
    

    

KBC en iController slaan de handen in 
elkaar voor een beter credit management 

Brussel, 4 maart 2020 – Op 2 maart is een nieuwe samenwerking 

tussen KBC en softwarebedrijf iController van start gegaan. KBC zal de 

iController-software voorstellen aan klanten die hun credit 

management beter willen organiseren. De samenwerking dient om 

klanten te helpen bij het optimaliseren van hun cashflow, want credit 

management is nu bij veel bedrijven nog een tijdrovend en inefficiënt 

proces, waardoor ze heel wat cashflow – en dus ook 

investeringsmogelijkheden – mislopen. De software van iController 

helpt bedrijven om hun credit management-proces efficiënter en 

overzichtelijker te maken, zodat openstaande facturen sneller geïnd 

kunnen worden en er meer werkkapitaal beschikbaar is om de groei 

van de onderneming te ondersteunen. Minder openstaande facturen 

betekent ook minder kredietrisico en dus minder impact op de 

winstgevendheid en de cashflow van een onderneming.  



 Het klinkt u misschien bekend in de oren: bedrijven hebben het vaak 

moeilijk om gestructureerd bij te houden welke facturen nog betaald moeten 

worden. Bovendien zijn ze zich vaak niet bewust hoe de opvolging ervan kan 

verbeteren. Bij veel bedrijven verloopt alles namelijk nog manueel, soms 

door middel van verouderde processen, iets wat heel inefficiënt werkt. De 

credit management-software van iController maakt het leven van credit 

controllers aanzienlijk gemakkelijker. De software helpt hen bij het opvolgen 

van betalingen en het inschatten van risico’s. Het systeem geeft bijvoorbeeld 

aan wanneer en naar wie er aanmaningen gestuurd moeten worden, of 

wanneer het bedrijf verdere stappen moet ondernemen om het openstaand 

saldo te innen. Zo worden facturen sneller en efficiënter betaald, met een 

betere cashflow tot gevolg. 

  

KBC helpt haar klanten met het verbeteren en efficiënt beheren van hun 

werkkapitaal. Ondersteuning op het gebied van credit management is daar 

een belangrijk onderdeel van. Een goede cashflow zorgt namelijk voor meer 

investeringsmogelijkheden en een solide financiële basis. Om die reden gaat 

KBC een samenwerking aan met iController. KBC gaat de software 

voorstellen bij klanten die hun financiële processen willen optimaliseren. 

Wim Eraly, algemeen directeur Corporate Banking bij KBC divisie 

België zegt het volgende over de samenwerking: “Wij hechten veel belang 

aan gezond credit management van onze ondernemersklanten. Bedrijven 

die een goed overzicht houden van hun financiële flows kunnen sneller 

anticiperen, efficiënter investeren en met vertrouwen verder bouwen aan hun 

toekomst. Hierop zetten we sterk in met krachtige werkkapitaaloplossingen, 

ook in samenwerking met partners buiten KBC. Zo krijgen klanten op hun 

KBC Business Dashboard een realtime overzicht én accurate inzichten. De 

samenwerking met iController sluit daar naadloos bij aan.” 

  



Ook iController is erg enthousiast over de samenwerking. De Belgische 

scale-up zet sterk in op een gebruiksvriendelijke totaaloplossing voor credit 

management. Peter Janssens, CEO van iController, is tevreden: “We zijn 

erg blij om een samenwerking aan te gaan met KBC als partner. We zijn 

ervan overtuigd dat de toekomst van credit control bij automatisering ligt, een 

visie die KBC met ons deelt. Vandaag zijn bedrijven zich vaak niet bewust 

van de voordelen die kwaliteitsvolle automatisering en centralisering van 

credit management met zich meebrengt. Samen met KBC willen we daarin 

verandering brengen.” 
    

 

 

 

 

  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Over iController en KBC 

Over iController 

iController is een sterk groeiende Belgische scale-up. Het bedrijf biedt een geavanceerd all-in-

one platform voor credit management, risicobeheer en support. iController werd in 2007 

opgericht met als doel intelligente oplossingen te bieden voor credit management. De 

software laat toe om debiteuren efficiënt te beheren en alle nodige vervolgacties voor facturen 

te automatiseren in een gebruiksvriendelijke applicatie. Gebruikers (gaande van credit 

managers tot supervisors en CFO’s) zien alle cruciale informatie en communicatie in real time 

op één centrale plek in de cloud. Zo kunnen ze sneller facturen innen en krijgen ze de 

volledige controle over hun cashflow management. Aangedreven door AI, geeft iController 

aanbevelingen voor kredietrisico, betalingsgedrag en volgende stappen op basis van het 

gedrag van de gebruiker en de klant om op die manier de werkdruk te verlagen. Onder meer 

LeasePlan International, Securitas, CDK Global, FleuraMetz, Volvo, Mercedes-Benz en BMW 

maken gebruik van de software van iController. Het bedrijf heeft een kantoor in Gent 

(hoofdzetel) en Amsterdam. In 2020 opent iController een derde kantoor in Londen. 

Meer informatie: https://icontroller.org/ 

 

Over KBC (www.kbc.com) 

KBC is een van de toonaangevende financiële groepen in Europa. Het is een omnikanaal 

bankverzekeringsgroep met een geografische focus op Europa, die zich voornamelijk richt op 

retailklanten, KMO's en lokale midcaps. De groep bekleedt belangrijke en in veel gevallen 

leidende posities in zijn kernmarkten België, Centraal- en Oost-Europa en Ierland. KBC 

Corporate Banking is het Belgische bedrijvensegment van KBC Groep, met een 

kantorennetwerk in België, West-Europa, de US en Asia Pacific. Het segment richt zich op 

grotere ondernemingen en heeft een marktpenetratie van 60% in België. Binnen Corporate 

Banking wordt sinds kort alle expertise rond werkkapitaal in België gebundeld. KBC is één 

van de grootste bedrijven in België en staat genoteerd op Euronext Brussel (tickersymbool 

'KBC'). 
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