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DIRK VAN THUYNE

D

e titel van Trends Gazellen
Ambassadeur is geen nieuwe
ervaring voor Belchim Crop
Protection. In 2007 ontving het
Londerzeelse bedrijf de prijs al eens.
“In onze sector is kritische massa
belangrijk. Je moet grote leveringen
kunnen aanbieden. Ook technische en
commerciële ondersteuning is belangrijk. Onze sector is erg geconcentreerd.
Maar wij kunnen ons als kleiner bedrijf
tussen de grote spelers bewegen”, vertelde oprichter Dirk Putteman toen.

Eigen moleculen
Elf jaar later is Belchim Crop Protection zelf een grote speler geworden. Het
bedrijf haalde vorig jaar voor het eerst
500 miljoen euro omzet. En dat is nog
maar een begin. Het management mikt
tegen 2020 op 700 miljoen euro. Belchim telt 480 medewerkers en is dringend op zoek naar nieuwe mensen.

Samen met drie werknemers begon
Dirk Putteman in 1987 vanuit een kleine
opslagruimte met de distributie van
gewasbeschermingsmiddelen. Tien jaar
later breidde hij zijn portfolio uit met
innovatieve actieve stoffen door samen
te werken met enkele partners in
onderzoek en ontwikkeling.
Een andere belangrijke mijlpaal in de
geschiedenis van Belchim Crop Protection was 2013. In dat jaar kocht het
bedrijf enkele eigen moleculen aan. “De
ontwikkeling en de registratie van
nieuwe producten is een proces van
jaren en kost veel geld. Om een product
op de Europese markt te lanceren ben je
al snel 200 à 300 miljoen euro kwijt”,
zei Dirk Putteman daar toen over. “De
ontwikkeling van eigen producten is
natuurlijk veel risicovoller dan het verzorgen van de distributie in opdracht
van anderen. Maar als het lukt, is die
activiteit veel winstgevender.”
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1. Adecco Personnel Services
2. Colruyt
3. Action
4. IKEA Belgium
5. OKay Buurtwinkels

In een kleine dertig jaar groeide Belchim uit tot een wereldspeler in gewasbeschermingsmiddelen. Na het overlijden
twee weken geleden van de amper 60-jarige Dirk Putteman
moet het bedrijf verder zonder zijn oprichter en bezieler.
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Welke bedrijven komen in
onze lijst? Het antwoord is
simpel: bedrijven die snel
groeien. De Trends Gazellen zijn niets anders dan
de snelste groeiers. De allersnelste groeier staat op
nummer 1.
We bekijken de groei over

vijf jaar. Voor deze editie
vergelijken we 2016 met
2012. We berekenen de
groei van drie variabelen:
de omzet, het personeelsbestand en de cashﬂow, in
absolute en procentuele
termen. Dat geeft zes
deelrangschikkingen. De

plaatsen op die deelrangschikkingen tellen we op,
wat de eindscore oplevert.
Een bedrijf dat alle zes
deelrangschikkingen aanvoert, heeft eindscore 6,
en staat bovenaan in de
eindrangschikking. Hoe
hoger de eindscore, hoe

De overname van de Franse branchegenoot Jade in april 2016 was het startsein van een wereldwijde expansie. Het
onderzoeksbedrijf produceert een biologische totaalherbicide, pelargonzuur,
dat een interessant alternatief kan zijn
voor het omstreden glyfosaat. Nauwelijks enkele weken later werd Orchem,
een nationale distributeur in Kroatië,
binnengehaald en nog voor het einde
van het jaar nam Belchim een meerderheidsaandeel in Engage Agro Corporation, een verkoopnetwerk in Canada.
Ook in 2017 lag de focus op internationalisering. In februari opende het
bedrijf een kantoor in Maleisië dat
dient als uitvalsbasis voor de ontwikke-

ling in Azië. In april volgde de acquisitie van het Duitse Proagro, een specialist in biologische gewasbescherming,
een van de belangrijkste groeisegmenten. De overname van Engage Agro
Corporation USA in mei 2017 was voorlopig het laatste wapenfeit. Belchim is

actief is in ruim 55 landen, maar de
ambitie reikt verder. Het doel is tegen
2020 in 97 landen actief te zijn.
Belchim zet fors in op onderzoek en
ontwikkeling. Meer dan 12 procent van

BELCHIM CROP PROTECTION
Belchim telt 480 medewerkers en is
dringend op zoek naar nieuwe mensen.

lager in de eindrangschikking.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens
vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst
van 2016 moeten minimaal
twintig werknemers gestaan
hebben voor grote en middelgrote bedrijven. Voor kleine
bedrijven volstaan tien werknemers. De omzet in 2012
bepaalt het onderscheid tussen

de medewerkers is in dat departement
actief. Het bedrijf beschikt over twee
proefstations: een Centraal-Europees
in Londerzeel en een Zuid-Europees in
het Franse Fronton. Die centra bestaan
uit grote velden en serres waar de typische gewassen van die regio worden

Belchim is actief is in meer dan 55 landen en streeft
naar 97 landen tegen 2020.

IS

De snelste groeier van de grote bedrijven
in Vlaams-Brabant is Pall Life Sciences
Belgium. De vennootschap is een onderdeel van Pall Corporation, dat zijn hoofdkwartier in New York heeft en wereldwijd
66.000 werknemers telt. Pall Life
Sciences biedt oplossingen aan voor
vloeistofbeheersing in de biotech- en de
farmasector. Eind 2017 centraliseerde
het bedrijf zijn drie Belgische vestigingen
in een nieuwbouw in Hoegaarden waar
ruim 200 mensen werken. Dochters van
buitenlandse ondernemingen komen niet
in aanmerking voor de Ambassadeurstitel van de Trends Gazellen.
Bij de kmo’s springt Euroﬁber naar de
eerste plaats. Het bedrijf is een onderdeel
van de Nederlandse Euroﬁber Group en
biedt met zijn glasvezelnetwerk een toekomstvaste en open infrastructuur aan
voor zowel bedrijven, overheden als nonproﬁtorganisaties. De ranking bij de
kleintjes wordt aangevoerd door Modero
Brussel, een kantoor van gerechtsdeurwaarders.
Opvallend in de rangschikkingen is de
aanwezigheid van Colruyt Group. Bij de
grote bedrijven is de distributiegroep
present met de vennootschappen OKay
Buurtwinkels (plaats 15) en Colruyt
Group Retail Partners (44). Ook bij de
kmo’s heeft Colruyt twee vertegenwoordigers met het distributiecentrum
E-Logistics (2) en de duurzame-energiepoot Eoly (4).
De distributiesector domineert de ranking
van de grootste rekruteerders. De kop is
voor de uitzendgroep Adecco Personnel
Services, maar daarna volgen alleen maar
winkelketens: Colruyt, Action, IKEA Belgium en OKay Buurtwinkels.

VAN LOKALE KMO
TOT WERELDSPELER

Internationale expansie

een groot, middelgroot en klein
bedrijf. De grote haalden een
omzet van meer dan 10 miljoen
euro, de middelgrote bleven
tussen 10 en 1 miljoen euro en
de kleine haalden een omzet of
brutomarge van minder dan
1 miljoen euro.
De snelste 100 groeiers bij de
grote bedrijven mogen zich
Grote Gazellen noemen. De

geteeld en waarop de doeltreffendheid
van hun producten wordt aangetoond.

Nieuwe aandeelhouders
Na het jarenlange aandeelhouderschap van ISK Biosciences (28%) zette
Dirk Putteman de deur open voor een
tweede Japans bedrijf: Mitsui Chemicals Agro (10%). De familiale aandeelhouder behield 62 procent. De rol van
de Japanners is niet alleen van ﬁnanciële aard. Beide bedrijven zijn ook
belangrijke leveranciers van Belchim.
Traditioneel is Japan een voorloper in
onderzoek en ontwikkeling voor
gewasbeschermingsmiddelen. “We willen blijven groeien, maar dan wel als
een zelfstandig bedrijf. Dat is cruciaal
om snel beslissingen te kunnen
nemen”, reageerde Dirk Putteman toen.
Zijn plotse overlijden laat een
enorme leegte na. Het management
rouwt om het verlies van zijn bezieler.
Maar het is vastbesloten niet alleen de
continuïteit te garanderen, maar ook
met volle kracht voort te bouwen aan
het bedrijf dat het in zijn hart draagt. z

snelste 75 bij de middelgrote
bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De snelste 50
bij de kleine bedrijven zijn de
Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar categorie
de lijst aanvoert, is niet altijd de
winnaar. Er gelden bijkomende
criteria. Zo moet een winnaar
operationeel onafhankelijk zijn.
Een dochter van een buiten-

landse onderneming komt niet
in aanmerking. En een winnaar
moet drie jaar wachten eer hij
nog eens kan winnen.
In deze en volgende edities van
Trends publiceren we de eindrangschikking voor Brussel en
de vijf Vlaamse provincies. We
eindigen op 22 maart, met de
eindrangschikking voor Vlaanderen.
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GROTE GAZELLEN DE 50 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

1

4

Pall Life Sciences Belg. - HOEGAARDEN

2

X

Action Belgium - ASSE

3

1

Vente-Exclusive.com - RUISBROEK

4

3

Materialise - HEVERLEE

5

Consultancy Services - SINT-STEVENS-WOLUWE
92 Tata
IT-consulting

6

10

7
8

X

9

Crop Protection - LONDERZEEL
23 Belchim
Gespecialiseerde gewasbeschermingsmiddelen

10

31

A&C systems - HOEGAARDEN

11

18

Puratos - GROOT-BIJGAARDEN

12

12

Asco Industries - ZAVENTEM

13

X

Mayekawa Europe - ZAVENTEM

14
15

‘18

‘17

Bedrijf
Siemens Industry Software - HEVERLEE

Totaal

139

26

X

148

27

International - STEENOKKERZEEL
39 T.C.R.
Gronddiensten voor de luchtvaart

172

28

X

177

29

Wezel Autoparts - TIENEN
32 Van
Groothandel in auto-onderdelen (UGC)

498

268

30

- KAMPENHOUT
55 Apok
Producent van daken en andere bouwmaterialen

504

291

31

Chemicals - OVERIJSE
35 Merck
Distributie van chemische specialiteiten

524

Belgium - DIEGEM
20 Clear2Pay
Innovatieve betaaltoepassingen voor financiële instellingen

296

32

Micro - HEVERLEE
25 JSR
Productie van chemicaliën voor de halfgeleiderindustrie

525

TUI Airlines Belgium - ZAVENTEM

332

33

343

34

7

PwC Enterprise Advisory - SINT-STEVENS-WOLUWE

348

35

14

Gilead Sciences Belgium - DIEGEM

361

36

X

GARAGE JUMA LEUVEN - HERENT

362

37

Belgium - ZELLIK
38 Diageo
Distributeur van sterke dranken

550

372

38

Belgium - VILVOORDE
49 Fenzi
Productie van verf en lak voor de industrie (groep Fenzi)

551

Lauder Cosmetics - DIEGEM
27 Estée
Fabricatie van cosmetica

387

39

X

13

OKay Buurtwinkels - HALLE

401

40

16

19

Pauwels Consulting - DIEGEM

404

41

X

17

NG - GROOT-BIJGAARDEN
22 MediaGeniX
Informaticadiensten en software

416

42

International - HEVERLEE
43 VWR
Distributie van wetenschappelijke benodigdheden

18

17

Canon Belgium - DIEGEM

419

43

X

19

51

GMED Healthcare - DIEGEM

425

44

Group Ret. Partn. - HALLE
24 Colruyt
Distributie

20

X

Adecco Personnel Services - GROOT-BIJGAARDEN

431

45

X

21

X

Zimmer Biomet - WEMMEL

438

46

Design - TERNAT
84 T&T
Distributie exclusieve huishoudartikelen, meubelen en slaapcomfort

618

22

11

Arval - ZAVENTEM

444

47

- HEVERLEE
63 Jungheinrich
Distributie en verhuur van heftrucks

625
627

Leverancier van filtratie-, separatie- en purificatietoepassingen

Warenhuisketen

Onlinewinkel (Vente Privée)

3D-printing, producent van prototypes en hardware

Deloitte Consulting - ZAVENTEM
Zakelijke dienstverlening

Luchtvaartmaatschappij

Distributie van toestellen voor mobiele communicatie (Lipscavent)

Productie van ingrediënten voor brood, banket en chocolade

Productie van complexe vliegtuigcomponenten (groep SRIF)

Productie en distributie van compressoren

Keten van buurtwinkels (Colruyt)

Consultingbureau voor IT, engineering en farma

Elektronica

Distributiecentrum voor medische apparatuur (Johnson & Johnson)

Hr-dienstverlener

Distributie van medische hulpmiddelen

Leasing en beheer van wagenparken (BNP Paribas)

Optimalisatie van producten en ontwikkelingsprocessen

AC Brussels - OVERIJSE
Concessiehouder Volvo

KMO10 SSI Schäfer - ZAVENTEM
Producten voor magazijninrichting

Zakelijke dienstverlening

Verkoop en marketing van biofarmaproducten (groep Gilead)

Concessiehouder BMW

Ernst & Young Tax Cons. - DIEGEM
Consultancykantoor

482
485

530
532
539
539

563

- TIENEN
94 CarsOnTheWeb
Autoveiling van tweedehandsvoertuigen

571

Kim's Chocolates - TIENEN

580

Chocoladefabrikant

Jette Clean - WEMMEL
Schoonmaakbedrijf

Devoteam - ZAVENTEM
Innovatieve technologieconsultancy

23

- ZAVENTEM
40 deMENSEN
Productie van televisieprogramma's

454

48

Security - DIEGEM
48 SERIS
Bewakings- en beveiligingsoplossingen (Separgefi Groep)

24

Global Central Labs - SINT-STEVENS-WOLUWE
88 PPD
Contract Research Organisation

456

49

16

25

Bedrijfsrev. - ZAVENTEM
26 Deloitte
Bedrijfsrevisoren

466

50

Brouwerij - VLEZENBEEK
69 Lindemans
Brouwerij van lambiekbieren

Integrated DNA Technol. - HEVERLEE
Producent van DNA-bouwstenen

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.
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MIDDELGROTE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: DESTINY

‘18

‘WE ONDERHANDELEN OVER
EEN BUITENLANDSE OVERNAME’
Het Zaventemse Destiny is niet langer een zuivere telecomintegrator, maar profileert zich
sinds kort als een intelligente brug tussen IT en telecom. DIRK VAN THUYNE

Drie overnames
Na een eerste kapitaaloperatie in
2009 ging Daan De Wever ruim een
jaar geleden op zoek naar een nieuwe
investeerder. “Veel bedrijven missen
kansen omdat ze niet groot genoeg denken. Onze ambitie reikt veel verder dan
België”, zegt hij. Het Nederlandse
Mentha Capital zag potentieel in Des64 8 FEBRUARI 2018 WWW.TRENDS.BE

Bedrijf

1

X

Eurofiber - ZAVENTEM

2

1

E-Logistics - HALLE

3

5

tec ICT - ZAVENTEM

4

6

Eaton Industries - GROOT-BIJGAARDEN

4

X

Eoly - HALLE

DAAN DE WEVER
“Veel bedrijven
missen kansen
omdat ze niet
groot genoeg
denken.”

Leverancier van hoogwaardige digitale infrastructuur

Distributiecentrum van de Colruyt Groep

Mobiliseert ICT-specialisten (Groep Human Capital)

Systemen en componenten voor elektrische energie

Duurzame-energieproducent (groep Colruyt)

6

2

Televic AV - GRIMBERGEN

7

7

Toxikon Europe - HEVERLEE

8

4

Destiny - ZAVENTEM

9

3

Daddy Kate - SINT-PIETERS-LEEUW

10

X

De Meuter Grondwerken - TERNAT

11

X

Devos Group - BEKKEVOORT

12

12

Anyseals - MERCHTEM

X

AP Logistics België - VILVOORDE

GF

O

pgericht in 2008 was Destiny
in de beginjaren een pure telecomspeler die grote jongens als
Proximus en Telenet wou uitdagen op de b2b-markt. “Het duurde
tot in 2012 vooraleer we ﬁnancieel
boven water kwamen en toen hebben
we fors geïnvesteerd in ons team en in
onze sales”, vertelt Daan De Wever, die
samen met zijn broer Samuel aan de
wieg van Destiny stond. “Al snel geloofden heel wat klanten in ons. Vooral
kleine, innovatieve kmo’s met een
externe IT-dienstenleverancier zijn
toen bij ons terechtgekomen.”
Intussen heeft Destiny de focus verruimd en is het niet langer een zuivere
telecomintegrator. “Nogal wat bedrijven hebben een telecomoperator, een
PBX-centrale (een intern telefoonnetwerk, nvdr) en een IT-leverancier, die
vaak elk in hun eigen hokje vastgeroest
zitten. Wij willen ons positioneren als
een intelligente brug tussen IT en telecom”, legt De Wever uit. “Ons doel is
enerzijds bedrijven toegang te geven
tot data en ze te laten communiceren
op een slimme manier en vanuit de
cloud. Anderzijds willen we partners
helpen hun businessmodel te vernieuwen om competitief te blijven tegenover de grote spelers.”

‘17

13

Audiovisuele oplossingen

Preklinisch onderzoek naar veiligheid geneesmiddelen

Provider van IT- en telecomdiensten

Drukkerij

Grondwerken

Fruitteelt- en handel

Distributie van industriële afdichtingen (groep United Seals Holding)

Grossier in automaterialen

Totaal

‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

24

14

Belgium - HEVERLEE
28 Medpace
Klinisch onderzoek voor de farmaceutische sector

31

15

X

62

16

Systems - ZELLIK
47 Kronos
Tijdsregistratie, toegangscontrole en afwezigheidsbeheer

72

17

13

Spiritus - WILSELE

72

18

X

Freshtrans - ROTSELAAR

Monashee - MERCHTEM

139
145

Keten van modewinkels (ZEB)

146
147

Onlinetools voor vastgoed (Corelio)

148

Koelvervoer van bloemen en planten

Euro Mex Plus - MACHELEN
KL 31 Smets
Koerierdienst

77

19

83

20

19

91

21

Belgium - ZAVENTEM
37 Yokogawa
Verkoop van procesbeheersystemen, test- en meetapparatuur

170

109

22

Belgium - HEVERLEE
24 ASM
Onderzoek en ontwikkeling voor halfgeleiderproducten

177

113

23

14

Charling - TERNAT

123

24

X

MI&S - ZAVENTEM

128

25

X

Ashfield - ZAVENTEM

138

Sign & Facade/Splen - MOLENSTEDE
Licht- en gevelreclame

Productie van salades, tapas en andere bereide maaltijden

162
168

179
181

Consultancybedrijf

Zakelijke diensten voor de medische sector

198

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
EN DE KLEINE GAZELLEN VINDT U OP WWW.TRENDS.BE/GAZELLEN.

KLEINE GAZELLEN DE 25 HOOGST GERANGSCHIKTE*
‘18

“Ons doel is bedrijven toegang te geven tot data en ze te laten
communiceren op een slimme manier en vanuit de cloud”
tiny en bracht 10 miljoen euro vers
kapitaal in.
Het geld werd meteen ingezet. Destiny nam eerst Ergatel over. Eind vorig
jaar volgden met Meritel en IT101 twee
nieuwe acquisities.
De omzet bedraagt 29 miljoen euro
per jaar. Dit jaar mikt het bedrijf op
50 miljoen euro. “De organische groei
bedraagt 20 procent. Daarnaast onderhandelen we over een buitenlandse
overname”, legt Daan De Wever uit.
Het aantal medewerkers nadert stilaan de kaap van 100. “In onze sector is
het niet gemakkelijk de juiste mensen
te vinden. Wij proﬁleren ons graag als
een tikkeltje anders dan de rest. Zo
hebben we veel aandacht voor het wel-

zijn van onze medewerkers en doen we
ons best om een lerende omgeving te
creëren. Bij selectieprocedures kijken
we dan ook meer naar de attitude van
de sollicitant dan naar zijn basiscompetenties.”

Awards bij de vleet
Destiny verzamelde al heel wat
mooie prijzen en awards. Zo kreeg het
bedrijf vorig jaar de Most Sustainable
Growth-award op de Deloitte 2017
Technology Fast 50. Dat is een jaarlijkse selectie van de snelst groeiende
vijftig technologiebedrijven met een
hoofdzetel in België. Daarnaast komt
nu de prestigieuze trofee van de Trends
Gazellen Ambassadeur te staan. z

‘17

Bedrijf

1

X

Modero Brussel - STROMBEEK-BEVER

2

X

Het Brood - HOEGAARDEN

3

X

Octinion - HEVERLEE

4

X

Pulso Europe - KESSEL-LO

5

X

Qaelum - HEVERLEE

6

X

Flying Services - LEUVEN

7

X

Integratech - SCHERPENHEUVEL

8

X

Companyweb - VILVOORDE

9

X

Talent in Motion - GROOT-BIJGAARDEN

10

X

Wedis - WEZEMAAL

11

X

Ecocoon - RUMMEN

12

X

Bounce Wear - SINT-PIETERS-RODE

13

F. & P. - TERVUREN
24 Delrue
Bakkerijen (Au Flan Breton)

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Bakkerij

Innovatie in landbouwmechanisatie

Psychosociale begeleiding op de werkvloer

Kwaliteitsmonitoring voor ziekenhuizen

Administratie en levering van personeel voor events

Ledpartner voor lichtplanners en -installeurs

Bedrijfs- en handelsinformatie

Projectsourcing voor de medische sector

Distributie (Delhaize)

Isolatiespecialist

Verkoop van sportartikels (basketbal)

Totaal

‘18

‘17

Bedrijf

Totaal

42

14

X

La Wache - SINT-GENESIUS-RODE

46

15

10

Thiry Paints - HERENT

120

16

9

Care 4 Fleets - VILVOORDE

125

17

19

Dileoz - ZAVENTEM

138

18

16

Kristotrans - KEERBERGEN

150

19

X

Belgo Home Construct - TERVUREN

155

20

X

Sterckx - ZAVENTEM

179

21

Solutions - LEUVEN
32 XeniT
Documentbeheer

183

21

X

200

23

Vleeswaren - MOLLEM
46 Nauta's
Patéproducent

220

24

14

I M & S - LEUVEN

228

25

X

Anankei - HEVERLEE

234

Wasserij

236
240

Handel in verf- en decoratiematerialen

245

Fleetdienst

281

Totaaloplossingen voor hr-diensten

282

Bulk- en containervervoer

Bouwbedrijf

284
286

Verwarmingsinstallateur

286

Living Tomorrow - VILVOORDE
Ontmoetingscentrum

304
315
318

Heren- en dameskleding

328

IT-consultant

* DE VOLLEDIGE RANGSCHIKKING VAN DE GROTE, DE MIDDELGROTE
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AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: MODERO BRUSSEL

TRENDSETTER IN
DATASYNCHRONISATIE
Modero Brussel voert de lijst van de Vlaams-Brabantse Trends Gazellen bij de kleine bedrijven aan. Het kantoor van gerechtsdeurwaarders wenst niet mee te werken aan de verkiezing.
“Gezien de deontologie van ons beroep zijn we niet uit op promotie”, klinkt het. DIRK VAN THUYNE
IS

A

ls er één persoon is die niemand
graag aan zijn deur heeft, is het
wel een gerechtsdeurwaarder.
Want dat betekent dat je schulden hebt. Meestal zal de schuldeiser
eerst proberen de vordering te innen
buiten het gerecht om. Hij kan dat op
eigen houtje doen of hij kan daarvoor
een gerechtsdeurwaarder in de arm
nemen. Die laatste probeert dan via een
minnelijke invordering aan het geld te
komen. Lukt dat niet, dan zit er voor de
schuldeiser niets anders op dan over te
gaan tot een gerechtelijke procedure. In
dat geval krijgt de gerechtsdeurwaarder
een andere rol toebedeeld. Dan wordt
hij een gerechtelijke ambtenaar die de
schuldenaar ofﬁcieel op de hoogte
brengt van de uitspraak van de rechter
en er ook op toeziet dat die uitgevoerd
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wordt. De gerechtsdeurwaarder kan dan
beslag leggen op het loon, op roerende
en onroerende goederen.

Bemiddeling staat centraal
De wortels van Modero gaan meer
dan vijftig jaar terug in de tijd. Sinds Jan
De Meuter in 2001 de leiding nam, evo-

del’. Iedereen is het erover eens dat
bemiddeling de te bewandelen weg is.
In België garandeert Modero een volledige dekking met een formeel netwerk
van gerechtsdeurwaarderskantoren,
verspreid over Vlaanderen, Brussel en
Wallonië. De onafhankelijke vennootschappen varen onder de vlag van
Modero – zoals Modero Brussel – of
onder hun eigen uithangbord. Alle kantoren delen dezelfde ﬁlosoﬁe en werkwijze die vastliggen in het Modero
Charter, dat de waarden en gedragsregels in deontologie, transparantie en
dienstverlening omvat. Die dienstverlening stopt niet aan de landsgrenzen.
Modero is ook actief in het buitenland in
samenwerking met vaste partners.
De bedrijfsﬁlosoﬁe houdt in dat het
Modero-netwerk alle dossiers met
dezelfde kwaliteit en kostenbesparende
invorderingstechnieken behandelt. Via
de loketten van de kantoren blijft de
lokale betrokkenheid behouden.
Modero is een trendsetter in datasynchronisatie. Het ontwikkelde zijn eigen
software die ervoor zorgt dat elke stap
van het invorderingstraject gebaseerd is

Modero ontwikkelde zijn eigen software die ervoor zorgt
dat elke stap gebaseerd is op de recentste informatie.
lueerde het traditionele kantoor naar
een bedrijf dat de grenzen van het
beroep probeert te verleggen. De naamswijziging in 2008 naar Modero was niet
toevallig. Zowel in het Spaans als in het
Italiaans betekent het woord ‘ik bemid-

op de meest recente informatie. Naar
eigen zeggen is die werkwijze uniek in
de sector. Het grote voordeel ervan is de
kostenefﬁciëntie van het dossier. Dat
illustreert de noodzakelijke sociale
reﬂex van de gerechtsdeurwaarder. z

