MODEL

Risico op cherry picking,	gerechtelijk is uitzondering,	

beperkte impact bij beroepswanbetalers

Cherry	picking

GEVOLGINCASSO
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Hoe	meer aktes,	dagvaardingen,	betalingen,	etc.,	hoe

hoger inkomen.	In	principe gereguleerde tarieven.

Exploten

MODEL

Aangezien opdrachtgever in	principe opdraait voor de	

kosten,	ligt bruto recuperatie vrij hoog (non	cherries),	

maar ook de	kosten

Beperkt minnelijk

GEVOLGDEURWAARDER
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Inkomsten uit RPV,	forfait per	dossier	of uurtarief

Zitting en conclusies

MODEL

Dossier	moet voor de	rechtbank komen,	vonnis bij

verstek is “easy	money“,	vervangers,	stageairs ...	

Beperkt minnelijk

GEVOLGADVOCAAT



Incasso
scorecard geeft
inzicht

Bruto inning

Lage prijs

Zekerheid budget

Snelheid

Operationele kosten

Risico imago

Betrouwbaar

INCASSO DEURWAARDER ADVOCAAT

Kost debiteur



11

Wie probeert nu eigenlijk uw
doelstellingen te realiseren?



0012

Debtsale?
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Verdiscontering van	

toekomstige cashflow uit

openstaande vorderingen

Wat is 
debtsale
nu 
eigenlijk?

Hoofdsommen
Het	bedrag waar het	eigenlijk over	gaat

Schadebeding
Cfr.	algemene voorwaarden

Interesten

Cashflow

Wettelijke en gerechtelijke interesten
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Partij die	verschillende

elementen best	beheerst,	kan

beste prijs bieden

Prijs wordt
beïnvloed door 
verschillende
factoren

Prijs

Operationele kosten
Kosten voor uitvoeren van	het	proces

Recuperatie kosten
RPV,	dagvaarding,	betekeningen,	…

RAROC
Risk	Adjusted	Return	on	Capital	of	financiering	en

de	winstmarge



Debtsale scoort beter
op	alle vlakken

Bruto inning

Lage prijs

Zekerheid budget

Snelheid

Operationele kosten

Risico imago

Betrouwbaar

INCASSO DEURWAARDER ADVOCAAT

Kost debiteur

DEBTSALE



Keuze wordt door meerdere factoren

bepaald,	maar ...

Als ik kon
toveren …

...	meet en manage gedrag van

uw partners

...	1	partij voert grootste deel

van de keten uit

...	debtsale leunt best aan bij

belang	van	creditmanager

...	leg uw eieren op	een

verstandige manier in	

meerdere manden


