
Uitdagingen bij
invorderen

• Strategie – Partners - Selectiecriteria
• No cure no pay?
• Vaste prijzen?
• Lage prijs = laag resultaat, hoge prijs = 

hoog resultaat?
• Netto-recuperatie ?

• GDPR?
• Reputatie versus recuperatie?
• Kosten debiteur?
• Sociaal aanvaardbaar?
• …





Private/Public

Advocaat, incassobureau, 
gerechtsdeurwaarder…

Gerechtsdeurwaarders

Debtor

?

Local system A
Local system B
Local system C

Local system X
Local system Y
Local system Z

▪ Geen inzicht in proces en reële kosten
▪ Dossiers worden over de muur gegooid
▪ Geen uniform proces – geen uniforme data
▪ Geen geconsolideerde rapporten of dashboards
▪ Onmogelijk om data privacy & compliancy te garanderen
▪ IT integratiekosten

Credit management

File transfers

File transfers

File transfers?
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▪ Geen uniform proces – geen uniforme data
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Private/Public

Gerechtsdeurwaarders

Debtor

Credit management

Advocaat, incassobureau, 
gerechtsdeurwaarder…Online platform

Integratie

Verdeling dossiers

Dossierbeheer

Reconciliatie

Rapporten

Dashboard

▪ Kortere doorlooptijd 
▪ Dashboards & rapporten
▪ Netto recuperatie als KPI
▪ Benchmark alle incassopartners
▪ Eén platform voor alle dossiers en alle fases
▪ Geen dossiers doorgestuurd tussen partners
▪ IT en dienstverlener gescheiden







Community

• Meerdere partners in elk 
arrondissement

• Gerechtsdeurwaarders, 
Advocaten en incassobureau’s

• Nu reeds enkele honderden
dienstverleners

Klanten

• Health
• Transport
• Telecom
• Retail
• Services
• Publieke sector



Waarom sluiten
dienstverleners
aan?

• Gevariabiliseerde IT kost

• Identieke mogelijkheden dan de 
grootste structuren

• Focus op dienst zelf

• In associatie meedingen naar grotere
opdrachtgevers



Welke concrete resultaten biedt een centraal platform als Virteo?

1. Uw netto recuperatiegraad zal verbeteren, of u nu met één of met 
meerdere incassopartners werkt.

2. U krijgt een beter inzicht en verkrijgt data die u helpt in het bepalen van uw 
algemene credit management strategie.

3. U kan zich ervan verzekeren dat uw incassopartners sociaal aanvaardbare 
praktijken toepassen en dat uw merkreputatie niet wordt beschadigd.

4. U vermijdt belangrijke risico’s rond GDPR en andere privacy vereisten
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