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Nationale Business Succes Award 2015: iedere zondag op RTL7 om 12:55 uur 

 

Bierens Incasso Advocaten BV winnaar 2015 in incassobranche  

 

Rotterdam – Bierens Incasso Advocaten BV is uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de incassobranche 

door het Nationale Business Succes Award Instituut. Met een duidelijke strategiekeuze en onderscheidend 

dienstenpakket heeft het advocatenkantoor zich ontwikkeld tot een innovatieve incassospecialist voor de 

zakelijke markt. ‘Dankzij het internationale team van advocaten in dienst, weet Bierens praktisch, 

doortastend en met grote juridische kennis openstaande vorderingen te innen, in het binnen- en buitenland’, 

aldus de Nominatiecommissie.  

 

De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Bierens Incasso Advocaten 

BV een voorbeeld van Hollands ondernemerschap. ‘Specialisatie, focus en internationalisatie zijn de 

sleutelwoorden bij Bierens. Als eerste advocatenkantoor in Nederland richt Bierens zich uitsluitend op de 

incassomarkt. De focus is daarbij om uitsluitend voor B2B-relaties te werken. Onderscheidend is het 

internationale servicepakket. Dankzij haar Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse, Franse, Spaanse, Portugese, 

Italiaanse, Griekse, Roemeense en Poolse advocaten, kent Bierens als geen ander de regels en wetten uit de 

betreffende landen om grensoverschrijdende incassozaken doeltreffend tot een goed einde te brengen.’ 

 

Opmerkelijk onderscheidend vermogen 

 

De jury prijst de strategie van het advocatenkantoor. ‘Bierens is het enige advocatenkantoor in Nederland dat 

gekozen heeft om andere rechtsgebieden links te laten liggen en te kiezen voor de incasso-advocatuur. Feitelijk 

zijn zij de uitvinder daarvan’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘Zij hebben 

goed ingespeeld op het feit dat de groeiende complexiteit rondom vorderingen – zeker bij taal-, cultuur- en 

jurisdictie overschrijdende incassozaken - om absolute specialisten vraagt. Doordat het aantal internationale en 

betwiste zaken toeneemt, is Bierens met haar internationaal juridische expertise sterk gepositioneerd. 

Daarnaast  onderscheiden zij zich door B2C-incasso’s links te laten liggen.’ Meer informatie: 

http://www.bierensgroup.com 

 

Hoofdprijs van 100.000 euro 

http://www.bierensgroup.com/


Als branchewinnaar 2015 maakt Bierens Incasso Advocaten kans op de titel ‘Beste bedrijf van Nederland’ en op 

de jaarlijkse finalehoofdprijs van 100.000 euro. De overall finale-winnaar wordt januari 2016 bepaald door de 

onafhankelijke en gerenommeerde finalejury, bestaande uit Steven van Eijck (Ver. Rai), Hans Rijnierse (SER-

raadslid), Prof. Sylvester Eijffinger (Hoogleraar economie), Joan Bassa (CEO Humanwave.nl) en Bernd Schneider 

(Uitvinder en jurylid Beste Idee van Nederland). 

 

Over het Nationale Business Succes Award Instituut 

Het Nationale Business Succes Award Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks de beste bedrijven van Nederland 

in specifieke branches op basis van strenge selectiecriteria. Een Succes Award wordt op basis van onderzoek 

toegekend aan ondernemingen die excellente resultaten hebben bereikt in hun branche en een lichtend 

voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business Succes Award is de eerste en de enige 

jaarlijkse ondernemersprijs van Nederland, met een eigen televisieprogramma en een hoofdprijs van 100.000 

euro.  

 

De missie van het Nationale Business Succes Award Instituut is tweeledig: het delen van actuele innovaties en 

kennis over de succesfactoren van ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, alsook het 

versterken van het succes, de merkbekendheid en de company pride van de genomineerde ondernemingen via 

deze ondernemersprijs en het platform van de Nationale Business Succes Award. 

 

De huidige editie van Nationale Business Succes Award, (2015) inclusief het aanverwante tv-programma De 

Succesfactor, is gestart in februari en wekelijks te volgen op RTL 7, zondag 12:55 uur tot einde 2015.  

 
 

 
 


