
dure op te starten. Dit is de enige mogelijk-
heid om in korte tijd de goederen van de 
wederpartij te ‘bevriezen’. 

Faillissement aanvragen
Als het tot een vonnis komt – of dat nu 
gebeurt via een bodemprocedure, een 
Europees betalingsbevel of een Italiaans 
betalingsbevel met clausule van executie bij 
voorraad – zal de wederpartij moeten over-
gaan tot betaling. Gebeurt dit niet, dan kunt 
u besluiten om een executieprocedure op te 
starten. Het doel: de (on)roerende goederen 
van de wederpartij in beslag nemen zodat de 
vordering alsnog wordt voldaan. Als blijkt dat 
de wederpartij insolvent is en beslaglegging 
niet mogelijk is, kunt u het faillissement van 
de debiteur aanvragen. De Italiaanse faillis-
sementsprocedure wijkt echter af van die in 
Nederland. Bij ons in Nederland is het moge-
lijk om het faillissement van een debiteur aan 

te vragen zonder de beschikking te hebben 
over een executoriale titel. In Italië werkt 
dat anders. Daar moet u eerst procederen 
om een executoriale titel te krijgen en pas 
daarna kunt u een faillissementsprocedure 
starten. Voor het verkrijgen van een execu-
toriale titel gelden bovendien andere eisen. 
Vooral kleine schuldeisers lopen daartegen-
aan. Zo kan een debiteur bijvoorbeeld pas 
failliet worden verklaard als de totale schul-
den minimaal € 30.000,- bedragen.

Goed overleg
Vanwege deze ‘hot topics’ van de Italiaanse 
procedures, is het van groot belang om alle 
juridische, commerciële én economische 
aspecten in een zaak goed tegen elkaar af te 
wegen voordat u aan het procederen slaat. 
Het opstarten van een bepaalde procedure 
is een delicate beslissing, die u alleen kunt 
nemen in goed overleg met een Italiaanse 

advocaat. Pas als alle kanten van een zaak 
zijn belicht, kunt u weloverwogen een be-
paalde weg inslaan en alles in het werk stel-
len om zo succesvol mogelijk te incasseren. 
Zeker in Italië geldt dat een slechte schikking 
soms beter is dan een goed vonnis. De vraag 
is alleen of dit ook in uw specifieke zaak van 
toepassing is.

mevrouw Dott.ssa W. Parente, Italiaans Juriste
Bierens Incasso Advocaten

meer weten? www.fenedexpress.nl, zoek op 
 Juridische aspecten van export, italie

1 Op denemarken zijn het verdrag van Brussel 
en de overeenkomst tussen eG en denemarken 
van toepassing. Het verdrag van Lugano(2007)  
is van toepassing op noorwegen, iJsland en 
Zwitserland.

ABn AmrO reikt de Jan Huygen van Linschoten prijs alweer voor 
de achtste keer uit. de prijs in het leven geroepen om internatio-
naal actieve ondernemers te erkennen en stimuleren. Fenedex is 
vertegenwoordigd in de jury die de winnaar van 2010 kiest.

Deze exportprijs ontleent haar naam aan Jan Huygen van 
 Linschoten (1563-1611), een Nederlandse koopman en ontdekkings-
reiziger, die aan het einde van de zestiende eeuw zijn reisgeschrif-
ten publiceerde. Hiermee stimuleerde hij andere Nederlanders 
om hun handel naar Azië uit te breiden. Het is dit jaar precies zijn 
400-ste sterfdag.

Hoe scoort uw onderneming?
Alle niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven, die internatio-
naal zakendoen, maken kans op de Jan Huygen van Linschoten 
Prijs 2010. Uiteindelijk zal de prijs naar de ondernemer gaan, die in 
de ogen van de jury het beste scoort op ambitie, ondernemerschap 
en verkoopconcept en culturele aspecten van het internationaal 
zakendoen.

winnaars 2009
De winnaars van de Jan Huygen van Linschoten Prijs 2009 waren:
• HGG profiling equipment Bv
• BerG toys
• eAS europe Bv

maak kans op de hoofdprijs van 
€ 25.000,-
Uit alle inzendingen worden 3 finalisten gekozen die op dinsdag 8 
februari tijdens het World Tennis Tournament in Ahoy Rotterdam een 
bedrijfspresentatie geven aan de jury en het publiek.

De winnaar van de Jan Huygen van Linschoten Prijs gaat naar huis 
met € 25.000,- en een prachtige sculptuur. De twee andere finalisten 
worden beide beloond met een geldbedrag van € 7.500,-.

deelnemen
Wilt u kans maken op één van deze prijzen? Vul dan voor 31 decem-
ber 2010 het deel nameformulier in en stuur deze naar 
hvl.prijs@nl.abnamro.com.

JAn HuYGen vAn LinScHOten priJS 2010
treed in de voetsporen van Jan H. van Linschoten
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