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Bierens Incasso Advocaten haalt de hoogst mogelijke score in Nederland bij incasso’s op bedrijven. 

Bovendien werkt Bierens op basis van ‘No Win, No Fee’: als een incasso niet slaagt, wordt er geen honorarium in  

rekening gebracht. Bij Nederlandse debiteuren verhaalt Bierens eventueel voor eigen rekening de rente en  

incassokosten, want de ‘vervuiler’ moet betalen, vindt directeur Sander Bierens. “Het staat in onze missie, want  

alleen zo kunnen we debiteuren opvoeden.”

Tekst: Wendy van Schie •  Fotografie: Blinkfotografie

Volgend jaar bestaat Bierens Incasso 
Advocaten zestig jaar, vertelt 
Sander Bierens, zoon van oprichter 

Frits Bierens. “Mijn vader is in 1952 in Veghel 
begonnen als eenmanszaak. Ik ben er 26  
jaar geleden bij gekomen en ben me gaan 
concentreren op incassozaken.” In 2001 
bestond de onderneming uit zes advocaten 
en zes ondersteuners. Sindsdien is het hard 
gegaan. “We zijn nu met dertig advocaten en 
zeventig ondersteuners.”
Bierens Incasso Advocaten is gespecialiseerd 
in incassozaken tussen bedrijven; behalve 
het incasseren van vorderingen behandelen 
de advocaten alle juridische problemen die 

B2B-incasso met   
              bijna 100 procent  
      kans op succes

binnen het handelsverkeer kunnen 
voorkomen. “Dat is het voordeel van de 
incassoadvocaat: we kunnen meer dan een 
incassobureau. Zeker met disputen geeft  
dat een groot voordeel want dan hebben  
we alles in één hand.

Internationaal
Sinds 2005 werkt Bierens internationaal.  
“We zijn begonnen met een Duitse advocate. 
De Duitse sectie is intussen flink uitgebreid. 
Inmiddels hebben we ook Belgische, Franse, 
Engelse, Spaanse, Italiaanse, Portugese, 
Poolse en Amerikaanse advocaten en juristen 
in dienst. Allemaal native speakers met 
kennis van het recht en rechtssysteem in 
hun land. De meesten van hen wonen in de 
omgeving van Amsterdam. Daarom hebben 
we in oktober 2007 een kantoor geopend 
aan de Hogehilweg in Amsterdam.” Die 
vestiging werd te klein. “We hebben nu het 
pand aan de Huddestraat 7 gekocht. Het is 
een prachtige locatie, vlakbij het centrum,  
met zeven eigen parkeerplaatsen en dicht bij 
een metrohalte.” Bierens heeft ook kantoren 
in Düsseldorf, Parijs, Barcelona, New York en 
Antwerpen (per 1 juli). “98 procent van  
de zaken wereldwijd kunnen we met onze 
eigen mensen oplossen.”

Goed debiteurenbeheer
Veel bedrijven in alle branches zijn  
klant, onder andere meer dan zestig 
beurs-genoteerde bedrijven. Zelfs grote 
advocatenkantoren geven hun incassozaken 
aan Bierens. “Maar we werken ook veel voor 
mkb’ers. Grote bedrijven hebben zelf juristen 
in dienst, die al een deel van het werk doen. 
Het mkb kunnen wij in een een-op-een-
relatie echte service geven. We adviseren 
bijvoorbeeld bij het optimaliseren van het 
debiteurenbeheer. Goed debiteurenbeheer  
is een voorwaarde voor een succesvolle 
incassoprocedure. Het is net zo belangrijk  
als goede algemene voorwaarden. Ook daar 
letten we op. We organiseren regelmatig 
gratis seminars voor onder meer  
mkb-ondernemers.”

Bierens berekent geen honorarium,  
maar houdt een percentage van het te  
incasseren bedrag. “Gemiddeld blijft er  
95 procent van de hoofdsom over. En bij 
Nederlandse debiteuren zelfs 100 procent, 
omdat we de incassokosten kunnen verhalen 
op de debiteur.” Bierens Incasso Advocaten 
behaalt de hoogste score in Nederland als 
het gaat om succesvol incasseren van  
vorderingen, tegen de laagste kosten.
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