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Schoups advocaten krijgen automatisch data
over ondernemingen
Met trots introduceert Schoups haar eigen Automated Company Data. De
advocaten krijgen dagelijks real-time informatie over de wijzigingen van
ondernemingen waarmee zij connecties hebben. Denk aan het neerleggen van
jaarrekeningen, het ontslaan van bestuurders, het aannemen van een andere
bedrijfscommissaris, het aanvragen van een faillissement etc. Schoupsadvocaten zullen vanaf nu als eerste op de hoogte zijn.
Hoe doen we dat?
Schoups is het eerste advocatenkantoor in België met een automatische koppeling tussen de
gespecialiseerde dossierbehandelingssoftware, Dlex en Companyweb. Die laatste, Companyweb, is
een data driven onderneming die de informatie van alle ondernemingen in België kruist met de
databanken zoals de NBB, het staatsblad, de fiscus, de RSZ etc.
Aan bijna alle partijen, cliënten en contacten die voorkomen in onze dossiers is een
ondernemingsnummer gekoppeld. Onze advocaten kennen de ondernemingen waar zij mee
samenwerken, maar moeten ook in real-time op de hoogte blijven van alle relevante wijzigingen
binnen deze organisaties.
Dagelijks worden 7.000 ondernemingen in duizenden dossiers gecontroleerd op veranderingen. Als
er wijzigingen zijn in de data in de voorbije 24 uur, dan ontvangen de advocaten bij Schoups die
actief samenwerken in dossiers met deze partijen dezelfde dag nog een interactief overzicht van
alle mogelijke wijzigingen. De gecontroleerde data zijn bijvoorbeeld:

Jaarrekeningen – financiële rapporten van de laatste 4 jaar (met ratio‐analyse)

Gezondheidsbarometer

Kredietlimieten

Warnings‐systeem van knipperlichten die het risico op faillissement aangeven.

Overzicht van de bedrijfsleiding (en de onderlinge samenstelling)

Deelnemingen in andere ondernemingen (+ grafische voorstelling)

Faillissementsinfo

KYC‐rapporten

Informatie m.b.t. eventuele procedures WCO

Informatie m.b.t. eventuele RSZ‐dagvaardingen

Denk bijvoorbeeld aan een onderneming waarvan u een openstaande factuur van 150.000 euro wilt
invorderen. Als deze vennootschap plots voor de procedure het faillissement aanvraagt zonder dat
u dit weet brengt dit veel problemen mee. Hiervan tijdig op de hoogte zijn heeft impact op de
bepaling van uw rechtspositie, de te volgen strategie en bespaart u bijgevolg een hoop zorgen, tijd
en geld.
Het nagaan van deze data zorgt ervoor dat Schoups steeds als eerste op de hoogte is van nieuwe
ontwikkelingen en dus te allen tijde adequaat kan handelen. Een snel veranderende wereld vereist
state-of-the-art juridische bijstand: daarom introduceren wij Schoups Automated Company Data.
Vragen? Contacteer Ben Schaumont of Geert De Buyzer.
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