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Laat je stem 
het werk doen
Dicteer met Philips
SpeechOne en SpeechLive

Philips SpeechOne  
Wireless Dictation Headset

SpeechOne

Philips SpeechLive 
Cloud Dictation Solution
Philips SpeechLive

SpeechOne 

werd speciaal ontworpen als het 
ideale spreekinstrument voor als je 
wilt dicteren en toch je handen vrij 
moet houden. Philips SpeechOne is 
de nieuwe Innovatieve professionele 
dicteerheadset voor optimale 
spraakherkenning en dicteerbehoeften. 
Ideaal in gebruik, hygiënisch en 
ongestoord langdurig draagbaar.

SpeechLive 

is de nieuwe basis voor al uw dicteerwerk 
en maakt, indien gewenst, gebruik van ’s 
werelds beste spraakherkenningsservice. 
Snel, altijd en overal een tekst generen 
was nog nooit zo makkelijk. De software 
en de smartphone app zijn altijd up-to-
date en werken op MacOS en Microsoft 
Windows. Stap nu over op Philips 
SpeechLive en geniet van zorgeloos 
werken. Laat voortaan je stem het werk 
doen. Profiteer nu en vraag een offerte aan 
bij Ateq International.

No 1 in SPS global 
customer satisfaction 

survey 09/2017.

Ateq International BV · T: 040-2350077
www.ateq.nl · www.speechlive.cloud
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ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

Juridisch vertalen, een vak apart!

Van IP-recht tot arbitragerecht en alle juridische deelgebieden er tussenin: 

JMS heeft de vertaalspecialist in huis.

Bent u op zoek naar een juridisch vertaalbureau met kennis van 
zaken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T 0299-351851  |  E info@jmstext.nl  |  W www.jmstext.nl

adv team jms a4 staand.indd   1 10-01-18   08:55
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MICHIEL VAN KLEEF, 

MANAGING EDITOR

(VANKLEEF@MR-MAGAZINE.NL)

Deze maand had ik zeker over wel drie zeer actuele onderwerpen kunnen schrijven. 
Bijvoorbeeld over de farce bij het Openbaar Ministerie, waar (ex)topmannen elkaar 
voor rotte vis uitmaken en onthullende inkijkjes bieden in de cultuur van een orga-

nisatie die als primair doel heeft het opsporen en aanklagen van de rotte appels in onze sa-
menleving. 
Of over de farce die de hervorming van de rechtsbijstand zo langzamerhand dreigt te wor-
den. Met een bewindsman die – hoewel hevig gesouffleerd – in de Tweede Kamer niet over-
tuigend kan aantonen dat hij echt wel weet waar hij het over heeft.
Of over de farce die zich afspeelt rond het kinderpardon, waarbij het kabinet in al zijn on-
wijsheid (en ik wil hier ook graag het woord ‘laf’ in de pen nemen) besloot om de discreti-
onaire bevoegdheid over te hevelen van de staatssecretaris naar de directeur van de IND. 
Nee, hoewel verleidelijk, zijn het onderwerpen waarover al veel gezegd is. Ik beperk me 
daarom even tot ons eigen nieuws in dit nummer van Mr., namelijk de stand van zaken rond 
de vijftig grootste advocatenkantoren van ons land. Daar zie je een trend die steeds mani-
fester wordt en die extra zichtbaar wordt gemaakt doordat de redactie van Mr. besloot nu 
eens niet te volstaan met een vergelijking van dit jaar met het jaar ervoor, maar de ontwik-
kelingen over de afgelopen vijf jaar in beeld te brengen.
Je ziet dan dat de trend van de geleidelijke terugval van het middelgrote regionale kantoor 
almaar duidelijker wordt. Het enige verrassende is dat het nog steeds niet erg snel gaat. De 
advocatuur ziet er in vergelijking met tien jaar geleden nog min of meer hetzelfde uit, er 
zijn hooguit een aantal buitenlandse spelers en nichekantoren bijgekomen. Er is echter nog 
geen fusiegolf gaande onder de middelgrote regionale kantoren, de hoek waar de klappen 
nu echt beginnen te vallen.
Bij de tien grootste stijgers van de afgelopen vijf jaar zit geen enkel regionaal kantoor, ter-
wijl bij de tien sterkste dalers maar liefst zeven regionale kantoren zitten. Kortom: de voor-
spellingen komen uit. Middelgrote kantoren als Van Benthem & Keulen en Ploum laten zien 
hoe het moet: focus op een beperkt aantal sectoren en rechtsgebieden, een zeer duidelijk 
beleid, consequent doorgevoerd, onderscheidend vermogen door innovaties en aantoonbaar 
toegevoegde waarde. Vanaf pagina 34 veel meer over dit onderwerp.

3 X FARCE EN 1 X TOP 

Mr. is hét onafhankelijk magazine voor juristen. 
Het bericht, belicht en becommentarieert actuele 
zaken in de juridische wereld. De oplage van Mr. 
is 28.000; het blad verschijnt negen keer per jaar. 
Mr. heeft een website, www.mr-online.nl, en kent 
ook een wekelijkse nieuwsbrief.

Informatie over abonnementen: zie onderaan dit 
colofon
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INTERVIEW
26 INDIVIDUELE MORAAL AAN DE KAPSTOK

Schrijver en jurist Roxane van Iperen, begonnen bij 
NautaDutilh, vindt dat juristen meer moeten nadenken, écht 

nadenken. Over bijvoorbeeld hun rol als tolk tussen de 
rechtstaat en de burger, het verschil tussen individuele 

moraal en bedrijfsmoraal en de vraag waarom het maar niet 
lukt met de diversiteit op grote kantoren.

NIEUWS
8 MET ONDER MEER ‘GERECHTSGEBOUWEN NAAR 
ENERGIELABAL A’, DE HOGE RAAD VOOR DUMMIES, 
HAVILTEXEN MAAR, LHBTI-OPTIMISME OP ZUIDAS, 
MEESTERS VAN DE WEEK EN BLOGS
12 PERSONALIA EN ARBEIDSTHERMOMETER
15 GOUDEN TOGA, SLEUTEL EN BEF UITREIKING
17 MR . STUDENTEN SELECTIE VAN DE SITE 

RUBRIEKEN
25 SNELRECHT

44 DEALMAKERS RECENTE DEALS

COLUMN
33 ARREST HET DOMSTE ARREST VAN HET JAAR 

SUBSIDIAIR
55 DE ANDERE KANT ROLAND MANS (CORTEN DE 
GEER ADVOCATEN) 
57 NACHTKASTJE WAT LEEST LIZZY AUGUSTINUS 
(KNEPPELHOUT & KORTHALS)?
58 NETWERKEN IE-DINER

SENIOR/JUNIOR
50 WAAR FUNDAMENTELE RECHTEN BOTSEN 
Jens van den Brink (Kennedy Van der Laan) en 
Georgina Nühn (Le Poole Bekema) opereren in  
de snelle wereld van media en entertainment. Daar 
raken privacy, vrijheid van meningsuiting en  
andere fundamentele rechten elkaar. Waar liggen  
de grenzen?

SCRIPTIEPRIJZEN
46 ALTIJD PRIJS! 

Het barst van de juridische scriptieprijzen in 
Nederland − er zijn er zo’n 35. Onlangs zag er weer 

eentje het levenslicht: de Piet Hein Donner prijs voor 
scripties over de rechtstaat. Waarom stellen 

organisaties zo’n prijs eigenlijk in, en wat heb je eraan 
als je er een wint? 

ACTUEEL
34 TOP 50 ADVOCATUUR
Mr. presenteert het jaarlijkse overzicht van de top 50 van 
advocatenkantoren. En maakt dit jaar ook – op pagina 40 
en verder – een analyse van de groei en krimp in de 
periode van 2014 tot 2019.



8 / Mr. 1 2019

NIEUWS

De komende jaren worden bijna alle gerechtsgebouwen 
verduurzaamd. Hoewel de overheid de verplichting heeft 
opgelegd dat alle kantoorgebouwen in 2023 energielabel C 
moeten hebben, wil het Rijksvastgoedbedrijf – eigenaar 
van de meeste gerechtsgebouwen – doorpakken zodat de 
panden gemiddeld op A uitkomen

Gemiddeld hebben de gerechtsgebouwen nu energielabel C, 
vertelt Ron van den Boom, bij het Rijksvastgoedbedrijf ver-

antwoordelijk voor de verduurzaming van de gerechtsgebou-
wen. Daarvan zijn er 37: dertig zijn eigendom van de staat, ze-
ven worden gehuurd op de markt (Almelo, Almere, Amersfoort, 
Apeldoorn, Eindhoven, Leiden, Tilburg – maar een deel van de 
rechtbank Den Haag wordt ook gehuurd). Deze kennen uit-
schieters naar boven en naar beneden. “Neem het pand van de 
rechtbank Breda, dat heeft A+++. Ook het nieuwe pand van het 
gerechtshof Amsterdam heeft A+”, zegt Van den Boom.
Daar staat tegenover dat er ook panden zijn met label G. “Dat is 
de locatie Nijmegen – zittingsplaats voor de rechtbank Arnhem 
– en het pand van de Raad voor de rechtspraak aan de Haagse 
Kneuterdijk. Beide zijn monumenten, en hiervoor geldt geen 
labelverplichting. Ook is nog niet duidelijk welke duurzaam-
heidseisen gelden voor monumenten. Desondanks gaan we met 
de verduurzaming aan de slag.”

Isolatie
Breda is momenteel de enige A+++-rechtbank. De in aanbouw 
zijnde rechtbank Amsterdam (gereed in 2021) krijgt energielabel 
A++. Er zijn drie gebouwen met A+ (Amsterdam IJdok, Bergen op 
Zoom en Leiden). Het Tilburgse gerechtsgebouw wordt dit jaar 
aangepakt en komt dan ook uit op A+. 
Vijf gerechtsgebouwen hebben A, vijf hebben B en negen heb-
ben er C. Maar zes hebben slechts D, vier hebben E en het al eer-
der genoemde gebouw in Nijmegen zit op G.

Dat de gerechtsge-
bouwen ‘gemiddeld 
op C’ zitten, vindt 
het Rijksvastgoed-
bedrijf niet voldoen-
de. Van den Boom: 
“De Raad voor de 
rechtspraak en het 
Rijksvastgoedbedrijf 
streven ernaar dat 
ze gemiddeld op A 
komen te zitten. 
Voor gebouwen die 
nu C hebben – vol-
doende op grond van het Energieakkoord uit 2013 – betekent dat 
vooral investeren in isolatie van gevels en daken, en energiezui-
nige apparatuur aanleggen.”
Onlangs is als uitwerking van het Energieakkoord nieuwe re-
gelgeving van kracht geworden voor kantoren. Die schrijft voor 
dat kantoorgebouwen in 2023 label C moeten hebben. Voor grote 
vastgoedbezitters zoals het Rijksvastgoedbedrijf gelden afwij-
kende regels en is 2023 niet de einddatum. Van den Boom: “Wij 
zullen onze panden energiezuinig maken volgens een route-
kaart die uitgaat van 49 procent energiebesparing in 2030 en ge-
middeld CO2-neutraal in 2050. De routekaart houdt in dat we op 
een natuurlijk moment een gebouw onder handen nemen. 
Wanneer dat precies is, ligt aan de levenscyclus van het ge-
bouw. Als we toch bezig zijn, maken we van gebouwen die nu D 
tot en met G hebben geen C, maar stoten direct door naar A. Dat 
is efficiënter. Vóór 2023 alles naar C brengen en daarna nog een 
keer alles, in een tweede ronde, naar A is veel duurder.”
Zoals altijd het geval is bij grootschalige renovatie, zullen de 
gebruikers van de gebouwen tijdelijk een ander onderkomen 
moeten zoeken, verwacht Van den Boom. (MK)

‘ALLE GERECHTSGEBOUWEN NAAR ENERGIELABEL A’

DUURZAAMHEID

Rechtbank Breda: energielabel A+++ 

(foto: Rijksvastgoedbedrijf)

MR. MAAKT SPECIAL VOOR RECHTENSTUDENTEN
Na de succesvolle lancering van de website afgelopen zo-
mer, is er nu ook een speciale Mr. voor rechtenstudenten. 

Begin februari is het magazine gearriveerd op de negen rech-
tenfaculteiten, waar  5000 exemplaren onder rechtenstu-

denten zullen worden verspreid. Doel van de special is verdere 
bekendheid te geven aan het magazine Mr. en aan de verschil-
lende websites die vanuit Mr. worden gemaakt. 
Mr.-publisher Charley Beerman: “Het lijkt misschien niet voor 
de hand liggend om in dit digitale tijdperk vanuit een website 
met een papieren magazine te komen, maar we zien ook onder 
onze jongere doelgroep nog steeds een enorme waardering voor 
deze informatievorm. En ook de adverteerders waren direct en-
thousiast. Dit nieuwe magazine is een mooie aanvulling op de 

papieren Mr. die we sinds vorig jaar 
ook op alle faculteiten verspreiden.” 
De special heeft een zeer diverse in-
houd. Veel informatie over de Mr.-
ambassadeurs, bekende juristen 
(van Gerard Spong tot Judge Joyce) 
kijken terug op hun studietijd, een 
uitgebreid artikel over de vraag 
waar net-afgestudeerde juristen te-
rechtkomen en een aantal voorbeel-
den van populaire artikelen uit Mr.
De Mr.-studenten special is te vin-
den in de displays op de rechtenfaculteiten en online te bekij-
ken op www.mr-studenten.nl

MAGAZINE VOOR RECHTENSTUDENTEN M&A-ADVOCATEN: 
SPIN IN HET WEB

LEER DE MR. AMBASSADEURS KENNEN

AFGESTUDEERD, 
EN DAN?

BEKENDE JURISTEN OVER HUN STUDIETIJD

MR. STUDENTEN SPECIAL VOORJAAR 2019

VOOR EN DOOR AMBITIEUZE RECHTENSTUDENTEN

Special!

DE RAAD VAN STATE EN 
HET VLIEGENDE 
SPAGHETTIMONSTER 

STUDENT GERARD SPONG: 
STRAF- EN ROMEINS 
RECHT FAVORIET

ADVIES JUDGE JOYCE: 
LEID EEN ACTIEF 
STUDENTENLEVEN
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Bij Van Doorne werken we samen aan de beste oplossingen voor onze  
cliënten. We vragen daarbij veel van jouw kennis, creativiteit en doorzettings-
vermogen. Je bijt je vast in een zaak en geeft daarbij alles, maar nooit ten  
koste van jezelf. Je grenzen aangeven is een must. Zo blijf je dicht bij jezelf  
en kom je het verst. 

Meer weten? Kijk op www.vandoorne.com/werkenbij.

“ Ik wil mijn  
zaak winnen  
zonder mezelf  
te verliezen”

1/1 Mr. (A4).indd   27 21-01-19   11:49cover-v4.indd   Alle pagina's 21-01-19   12:39

https://www.mr-studenten.nl/digimagazine/jan19/
http://www.vandoorne.com/werkenbij
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Wat doet de Hoge Raad eigenlijk? En wat 
juist niet? In De kleine Hoge Raad voor Dummies 
wordt het uitgelegd, door niemand minder 
dan Maarten Feteris, president van het 
hoogste rechtscollege. 

“Het is mij opgevallen, bijvoorbeeld bij open 
dagen en lezingen, dat veel mensen geen 

of geen goed beeld hebben van wat de Hoge Raad 
is en doet. Als je erover vertelt, fascineert het 
hen vaak wel”, aldus Feteris. Een veelgehoorde 
misvatting is bijvoorbeeld dat de Hoge Raad al-
leen op formaliteiten zou letten. “En men denkt 
soms ook dat de Hoge Raad de zaak in al zijn fa-
cetten helemaal opnieuw kan beoordelen, inclu-
sief zittingen met het horen van partijen en/of 
getuigen. Voor veel mensen is niet duidelijk dat 
de Hoge Raad de feiten niet opnieuw vaststelt, 
dus niet de zaak nog eens overdoet.”
In het boekje leggen Feteris en zijn (voormalig) 
persoonlijk medewerker Jason van Heusden uit 
hoe het zit. De ‘dummies’ voor wie het is be-
doeld is zijn geïnteresseerde leken, maar Feteris 

denkt dat het boek ook interessant is voor rech-
tenstudenten en voor juristen die niet thuis zijn 
in de cassatiepraktijk. “Die kennen vaak wel de 
arresten, maar weten weinig over hoe het bij 
ons werkt.”
Feteris vond het een leuk project om aan te wer-
ken en heeft er ook zelf nog wel wat van geleerd: 
“Bij alles wat je erin schrijft moet je er rekening 
mee houden dat het ook duidelijk moet zijn voor 
iemand die nog weinig van ons werk weet. Dus 
het dwingt je om heel helder voor ogen te heb-

ben wat belangrijk 
is in ons werk, en 
om geen stappen in 
de redenering over 
te slaan omdat je 
verwacht dat de le-
zer dat wel weet. 
Het werkt dus als 
een niets verhullen-
de spiegel die je je-
zelf moet voorhou-
den.” (TK)

Nederlandse advocaten krijgen veel vragen 
over de effecten van het beleid van de Ame-
rikaanse president Trump.

“Een belangrijke zorg is de uitwaaiering van 
sancties”, verklaart Paul Amberg (Baker 

McKenzie). De meest impactvolle zijn die tegen 
Iran en Rusland. “Veel van deze sancties zijn van 
toepassing buiten de VS.” Een EU-bedrijf dat 
toch zaken doet met Rusland kan op de zwarte 
lijst komen. 
Bij deze primaire sancties moet een EU-bedrijf 
zich afvragen of de Amerikaanse wet direct van 
toepassing is. “Heb je bijvoorbeeld een dochter-, 
moeder- of zusterbedrijf in de VS?” Ook als het 
antwoord nee is, kun je problemen krijgen.  Am-
berg: “De VS kunnen nog steeds zeggen dat je 
daar geen zaken meer doen kan doen omdat je in 
Iran actief bent.” Zo kan een bedrijf tussen twee 

vuren terechtkomen. 
Houdt het zich niet aan de 
sancties, dan komt het in 
de VS op een zwarte lijst. 
Respecteert het de sanc-
ties, dan overtreedt het 
het zogeheten ‘blocking sta-
tute’ van de EU. 
“Het juridische antwoord 
aan de cliënt is dan dat je 
als EU-bedrijf in de VS niet 
vervolgd kunt worden voor 
het breken van de sancties”, zegt Yvo de Vries (Al-
len & Overy). “Maar je hebt ook commerciële be-
langen. Wil je de VS tegen de haren in strijken?”
Volgens De Vries werkt de escalatie van handels-
conflicten door op andere terreinen. “Bedrijven 
kijken eerder wat ze kunnen doen tegen het 
dumpen van goederen.”

PRESIDENT HOGE RAAD SCHRIJFT 
HANDBOEK VOOR DUMMIES

AMERICA FIRST: GOED VOOR 
NEDERLANDSE ADVOCATUUR

NOTARISSEN VINDEN 
MOEILIJK EEN OPVOLGER

Notarissen met een eigen kan-

toor kunnen steeds moeilijker een 

opvolger vinden. Dat blijkt uit het 

halfjaarverslag van de peer re-

views van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB). 

Notarissen die van plan zijn 

te stoppen zetten verschillen-

de strategieën in. Ze schakelen 

een bemiddelingsbureau in, maar 

in een aantal gevallen leidde ook 

dat tot niets. Ook zijn er notaris-

sen die de beslissing om te stop-

pen voor zich uitschuiven of zijn 

genoodzaakt hun praktijk hele-

maal op te heffen. Het onderbren-

gen van hun personeel bij een 

ander kantoor levert weinig pro-

blemen op, gezien de grote vraag 

naar mensen. Dat hebben enkele 

net gestarte notariskantoren er-

varen: zij konden door afbouw van 

een praktijk in de buurt zelf ge-

makkelijker personeel krijgen.

Wat notarissen ook parten speelt 

is dat hun familierechtpraktijk 

steeds meer concurrentie krijgt 

van advocaten en vrij gevestigde 

adviseurs. Die organiseren onder 

andere informatiebijeenkomsten 

en adviesgesprekken over het  

levenstestament en sturen de cli-

ent vervolgens naar een notaris 

voor de akte. Notarissen hebben 

gemeld dat voor dergelijke advie-

zen veel meer wordt betaald dan 

bij de meeste notarissen.

RECHTSPRAAK NOTARIAAT

GA VOOR ACTUEEL JURIDISCH NIEUWS EN UITGEBREIDERE VERSIES VAN DEZE BERICHTEN NAAR WWW.MR-ONLINE.NL

http://www.mr-online.nl/
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NIEUWS

LINDENBAUM/COHEN? HAVILTEXEN MAAR!

Bij Zuidaskantoren waait een positieve wind op het gebied 
van lhbti-diversiteit. De wil om te veranderen is er, al is 
het soms nog de vraag hoe.

“Op zich is het geen nieuw onderwerp”,  zegt Lotte van der 
Leij, advocaat bij Loyens & Loeff en onlangs aangetreden 

als voorzitter van lhbti-stichting Forward. “Maar de laatste ja-
ren is het in een stroomversnelling gekomen.”
Forward werd in 2015 opgericht voor de bevordering van accepta-
tie, erkenning en zichtbaarheid van lhbti’s binnen de Neder-
landse juridische beroepsgroep. Er zijn meer dan dertig grote en 
middelgrote kantoren bij aangesloten. Inmiddels is op de mees-
te kantoren volgens Van der Leij doorgedrongen dat het creëren 
van een veilige en diverse werkomgeving voor lhbti’s ‘the right 
thing to do is’. “Daarbij is het in toenemende mate belangrijk voor 
de onderneming. Zo vragen nieuwe cliënten bij pitches steeds 
vaker expliciet naar het diversiteitsbeleid van een kantoor voor-
dat ze ermee in zee gaan.”

Met speciale trai-
ningen en voorlich-
ting wordt bij kan-
toren als De Brauw, 
Loyens & Loeff en 
Hogan Lovells de visie op diversiteit aan nieuwe stagiairs en 
medewerkers uitgedragen. Op de websites prijkt het diversi-
teitsbeleid op een prominente plek, en het onderwerp staat met 
regelmaat op de agenda van lezingen, besprekingen, en confe-
renties. Ook wordt op een aantal kantoren al gewerkt aan het 
genderneutraal maken van HR- documentatie en contracten. 
Toch is het nog geen reden om achterover te leunen, benadrukt 
Chris Noordam, senior associate bij De Brauw. “Het komt he-
laas nog steeds voor dat stagiairs terug in de kast gaan uit angst 
voor negatieve reacties. Ik heb het idee dat iedereen wel weet 
dat meer diversiteit en inclusiviteit beter is, maar men vaak 
niet weet hoe dat te bereiken. Het is een zoektocht: we weten 
wat we willen, maar nu is de vraag hoe we dat gaan doen.” (TK)

OPTIMISME OVER LHBTI-DIVERSITEIT 
BIJ ZUIDASKANTOREN

Op 31 januari werd het eeuwfeest van het arrest Linden-
baum/Cohen gevierd met een symposium, een mini-opera 
en publicatie op rechtspraak. nl (ECLI:NL:HR:1919:AG1776). 
Welk arrest verdient hierna een feestje? 

Mr. vroeg een aantal civiele cassatieadvocaten wat zij het be-
langrijkste/meest toonaangevende/richtinggevende arrest 

van de afgelopen eeuw vinden. Haviltex (HR 13 maart 1981, NJ 
1981/635) blijkt favoriet. Nadine Groeneveld-Tijssens (Linssen): 
“De Haviltex-maatstaf ligt aan veel klachten in cassatie ten 
grondslag.” Jan Wouter Alt (Alt Kam Boer Alt): “Zowel voor de 
vraag óf er een overeenkomst is gesloten, als voor de vraag wat 
die dan precies inhoudt zijn dit arrest en het daaraan ontleende 
Haviltex-criterium cruciaal. Het gehele 
contractenrecht is daarop gebaseerd.” 
Alexander van der Voort Maarschalk (Hout-
hoff): “Het is waarschijnlijk het meest geci-
teerde en meest toegepaste arrest, dat ook 
nog eens als werkwoord bestaat: havil-
texen.” Caspar Janssens (Kneppelhout & 
Korthals): “Er zijn nadien weliswaar wat 
arresten gewezen die de Haviltex-formule 
voor bepaalde situaties nader hebben inge-
vuld, maar voor de uitleg van het gros van 
de overeenkomsten is Haviltex nog steeds 
de onbetwiste norm.”
Evergreen
Marieke van der Keur (Ekelmans & Meijer) 
noemt het Kelderluik-arrest (HR 5 novem-
ber 1965, NJ 1966/136). “Hierin is de grond-

slag gelegd voor de vraag wanneer het creëren of laten voortbe-
staan van risico’s onzorgvuldig is. De Kelderluik-criteria leveren 
een grote bijdrage aan een zo veilig mogelijke samenleving, en 
het arrest is daarmee een echte evergreen.”Ida Lintel (Wijn & 
Stael Advocaten) nomineert Van Gend en Loos van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (ECLI:EU:C:1963:1), waarin het be-
ginsel van de rechtstreekse werking van het gemeenschaps-
recht in de lidstaten wordt geïntroduceerd.  
Vivien Rorsch (La Rorsch) vindt Kieft/Otjes (HR 13 november 
1914, NJ 1915/98) een jubileumviering waard. Daarin besliste de 
Hoge Raad voor het eerst dat een verbod kon worden opgelegd 
om toekomstig onrechtmatig handelen te voorkomen. Jan-Paul 
Heering (BarentsKrans) draagt het arrest Arbeidskostenforfait 

(HR 12 mei 1999, NJ 2000/170) aan, omdat “in 
dit arrest de grenzen van de rechtsvormende 
taak van de rechter even subtiel als nauw-
keurig worden aangegeven. Ik ben in de 
rechtspraak van de Hoge Raad zelden of 
nooit getroffen door een zo fijnzinnige rede-
nering als hier gegeven.”
Menno Bruning (Lawyers’ Specialist) noemt 
de ‘vier jaar oudere broer’ van Lindenbaum/
Cohen, Noordwijkerhout/Guldemond (HR 31 
december 1915, NJ 1916, 407), die als begin 
wordt gezien van de rechtsbescherming van 
burgers tegenover de overheid bij de gewone 
rechter. “Dit arrest vormt het fundament 
voor schadevergoeding uit onrechtmatige 
overheidsdaad op de gronden van het latere 
Lindenbaum/Cohen.” (MK)

JURISPRUDENTIE

https://www.mr-online.nl/mini-opera-nj-1919-p-161-door-de-hoge-raad/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1919:AG1776
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MAURITS VAN BUREN is per 1 januari als partner toege-
treden tot Zilver Advocaten in Amsterdam. Hij is speci-
alist op het gebied van arbeids-, ondernemings- en 
privacyrecht en is afkomstig van Brantjes Advocaten. 

Clifford Chance heeft BAS BORIS VISSER en TITUS DE VRIES per 1 ja-
nuari tot co-managing partners  van het kantoor in Amsterdam be-
noemd. Zij volgen JEROEN OUWEHAND op, die tot wereldwijde senior 
partner van Clifford Chance is gekozen.

Van Doorne heeft BAS VAN ZELST tot partner benoemd. 
Hij zal zich richten op het uitbouwen van de arbitrage-
praktijk. Van Zelst is tevens hoogleraar Dispute Reso-
lution & Arbitration aan Maastricht University.

LIZA SOL is sinds 1 december als senior associate verbonden aan 
BWK Partners Advocaten in Amsterdam.

CAREL VAN LYNDEN is per 1 december overgestapt  
van AKD naar Ten Holter Noordam advocaten. Hij is 
gespecialiseerd op het gebied van zeerecht en finan-
ciering. 

Stibbe heeft per 1 januari FLORIS TEN HAVE tot partner en JOHAN 

ZWEMMER en LI WEE TOH  tot counsel benoemd. 
IRINI DALPI is 2 januari begonnen bij het verzekering- 
en aansprakelijkheidsteam van Van Steenderen Main-
portLawyers. Ze is afkomstig van SRK Rechtsbijstand 
en werkte eerder bij Backx & Ripmeester.

Osborne Clarke heeft de vastgoedspecia-
listen BEREND ZWART en KIM HOEFMAN 

aangetrokken. Zwart komt van Recht-
staete, Hoefman van  Loyens & Loeff.

MICHIEL WURFBAIN is op 1 december begonnen als part-
ner in de Corporate praktijk van de Haagse vestiging 
van Bird & Bird. Hij is afkomstig van Simmons &  
Simmons.

Per 1 januari is XANDER WYNANDS benoemd tot partner bij Boels 
Zanders Advocaten. Hij geeft leiding aan team Bestuursrecht.

CHRISTINE VISSER is per 15 januari associate partner bij 
Ten Holter Noordam advocaten. Ze is gespecialiseerd 
in ruimtelijk bestuursrecht, milieu- en de natuurbe-
schermingswet en komt van Houthoff. 

ANKE MULDER maakt per 1 januari deel uit van het dagelijks bestuur 
van Van Benthem & Keulen. Per 1 januari is CHRISTIAN HUISKES toe-
getreden als advocaat-partner corporate bij het kantoor; hij komt 
van KienhuisHoving. JAN BRÖLMANN, ROBIN VAN DRIEL, MARISKA 

NIJENHOF-WOLTERS en MARTIJN VAN STEENSEL zijn per 1 januari be-
noemd tot salary partner bij Van Benthem & Keulen. WOUTER  

KOELEWIJN en ANNE HAVERKORT tot equity partner.
MARK SCHOLLEN werkt sinds november bij Turnaround 
Advocaten in Best, waar hij zich richt op het insolven-
tierecht en de commerciële procespraktijk. Hij komt 
van het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad.

Per 1 januari is DIAN BROUWER, gespecialiseerd in ondernemings-
strafrecht, als partner toegetreden tot JahaeRaymakers. 

Loyens & Loeff heeft per 1 
januari drie nieuwe part-
ners benoemd: de advocaten  
ANTOINETTE VAN DER HAUW 

en GUIDO KOOP en belastingadviseur MICHIEL SCHUL.

Conway Advocaten & Attorneys-at-law heeft STAN PUTTER benoemd 
tot partner International Litigation & Arbitration.

Hogan Lovells heeft JOKE 

BODEWITS benoemd tot 
partner Privacy & Cyberse-
curity en RIK ZAGERS en 

DYLAN GOEDEGEBUURE tot counsel. Zagers werkt in de Intellectual 
Property, Media and Technology praktijk, Goedegebuure in de  
Finance praktijk.

Met ingang van 1 januari is JOHANNES DE JONG be-
noemd als partner van Osborne Clarke in Amsterdam, 
waar hij sinds 2016 werkt. Hij is gespecialiseerd in fi-
nancieel toezichtrecht.

MILAN GABER is 1 januari gestart bij Wolfs Advocaten. Hij legt zich 
toe op arbeidsrecht, IE-recht en de handels- en contractspraktijk.

ROBERT DE VRIES maakte 1 december de overstap van 
NautaDutilh naar De Roos Advocaten. Hij houdt zich 
bezig met litigation en advisering op het gebied van 
IE-, privacy- en ondernemingsrecht.

BarentsKrans heeft per 1 
januari drie nieuwe part-
ners benoemd: kandidaat-
notaris LISANNE VISSERS en 

de advocaten  NICOLE SOLIANA en JAN-WILLEM DE JONG. 
Per 1 januari is JOHAN DE KONING GANS overgestapt van 
Post Advocaten naar Watermill Tax & Legal in Utrecht. 
Samen met Auke Dijkstra gaat hij de ondernemings-
rechtpraktijk van het kantoor uitbouwen.  

GERHARD GISPEN is per 1 januari toegetreden tot het bestuur van 
Houthoff, als opvolger van Michiel Pannekoek. 

MARJOLIJN VAN DEVENTER versterkt per 1 
januari het team van Nysingh in 
Utrecht. JOHANNEKE LIEBRAND is 1 janu-
ari toegetreden als partner van Nysingh. 

OTTO DE WITT WIJNEN maakt sinds 1 januari deel uit van Legaltree. 
Hij was partner bij Kneppelhout & Korthals.

Per 1 januari is MARIJN KINGMA partner bij Höcker, 
waar ze sinds 2013 werkt. Ze procedeert en adviseert 
met name over het informatierecht in brede zin, met 
een focus op het auteursrecht en privacyrecht.

De Advocaten van Van Riet heeft per 1 januari DENNIS REIJNDERS, 
werkzaam in de praktijkgroep Vastgoed, tot partner benoemd.

Op 1 januari is CÉCILE SCHOBBEN gestart 
als professioneel bestuurder bij Dirkzwa-
ger. Zij was managing director bij Ken-
nedy Van der Laan en vormt met Tom 

Vandeginste en Claudia van der Most en 1 januari toegetreden advo-
caat SELMA VAN RAMELE het dagelijks bestuur. Tot partner bij  
Dirkzwager zijn benoemd: HENRIEKE KRAGT, JOOST BECKER,  
FRÉDÉRIQUE HOPPERS-RADEMAKER, JASPER MOLENAAR, ANOUK 

BISSELING, DAAN BAAS en CHANTAL VAN DEN BORNE-VERHEIJEN. 
HARALD WIERSEMA stapte op 1 januari over van Nauta-
Dutilh naar Holla Advocaten. Daarnaast heeft Holla 
Advocaten drie nieuwe partners benoemd: PIM VAN DE 

GOOR, REMIE HUIJS en MARTINE BOUMAN.
Taylor Wessing heeft MAARTEN RIJKS en 
BART HUNNEKENS per 1 januari benoemd 
tot partner. Rijks is gespecialiseerd in IP/
IT-zaken, Hunnekens in arbeidsrecht. 

De advocaten ESTHER VAN DER MEULEN, JORDI ROSENDAHL, JIP 
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SPIERINGS en kandidaat-notaris STEPHAN WESTERA zijn per 1 janua-
ri  benoemd tot partner bij Lexence. Litigation partner TIMO JANSEN 

is per 1 januari lid van het dagelijks bestuur van Lexence. SANNE 

TIMMERMANS is 14 januari begonnen als advocaat bij Lexence; ze is 
gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht.

Sinds 1 januari zijn NOOR ZETTELER en 
WILLEM JAN VAN ANDEL managing part-
ners van Wijn & Stael Advocaten in 
Utrecht.

JAN DUYVENSZ is per 1 januari benoemd tot partner bij Norton Rose 
Fulbright in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd en gepromoveerd in 
het (her)verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

De Brauw 
Blackstone 
Westbroek 
heeft per 1  

januari de advocaten HEATHER GIANNANDREA, EVA SCHRAM, RENÉ 

VAN TRICHT en JAN-WILLEM MEIJER benoemd tot counsel. 
ROB WOUTERS is 1 januari toegetreden tot Kemperink Maarschalker-
weerd Wouters. Hij was hiervoor  senior legal counsel (M&A en cor-
porate governance) bij ABN AMRO Bank.

MARLIES SIEGERS, afkomstig van Quint 
Legal, is sinds 1 januari partner bij 
DVDW Advocaten in de  sectie Corporate 
Dispute Resolution. WOUTER BUIKSTRA 

begon 1 januari bij DVDW. Hij is gespecialiseerd in Corporate en 

Commercial Litigation en komt van Borsboom & Hamm.
Per 1 januari versterkt SJORS VAN DER HOEVEN (voorheen Holla ad-
vocaten en Kompas advocatuur) als partner het team van Lawfox 
Advocaten. 
In januari zijn SALOUA OUCHAN, PAUL VAN DEN BERG, ELSKE RAEDTS 

en MARLIES DE WILDE benoemd tot principal associate van Fresh-
fields Bruckhaus Deringer. 

FRANC POMMER, MONIQUE 

HENNEKENS en CHANTAL 

GROULS zijn per 1 januari 
benoemd tot salary partner 

van Hekkelman Advocaten. Pommer is gespecialiseerd in omge-
vingsrecht en openbare orde, Hennekens in privacy en IT en Grouls 
in arbeidsrecht en privacyrecht.
Op 1 januari  zijn La Gro Advocaten en Geelkerken Linskens Advoca-
ten gefuseerd. De nieuwe naam van het kantoor is La Gro Geelker-
ken Advocaten. CAROLINE DE WEERDT is bestuursvoorzitter, PIETER 

VAN DEN OORD lid van het bestuur.
De Haan Advocaten & Notarissen heeft een nieuwe bestuursstruc-
tuur. SERGE EVERS is per 1 januari aangetreden als directeur. Ook 
de advocaten André Smink en Peter-Paul Bruens en notaris Mark 
Jonker Roelants  maken deel uit van de raad van bestuur. 

Eind januari is PETER BREUKELAAR als partner gestart 
bij JPR Advocaten. Hij is afkomstig van Heijltjes Advo-
caten en is gespecialiseerd in civiel bouwrecht, vast-
goedrecht en projectontwikkeling.

SAMEN
ZELFSTANDIG!

SLUIT JE NU AAN!

w w w. f a c i l y l a w. c o m
0 8 5  -  2  1 0  1 1  1 2

WIJ Z IJN EEN FRANCHISEFORMULE VOOR 
ADVOCATEN, JURISTEN EN MEDIATORS

WIJ FACI LITE R E N JOUW R ECHTS PRAKTIJ K

https://facilylaw.com/
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1 2
Meest gevraagde specialismen afgelopen maand

3

-ACTIVITEITEN

Het NGB biedt dit voorjaar weer een gevarieerd opleidingsprogramma voor bedrijfsjuristen. Ook 
zijn er een aantal bijeenkomsten. Zo is er op 21 maart een Meetup Legal Counsel: Ontwikke-

lingen en valkuilen in het contractenrecht & Most bang for your buck; strategisch gebruik van het 
merkenrecht. Het NGB organiseert dit event voor bedrijfsjuristen en advocaten, net als vorig jaar, 
samen met Sdu. NGB-leden krijgen 60 procent korting en betalen 200 euro.
Het werk van de bedrijfsjurist wordt steeds internationaler. Op 26 maart is er een Ronde Tafel Di-
ner Internationalisering van het werk van de bedrijfsjurist. Raluca Radu, Fairphone, vertelt over 
haar ervaringen. Jasper Langezaal, Siemens en NGB-bestuurslid, treedt als moderator op.

Meer informatie over opleidingen, bijeenkomsten en lidmaatschap vindt u op www.ngb.nl. 

VOORZICHTIGHEID BLIJFT 
GEBODEN
Marjorie Henny: “De huidige ar-

beidsmarkt biedt de, in het algemeen 

‘risico-averse’, jurist een uitgelezen 

mogelijkheid om een nieuwe uitdaging 

aan te gaan.  De markt ontwikkelt zich 

namelijk in rap tempo en waar onze 

klanten eerder op zoek waren naar 

vervanging van een medewerker, zien 

wij dit nu steeds meer verschuiven 

naar het uitbreiden van het team. 

De arbeidsmarkt is meer en meer 

kandidaat-gedreven en de vacatures 

op juridisch vlak liggen praktisch voor 

het oprapen, wat vele mogelijkheden 

brengt voor onze kandidaten.

Maar voor-

zichtigheid 

blijft geboden. 

Het is bij een 

volgende stap 

als kandidaat 

belangrijk 

om ook na te 

denken over 

de lange termijn. Een carrière dien je 

nauwkeurig op te bouwen en moet een 

logisch vervolg hebben om ook straks, 

als de markt weer minder in beweging 

is, nog de stappen te kunnen maken 

die met de ambitie matchen. 

Bij Michael Page adviseren wij kandi-

daten hier ook bij en helpen wij hen 

om hun carrière op natuurlijke wijze 

vorm te geven.”

MARJORIE HENNY IS SENIOR 

RECRUITMENT CONSULTANT BIJ MI-

CHAEL PAGE (WWW.MICHAELPAGE.NL). 
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MR. OVERSTAPPERS
In de rubriek Overstap van de week op www.mr-online.nl komt elke week een jurist aan het 
woord die onlangs is begonnen in een andere baan. Hieronder enkele uitspraken van de 
overstappers. De volledige interviews zijn te vinden op www.mr-online.nl/Mrs. van de 
week/Overstapmr. van de week.

Notaris BART TERHORST is per 1 november overgestapt van HVG Law naar Nysingh 
advocaten-notarissen. Waarom? “Ik was toe aan een verandering! Een belangrijke 
reden voor mij was dat ik al lang in Utrecht woon. Mijn gezin en ik sporten er, heb-
ben er veel contacten en ik ben er bestuurlijk actief. Mijn werkzame leven speelde 

zich af in Amsterdam. Wat is nu fraaier dan die levens meer in elkaar te schuiven? Op de fiets 
door het Wilhelminapark naar je werk, wie wordt daar niet vrolijk van?”

KARIN HUISMAN is 1 november van Stellicher advocaten naar Brunet advocaten in Nij-
megen overgestapt. Ze is gespecialiseerd in ruimtelijk ordeningsrecht en vastgoed-
recht. Haar eerste zaak kan ze zich nog goed herinneren: “Dat was een bezwaarproce-
dure over een terrasvergunning in Utrecht. De vergunning was geweigerd en de 

cliënt meende ten onrechte. Hij vroeg me om vergelijkbare gevallen aan te dragen. Tijdens mijn 
eerste ‘werkende zomer’ was ik in de binnenstad van Utrecht terrassen aan het inventariseren die 
vol zaten met studenten. Toen miste ik mijn studententijd wel even.”

Advocaat OTTO SLEEKING is 10 december begonnen als partner bij het IP & IT team 
van Taylor Wessing. Hij komt van Kennedy Van der Laan. Welk beroep had hij uitge-
oefend als hij niet voor de advocatuur gekozen had? “Tja, er gaat geen duikvakantie 
voorbij of ik denk wel aan een leven als duikinstructeur op een tropisch eiland. Ook 

ben ik dol op sleutelen aan klassieke auto’s en motoren, dus die hobby heeft ook altijd gelonkt. 
Maar als ik er langer over nadenk kom ik toch altijd tot dezelfde conclusie: hoe leuk ik deze hob-
by’s ook vind, ik zou er niet mijn werk van willen maken!”

KAOUTAR AZGHAY stapte 1 december over van Van Ardenne & Crince le Roy naar 
Adriaanse van der Weel Advocaten. Ze houdt zich bezig bestuursstrafrecht. “Ik 
voelde me vanaf de eerste dag thuis op mijn nieuwe kantoor. Het scheelde dat ik de 
meeste advocaten van de Rotterdamse vestiging, in beginsel mijn vaste werkplek, 

al kende voor mijn overstap. Dat maakte het vanaf het meteen heel vertrouwd. De eerste maand 
is voorbijgevlogen, een goed teken!”

IRENE TAX stapte over van Quint Legal naar Windt Le Grand Leeuwenburgh Advoca-
ten. Ze  is gespecialiseerd in de ondernemingsrechtelijke procespraktijk. “Na een 
aantal jaar in een kleinere setting te hebben gewerkt, lijkt het me nu geweldig om 
weer deel uit te maken van een groter team. De ambities en het corporate profiel van 

Windt Le Grand Leeuwenburgh sluiten bovendien perfect aan bij de mijne.”
Begin januari is PIER BEERDA begonnen bij Van den Herik & Verhulst Advocaten in Rot-
terdam. Tot 1 juli werkte hij bij NautaDutilh. Waar was hij dat half jaar? “Thuis, in het 
park, in de dierentuin, allemaal voornamelijk achter de wandelwagen. Samen met 
mijn dochtertje heb ik een van de beste zomers van de afgelopen jaren meegemaakt. 

We zijn veel in Diergaarde Blijdorp geweest. Het aquarium, de giraffes en de olifanten zijn favoriet.”

http://www.ngb.nl/
https://www.michaelpage.nl/
http://www.mr-online.nl/
http://www.mr-online.nl/Mrs.
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NIEUWSMR.-PRIJZEN

Ploum heeft zowel de Gouden Toga als de  
Gouden Sleutel 2018 gewonnen. CMS was de  
favoriet van het publiek en won de Gouden Bef.
 

Het Rotterdamse kantoor Ploum is de grote winnaar gewor-
den van de prijzen voor arbeidsmarktcommunicatie die 

Mr. jaarlijks uitreikt. Het kantoor won twee van de drie prij-
zen, namelijk de vakjuryprijs (Gouden Toga) en de Gouden 
Sleutel. De laatste werd uitgereikt door een jury van starters 
en studenten. CMS was met de campagne ‘Ben jij te slim om 
alleen advocaat te zijn?’ de afgetekende winnaar van de pu-
blieksprijs: de Gouden Bef. 
De prijzen werden eind januari uitgereikt. In het juryrapport 
worden lovende woorden gewijd aan de campagne van Ploum. 
De vakjury verwoordde het als volgt: “De pay off van de campag-
ne: ‘verstand van zaken is meer dan juridische kennis’ viel zeer 
in de smaak, evenals de mooi verzorgde beelden van cliënten, 
inclusief endorsement en de meelopende panter. Ploum presen-
teert zich in alle uitingen als een no-nonsense kantoor. Gewor-

Ploum-partners Willem Leppink en Dorine ten Brink met de Gouden Toga

HR-manager Erwin Saelens en recruiter Misha Verbeek van CMS ontvangen 
de Gouden Bef uit handen van Michiel van Kleef, managing editor Mr. (rechts). Het juryberaad met op de voorgrond de prijzen

teld in de niet ‘lullen maar 
poetsen’ Rotterdamse men-
taliteit. Maar wel met inter-
nationale uitstraling, dus 
Rotterdam Law Firm.” 
Ook de jury van starters en 
studenten was enthousiast. 
Deze jury vond dat Ploum er 
het meest in slaagde om uit 
te dragen wat het karakter 
van het kantoor is en waar 
het voor staat: “Ze hebben 
echt hun best gedaan om te 
laten zien wie ze zijn. Op 
deze manier krijgen starters 
en studenten een heel dui-
delijk beeld over wat men 
kan verwachten van het 
kantoor.” 

Kritiek
Net als andere jaren was er ook dit jaar bij de jury’s kritiek op 
het weinig onderscheidende karakter van sommige campagnes. 
In dit verband werd het begrip ‘relevant onderscheidend vermo-
gen’ geïntroduceerd, met andere woorden: niet alles dat je on-
derscheidt van anderen is relevant. 
De prijzen voor de arbeidscampagnes van juridische werkge-
vers worden sinds 2006 ieder jaar door Mr. uitgereikt. Tot vorig 
jaar werden kantoren genomineerd door de uitgever van Mr. 
Dit jaar vond de verkiezing voor het eerst plaats op basis van 
door kantoren zelf aangemelde campagnes. Via de website van 
Mr. konden zij hun campagnes inzenden en toelichten via een 
online formulier. Ook nieuw waren de pitches voorafgaand 
aan het juryberaad. Negen van de tien genomineerde kanto-
ren gaven daar acte de présence. Alle betrokkenen vonden de 
vernieuwingen een verbetering. 

UITREIKING GOUDEN TOGA, SLEUTEL & BEF

Anamika Wilbrink, advocaat bij Ploum 
en model in een van de campagnebeelden, 
krijgt de Gouden Sleutel van Charley 
Beerman, Mr.-publisher.

FOTO’S: CHRIS VAN HOUTS  

https://www.ploum.nl/
https://cms.law/nl/NLD/CMS-Job-Opportunities/Werken-bij-CMS
https://cms.law/nl/NLD/CMS-Job-Opportunities/Werken-bij-CMS/Over-CMS/Ben-jij-te-slim-om-alleen-advocaat-te-zijn
https://cms.law/nl/NLD/CMS-Job-Opportunities/Werken-bij-CMS/Over-CMS/Ben-jij-te-slim-om-alleen-advocaat-te-zijn
https://www.mr-online.nl/wp-content/uploads/2019/01/juryGTGS2018def.pdf


 STICHTING STUDENT 
EN PRAKTĲ K
Stichting Student en Praktijk is een studentenorganisatie die 
al ruim 35 jaar In-housedagen voor laatstejaars academici or-
ganiseert bij succesvolle advocatenkantoren, gerenommeerde 
bedrijven en topmultinationals. Het is voor studenten geheel 
kosteloos om deel te nemen aan een STEP In-housedag! 

Tijdens de STEP In-housedagen maak je door middel van pre-
sentaties, cases, borrels en tal van andere leuke activiteiten op 
intensieve maar laagdrempelige wijze kennis met het kantoor 
of bedrijf. Een ideale voorbereiding als je een stage of afstu-
deerplaats zoekt of ter oriëntatie op eventuele sollicitaties.

De STEP In-housedagen worden jaarlijks georganiseerd in twee
cycli. De voorjaarscyclus vindt plaats in de maanden april, mei 
en juni 2019. Je kunt je hier t/m 7 april voor inschrijven. 

KĲ K VOOR MEER 
INFORMATIE OP 
WWW.STEPWEB.NL 
EN SCHRĲ F JE IN!

STEP WORKSHOPS
MELD JE SNEL AAN!
Ook deze cyclus biedt STEP weer workshops aan in samen-
werking met Qompas en Careerstarter. De actieve STEP 
workshops vormen de ultieme voorbereiding voor het tege- 
moet gaan van je carrière. De workshops bieden onder meer 
een inzicht in mogelijke sollicitatieprocedures en methodes 
en tips & tricks voor verschillende capaciteitentesten. Beide 
workshops vinden plaats op 15 april 2019 in Amsterdam. 
Deelname is geheel kosteloos!

KĲ K VOOR MEER 
INFORMATIE OP 
WWW.STEPWEB.NL

STEP AGENDA
APRIL 2019
MA  15 APRIL WORKSHOP CAREERSTARTER AMSTERDAM
MA  15 APRIL WORKSHOP QOMPAS AMSTERDAM
DI  23 APRIL BAKER MCKENZIE AMSTERDAM
DO  25 APRIL WLADIMIROFF DEN HAAG
VR  26 APRIL LOYENS & LOEFF ROTTERDAM

MEI 2019
WO  1 MEI NORTON ROSE FULBRIGHT AMSTERDAM
VR  3 MEI LEXENCE AMSTERDAM
DI  7 MEI BRINKHOF AMSTERDAM
DO 9 MEI VAN DOORNE AMSTERDAM
VR 10 MEI AKD ROTTERDAM
WO  15 MEI HOGAN LOVELLS AMSTERDAM
DO 16 MEI LA GRO GEELKERKEN DEN HAAG
VR 24 MEI DENTONS BOEKEL AMSTERDAM
WO  29 MEI HVG LAW AMSTERDAM
DO  30 MEI KENNEDY VAN DER LAAN AMSTERDAM

JUNI 2019
WO  5 JUNI BARENTSKRANS DEN HAAG
DO  6 JUNI LINKLATERS AMSTERDAM
VR  7 JUNI HOUTHOFF AMSTERDAM
WO  12 JUNI SCHAAP ROTTERDAM
DO  13 JUNI CLIFFORD CHANCE AMSTERDAM
VR  14 JUNI DLA PIPER AMSTERDAM
DO  20 JUNI GREENBERG TRAURIG AMSTERDAM
VR  21 JUNI EKELMANS & MEĲ ER DEN HAAG
VR  28 JUNI DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK AMSTERDAM

rechten VJ2019

Kosteloos inschrijven t/m 7 APRIL
www.stepweb.nl

WHAT’S YOUR 
NEXT STEP

ST 1913679 Adv. STEP Agenda VJ2019.indd   1 31-01-19   16:11

https://www.stepweb.nl/
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SUGGESTIES VOOR STARTERS EN STAGIAIRS? MAIL ONS OP INFO@MR-STUDENTEN.NL

Elke vrijdag verschijnt de  

digitale nieuwsbrief van Mr. 

Studenten met het meest gele-

zen nieuws van die week. Ga 

voor een abonnement naar 

www.mr-studenten/nieuwsbrief

Olivier 

Schoemaker 

(25) studeert 

privaatrecht 

aan de Vrije 

Universiteit en 

verwacht bin-

nenkort zijn 

masterdiploma 

te halen. Hij liep eind 2018 stage bij  

Van Benthem & Keulen in Utrecht.

Wat verwachtte je vooraf?

“Omdat ik een kantoorbrede stage 

zou gaan doen en dus niet echt 

bij een sectie zat, verwachtte ik 

dat het wellicht wat moeilijker zou 

worden om echt te worden be-

trokken in de groep en daarnaast 

verwachtte ik dat ik zelf moest 

zorgen dat ik werk kreeg van 

mijn voorkeurssecties. Dat eerste 

bleek absoluut niet het geval te 

zijn en de meeste mensen binnen 

kantoor waren erg open en geïn-

teresseerd.” 

Lees het complete interview met 

Olivier op www.mr-studenten.nl

Xander de Vries is regelmatig te laat 

voor een plek.

Mag het claimen van een werk-

plek in de bieb – à la een hand-

doek op een stoel naast het 

zwembad leggen op vakantie − 

wel? Xander nam een duik in de 

huisregels van de Nederlandse 

universiteitsbibliotheken en ont-

dekte dat de regels verschillen. 

“Tot mijn spijt moet ik melden dat 

Tilburg University – waar ik stu-

deer − geen enkele bescherming 

biedt tegen de claimcultuur. Het 

huisreglement maakt geen mel-

ding van het bezetten van werk-

plekken. Hetzelfde is het geval bij 

de Vrije Universiteit.” Op andere 

universiteiten (Utrecht, UvA) mo-

gen plaatsen worden overgeno-

men als iemand langer dan twintig 

of dertig minuten wegblijft van zijn 

studieplaats.

In Leiden verbiedt huisregel 7 

het om werkplekken voor jezelf of 

voor derden bezet te houden. In 

Rotterdam mag dat evenmin en in 

Maastricht niet in tentamenperio-

des. In Rotterdam is het dan weer 

wel toegestaan om maaltijden te 

nuttigen. “Dineren in de bieb dus, 

als je je werkplek ook ’s avonds 

wilt behouden.”

Dorsa Nazari 

(26) werkt 

sinds augus-

tus 2018 als 

jurist in de 

Ruimtelijke- 

ordeningska-

mer van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State in Den Haag.

Wat is je leukste ervaring tot nu 

toe?

“Het leukste vind ik dat ik van-

af de eerste werkdag mijn eigen 

dossiers heb gekregen. Ik ben 

dan ook de eerste persoon die 

het dossier bestudeert en daar 

een oordeel over geeft. Daarnaast 

zijn er de afgelopen maanden veel 

leuke sociale activiteiten geweest, 

zoals de maandelijkse perso-

neelsborrel, de sportdag, het af-

scheidsfeest van onze vorige  

vice-president Piet Hein Donner 

en de kerstborrel.”

Lees het complete interview met 

Dorsa op www.mr-studenten.nl

AFGELOPEN MAAND OP MR. STUDENTEN: EEN SELECTIE
De website www.mr-studenten.nl krijgt steeds meer vorm. Iedere dag staan 

er minimaal twee nieuwe berichten over studie en studentenleven op de 

site, gemaakt voor en door de ambitieuze rechtenstudent. In elk nummer 

van Mr. leest u een selectie.

STARTER VAN 
DE WEEK

STUDENT-
STAGIAIR 

VAN DE WEEK

8 TIPS VOOR EEN BETER 
(JURIDISCH) CV

Het is altijd weer lastig om je cv te 

updaten. Wat laat je erop staan, 

wat haal je weg? Hoe lang mag 

het zijn en moet je foto erop? De 

Utrechtse rechtenstudente Eline 

Breuking geeft acht tips om je cv 

te verbeteren, zodat je zeker uit-

genodigd wordt voor dat sollicita-

tiegesprek!

Lees op www.mr-studenten.nl 

meer over Elines top 8:

1. Niet te lang!

2. Overzicht

3. Laat irrelevante ervaring weg

4. Omgekeerde chronologische 

volgorde

5. Wees specifiek

6. Niet te creatief

7. Check je spelling!

8. Foto of geen foto?

HANDDOEKJE LEGGEN IN 
DE UB: MAG DAT WEL?

Een bekende ergernis onder stu-

denten: het claimen van werkplek-

ken in de universiteitsbibliotheek. 

Avondmens en Mr. ambassadeur 

hoff, goed om kennis te maken 

met leeftijdsgenoten.  

Gelukkig mag ik door naar de vol-

gende ronde, een casus. (...) Ik 

noteer mijn antwoorden zorgvul-

dig, maar het antwoord op de eer-

ste vraag is me een raadsel. Twee 

gesprekspartners komen binnen 

en voor ik het weet moet ik ant-

woord geven op vraag 1. Ik sta-

mel dat ik die vraag niet hele-

maal begrijp, gelukkig geven ze 

meer context. Uiteindelijk lukt het 

mij om het juiste antwoord te for-

muleren. De andere vragen gaan 

me beter af. Na een paar minuten, 

die uren lijken, komen de twee ge-

sprekspartners terug met een 

witte envelop in de hand. Ik heb 

een aanbod gekregen!”

SOLLICITATIEDAG: “IK HEB 
EEN AANBOD GEKREGEN!”

Cathelijn de Bruin, inmiddels  

advocaat-stagiair bij Houthoff, be-

schrijft haar sollicitatiedag. 

“Tijdens het eerste gesprek staan 

mijn cv en motivatiebrief centraal. 

Ook praten we in het Engels over 

mijn summerschool in Cambridge. 

Een prima moment om mijn Engels 

te ‘showen’. De kop, maar ook de 

spanning, is eraf!

Na de ochtendronde lunchen we 

met de jongere garde van Hout-

https://www.mr-studenten.nl/nieuwsbrief/
https://www.mr-studenten.nl/handdoekje-leggen-in-de-universiteitsbibliotheek-mag-dat-eigenlijk-wel/
https://www.mr-studenten.nl/handdoekje-leggen-in-de-universiteitsbibliotheek-mag-dat-eigenlijk-wel/
https://www.mr-studenten.nl/8-tips-voor-een-beter-juridisch-cv/
https://www.mr-studenten.nl/dorsa-nazari-raad-van-state-over-eigen-dossiers/
https://www.mr-studenten.nl/
https://www.mr-studenten.nl/sollicitatiedag-cathelijn-de-bruin-ik-heb-een-aanbod-gekregen/
https://www.mr-studenten.nl/olivier-schoemaker-van-benthem-keulen-over-verbroedering/
mailto:INFO@mr-studenten.nl


G E D E E L D E  W A A R D E N  D A A R  K O M  J E  V E R D E R  M E E

Harley-Davidson staat voor vrijheid en avontuur. Om die belofte waar te maken gaan we regelmatig  

‘the extra mile’ voor onze klanten. Dat geeft een verbondenheid die verder gaat dan het merk alleen.  

En dat is precies waar Ploum ook waarde aan hecht. Ploum waakt al 15 jaar over onze belangen en  

weet wat ons beweegt. Ploum brengt ons verder. Dat is partnership. Martin Mulder - Harley-Davidson
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KENT U OOK EEN POTENTIËLE MR. VAN DE WEEK? MAIL ONS! INFO@MR-MAGAZINE.NL

MEESTERS VAN DE WEEK

Dit is een selectie van de 

 uitspraken die de meesters van 

de week de afgelopen maand 

deden op de site van Mr. Wie 

een wekelijks overzicht van de 

meesters van de week wil 

 ontvangen, kan zich abonneren 

op de Mr.-nieuwsbrief via  

www.mr-online.nl

CORINNE SCHOT

Advocaat Corinne Schot is benoemd 

tot managing partner van Baker 

McKenzie in Nederland, 

Uit het persbericht over uw be-

noeming: ‘Corinne woont met 

vrouw en dochter in Amsterdam’. 

Waarom vond u het relevant om 

dat te melden?

“Ik ben trots op de cultuur die wij 

hebben bij Baker McKenzie, waar-

bij iedereen, ongeacht gender, af-

komst, seksuele geaardheid of 

met een afstand tot de arbeids-

markt, welkom is en zich verder 

kan ontwikkelen. Je wordt zeker 

kritisch beoordeeld op je juridi-

sche kwaliteiten, op je business-

developmentvaardigheden en op 

de vraag of je een prettige collega 

bent, maar niet op andere aspec-

ten van je persoonlijkheid.”

Als u het voor het zeggen had...

“Dan zou ik iedereen een klas-

sieke muziekopleiding laten vol-

gen. Het leert je om door te zetten, 

perfectie na te streven, op te tre-

den onder grote druk en te relati-

veren. Dat zijn kwaliteiten waar je 

ook als advocaat veel aan hebt.”

STEEF BARTMAN

Steef Bartman nam afscheid als 

hoogleraar Ondernemingsrecht aan 

de Universiteit Leiden. Zijn advoca-

tenpraktijk zet hij voort. 

Als het aan u lag, was u nog wel 

even doorgegaan... 

“Zeker, maar ik ga ook gewoon 

door hoor. Ik hou nog genoeg 

voordrachten en geef allerhande 

cursussen. Moet zelfs af en toe 

de boot wat afhouden. Daarnaast 

vergen de advocatuur, het schrij-

ven van expert opinies en optre-

den als NAI-arbiter veel tijd. Dat 

zal voorlopig wel zo blijven.”

U staat bij de redactie van Mr. te 

boek als de productiefste leve-

rancier van stukken voor de ru-

briek Snelrecht. Waar komt die 

werkdrift vandaan?

“Het is meer schrijfdrift dan werk-

drift, vrees ik. Ik vind het heer-

lijk om over actuele kwesties te 

schrijven. Bovendien heb ik de 

onhebbelijke neiging om over-

al wat van te vinden. Schrijven op 

de vierkante centimeter (maxi-

maal 350 woorden) voor Snel-

recht vormt een extra uitdaging. 

Het hoeft trouwens niet altijd over 

ondernemingsrecht te gaan. Mijn 

boekje Facultariteiten, over het 

reilen en zeilen aan de Leidse 

rechtenfaculteit, schijnt inmiddels 

een collector’s item te zijn.”

Met wie zou u een gevangeniscel 

willen delen?

Met Van – the Man – Morrison, 

maar alleen na een veroorde-

ling wegens openbare dronken-

schap. Dat hij dan Haunts of An-

cient Peace zingt/speelt. En dat 

we dan verder zwijgen tot de och-

tend aanbreekt.”

ROBERT VAN DER VELDE

Advocaat Robert van der Velde 

(PlasBossinade) schreef een blog 

over de juridische seconde.

Dat is nieuw voor ons: de juridi-

sche seconde. Betekent dit dat u 

uw declaraties op de seconde 

nauwkeurig gaat indienen bij uw 

opdrachtgevers en daarmee het 

vijfminutensysteem verlaat?

“Vijf minuten mag ook, als dat ge-

lijk is aan 300 x de tijdsduur van 

9.192.631.770 perioden van de 

straling overeenkomend met de 

overgang tussen de twee hyper-

fijnniveaus van de grondtoestand 

van het atoom cesium 133. Decla-

ratiegeschillen lossen we dus op 

met wat cesium en daarna is onze 

grondtoestand weer hyperfijn.”

U verwijst in uw blog naar het Be-

sluit meeteenheden 2006. Dat 

zullen niet veel juristen kennen.

“Wie kent dat nu niet? We hebben 

allemaal op de basisschool le-

ren klokkijken en rekenen met het 

metrieke stelsel. En juristen ken-

nen het zeker! Ze zijn bij de tijd, 

schrijven tijd en worden geacht de 

wet te kennen, toch?!”

Hoe vindt u het dat juristen zich, 

net als Einstein, ook al bezighou-

den met tijd en ruimte?

“Juristen houden zich overal mee 

bezig. Het moet voor mensen die 

echt ergens verstand van hebben 

vervelend zijn dat juristen over-

al het laatste woord over (willen) 

hebben, zelfs over tijd en ruim-

te, ook al begrijpt de gemiddelde 

jurist van het Besluit meeteen-

heden zo ongeveer alleen de lid-

woorden.”

CHRISTA WIERTZ

Christa Wiertz-Wezenbeek is 1 ja-

nuari begonnen als president van 

de rechtbank Amsterdam. Tot die 

datum was ze president van de 

rechtbank Oost-Brabant.

Vroegere presidenten in Amster-

dam, zoals Ben Asscher en Reurt 

Gisolf, deden nog regelmatig een 

kort geding. Zou het niet goed zijn 

als ook de rechtbankpresidenten 

van tegenwoordig af en toe een 

zitting zouden doen, al is het 

maar om voeling te houden met de 

‘werkvloer’?

“Het is zeker goed om ook op die 

manier voeling met mensen te 

houden. Ik heb in Oost-Brabant 

strafzittingen gedaan en kijk er-

naar uit ook in Amsterdam zittin-

gen te doen, want het rechter-

schap ligt mij na aan het hart.”

U zei eens dat de film Ciske de 

Rat maakte dat u als kind be-

dacht dat u graag kinderrechter 

wilde worden. Wie of wat is verder 

een bron van inspiratie in uw juri-

disch bestaan?

“Ruth Bader Ginsburg, rechter in 

het Supreme Court in de VS. Ik zag 

RBG, de documentaire die over 

haar is gemaakt, en raakte erg 

onder de indruk van deze vrouw 

die strijdt voor gelijke rechten van 

vrouwen en mannen. En nu op 

haar 85ste is uitgegroeid tot een 

icoon, ook onder jongeren.”
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“

U herkent het vast en zeker, iedereen is veel te 
druk. Stress is hard op weg om ziekteoorzaak 
nummer één te worden. 

Bij TravelEssence hebben we besloten dat niet te 
laten gebeuren. Wij zijn niet voor niets specialist 
in reizen naar de meest stressvrije continenten 
op aarde:  Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben 
we het daar dan niet druk mee? Nou en of! Ons 
geheim? Simpel, we kunnen heel goed plannen. 
Wij nemen de tijd voor (en na) onze afspraken. 
Bij ons op kantoor, of bij u thuis als u dat wilt. 
Dat schept ruimte. 

We maken graag uitgebreid kennis met u, zodat we 
een compleet beeld krijgen van uw droomreis. Een 
reis die we voor u, en vooral met u, organiseren. 
Tot in de puntjes en daar overheen. 

Aan de andere kant van de wereld hebben we 
ons werk al gedaan. Dat scheelt. We hebben 
in Australië en Nieuw-Zeeland talloze, unieke 
accommodaties persoonlijk geselecteerd. 
Kleinschalig van opzet, groot van klasse. 
Gastvrij en ver weg van het massatoerisme. 

Heeft u het druk gehad en wilt u ook rustig op 
vakantie naar Australië of Nieuw-Zeeland?

Vier weken Nieuw-Zeeland incl. Cathay Pacifi c Business Class, 26 

nachten in bijzondere accommodaties, verschillende natuuractiviteiten 

en fi jne huurauto, vanaf €11.650 pp.  Wilt u een afspraak maken? Dan 

kunt u bellen met een van onze reisadviseurs.

Onze lokale kennis maakt het verschil.
Daarom waarderen onze klanten ons met een  9,3
www.travelessence.nl  |  030 272 5335

Het is drukker dan u 
van ons gewend bent...”

“

https://www.travelessence.nl/
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THOMAS SANDERS

Advocaat Thomas Sanders (AKD) 

won de Kluwer AB-annotatieprijs 

voor de mooiste annotatie van 

2018, met de noten bij AB 2018/284 

en 285.

Op uw LinkedIn schrijft u over het 

winnen van de prijs dat je soms 

‘ook een beetje mazzel moet heb-

ben’. Hoezo mazzel? 

“Voor de AB mogen schrijven is 

voor mij een beetje alsof je als 

Nederlandse voetbalclub mee-

doet aan de Champions League: 

je bent allang blij dat je mag mee-

doen. Ik dacht ook niet serieus 

mee te dingen naar de prijs. Dan 

is winnen mazzel hebben. Daarbij 

komt dat mijn stijl van annoteren 

heel informeel is. Dat is niet ieder-

een zijn smaak. Kennelijk wel de 

smaak van de jury, dus ook dat is 

gewoon mazzel hebben.”

Kunt u kort toelichten waar de 

zaak waarbij u de prijswinnende 

noot schreef over ging? 

“Het rare is dat de zaken die ik 

annoteerde op zichzelf genomen 

helemaal niet boeiend waren qua 

casuistiek of rechtsvraag. Het 

ging in beide zaken over de vraag 

of de bevoegdheid om in te vor-

deren van de overheid was komen 

te verjaren. De uitspraken weer-

spiegelden volgens mij echter een 

trend in de rechtspraak, dus ik 

gebruikte ze als haakje om een 

breder thema te bespreken.”

28

JANUARI

MARLEEN VAN RIJSWICK

Marleen van Rijswick, hoogleraar 

Europees en nationaal waterrecht 

(Universiteit Utrecht), nam het initi-

atief om het kunstwerk Skyscraper 

uit Brugge naar Utrecht te halen. 

De elf meter hoge plastic walvis is 

gemaakt van vijf ton plastic zwerf-

afval uit de oceaan bij Hawaii.

Wat is de belangrijkste bood-

schap die de walvis ons vertelt?

“De walvis vraagt aandacht voor 

een probleem dat wij normali-

ter niet zien. Dat betreft het plas-

tic afval dat wij met z’n allen pro-

duceren, gebruiken en vervolgens 

in het milieu terecht laten komen. 

De walvis maakt duidelijk dat het 

niet alleen een probleem is dat 

ver weg is, in de oceanen, maar 

dat de oorzaak hier en nu en bij 

onszelf ligt. Het begint veelal met 

plastic dat wij in ons dagelijks le-

ven gebruiken.”

En waarom is het eigenlijk een 

walvis? Had het ook een haai of 

zeehond kunnen zijn?

“Kunstenaar Jason Klimoski en 

zijn partner Lesley Chang van 

studio KCA in New York hebben 

bewust gekozen voor een wal-

vis. De grootte van de walvis sym-

boliseert de grootte van het pro-

bleem.”

Welke juridische website raad-

pleegt u vaak?

“Ik haat websites, ze maken me 

heel onrustig. Maar als ik wat 

moet noemen dan is het recht-

spraak.nl.”

SIMON TAN

Advocaat Simon Tan (Ploum) is 

sinds kort honorair consul voor 

Oostenrijk. Eind januari opende het 

consulaat in het pand van Ploum.

Laat ons raden: als kind ging u 

met uw ouders vaak naar Oosten-

rijk op vakantie.

“Natuurlijk. Dat waren de mooiste 

vakanties.”

Wat doet een honorair consul  

precies?

“Dat is een goede, maar niet 

zo eenvoudig te beantwoorden 

vraag. Er bestaan verschillen, al 

naar gelang het vertegenwoordig-

de land. Grosso modo kan worden 

gezegd dat de taak van een ho-

norair consul bestaat uit voorlich-

ting over en promotie van het ver-

tegenwoordigde land in de ruimste 

zin van het woord, en ondersteu-

ning van de ambassade. Het uit-

reiken van visa kan een taak zijn, 

maar niet noodzakelijkerwijs.”

Waarom is een advocaat geschikt 

om ook honorair consul te zijn?

“Het is zeker niet zo dat uitslui-

tend advocaten als honorair  

consuls optreden en het is dus 

ook niet zo dat advocaten per se 

geschikter zijn dan anderen. Wel 

is het zo, dat er een flink aantal  

advocaten is dat deze functie  

uitoefent.”

JANUARI

LUC GOLSTEIJN

Huurrechtadvocaat Luc Golsteijn 

(Boels Zanders advocaten) is ge-

start met vloggen over zijn rechts-

gebied.

Vloggen, wat heb je eraan als  

advocaat?

“Het medialandschap en de wij-

ze waarop mensen nieuws verga-

ren veranderen in rap tempo. Het 

draait nu veel meer om sound-

bites en beeld. Daar dien je als 

advocaat op in te spelen. Klanten 

zijn veel minder genegen om juri-

dische artikelen of nieuwsbrieven 

door te pluizen. Wil je opvallen dan 

dien je klanten op een nieuwe en 

snelle wijze te voorzien van korte 

praktische tips voor hun proble-

men van alledag. Een vlog is daar 

uitermate geschikt voor.”

We hoorden in uw eerste vlog nog 

wel stemmen en gestommel op de 

achtergrond. Verbeterpuntje?

“Klopt – dat heb ik ook gehoord, 

maar wat mij betreft is het prima zo. 

Wij zijn een druk en levendig kan-

toor en dat mag ook tot uitdruk-

king komen in mijn vlog. Ik vlog im-

mers vanuit de praktijk.”

Wat of wie is in uw juridisch be-

staan uw bron van inspiratie?

“Een mooie uitspraak van de Hoge 

Raad blijft voor mij toch altijd een 

bron van inspiratie. Als geen an-

der kunnen zij een kwestie vak-

kundig fileren en met een paar 

pennenstreken de vinger op de 

zere plek leggen. To the point: 

daar houd ik persoonlijk erg van.”

7

https://www.uu.nl/nieuws/enorme-plastic-walvis-op-weg-naar-utrecht
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Zoek je 
 problemen?

www.arag.nl
/werkenbij

Jij schrikt niet van een kleine confrontatie op zijn tijd? Dan kun je bij ARAG je hart ophalen. 
Want wij staan op voor de rechten van heel gewone Nederlanders die privé of zakelijk 
in de problemen zijn gekomen. Door arbeidsgeschillen, productaansprakelijkheid of 
verkeersletsel bijvoorbeeld. Sta jij ook op voor gerechtigheid? 

Kom dan bij de grootste probleemoplosser van Nederland.

ARAG0043 Personeelsadv Mr Magazine_210x297_WT.indd   1 07-12-18   14:14

https://www.arag.nl/werken-bij/?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=employer-branding
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Misschien is saaiheid te prefere-
ren boven de soms haast trum-
piaanse kortzichtigheid waar-
mee in conflicten weleens aan 

het eigen gelijk wordt vastgehouden, ook te-
gen beter weten in, stelt advocaat EMMA DE 

BOER (Vallenduuk Advocaten). “Het is geen 
toeval dat nog nooit een basisschool last heeft 
gehad van een shutdown.”

‘Als je blijft doen wat je altijd ge-
daan hebt, blijf je krijgen wat je 
altijd gekregen hebt.’ Aan de 
hand van deze uitspraak van 

Einstein bepleit coach en vaardigheidstrainer 
RÜNA HONIG het nut van uit je comfortzone 
stappen: als je je echt wilt blijven ontwikke-
len, zul je iets anders moeten doen dan wat je 
gewend bent te doen. Honig geeft een aantal 
tips om je koudwatervrees te overwinnen, zo-
als: vraag je af wat het je kan opleveren om de 
uitdaging aan te gaan, bedenk wat je mis-
loopt als je in je comfortzone blijft en ga na 
hoe het je in eerdere situaties al gelukt is om 
daar succesvol uit te stappen.

De plannen voor de herziening 
van de gefinancierde bijstand 
blijven actueel. Strafrechtadvo-
caat WILLEM JAN AUSMA (Ausma 

De Jong) deelt de kritiek vanuit de advocatuur, 
maar vindt dat ook advocaten kritisch naar 
zichzelf dienen te kijken. Het is begrijpelijk 
dat niet alle werkzaamheden maar zonder 
meer vergoed worden.

De commissie-Remkes stelt de 
invoering van een correctief refe-
rendum voor, maar het Brexit-
drama heeft een aantal proble-

men met referenda blootgelegd. Onderzoeker 
WOUTER DE BEEN (Erasmus Universiteit Rotter-
dam) vraagt zich af of referenda wel een goed 
idee zijn in dit tijdperk van fake news.

Je zou niet denken dat grote 
merkhouders zich bekommeren 
om mogelijke merkinbreuk op 
zo’n kleine afzetmarkt als die 

van Curaçao. Dat dacht advocaat-stagiair 
RUTHNIALYS MOGEN toen ze ruim een jaar  
geleden begon aan haar beroepsopleiding  
bij VanEps Kunneman VanDoorne. In haar  

LIEVER SAAI DAN TRUMPIAANS KORTZICHTIG IN CONFLICTEN 

blog vertelt ze hoe ze als een soort underco-
ver-agent in een lokale toko stond om de 
rechten van een cliënt te waarborgen en wat 
de vervolgstappen zijn die in zo’n zaak wor-
den genomen.

Juridisch journalist LEX VAN  

ALMELO voorspelt gele hesjes op 
de trappen van het justitiepaleis 
als rechters megaschikkingen 

niet grondig gaan toetsen. Want waarom zijn 
ING-baas Hamers c.s. niet strafbaar?

Oud-rechter DORY REILING blikt 
terug op het Raad voor de recht-
spraak-voorzitterschap van Frits 
Bakker, die teruggaat naar de 

rechtspraak. KEI en de outputfinanciering 
waren grote thema’s die de rechtspraak ook 
nu nog op de proef stellen. Het is tijd voor 
nieuwe arrangementen, aldus Reiling.

Rechtsfilosoof HENDRIK KAPTEIN 
(Universiteit Leiden) was voor 
het Rode Kruis in de dagopvang 
voor ongedocumenteerden. 

Waarom horen die mensen hier niet? Wat 
hebben zij ons misdaan? Is het niet beter om 
onmaatschappelijke of zelfs criminele Neder-
landers uit te zetten? Dat scheelt meer leed én 
geld dan de jacht op ‘ongewenste vreemdelin-
gen’. Ook zij zijn mensen met niet meer of 
minder fundamentele rechten dan Nederlan-
ders of zij die er voor doorgaan.

Ondernemend jurist MARIJN 

ROOYMANS deelt een observatie 
uit de start-up-scene.  Onder de 
titel Eat the frog schrijft Rooy-

mans over iemand die vanuit een grote orga-
nisatie de overstap maakte naar het onderne-
merschap. “Aangetrokken door het roman- 
tische beeld over ondernemerschap en start-
ups kreeg hij het idee om zelf ondernemer 
worden. Hij zou dat slimme jonge bedrijf wel 
eens opstoten in de vaart der volkeren, maar 
toen hij overstapte veranderde alles...”

Tal van werkgevers, waaronder 
ook veel advocatenkantoren, de 
Rechtspraak en het OM, maken 
tijdens sollicitatieprocedures 

gebruik van zogenaamde ‘e-assessments’. 
Rechtenstudent ELINE DUYVIS heeft sterk haar 
twijfels bij deze manier van selecteren. Tij-
dens een e-assessmentcursus komt zij erach-
ter dat dergelijke testen heel goed te oefenen 
zijn. Hierdoor zullen getrainde kandidaten 
beter scoren dan ongetrainde kandidaten, 
maar dit zegt dus niet per definitie iets over 
hun capaciteiten.

 Bloggende Advocaat JEROEN 

VELDHUIS (Visser Van Solkema 
Advocaten) legt uit wat ambts-
handelingen zijn en op welke 

dagen een deurwaarder deze wel en niet mag 
verrichten.

Mediation kan vaak nuttig,  
snel en effectief zijn. Vrijwillig-
heid en commitment aan het 
proces zijn daarvoor vereist. 

Trucs en handigheidjes, soms verleidelijk 
voor ervaren verkopers, leiden niet tot duur-
zame oplossingen, aldus MfN-registermedia-
tor CARST JOUSTRA.  

Als stagiair wil je je elke dag 
weer bewijzen tegenover colle-
ga’s en partners, maar zeker te-
genover je patroon. Deze con-

stante prestatiedrang op de werkvloer geeft 
stress. Het voornemen van stagiair SHEEVANI 

BHARATSINGH (Van Odijk Advocaten) is dan 
ook: een nee op zijn tijd, geeft je op de lange 
termijn profijt.

In verband met rechtshulpver-
zoeken van de Nederlandse be-
lastingdienst neemt de Zwitser-
se belastingdienst op grond van 

het vertrouwensbeginsel zonder nadere toets 
genoegen met beweringen met betrekking tot 
het uitputtingsbeginsel − zelfs als aantoon-
baar is dat een bewering niet klopt. Deze  
omgang met het vertrouwensbeginsel bij de 
interstatelijke samenwerking heeft niet al-
leen gevolgen voor de rechtszekerheid, maar 
ook voor beginnende of lopende procedures  
in Nederland, aldus THOMAS VERSCHUUREN  

KOPFSTEIN, advocaat in Zürich en lid van 
Dutch Business Lawyers Abroad.

http://www.mr-online.nl/weblogs/
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DE BESTE JURISTEN BLIJVEN HUN LEVEN LANG 
WERKEN AAN HARD EN SOFT SKILLS 

OSR juridische opleidingen is een van de kennis-
partners van Mr. Mr.-kennispartners zijn bedrijven 
die diensten, producten en informatie leveren ge-
richt op de lezers van Mr. Ze hebben elk een eigen 
pagina op www.mr-online.nl, waar nieuws, product-
informatie, blogs en bijvoorbeeld ook whitepapers 
van deze organisaties worden geplaatst. In het ma-
gazine worden de lezers van Mr. hierover ook geïn-
formeerd. Dit zijn de Mr.-kennispartners:

Nieuwe generaties klanten, digitale communicatie, nieuwe 
technologie in juridische procedures. De juridische wereld 
van vandaag vraagt om moderne dienstverlening en bijbe-
horende persoonlijke skills.

“Juridisch professionals zijn zich er steeds meer van bewust dat 
het belangrijk is dat zij zowel hun inhoudelijke kennis bijhou-
den als hun beroepsvaardigheden blijven ontwikkelen”,  zegt 
Michiel van Berckel Smit, directeur van OSR juridische oplei-
dingen. “De markt is veranderd: klanten zijn mondiger, organi-
saties professioneler en juristen werken actief aan hun eigen 
loopbaan. Als je zegt dat je een specialist bent, bijvoorbeeld in 
arbeidsrecht, maar je doet niets aan je ontwikkeling, dan gelo-
ven klanten je tegenwoordig simpelweg niet. Niet alleen speci-
alistische juridische kennis is van belang. Minstens zo belang-
rijk zijn soft skills, zoals goed kunnen luisteren naar cliënten, 
omgaan met weerstand, een optimale klachtenafhandeling én 

denken in oplossingen. Hoe 
goed je de wet ook kent, als  
je geen verbinding kunt ma-
ken met cliënt of rechter én 
geen sensitivi 
teit ontwikkelt 
voor het gehele 
speelveld, dan 
ben je ner-
gens.” Hij ver-
volgt: “Door de 
digitale ont-
wikkelingen 
ligt het tempo 
steeds hoger. 

Juridische professionals die 
goed zijn opgeleid hebben hier 
minder moeite mee. De beste 
juristen blijven dus hun leven 
lang zowel aan hun hard skills 
als aan hun soft skills wer-
ken. Actuele relevantie van de 
behandelde stof binnen een 
cursus is intussen nog nooit 
zo belangrijk geweest. Wat 
een cursist vandaag leert, wil 
hij of zij morgen direct goed 
kunnen toepassen. Daarom 
vragen de docenten van OSR 
de week voor een cursus of 
training vaak om persoonlijke cases van de deelnemers; zaken 
waar zij op dat moment tegenaan lopen. Een OSR-docent past 
vervolgens flexibel het programma aan. Onze visie is niet voor 
niets: ‘praktijkgericht, actueel, persoonlijk én interactief’.”
Ook docente Corine de Jong onderschrijft het belang van soft 
skills. Zij geeft onder andere de training Harvard Onderhande-

len bij OSR juridische opleidingen. “Gespreks-
vaardigheden liggen aan de basis van elke cursus 
beroepsvaardigheden. Met onderhandelen ga je 
echter een stap verder. Je moet hierbij bijvoor-
beeld ook leren strategisch te denken en met 
weerstand om kunnen gaan. Je kunt veel uit  
boeken leren, maar je leert het pas echt als je er 
ook mee oefent.” 

Dit artikel is aangeleverd door OSR juridische opleidingen. 
Meer informatie: https://osr.nl/beroepsvaardigheden

“JE KUNT VEEL UIT 
BOEKEN LEREN, 
MAAR JE LEERT 
IETS PAS ECHT  
ALS JE ER OOK 
MEE OEFENT”

Corine de Jong (mediator, advocaat 
en docente bij OSR)

Michiel van Berckel Smit 
(OSR juridische opleidingen)

https://www.mr-online.nl/kennispartners/
https://osr.nl/beroepsvaardigheden
https://www.ru.nl/cpo/
https://facilylaw.com/
https://www.wolterskluwer.nl/
https://osr.nl/
https://www.robertwalters.nl/
https://www.ngb.nl/
https://www.branch-out.eu/branch-out-legal/
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Snel op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in 
het recht? Ook daarvoor kunt u in Mr. terecht. In de 
rubriek Snelrecht belichten vooraanstaande juristen 
periodiek de ontwikkelingen op hun rechtsgebied.

MEDEDINGINGSRECHT 
FRANCHISEKARTEL 

In een franchiseovereenkomst worden vaak bepalingen opge-
nomen die de concurrentie van franchisenemers beperken. 
Denk hierbij aan een exclusieve afnameverplichting, de toe-

wijzing van een exclusief gebied, een locatieclausule of een 
non-concurrentiebeding. Vaak zijn dit soort bepalingen nood-
zakelijk ter bescherming of bevordering van het succes van de 
franchiseformule en vrijgesteld van het kartelverbod (zie ook 
deze aflevering van snelrecht). Soms gaan franchisegevers en 
franchisenemers te ver, waardoor zij het risico lopen op een 
(hoge) boete van de mededingingsautoriteiten. 

Een voorbeeld is de boete van 12,8 mil-
joen euro die de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) aan vier textielwasserijen 
heeft opgelegd. In deze zaak concludeer-
de ACM dat hun samenwerking in het 
kader van een franchiseformule een in-
breuk maakte op het kartelverbod. De 
franchisenemers waren niet alleen aan-
deelhouder van de franchiseformule, 

maar hadden tevens invloed op de toelating van nieuwe deelne-
mers en de toewijzing van rayons. Ook hadden de franchisene-
mers onderling contact over de naleving van de rayonverdeling. 
De wasserijbedrijven zijn tegen deze boete in beroep gegaan.
Een van de beroepsgronden was dat de samenwerking had moe-
ten worden beoordeeld in de context van de Groepsvrijstelling 
Verticale Overeenkomsten, waardoor de samenwerking in  
aanmerking zou komen voor een vrijstelling van het kartelver-
bod. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 
het hoger beroep van de wasserijen onlangs afgewezen 
(ECLI:NL:CBB:2018:525). Het CBb is van oordeel dat de samen-
werking in overwegende mate een horizontaal karakter had (en 
dus een samenwerking tussen concurrenten betrof). Hierbij 
nam het CBb niet alleen in aanmerking dat de franchisenemers 
(enig) aandeelhouder van de franchiseformule waren, maar ook 
nauw betrokken waren bij het franchisebeleid en elkaar aan-
spraken op de naleving van hun verplichtingen. De rechtbank 
Rotterdam was eerder ook al tot het oordeel gekomen dat de 
Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten in deze zaak niet 
van toepassing was (ECLI:NL:RBROT:2016:3477).   
Deze uitspraak maakt duidelijk dat franchisegevers en franchi-
senemers vooral moeten oppassen met afspraken tussen fran-
chisenemers over prijzen, klanten en werkgebieden. In dat ge-
val zal al snel sprake zijn van verboden kartelvorming in plaats 
van een legitieme samenwerking. 

Martijn van de Hel is advocaat bij Maverick Advocaten.

INTELLECTUEEL  
EIGENDOMSRECHT 

OUDE SCHILDERIJEN OP WIKIPEDIA 
VERBODEN IN DUITSLAND 

0p 20 december 2018 heeft het Duitse Bundesgerichtshof 
(BGH) een uitspraak gedaan die een verstrekkende beper-
king van het publiek domein inhoudt (zaaknr. I ZR 104/17 

– Museumsfotos).
Het BGH besliste dat er een soort auteursrecht rust op foto’s van 
schilderijen die zelf niet meer auteursrechtelijk beschermd 
zijn. Dit heet Lichtbildschutz en biedt een bescherming gelijk aan 
het normale auteursrecht tot vijftig jaar na de eerste openbaar-
making van de foto. Het BGH besliste ook dat een museum dat 
kunstwerken tentoonstelt die niet meer auteursrechtelijk be-
schermd zijn, de openbaarmaking van foto’s van die kunstwer-
ken kan verbieden als in de algemene voorwaarden van het mu-
seum een fotografeerverbod is opgenomen. 
Het ging om foto’s van schilderijen uit de zeventiende, acht-
tiende en negentiende eeuw van het Reiss-Engelhorn-Museum 
in Mannheim. Een deel van de foto’s waar het om ging was in 
1992 gemaakt door een medewerker van het museum en afge-
drukt in een publicatie van het museum. Een ander deel van de 
foto’s was door de gedaagde – een medewerker van Wikipedia − 
zelf gemaakt in 2007, in strijd met het fotografeerverbod. De 
foto’s stonden op Wikipedia.
Het BGH besliste dat de door het museum zelf gemaakte foto’s 
voldeden aan de minimale mate van ‘persoonlijke geestelijke 
prestatie’ die voor de Lichtbildschutz van paragraaf 72 van de 
Duitse auteurswet vereist is. Door zelf foto’s te maken handelde 
de gedaagde in strijd met het in de voorwaarden opgenomen en 
door plaatjes van een doorgestreept fototoestel duidelijk ge-
maakte fotografeerverbod. Het vervolgens uploaden van die fo-
to’s is onrechtmatig.
Dit betekent dat eigenaren van kunst-
werken waarvan het auteursrecht al lang 
is verlopen via het auteursrecht op de fo-
to’s ervan en via een fotografeerverbod 
tientallen jaren bescherming kunnen 
krijgen en de afbeelding ervan, op inter-
net en daarbuiten, kunnen verbieden.
In Nederland bestaat geen equivalent van 
deze Duitse Lichtbildschutz, maar is de 
drempel voor de bescherming via het normale auteursrecht tra-
ditioneel zeer laag. In Nederland heeft de rechter zich echter 
nog nooit uitgesproken over auteursrecht op foto’s van tweedi-
mensionale kunstwerken. Ook heeft de Nederlandse rechter 
zich nog nooit uitgesproken over de vraag of het onrechtmatig 
is om foto’s openbaar te maken die zijn gemaakt in strijd met 
een fotografeerverbod.

Dirk Visser is advocaat bij Visser Schaap & Kreijger en hoogle-
raar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden.

https://www.mr-online.nl/franchise-en-het-kartelverbod/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:526
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:3477
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&anz=2&pos=1&nr=90674&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&anz=2&pos=1&nr=90674&linked=pm&Blank=1
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Schrijver en jurist Roxane van Iperen, begonnen bij NautaDutilh, vindt 
dat juristen meer moeten nadenken, écht nadenken. Over bijvoorbeeld 
hun rol als tolk tussen de rechtstaat en de burger, het verschil tussen 
individuele moraal en bedrijfsmoraal en de vraag waarom het maar niet 
lukt met de diversiteit op grote kantoren.

DOOR MIEK SMILDE   FOTO’S CHANTAL ARIËNS

DE INDIVIDUELE 
MORAAL AAN DE 
KAPSTOK
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WIE IS ROXANE VAN IPEREN?
Roxane van Iperen (1976) is schrijver en jurist. Ze stu-
deerde aan de Universiteit van Amsterdam, doorliep 
haar advocaat-stage bij NautaDutilh en was aanslui-
tend werkzaam als legal counsel in het bedrijfsleven. 
Sinds een paar jaar werkt Van Iperen als journalist. Ze 
publiceert onder meer in Vrij Nederland en het Financieele 
Dagblad, vooral over juridisch-financiële onderwerpen 
en machtsstructuren. Daarnaast is ze nog steeds actief 
als adviseur in het bedrijfsleven.

In 2016 debuteerde Van Iperen met haar roman Schuim 
der aarde (uitgegeven bij Lebowski), waarvoor ze de  
Hebban Debuutprijs won. Vorig jaar verscheen ‘t Hooge 
Nest, een boek over het huis in het Gooi waar ze woont. 
Van Iperen ontdekte dat twee joodse zussen tijdens de 
oorlog in dit huis een groot onderduik- en verzetscen-
trum runden. ’t Hooge Nest werd verraden en alle be-
woners werden gedeporteerd, maar de zussen overleef-
den de oorlog. 

“IK KOOS VOOR DE 
GROTE ADVOCATUUR, 

OMDAT IK ERVAN  
UITGING DAT 

DAAR DE SLIMSTE 
MENSEN ZATEN”

INTERVIEW

“O veral en nergens. Binnen- en buitenland. Ne-
derland, België, Spanje. Ieder jaar een ver-
huizing, dat is mijn jeugd. Mijn ouders 

scheidden toen ik jong was, mijn oudere zus en ik gingen 
met mijn moeder mee; zij kreeg daarna nog drie kinde-
ren. Met haar nieuwe man begon mijn moeder een eigen 
bedrijf, mijn vader werkte bij een bank. Mijn achter-
grond heeft met andere woorden niets te maken met mijn 
opleiding tot jurist. In mijn familie zitten geen rechters, 
geen officieren van justitie, geen advocaten. 
“Ik was een jaar of zestien toen ik vanuit Zuid-Spanje in 
mijn eentje terug naar Nederland ging en op een gymna-
sium in Brabant terechtkwam. Daar keken ze wat vreemd 
van me op.  Ik woonde alleen bij mijn vader, ik had alleen 
maar zomerkleren en een wilde bos haar, ik had nog 
nooit Latijn gehad. Ik haalde allemaal enen, ik miste 
mijn broertje en zusjes, en iedereen vond 
dat ik beter naar de havo kon gaan. Als ie-
mand op die leeftijd zoiets tegen je zegt, dat 
je iets niet kunt, maakt dat best indruk. Het 
lag voor de hand dat ik van school ging en 
naar een scholengemeenschap vertrok. 
Maar ik dacht: fuck it. In een jaar heb ik La-
tijn ingehaald, en ik slaagde in één keer. 
Achteraf gezien is dat wel een bepalend mo-
ment in mijn leven geweest, denk ik. On-
langs kreeg ik een lieve brief van de vrouw 
die mij destijds bijles Latijn heeft gegeven. Ik krijg meer 
berichtjes van leraren uit die tijd. Dat ze het zo grappig 
vinden dat ik schrijver ben geworden.”

EIGEN STEM
“De keuze voor rechten was redelijk arbitrair. Ik wilde 
maar één ding: het huis uit. Naar Amsterdam. Ik dacht 
nog steeds dat ik niet al te snugger was en rechten was 
niet heel ingewikkeld, zei men. Ik heb in mijn studietijd 
vooral veel gewerkt, overdag op kantoor en ’s avonds gaf 
ik dansles en werkte ik in de horeca. Af en toe wist een 
docent me te boeien en zo kwam mijn rechtsgevoel lang-

zaam tot leven. De al jaren geleden overleden Roelf Stut-
terheim bijvoorbeeld was zo’n docent; een bijzondere 
man, met roze All Stars onder een pak. Hij zette studen-
ten aan het denken: waarom zitten we hier, wat doen 
we? Hij typeerde de toename van de claimcultuur in onze 
maatschappij met de zin: ‘pech moet weg’. Hoe wij als sa-
menleving alles willen beheersen, geen tegenslag meer 
accepteren en alle risico’s willen uitsluiten; alles verzeke-
ren of iemand aansprakelijk stellen. Stutterheim voor-
spelde dat juristen in die samenleving een steeds grotere 
rol zouden spelen, maar vond dat niet per se positief. Dat 
begreep ik niet: wij waren toch de juristen van de toe-
komst? Hij dwong ons daarover na te denken. Stutter-
heim liet zijn stem ook buiten de academie horen, als co-
lumnist voor de Volkskrant. Dat soort eigengereide mensen 
heb je nodig om uit systemen te breken. Toen ik het later 

eng vond mijn eigen stem te laten horen, 
dacht ik weer aan hem.
“Stutterheim kreeg gelijk: het aantal juris-
ten en advocaten, de omzetontwikkeling 
van de branche: het blíjft groeien. Maar een 
universitaire opleiding betekent niet per de-
finitie dat mensen ook écht leren naden-
ken, over hun vak en over hun rol in de we-
reld. Ik keek vroeger best op tegen kinderen 
die al jong wisten dat ze rechten zouden 
gaan studeren, omdat ze waren opgegroeid 

in een omgeving waarin veel mensen advocaat of rechter 
waren. Ik dacht dat zij een enorme voorsprong hadden, 
in hun ontwikkeling en manier van denken. Maar echt 
leren reflecteren op de grondslagen van de advocatuur of 
de rechtspraak, je verdiepen in het bestaansrecht van je 
professie, en de mensen die je bedient – mensen die vaak 
helemaal niet dezelfde achtergrond hebben als jij − dat 
moet uit jezelf komen. Vaak zie je dat mensen die hun 
hele leven in dezelfde omgeving zitten, zich nog nauwe-
lijks ontwikkelen. Als ik bepaalde studiegenoten uit die 
tijd tegenkom, denk ik soms: holy shit, je bent nog precies 
hetzelfde als toen.”
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BLONDE KRULLEN
“Ik koos na mijn studie voor de grote advocatuur, omdat 
ik ervan uitging dat daar de slimste mensen zaten. De ar-
beidsmarkt was eind jaren negentig goed, maar Nauta 
had een soort UvA-stop; aan die opleiding werd een beetje 
lacherig gerefereerd als een ‘cursus rechten’. Ik had een 
goed CV − met veel werkervaring − en werd toch aangeno-
men – hoewel velen op kantoor vast dachten dat het meer 
te maken had met mijn blonde krullen. Die geluiden ont-
gingen mij natuurlijk niet. Ik heb er een geweldige tijd 
gehad, waaraan ik een paar echte vrienden heb overge-
houden. Onder de partners liepen enkele briljante gees-
ten rond, van wie ik veel leerde; met sommigen heb ik 
nog contact. Maar ik leerde in die tijd ook af om tegen 
mensen op te kijken om de functie die ze hebben, de sta-
tus of het geld. Echte intelligentie heeft daar vaak niets 
mee te maken. Genoeg mensen die bij dit soort kantoren 
werken, hebben van huis uit bepaalde mores, taal en  
lichaamshouding meegekregen en komen om die reden al 
een heel eind. Er bestaan veel geschreven en ongeschre-
ven regels in de grote commerciële advocatuur waarvan 
niemand mij het ‘waarom’ kon uitleggen; ik wilde me 
daaraan niet conformeren.” 

HERKENBARE HABITUS
“In het Westen denken we vaak dat je alles kunt bereiken 
als je maar hard genoeg werkt. In zo’n cultuur bestaat 
weinig empathie voor de groep die achterblijft. Men rede-
neert: als ik het kan, en jij redt het niet, dan ligt dat aan 
jou. Het is begrijpelijk dat mensen zo denken, want stel 
je eens voor dat je moet toegeven dat je (ook) succesvol 
bent geworden om redenen waarmee jij persoonlijk niet 
zoveel te maken hebt. Toch is het jammer dat mensen 
daarop niet echt reflecteren. Neem diversiteit. Waarom 
lukt het maar niet om de top van de advocatuur een betere 
afspiegeling van de samenleving te laten zijn? Vrouwen 
en mensen met een andere culturele achtergrond vallen 
onderweg naar boven met bosjes af. De mensen aan de 
top geven altijd hetzelfde antwoord: wij geven iedereen 
een kans, maar vrouwen gaan nou eenmaal baren en wil-
len voor de kinderen zorgen. ‘Als je parttime wilt werken, 
ga je maar naar de rechterlijke macht’ − ik heb het vaak 
gehoord. Minderheden zouden geen kritiek kunnen ver-
dragen, omdat die zijn opgegroeid als prinsjes en bij de 
minste kritiek zouden vertrekken. Dus wat je overhoudt, 
is the best of the best. Deze manier van denken is defaitis-
tisch en negeert een andere realiteit. Als er twee student-
stagiaires solliciteren en de een is blond en ziet er studen-
tikoos slordig uit met een naar bier ruikend pak en de 
ander is van Turkse origine en ziet er onberispelijk uit, 
maar draagt schoenen met vierkante neuzen en witte 
sokken, is de kans groot dat de blonde jongen wordt geko-

zen. De herkenbare habitus wint. Systemen zijn op dit 
soort pijlers gebouwd. Als ik dit soort dingen zeg, voelen 
mensen zich vaak aangevallen. Maar het gaat niet om 
hen persoonlijk, het gaat om het systeem. Ja, ook die 
blonde studentikoze man met het vieze pak kan heel leuk 
en intelligent zijn, dat zeg ik niet. Zet je ego aan de kant 
en ontleed de vraag waarom het, ondanks de diversity offi-
cers en een enkele vrouwelijke partner hier en daar, toch 
maar niet lukt om te diversifiëren. Als je in de juridische 
wereld werkzaam bent, heb je de verantwoordelijkheid 
daarover na te denken. Dan kun je niet wegkomen met: 
ik werk hard, dat moet jij ook maar doen.” 

MAATSCHAPPELIJKE VOORHOEDE
“Deze manier van redeneren is natuurlijk niet typisch 
voor de advocatuur. In veel omgevingen waar mensen 
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werken met een homogene achtergrond, zie 
je het terug. In de bouw werkt weliswaar 
een heel ander slag mensen, maar ook daar 
zijn structuren te herkennen, bepaalde mo-
res en taalgebruik. Het verschil is: wie als 
stratenmaker werkt, en minder status of 
middelen heeft om te overleven, wordt con-
tinu gedwongen zich aan te passen. Dat 
geldt ook voor vrouwen, van wie na de ge-
boorte van hun eerste kind wordt verwacht 
dat ze zich 200 procent geven, en die talloze detours moe-
ten nemen om overeind te blijven. Mannen die vader 
worden hebben daar minder last van. 
“Ik schrijf er vaak over: van mensen die een vooraan-
staande positie in de samenleving innemen – of dat nu in 
de publieke, politieke of corporate wereld is − mag worden 
verlangd dat ze over die samenleving en hun eigen positie 
nadenken. Juristen zijn onderdeel van die maatschappe-
lijke voorhoede. Het feit dat in Frankrijk een totaal onge-
organiseerde bende van gele hesjes de straat op gaat, is 
een signaal. Nee, in Nederland gaat het heel anders, dat 
weet ik ook wel, bij ons zijn de sociale verschillen veel 

kleiner. Maar we kunnen niet aan de ene 
kant een geglobaliseerde kijk hebben als het 
om economische belangen gaat, maar ons 
terugtrekken achter landsgrenzen als het 
om onderwerpen als migratie, technologie, 
of sociale ongelijkheid gaat. Wat zich in de 
VS, of Frankrijk, afspeelt, zijn voorbodes 
van hoe de wereld eruit gaat zien. 
“De jurist is bij uitstek degene die in deze 
discussies een rol zou kunnen spelen. De ju-

rist is per definitie een generalist, die aan de ene kant de 
ordeningsmechanismen van het recht kent en tegelijk de 
vertaalslag moet maken naar mensen van allerlei pluima-
ge. De jurist is de tolk tussen de rechtstaat en de burger. 
Dat realiseren we ons vaak niet, omdat we zo druk zijn, 
maar dat zijn we wel. Wie die rol serieus neemt, moet be-
grijpen wat er op systeemniveau gebeurt; als we bijvoor-
beeld naar de regulering van internet, databezit en de gro-
te techbedrijven kijken, hebben we de boot totaal gemist. 
De professional van tegenwoordig zegt: dit kan ik voor je 
doen en dan stopt het. Het is die mentaliteit die ten 
grondslag lag aan de financiële crisis en in die bubbel le-

Ron Borgdorff is verzekeringsspecialist voor advocaten, notarissen en vrijgevestigde juristen. 
Ron kent de specifieke risico’s van deze juridische beroepsgroepen. Met ruim 25 jaar 
ervaring staat hij borg voor een persoonlijk, gedegen advies op maat en korte lijnen.

U wilt een financieel adviseur met verstand van úw zaken? 
Ron Borgdorff, dé verzekeringsspecialist voor advocatuur

Een eigen praktijk?  Verzeker u van een goede start!

verzekeringen zowel zakelijk als particulier oa: Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid 
• geld- en fraude • arBeidsongeschiktheid • rechtsBijstand • reconstructie 

van Boetzelaerlaan 24H 
3828 NS  Hoogland 
Tel. 033-20 35 000 
info@ronborgdorff.nl 
www.ronborgdorff.nl

financieel adviseur voor 
notariaat en advocatuur

“WE DWEPEN MET 
‘GEKKE GEESTEN’ 
ALS STEVE JOBS, 
MAAR CREËREN  
INTUSSEN VAAK 
CONFORMISTEN”

contractpartijen etc.? KAN NIET…WEDDEN VAN WEL? 
AOZ.NL!

www.achtergrondonderzoek.nl

BINNEN 3 MINUTEN een RAPPORT met alle beschikbare en 

bedrijven, in uw mailbox? Voor VERHAALSONDERZOEKEN
relevante informatie over uw zakelijke relaties, personen of

https://www.rbfa.nl/
http://www.achtergrondonderzoek.nl/
https://lawyersforlawyers.org/
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ven we nog steeds. De kapitaaleisen voor Nederlandse 
banken zijn omlaag gegaan, en vervolgens claimt onze 
minister van Financiën, Wopke Hoekstra, dit als een suc-
ces. Hij heeft het over ‘risicovermindering’. Ik weet niet of 
het komt doordat hij altijd in een Angelsaksisch systeem 
heeft gezeten, maar ik schrik daarvan. Wat hebben we 
nou van die financiële crisis geleerd, vraag ik me af.”

MINDER SOCIAAL
“Sinds ik ben gaan schrijven, krijg ik wel eens mailtjes 
van mensen uit de advocatuur die koffie willen drinken; 
ze willen ‘iets anders’, maar weten niet hoe ze dat voor el-
kaar moeten krijgen. Ik heb ook geen idee natuurlijk, 
maar ik raad mensen – vooral vrouwen – wel altijd als eer-
ste aan om minder sociaal te worden. We leven in een we-
reld waarin sociaal gedrag wordt beloond, of dat nu met 
likes op Facebook is of met een promotie op kantoor. Als 
je je op dagelijkse basis steeds conformeert, wordt het erg 
moeilijk om een drastische stap te zetten. Minder sociaal 
betekent niet onaardig zijn, maar je niet conformeren 
aan zaken waarvan je intrinsiek betwijfelt of ze zinnig 
zijn – groot én klein. 

“We dwepen met zogenaamde ‘gekke geesten’ als Steve 
Jobs, maar ondertussen creëren veel bedrijven een kan-
toorcultuur met conformisten. Dan verandert er natuur-
lijk niets. In de financiële crisis van 2008 hebben advoca-
ten en juristen ook een rol gespeeld. Ook zij hebben een 
hand gehad in het opblazen van het systeem. Is er sinds-
dien iets veranderd? Nee. Het gaat weer goed in de busi-
ness en de fusieadvocaten trekken weer aan de touwtjes. 
Maar het merendeel van dat werk wordt gedaan door jon-
ge mensen en straks door kunstmatige intelligentie. Dat 
betekent dat de voorhoede, de partners en medewerkers, 
zich zou kunnen bezighouden met belangrijker zaken en 
een visie voor de toekomst zou kunnen ontwikkelen.” 

SLEUTELPOSITIE
“Door het onderzoek voor mijn boek ’t Hooge Nest heb ik an-
dermaal geleerd dat de maatschappelijke voorhoede van de 
samenleving tijdens de bezetting geen lovenswaardige rol 
heeft gespeeld; de hogere ambtenarij, het notariaat, het 
bedrijfsleven… Ook na de oorlog is er nauwelijks reflectie 
geweest op de rol die mensen in de oorlog hebben gespeeld. 
Hetzelfde gebeurde na de financiële crisis. En dat terwijl 
we in een wereld leven die fundamenteel in transitie zit. 
We maken een sprong richting rechts populisme, de ver-
vuiling is amper te beteugelen, een klasse van steenrijken 
domineert, een handjevol techbedrijven weet alles van ons 
en we doen niets. We hebben onze innerlijke moraal geëx-
ternaliseerd; het kader van de wet is de enige grens. Kan 
het, dan doen we het. Als zich dertig jaar geleden een puis-
sant rijke Russische cliënt meldde, was er altijd wel een 
compagnon die zei: dat doen we niet. Dat zul je tegenwoor-
dig niemand meer horen zeggen. We laten uitzoeken waar 
het geld vandaan komt, en als dat een beetje netjes te tra-
ceren is, prima. We hebben onze persoonlijke moraal in 
dat opzicht gesplitst van de bedrijfsmoraal. We leren onze 
kinderen dat ze niet mogen liegen, niet vals mogen spelen, 
hun snoep moeten delen, niet mogen vreemdgaan, en ver-
volgens gaan we naar kantoor en hangen we die individue-
le moraal aan de kapstok. We nemen een systeemmoraal 
aan die niets meer te maken heeft met wie wij als mens 
zijn. Iemand kan naar de kerk gaan en ondertussen woe-
kerhypotheken aan bijstandsmoeders verkopen. 
“Dat is mijn boodschap, ook als ik lezingen geef: wij zijn 
de voorhoede. Wij, advocaten, juristen, schrijvers, jour-
nalisten, hebben een bevoorrechte positie. We hebben 
gestudeerd en zitten op sleutelposities in de samenle-
ving. Met die positie komt ook een verantwoordelijkheid. 
Om die verantwoordelijkheid waar te maken, moeten 
mensen weer echt leren nadenken. Durven nadenken. 
Dus: ga eens niet een weekend naar New York, maar lees 
drie dagen lang een stapel boeken waardoor je anders 
naar een arrest gaat kijken. Of naar de wereld.”  
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ARREST VAN DE MAAND

Het gaat om een man die in 1980 bijna on-
middellijk na zijn geboorte in Brazilië door 
een kinderloos Nederlands echtpaar buiten 

de officiële kanalen om wordt geadopteerd. Het 
echtpaar heeft via-via contact in Brazilië met een 
consulair attaché. Ze krijgen in een straatje bij 
een kindertehuis in São Paulo een baby van een 
hun onbekende moeder nog mét navelstreng in 
handen gedrukt, en doen ter plekke aangifte van 
de geboorte van ‘hun’ Patrick bij de Braziliaanse 
burgerlijke stand. De biologische moeder wil het 
kind niet en het alternatief is een Braziliaans 
staatsweeshuis.
In Nederland worden de adoptieouders in 1981 door de politie in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar illegale adop-
ties oppervlakkig verhoord. Het leidt niet tot een strafzaak. Ze 
voeden Patrick en een jongere (legale) Braziliaanse adoptiezoon 
liefdevol op. Patrick weet van jongs af aan dat hij is geadopteerd.
Rond zijn twintigste raakt Patrick in de ban van ‘zijn afkomst’. 
Hij reist naar Brazilië en zijn adoptieouders geven hem zo goed 
mogelijk alle informatie die ze hebben. Dankzij de informatie 
ontmoet hij in 2001 in São Paulo de Nederlandse bestuurster van 
het kindertehuis, de consulair attaché, en een Braziliaanse en 
een Nederlandse die in 1980 baby Patrick bij de biologische Bra-
ziliaanse moeder hadden opgehaald. Zijn adoptieouders steunen 
hem “praktisch en emotioneel” bij zijn zoektocht, constateert de 
rechtbank. 
Met behulp van hun gedetailleerde informatie en zijn contacten 
ter plaatse kan hij in dit eerste bezoek een shortlist maken van 
zeven Braziliaanse vrouwen die mogelijk zijn biologische moe-
der zouden kunnen zijn. In 2011 zal blijken dat een van hen in-
derdaad zijn moeder is. Overigens was ze al in 1985 overleden, 
toen Patrick nog maar vijf was. De adoptieouders vertellen niet 
dat ze zelf in 1982 als verdachten zijn verhoord, maar als dat in 
2011 voor hem belangrijk blijkt geven ze Patrick machtiging om 
alle dossiers bij politie en Raad voor de Kinderbescherming (die 
ze zelf niet hebben) in te zien.

Tussen 2002 en 2017 gaat Patrick bijna jaarlijks voor 
meerdere maanden naar Brazilië. Hij is labiel en 
getraumatiseerd. De relatie met zijn adoptieou-
ders wordt ondertussen steeds moeizamer. In 2013 
betalen zijn adoptieouders nog zijn reis naar Bra-
zilië waar hij zijn biologische zussen ontmoet. 
Maar in juli 2013 stelt hij zijn juridische ouders 
aansprakelijk voor “alle gevolgen van de illegale 
adoptie” en “selectieve informatieverstrekking 
over mijn afkomst”. Daarna verbreken zijn adop-
tieouders definitief alle contact.
In de rechtbankprocedure maakt hij hen allerlei 

verwijten. De rechtbank zegt dat de adoptie onrechtmatig was. 
Er is echter geen grond voor schadevergoeding, vooral omdat Pa-
trick de  essentiële informatie voor zijn shortlist in 2001 al ont-
ving (rechtbank Den Haag 5 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6711). 
Wel moeten zijn adoptieouders een oude knipselmap aan Patrick 
ter inzage geven. 
Het hof daarentegen breidt de ‘informatieverplichting’ uit tot al-
les in verband met de adoptie. Ook het verhoord worden door de 
politie, onder meer, had daarom veel eerder verteld moeten wor-
den. Al raakt dit niet de identiteit van de biologische moeder, toch 
moeten de adoptieouders 13.200 euro  (100 euro per maand) scha-
devergoeding betalen, hoofdzakelijke voor immateriële schade 
(Hof Den Haag 14-11-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3107).

PYRRHUS-OVERWINNING

En dat is ultradom. Niet de adoptie is zozeer het probleem, maar 
de manier hoe de zoon ermee omgaat. Het hele proces is een  
Pyrrhus-overwinning. Het levert niet meer op dan een paar ver-
geelde papieren en in hoger beroep wat rotgeld, maar heeft on-
noemelijk veel schade toegebracht aan de relatie met zijn goed-
bedoelende adoptieouders, die Patrick naar eigen zeggen wil 
herstellen.
Zeg nou zelf: is dat makkelijker geworden na deze juridiserende 
schadevergoedingsveroordeling? Rechtsgeleerdheid getuigt niet 
altijd van wijsheid – en dit arrest is daar een triest voorbeeld van.

HET PROCES 
BRENGT HEEL  

VEEL SCHADE TOE  
AAN DE RELATIE 

VAN DE MAN  
MET ZIJN  

GOEDBEDOELENDE 
ADOPTIEOUDERS

HET ALLERDOMSTE ARREST  
VAN HET JAAR
De trofee voor de allerdomste uitspraak van 2018 gaat naar drie raadsheren 
van het gerechtshof Den Haag, die dachten dat ze het recht en een ooit ille-
gaal geadopteerde man een dienst bewezen door zijn stiefouders een scha-
devergoeding op te leggen. Wat een studeerkamergeleerdheid!

DOOR JURJEN BOORSMA

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:6711
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
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DE TOP 50 VAN DE 
NEDERLANDSE 
ADVOCATUUR
Ook dit jaar presenteert Mr. weer het overzicht van de top 50 van de grootste 
advocatenkantoren in Nederland, gemeten naar het aantal advocaten op 1 januari 2019. Er 
is na de stabilisatie van vorig jaar weer een lichte stijging, zowel in de top 10 als in de top 
50. Tegelijkertijd is sprake van een jojo-effect.

DOOR PETER LOUWERSE   

Allen & Overy noteerden beide -6: een da-
ling van 4%. Waarbij Van Doorne aantekent 
dat er per 1 februari twaalf nieuwe advoca-
ten zijn aangenomen. Feitelijk werken er 
aan de Jachthavenweg in Amsterdam nu 
dus zes advocaten méér dan op de peilda-
tum 1 januari 2019.
De grote stijging bij Clifford Chance kwam 
niet als een verrassing, omdat managing 
partner Jeroen Ouwehand dit begin vorig jaar 

in een interview in Mr. al had aangekondigd. “Op dit mo-
ment neemt Clifford Chance veel mensen aan”, zei Ouwe-
hand toen. “Dus ik denk dat we volgend jaar weer bij de 
grootste stijgers zullen horen.” Hij heeft woord gehouden. 
De Brauw Blackstone Westbroek blijft met 343 advocaten 
veruit de grootste, maar de stijging (3%) was dit jaar min-
der dan vorig jaar (7%). Waar de top 10 vorig jaar getals-
matig een mager plusje van 0,2% scoorde, zat er nu meer 
muziek in de grote kantoren. De top 10 noteert nu 2122 ad-
vocaten, tegen 2056 vorig jaar. Dat is een winst van 66 ad-
vocaten, ofwel ruim 3%.
De groep vanaf nummer 10 tot nummer 20 kon vooral 
stijgingen noteren, vaak met percentages in de dubbele 
cijfers. De kampioen in dit segment was Kennedy Van 
der Laan (+14, een toename van 15%). Maar ook HVG  
(+13, een toename van 12%), CMS (+11, een toename van 
10%), Van Benthem & Keulen (+6, een stijging van 9%), 
DLA Piper (+8, een toename van 8%) en Baker  
McKenzie (+5, een toename van 6%) timmerden flink aan 
de weg. De grote regionale kantoren Dirkzwager (+2, een 
toename van 1%) en Nysingh (+1, een toename van 1%) 
bleven stabiel. 

H et aantal advocaten in de top 50 stijgt 
van 4426 naar 4523: een groei van 97 
advocaten (plus 2 procent). De groot-

ste stijgers waren Ploum (+30%) en Bird &  
Bird en Hekkelman (beide 25%). De grote  
dalers zijn Holla (-20%), Kneppelhout & Kort-
hals (-18%) en De Haan Advocaten & Notaris-
sen (-16%). 
In de top 10 laten veel kantoren aanzienlij-
ke stijgingen zien. Clifford Chance ging 
van 123 naar 137 advocaten (+14, een stijging van 11%) en 

was binnen deze groep procentueel gezien de 
winnaar. Ook AKD (+18, een stij-

ging van 10%), Loyens & Loeff 
(+15, een stijging met 6%), 

Houthoff (+14, een stij-
ging van 6%),  
Stibbe (+13 ook een stij-
ging van 6%) en koplo-
per De Brauw Blacksto-
ne Westbroek (+9, een 
stijging van 3%) groei-

den flink. NautaDutilh 
deed het rustig aan: +2, 

een stijging van 1%.
De grootste daler in 
de top 10 was Pels 

Rijcken & Droogleever 
Fortuijn (-7, een 

afname van 
5%). Van 

Doorne en  

HET AANTAL 
ADVOCATEN IN 
DE TOP 50 IS 
IN 2018 MET 

BIJNA HONDERD 
GESTEGEN 
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Traditiegetrouw publiceert Mr. in het eerste nummer van elke jaargang dit overzicht. Negentig kantoren zijn gevraagd 
hun aantal advocaten per 1 januari 2019 op te geven. Het overzicht beperkt zich tot beëdigde Nederlandse advocaten. Is 
uw kantoor niet benaderd en wilt u dit voor volgend jaar wel, mail dan naar redactie@mr-magazine.nl.
*La Gro Geelkerken is een fusie van La Gro Advocaten en Geelkerken Linskens; bij elkaar opgeteld zou hun aantal advo-
caten in 2018 goed zijn geweest voor een 35e plaats.

TOP 50 VAN DE NEDERLANDSE ADVOCATUUR

Plek  
2019

Plek 
2018

Kantoornaam  Advocaten 
2019

Advocaten 
2018

Verschil  
in %

1 1 De Brauw Blackstone Westbroek 343 334    3%  
2 2 NautaDutilh 276 274 1%
3 3 Loyens & Loeff 269 254 6%
4 4 Houthoff 238 224 6%
5 5 Stibbe 216 203 6%
6 6 AKD 200 182 10%
7 7 Allen & Overy 164 170 -4%
8 9 Van Doorne 140 146 -4%
9 8 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 139 146 -5%
10 10 Clifford Chance 137 123 11%
11 12 HVG 121 108 12%
12 11 CMS 121 110 10%
13 15 Kennedy Van der Laan 107 93 15%
14 13 DLA Piper Nederland 106 98 8%
15 14 Dirkzwager 99 97 2%
16 16 Nysingh 87 86 1%
17 18 Baker McKenzie 83 78 6%
18 20 Lexence 79 73 8%
19 25 Van Benthem & Keulen 72 66 9%
20 23 SRK 72 68 6%
21 29 Bird & Bird 71 57 25%
22 20 Van Diepen Van der Kroef 71 73 -3%
23 19 Boels Zanders 71 76 -7%
24 17 Simmons & Simmons 67 79 -15%
25 27 Dentons Boekel 65 61 7%
26 26 BarentsKrans 59 63 -6%
27 22 De Haan 59 70 -16%
28 24 Freshfields Bruckhaus Deringer 56 67 -16%
29 40 Ploum 52 40 30%
30 30 Trip 52 51 2%
31 27 Holla 49 61 -20%
32 33 Hogan Lovells 48 48 0%
33 35 La Gro Geelkerken* 47 49 -4%
34 46 Cleerdin & Hamer 46 37 24%
35 34 Taylor Wessing 46 44 5%
36 40 DVDW 43 40 8%
37 37 Norton Rose Fulbright 43 41 5%
38 34 KienhuisHoving 43 44 -2%
39 32 BANNING 43 50 -14%
40 36 Linklaters 42 43 -2%
41 30 Kneppelhout & Korthals 42 51 -18%
42 54 Hekkelman 40 32 25%
43 42 Stek 39 39 0%
44 37 Jones Day 39 41 -5%
45 46 Damsté 38 37 3%
46 44 Wijn & Stael 38 38 0%
47 44 Rutgers & Posch 38 38 0%
48 37 Van Iersel Luchtman 38 41 -7%
49 42 Teekens Karstens 35 39 -10%
50 56 Florent 34 30 13%

 TOP 50 ADVOCATUUR

mailto:redactie@mr-magazine.nl
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PLOUM: EEN ECHT ROTTERDAMS 
FULLSERVICEKANTOOR

Rutger Ploum is managing partner van Ploum, dat 
zich tegenwoordig afficheert als Rotterdam Law Firm. 
Het bedrijf groeide het afgelopen jaar van 40 naar 52 
advocaten: een stijging van 30 procent. Ploum klom 
daardoor van een 40ste naar een 29ste plaats. En 
Ploum wil doorgroeien.

Ambitie kan Rutger Ploum 
niet worden ontzegd. “We 
willen binnen drie jaar op 
65 advocaten zitten”, is zijn 
antwoord op de vraag wat 
de ideale omvang is van het 
advocatenkantoor. In 2022 
moeten er dan zo’n 75 advo-
caten en notarissen werken 
aan de Blaak. 
Daar zit een strategie ach-
ter, verklaart Ploum. “De 
maatschap heeft eind 2017 
de keuze gemaakt voor één vestiging in het land: een echt 
Rotterdams fullservicekantoor, waar niet alleen advoca-
ten werken maar ook counsels, en met de focus op een 
aantal sectoren en rechtsgebieden, zoals meer milieu, 
zorg, transport en logistiek, energie en bestuurs- en mili-
eurecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en M&A.”
Groei was onontbeerlijk om die strategie te laten slagen. 
“In onze toenmalige omvang konden we de groeidoelstel-
ling niet halen. Om grote klanten binnen te halen moet 
je net een slag groter zijn.”
Ploum richt zich op het grootbedrijf en het mkb. “In de 
veranderende juridische markt moet je duidelijke keuzes 
maken en die strategie consequent en doelgericht uitvoe-
ren en innoveren. Alleen dan ga je de oorlog winnen.”
Hoewel er vanuit Amsterdam en ook internationaal meer-
dere fusieverzoeken kwamen, zweert Ploum bij één vesti-
ging in Rotterdam. “We kunnen de Nederlandse markt 
gemakkelijk vanuit Rotterdam bedienen, en het leuke is: 
Rotterdam heeft een eigen imago, Rotterdamse advocaten 
zijn praktische no-nonsense mensen. Goed bereikbaar, 
goed benaderbaar, geen poeha, gewoon de zaak goed op-
lossen. We willen binnen de stad tot de allerbeste kanto-
ren behoren, en daarin zijn we redelijk op weg.”
Om de groei te stimuleren, leidt Ploum in een soort ‘top-
klas’ een nieuwe generatie compagnons op. “We willen 
binnen nu en vijf jaar een groep nieuwe compagnons 

Vanaf plek 21 is het beeld gemengd. De grote winnaar in 
dit segment, zowel absoluut als procentueel, is Ploum 
(+12, een toename van 30%) dat daarmee van een 40ste  
naar een 29ste plaats stijgt. Ook Bird & Bird (+14, een stij-
ging van 25%) herstelde zich ruimschoots van de dip van 
vorig jaar (toen -15%). Cleerdin & Hamer (+9, een stijging 
van 24%) had eveneens de wind mee, net als Hekkelman 
(+8, een stijging van 25%). Andere stijgers in deze catego-

rie middelgrote kantoren: DentonsBoekel (+4, 
een stijging van 7%), Taylor Wessing (+2, een 
stijging van 5%), Norton Rose Fulbright (+2, 
een stijging van 5%) en Damsté (+1, een toe-
name van 3%).

De grote verliezers bij de middelgrote kanto-
ren waren Holla (-12, een daling van 20%), 

Kneppelhout & Korthals (-9, een daling van 18%), De Haan 
Advocaten (-11, een afname van 16%), Simmons & Sim-
mons (-12, een daling van 15%) en Banning (-7, een daling 
van 14%). Maar ook Boels Zanders (-5, een daling van 7%) 
en BarentsKrans (-4, een daling van 8%) moesten een flin-
ke veer laten. Dat Van Iersel Luchtman (-3, een afname 
van 7%) dit jaar in de min staat is niet verwonderlijk na de 
spectaculaire stijging van vorig jaar (toen +8 advocaten, 
een stijging van 24%).
In de vorige jaren werd al de vraag gesteld hoe lang het 
model van kantoren met meerdere regionale vestigingen 
nog houdbaar is. Feit is dat dit jaar kantoren als De 
Haan Advocaten (-11, een afname van 16%), Dommerholt 
(-5, een daling van 14%), Van Diepen Van der Kroef (-2, 
een daling van 3%) en Boels Zanders (-5, een daling van 
7%) weer moeite hebben om op te boksen tegen de rand-
stedelijke grootmachten. Daar staat tegenover dat Trip, 
Dirkzwager en Nysingh stabiel bleven en Hekkelman 
juist een forse stijging liet zien. Er was ook een nieuw-
komer in deze groep. Het fusiekantoor La Gro Geelkerken 
(een samenvoeging van La Gro Advocaten en Geelkerken 
Linskens) kwam met 47 advocaten binnen op nummer  
34 van de lijst. Het wordt interessant om te zien hoe dit 
nieuwe kantoor zich numeriek gaat ontwikkelen. Harde 
conclusies zijn over dit kantorenmodel nu nog niet te 
trekken.
Tot slot kunnen we stellen dat de markt een jojo-effect 
laat zien. Kantoren die vorig jaar fors groeiden (bijvoor-
beeld BarentsKrans, Van Iersel Luchtman en Pels Rijcken 
& Droogleever Fortuijn) zitten nu in de min. Andersom 
zijn de dalers van vorig jaar vaak de winnaars van nu,  
zoals Ploum en Clifford Chance.

 TOP 50 ADVOCATUUR

Rutger Ploum 
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hebben klaarstaan op meerdere rechtsgebieden. Die moe-
ten de komende jaren de kar trekken.”

HOLLA KRIMPT DOOR EEN 
ZAKELIJKER KOERS

Robert van Muijen is managing partnervan Holla Ad-
vocaten. Het kantoor was de grootste daler in de top 
50: van 61 naar 49 advocaten. Dat komt in 2018 neer op 
een krimp van 20 procent.

“Het was natuurlijk niet het plan dat we met zoveel men-
sen zouden krimpen”, zegt Van Muijen. De verklaring zit 
volgens hem in “een perfect storm, waarin het afgelopen 
jaar dingen bij elkaar zijn gekomen.”
Een van die dingen is dat Holla de laatste tijd een wat za-
kelijker koers is gaan varen. “Dat heeft bijvoorbeeld gevol-
gen gehad voor de sectie familierecht. En dan merk je dat 
sommige advocaten die al lang bij Holla zitten, zich er 
minder goed thuis voelen. In zoverre is dat een geplande 
uitstroom geweest, maar er is ook een uitstroom geweest 
waar we niet op zaten te wachten.”
Dat laatste heeft te maken het economisch tij. “We trai-
nen onze mensen om ondernemender te zijn en dan dur-
ven mensen eerder zelf een kantoor te beginnen. We heb-
ben daarnaast te maken met de hete arbeidsmarkt.
Vacatures zijn moeilijker te vervullen, er wordt nu zelfs 
ook aan onze junioren getrokken.”
Het is niet dat er niet genoeg werk is, benadrukt Van 
Muijen. “De arbeidsproductiviteit per fee earner is met 
twintig procent toegenomen, maar het aantal advocaten 
is lager dan we willen.” De omzetverdeling verschuift 

wel. “Er zijn minder faillis-
sementen, terwijl het in 
onze M&A-praktijk drukker 
is geworden.”
Een ideale omvang is er 
niet voor een kantoor als 
Holla, zegt Van Muijen. “Je 
moet wel een bepaald ren-
dement hebben, en daarom 
hebben we gekozen voor 
een robuuste organisatie. 
We beknibbelen niet op de 
back office. Daarvoor is een 
grotere omvang nodig dan 

die we nu hebben.” Hij vindt dat er het komend jaar tien 
advocaten bij moeten komen, en verwacht dat dit gaat 

lukken. De teller staat inmiddels weer op 52.
Holla heeft een nieuwe arbeidsmarktcampagne gelan-
ceerd. “Gericht op mensen die zich willen blijven ontwik-
kelen, en die dat ook vragen van hun kantoor.”

GROEI DOOR SECTORAANPAK EN 
INTERNATIONALISERING BIJ AKD

Erwin Rademakers is managing partner 
van Benelux-kantoor AKD, met in Ne-
derland vestigingen in Rotterdam, Am-
sterdam, Eindhoven en Breda. AKD 
groeide in Nederland van 182 naar 200 
advocaten. Met deze toename van 10 pro-
cent was AKD de grootste groeier in de top 10.

Erwin Rademakers ziet twee 
logische verklaringen voor 
de groei. “Ten eerste zijn we 
een Benelux-kantoor. Dat 
leidt tot kruisbestuiving 
tussen de verschillende kan-
toren, waardoor we zicht-
baarder zijn voor Belgische 
en Luxemburgse klanten. 
Een voorbeeld: als internati-
onale ondernemingen een 
holdingstructuur willen op-
zetten doen ze dat het liefst 
in Luxemburg of Neder-

land. Wij bieden het allebei. Daardoor groeit deze praktijk 
en dus ons kantoor”, aldus Rademakers. 
“De tweede verklaring is dat we nog scherper hebben ge-
keken wat onze klanten willen”, vervolgt hij. Daarvan 
heeft AKD een aantal deelgebieden geïdentificeerd. “We 
hebben ervoor gekozen in die expertises te groeien, bij-
voorbeeld energie en zorg. Vroeger werden die sectoren 
vanuit verschillende rechtsgebieden, zo-
als bestuursrecht en vastgoed, bena-
derd. Nu werken we in geïntegreerde en 
grensoverschrijdende teams. Dat merken 
de klanten en dat spreekt hen aan. Dat is 
heel succesvol en leidt ook tot groei.”
Groei op zich is geen strategie, zegt Rade-
makers. “We willen onze klanten zo 
goed mogelijk bedienen en daarin 
de beste zijn. Als dat groei mee-
brengt, is dat prima.” 

Robert van Muijen 
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ANALYSE TOP 50 

Terwijl de groei in de Randstad zit, zitten de middelgrote regionale advocatenkantoren in 
de hoek waar de klappen vallen. Vele van hen zijn de laatste vijf jaar gekrompen, zo 
blijkt uit een analyse van de Top 50’s die Mr. publiceerde. Banning, de grootste daler, 
schrijft de terugloop onder meer toe aan verdergaande specialisatie, waardoor 
advocaten hun heil elders zoeken.

KANTOREN IN REGIO 
KRIJGEN KLAPPEN

ANALYSE TOP 50 2014-2019

DOOR PETER LOUWERSE   

Van de tien grootste dalers in de Top 50 van 1 januari 
2014 tot 1 januari 2019 behoren er zeven tot de regio-
nale kantoren. Het gaat om Banning, Hekkelman 

Advocaten & Notarissen, Van Diepen Van der Kroef,  
KienhuisHoving, Van Iersel Luchtman, De Haan Advoca-
ten en Notarissen en Holla Advocaten. Onder de grootste 
dalers bevinden zich ook de twee Zuidas-kantoren Den-
tons Boekel en Freshfields Bruckhaus Deringer en het Rot-
terdamse kantoor Kneppelhout & Korthals.
Mr. publiceert sinds 2006 de top 50 advocatuur. Voor de 
analyse van de afgelopen vijf jaar gebruikte Mr. de gege-
vens die de redactie heeft verzameld over de jaren 2013 tot 
en met 2018. Dat heeft geleid tot een top 43 van kantoren 
die deze periode vertegenwoordigd waren 
in de top 50.

GLIJVLUCHT
Banning maakte in die periode de scherpste glijvlucht: 
van 70 naar 43 advocaten, een neergang van 39 procent. 
“Ik schrik niet van de tijdelijke teruggang, omdat die 
het gevolg is van een duidelijke keuze”, reageert mana-
ging partner Jan-Willem de Tombe.
Dat is terug te voeren tot interne organisatorische oorza-
ken, legt De Tombe uit. “Wij hebben onszelf de afgelo-
pen jaren een duidelijke fo-
cus opgelegd: kwaliteit en 
specialisatie. We hebben 
de pijn op korte termijn ge-
nomen.”
Banning heeft een aantal 
rechtsgebieden afgestoten, 
zoals internationale fiscale 
zaken en de bredere prak-
tijk. De aandeelhouders-
groep ging terug van 
twaalf naar vijf mensen, 
van wie sommigen met 
zachte hand naar de uit-
gang werden geduwd. Anderen vertrokken uit zichzelf 
omdat ze de nieuwe koers niet zagen zitten. “De meesten 
gingen omdat ze de algemene praktijk willen blijven 
doen. Ze zijn naar andere kantoren gegaan of voor zich-
zelf begonnen, en hebben soms mensen meegenomen.”
De Tombe ziet de toekomst met een nieuwe partnergroep 
en een aantal nieuwe, ervaren advocaten afkomstig van 
andere kantoren, met veel vertrouwen tegemoet. “Onze 
huidige omvang is een heel goede basis. We zien ook een 
verbetering van de klantenportefeuille. Nu gaan we die 

Jan-Willem de Tombe (Banning) 
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GROEI EN KRIMP GROOTSTE ADVOCATENKANTOREN 2014 TOT 2019 

Nummer in 
groei over de 
laatste 5 jaar

Organisatienaam Index 2019 
tov 2014

Aantal 
advocaten 2019

Aantal 
advocaten in 2014

1 SRK 67% 72 43
2 Hogan Lovells 50% 48 32
3 HVG 33% 121 91
4 De Brauw Blackstone Westbroek 26% 343 273
5 Stibbe 26% 216 172
6 Lexence 25% 79 63
7 Van Benthem & Keulen 22% 72 59
8 Kennedy Van der Laan 16% 107 92
9 Clifford Chance 16% 137 118
10 Teekens Karstens 13% 35 31
11 Van Doorne 13% 140 124
12 BarentsKrans 11% 59 53
13 Bird & Bird 11% 71 64
14 DLA Piper Nederland 10% 106 96
15 Loyens & Loeff 10% 269 245
16 AKD 9% 200 183
17 Wijn & Stael 9% 38 35
18 Houthoff 8% 238 221
19 NautaDutilh 7% 276 258
20 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 7% 139 130
21 Boels Zanders 1% 71 70
22 Dirkzwager 1% 99 98
23 Allen & Overy 1% 164 163
24 Norton Rose Fulbright 0% 43 43
25 DVDW -2% 43 44
26 Nysingh -3% 87 90
27 Trip -4% 52 54
28 Linklaters -5% 42 44
29 Ploum -5% 52 55
30 Damsté -7% 38 41
31 Baker McKenzie -9% 83 91
32 CMS -10% 121 135
33 Simmons & Simmons -11% 67 75
34 Kneppelhout & Korthals -16% 42 49
35 Holla -18% 49 60
36 De Haan -19% 59 73
37 Van Iersel Luchtman -22% 38 49
38 KienhuisHoving -24% 42 55
39 Freshfields Bruckhaus Deringer -24% 56 74
40 Van Diepen Van der Kroef -24% 71 94
41 Hekkelman -35% 40 62
42 Dentons Boekel -36% 65 101
43 BANNING -39% 43 70

strategie verder naar de markt brengen, en we voorzien 
daardoor groei.” 
Banning wil de komende vijf jaar jaarlijks tien procent 
groeien. Maar De Tombe laat zich niet vastpinnen op een 
ideale omvang. “Als je veel mensen hebt, maar je kunt 
niet het goede segment raken, dan schiet het niet op.”

GROEIBRILJANTJES 
Uit de cijfers blijkt ook dat de groei in de Randstad zit: 
daar zijn de tien grootste groeiers gevestigd. De lijst 
wordt aangevoerd door SRK, gevolgd door Hogan Lovells, 
HVG, De Brauw Blackstone Westbroek, Stibbe, Lexence, 
Van Benthem & Keulen en Kennedy Van der Laan. De top 
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10 wordt gecompleteerd 
door Clifford Chance en 
Teekens Karstens.
Na ‘buitenbeentje’ SRK 
Rechtsbijstand (zie laatste 
alinea’s) is Hogan Lovells 
met 50 procent de grootste 
stijger. Die voorspoed is 
volgens office managing 
partner Jan de Snaijer te 
danken aan de strategie, 
maar ook aan externe fac-
toren. Eerst over die strate-

gie. “Wij willen onze cliënten op een beperkt aantal 
rechtsgebieden zo goed mogelijk bedienen”, legt De 
Snaijer uit. Die werkwijze heeft vruchten afgeworpen in 
de stabiele pijlers van het kantoor. “In ons 
corporate team hebben we een aantal grote 
transacties gehad, en in ons team intellec-
tuele eigendom een aantal grote procedu-
res. Dat heeft een gunstige invloed gehad 
op de omzet.”
Echt spectaculair groeide de banking & fi-
nance praktijk. “Tot vijf jaar geleden had-
den we een afgeleide praktijk”, licht De 
Snaijer toe. “We kregen vooral werk uit Lon-
den, als er Nederlandse vennootschappen 
bij betrokken waren. Het huidige banking & finance team 
wordt geleid door de partners Wouter Jongen en Robert 
Masman. Die hebben het voor elkaar gekregen om naast 
de verwijzingspraktijk een eigen Nederlandse praktijk op 
te zetten, met tien advocaten. Heel knap.” De Snaijer 
noemt ook de farmaceutische regulatory praktijk en het 
privacy and cybersecurity team als groeibriljantjes. “Het 
laatste vooral door nieuwe regelgeving. Als je kijkt wat er 
op het gebied aan regelgeving op onze cliënten is afgeko-
men… dat ligt uiteraard buiten onze invloedssfeer.”
Wat wel binnen de eigen invloedssfeer ligt, is dat Hogan 
Lovells onderdeel is van een wereldwijd kantoor. “Daar 
zijn we redelijk uniek in. Andere internationale kantoren 
zijn vaak een samenvoeging van nationale kantoren die 
onder één noemer opereren. Terwijl wij een organisatie 
zijn met centraal management en centrale winstpooling 
(de partners delen mee in het wereldwijde resultaat van 
het kantoor, en niet slechts van het lokale kantoor waar 
zij werken; red). Daardoor kunnen onze praktijken profi-
teren van onze klantenbasis in Verenigde Staten. We kun-
nen vanuit Amsterdam dus rechtstreeks werken voor 
klanten uit de VS.”
De Snaijer kan niet direct verklaren waarom juist de 
Randstedelijke kantoren het de afgelopen vijf jaar zo veel 
beter hebben gedaan dan hun regionale vakbroeders. “Ik 

merk dat bij grote transacties in de provincie klanten re-
delijk snel uitwijken naar de Randstad”, zegt hij. “Verder 
durf ik daar weinig over te zeggen.” 

CONCURRENTIE
Of groeien in de Randstad makkelijker is, durft Jan-Wil-
lem de Tombe evenmin te beweren. “Randstadkantoren 
zitten in een grotere markt, maar de concurrentie is nave-
nant”, zegt De Tombe, die er op wijst dat Banning, volgens 
onderzoek van Venturis, van alle Nederlandse regiokanto-
ren tussen 2014 en 2017 de meeste M&A-deals heeft gedaan. 
Managing partner Robert van Muijen (Holla advocaten) is 
eveneens terughoudend bij het duiden van de verschillen 
tussen regionale en Randstadkantoren. “Als je keuzes 
gaat maken, heeft dat altijd gevolgen voor je personeels-
bestand, of je nu in de Randstad zit of in de regio.” Het 

zou interessant zijn om te weten waar die 
vertrekkende advocaten heengaan, vindt 
Van Muijen. “Bij ons vertrekken ze zelden 
naar een ander groot kantoor. Ze beginnen 
meestal voor zichzelf of sluiten zich aan bij 
een franchiseorganisatie.”
Dat de stijgers allemaal in de Randstad zit-
ten, kan ook te maken met de aantrekkende 
economie. “Het aantal M&A-transacties is 
nu groot, en daarvan zie je er meer in de 
Randstad”, stelt Van Muijen. “Maar aan de 

andere kant is de regio rond Eindhoven economisch ont-
zettend sterk. Daar hebben we heel mooie accounts ge-
vonden.”

BUITENBEENTJE
SRK Rechtsbijstand is een buitenbeentje in dit 
overzicht, omdat het kantoor alleen voor rechtsbij-
standsverzekeraars werkt. De stijging van het aantal 
advocaten wordt hier niet veroorzaakt door groei, 
maar is een rechtstreeks gevolg van een uitspraak 
van het Europese Hof in 2013 over de vrije advocaat-
keuze. Sindsdien hebben cliënten van rechtsbij-
standsverzekeraars recht op een advocaat, en hoeven 
dus geen genoegen te nemen met een ‘gewone’ ju-
rist. SRK Rechtsbijstand besloot daarom meer ad-
vocaten in dienst te nemen. 
Volgend jaar zal SRK Rechtsbijstand zeker bij de 
grootste dalers van de top 50 horen. Nadat NN en 
Aegon begin januari bekendmaakten hun con-
tract met SRK Rechtsbijstand op te zeggen, sloot SRK 
Rechtsbijstand een akkoord met hen. Ongeveer 80 pro-
cent van het personeel vertrekt naar de juridische 
dienstverlener die de rechtsbijstandsverzekeringen 
van NN en Aegon gaat uitvoeren. Wie dat wordt, is 
nog niet duidelijk. 

DAT ALLE STIJGERS 
IN DE RANDSTAD  
ZITTEN KAN OOK 
KOMEN DOOR DE 
AANTREKKENDE 

ECONOMIE
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Jan de Snaijer (Hogan Lovells) 
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DEALMAKERS

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Beveiligingsbedrijf Intergarde heeft het volledige 

aandeelhouderschap van Fortas verkregen. For-

tas is in 2012 opgericht als joint venture tussen 

Intergarde en Nimo Security Groep. De overna-

me is een logische vervolgstap, aldus directeur 

Joost van den Boorn.

VSU Werkschutzgruppe GmbH Boels Zanders Advocaten (Luuk Hendriks,  

Madelène Leurs), Koenen & Co

Nimo Security Groep BV Tijssen & Saes Advocaten (Wil Saes)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Het Nederlandse bedrijf TomTom verkoopt Tele-

matics, de divisie die zich bezighoudt met voer-

tuigvolgsystemen, aan de Japanse bandenmaker 

Bridgestone voor een overnamesom van 910 mil-

joen euro. Daarvan wordt 750 miljoen uitgekeerd 

aan de aandeelhouders.

Bridgestone Allen & Overy (Christiaan de Brauw, Gijs Linse, Nina 

Gans, Sanne de Gier), De Brauw Blackstone  

Westbroek (Reinier Kleipool, Barbara Kloppert, 

Frank Hamming, Paula Ravensbergen, Daniël van 

Gerven, Ravenne van de Paverd), Barclays, Lazard

TomTom Simmons & Simmons (Leo Verhoeff, Robbert Jans-

sen, Elise Boehmer, Carl Meyntjens, Kelly Cherret-

té, Christopher Götz, Felix Hänel, Stephan Ulrich, 

Christian Bornhorst, Michael Surmann, Edoardo  

Tedeschi, Alessandra Bianchi, Margherita Gnech)

DOOR MICHIEL ROHLOF

Leon Planken, CEO van Charlie Temple, tekent de contracten.

WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS@MR-MAGAZINE.NL

structuur al helemaal ‘staat’ voordat de advocaten erbij betrokken wor-

den, dus het feit dat wij er van A tot Z bij waren maakte deze deal ex-

tra interessant. Dit was weliswaar een M&A-deal maar wel eentje met een 

vrij complexe structuur, dus wij hadden de kans om naast onze gebrui-

kelijke expertise op M&A-gebied ook daarover mee te denken en dit sa-

men met NautaDutilh uit te werken in de documentatie. Uiteraard moest 

onderhandeld worden over de standaardzaken die in elke M&A-transac-

tie aan de orde komen, zoals de caps and thresholds, maar door de onge-

bruikelijke structuur werden wij ook geacht (nog meer dan anders) out of 

the box te denken. 

“Meest bijzondere moment? Niet zozeer het moment van closing, maar 

meer de ochtend daaraan voorafgaand, omdat toen duidelijk werd dat het 

ging lukken. De tijdlijnen waren erg krap en iedereen heeft hard moe-

ten werken om deze deal binnen heel korte tijd rond te krijgen; het mo-

ment waarop je realiseert dat het gaat lukken is zeker noemenswaardig 

te noemen. Dit had ook zeker te maken met de pragmatische en doelge-

richte opstelling van alle partijen.” 

CHARLIE TEMPLE VERKOCHT AAN  
BRILLENGIGANT GRANDVISION

Grandvision, moederbedrijf van brillenwinkels als EyeWish en Pearle, 

neemt online opticienketen Charlie Temple over. Charlie Temple, dat 

brillen met glazen op sterkte aanbiedt voor een lage prijs en een dag 

na de bestelling levert, werd opgericht in 2016 en blijft bestaan als 

onafhankelijk merk. 

Adviseurs aandeelhouders Charlie Temple: CORP. (Diederik Baas, Eric de 

Best), Rothschild (Bastiaan Vaandrager, Johan Dubbelman, David Lodcher, 

Djurre Hoogeveen)

Adviseurs minderheidsaandeelhouder Charlie Temple: HVG Law (Sijmen de 

Lange, Boris Hoes)

Adviseurs HAL (grootaandeelhouder GrandVision): HAL inhouse (Wouter 

Wolffenbuttel, Sander van Noorden, Thijs Willems), NautaDutilh: Edger 

Kleijer, Michael Oldenburger, Paul Giebels, Celine Houwen)

Diederik Baas, dealmaker voor CORP.: “We hebben een paar jaar ge-

leden VOC Capital Partners begeleid toen zij instapten als investeerder 

bij Charlie Temple. Vervolgens werden wij, ik denk door het prettige con-

tact met CEO Leon Planken, ook rechtstreeks door Charlie Temple inge-

schakeld. Doordat wij dus al langer betrokken waren en alle stakeholders 

goed kenden was het des te leuker dat wij deze deal mochten doen. 

“Met name in het voortraject van deze deal is veel gediscussieerd over 

de structurering van de transactie en voor mij is het altijd leuk om daar-

over mee te mogen denken, samen met de cliënten en hun M&A-adviseur 

Rothschild, en het vervolgens uit te werken. Vaak is het zo dat een deal-

Diederik Baas

http://www.mr-online.nl/deals/
http://www.mr-online.nl/deals/
mailto:DEALS@mr-magazine.nl
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DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Energiebedrijf Essent heeft EnergieWonen Groep 

en ZON7, twee snelgroeiende energiebedrij-

ven, overgenomen. Beide ondernemingen leve-

ren en installeren zonnepaneelsystemen door 

heel Nederland. Met deze diensten wil Essent 

consumenten en ondernemers helpen energie te 

besparen en hun huizen en gebouwen te ver-

duurzamen. 

Essent Energie AKD (Vincent Wibaut, Marinke Bonnier)

Aandeelhouders EnergieWonen Orange Clover (Pien van Veersen, Chris Parker), 

Oaklins (Adse de Cock, Tom Snijcker)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Het management van Eureco-Pharma, een pa-

rallelimporteur van medicijnen voor Nederland-

se ziekenhuizen, neemt alle aandelen in Eureco-

Pharma over van de aandeelhouders.

J.C. de Kreij Holding MA Law (Els in ’t Veld), AenF Partners (Friso  

Kuipers, Daniël van de Waal, Vincent Bloem)

H.F.G.J. Hen Holding deBreij (Wytse Huidekoper, Anouk Bedoucha), 

Dutch Dream (John Geenen, Kristian de Graaf)

OP WWW.MR-ONLINE.NL VINDT U ALLE TOT OP HEDEN GEPUBLICEERDE DEALS

This is the Eza Sealander. As the vision of Eza Watches implies the Sealander is a 300 
meter dive watch with an automatic Swiss ETA 2824 Calibre movement inside.

THE TIME IS RIGHT
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Het barst van de juridische scriptieprijzen in Nederland − er zijn er zo’n 35. Onlangs zag er 
weer eentje het levenslicht: de Piet Hein Donner prijs voor scripties over de rechtstaat. 

Waarom stellen organisaties zo’n prijs eigenlijk in, en wat heb je eraan als je er een wint? 

DOOR  PETER LOUWERSE  

ALTIJD PRIJS!
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O ver welk onderwerp een juridische scriptie ook 
gaat, als de kwaliteit goed is kan de student vrij-
wel altijd meedingen naar een prijs. Want scrip-

tieprijzen zijn er op alle mogelijke rechtsgebieden: van 
ondernemingsrecht tot gezondheidsrecht, van intellectu-
ele eigendom tot sport en recht.
Zo kan degene die een masterscriptie over het laatste on-
derwerp heeft geschreven een gooi doen naar de Prof. Mr. 
N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs, in 1993 ingesteld door de 
Vereniging Sport en Recht (VSR). De scriptie moet gaan 
over een belangwekkend onderwerp van rechtsweten-
schappelijke aard op het gebied van sport en recht, vertelt 
voorzitter Mark Boetekees van de VSR. Voor de vereniging 

is de prijs een belangrijk 
middel om de aandacht te 
vestigen op sport en recht. 
De prijs is genoemd naar 
‘Kiek’ Giltay Veth, van 1991 
tot 1998 VSR-voorzitter. Hij 
was de eerste hoogleraar 
sport en recht in Neder-
land, had verschillende 
functies binnen de KNVB en 
was sportjuridisch mede-
werker van NRC Handelsblad.
Waarom de VSR die prijs 

heeft ingesteld? “We zijn 
een vereniging voor juristen 
die actief of geïnteresseerd 
zijn in het vakgebied sport 
en recht”,  verklaart Boete-
kees, in het dagelijks leven 
general counsel bij voetbal-
bond KNVB. “En dan is het 
leuk als we op onze website 
aandacht kunnen geven 
aan scripties op dat gebied. 
Het helpt ons dus om rech-
tenstudenten te interesse-
ren voor het vakgebied. Als het om een goede scriptie gaat, 
kan dat interessant zijn voor onze leden. Daarom publice-
ren we de winnende scripties altijd.”
De kwaliteit van de scripties loopt van jaar tot jaar uiteen, 
constateert Boetekees. “Van heel goede tot dertien in een 
dozijn. Maar de uitslag is altijd duidelijk, de jury zit op 
één lijn.” Bij de uitreiking van de prijs krijgt de winnaar 
een toelichting van de voorzitter van de jury. De onder-
werpen van de scriptie waren afgelopen jaar uiteenlo-
pend: van het recht op arbeid van voetballers (mag je een 
prof die niet bijtekent op de bank zetten?) tot dopingvra-
gen, van matchfixing tot staatssteun aan voetbalclubs. 
De prijs ging naar Arent van Gent voor zijn scriptie over 

SCRIPTIEPRIJZEN

GELDPRIJZEN VAN 500 TOT 5.000 EURO
Een internet-inventarisatie leert dat er ongeveer 35 juri-
dische scriptieprijzen zijn in Nederland. Meestal zijn 
het specialisatieverenigingen die zo’n prijs instellen, 
zoals  de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereni-
ging voor Sport en Recht, de Vereniging voor Milieur-
echt, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellen-
recht, de Nederlandse Vereniging voor Energierecht, de 
Vereniging voor Intellectuele Eigendom en de Neder-
landse Vereniging voor Europees Recht. Ook veel advo-
catenkantoren loven een scriptieprijs uit. Denk daarbij 
onder meer aan Buren, Blenheim, Allen & Overy en 
DVDW. Andere scriptieprijzen komen uit de koker van 
organisaties op het gebied van onderwijs en weten-
schap, zoals universiteiten, het Instituut voor Bouw-
recht en de KNAW. Ook juridische instellingen (Raad 
van State, Stichting Geschillenoplossing Automatise-
ring, Fonds Slachtofferhulp, het Nederlands Juristen 
Comité voor de Mensenrechten) hebben scriptieprijzen. 
Datzelfde geldt voor maatschappelijke organisaties zo-
als Vluchtelingenwerk Nederland, uitgeverijen (Ars Ae-
qui) en bedrijven als het Juridisch Bureau Letselschade 
& Gezondheidsrecht (JBL&G).

De geldprijzen variëren van 500 tot 5.000 euro. Vaak 
wordt de winnaar ook op een andere manier beloond. 
Dan kan een stageplek zijn of een studiereis, maar ook 
een etentje, een ADSL-aansluiting, een oorkonde en de 
publicatie van de scriptie in boekvorm.
Bij de beoordeling van scripties kijken jury’s naar cri-
teria als juridische kwaliteit, juridische diepgang, ju-
ridische volledigheid, vorm, stijl, wetenschappelijke 
waarde, praktische toepasbaarheid en originaliteit.
Dat een vermelding op Google niet betekent dat een 
prijs nog steeds bestaat, blijkt bij navraag naar de Ne-
derlands-Duitse juristenprijs. Die werd ingesteld om 
de samenwerking tussen JPR Advocaten en de advoca-
ten van het Duitse Alpmann Fröhlich te benadrukken, 
de onderlinge contacten  te bevorderen en de naamsbe-
kendheid te vergroten. De tweejaarlijkse prijs à 5.000 
euro is inmiddels afgeschaft, meldt HR-manager Ca-
rin van Alst van JPR Advocaten. “Het belangrijkste 
doel, namelijk de naamsbekendheid te bevorderen, is 
bereikt. De samenwerking tussen beide kantoren is 
bovendien veranderd. We zoeken contact met elkaar 
door vaker iets samen te organiseren.”

Mark Boetekees (KNVB)

Monique Heijst (Beer Advocaten)
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SCRIPTIEPRIJZEN

de aansprakelijkheid van organisatoren van sportevene-
menten (zie kader hieronder). Hij kreeg een oorkonde, 
een litho en een geldprijs van duizend euro.

TALENT OPSPOREN
Een scriptieprijs op het gebied van personenschade en 
aansprakelijkheidsrecht is de Beer Impuls Scriptieprijs 
van de Stichting Beer Impuls, een goededoelenstichting 
die is opgericht op initiatief van de aandeelhouders van 
het Amsterdamse advocatenkantoor Beer Advocaten. De 

stichting zet zich in voor het maatschappelijk bewust-
zijn omtrent het aansprakelijkheidsrecht en de kwetsba-
re positie van het slachtoffer, en wil ook jong juridisch 
talent en het academisch onderwijs op dat gebied onder-
steunen. Vanuit die doelstellingen is de prijs in 2015 in-
gesteld, licht medewerker relatiebeheer en communica-
tie Monique Heijst namens de stichting toe.  
Anders dan bij veel andere prijzen kunnen studenten 
niet zelf spontaan inzenden. “Ze moeten worden voorge-
dragen door de vakgroepen van de universiteiten, die 

‘EEN SCRIPTIEPRIJS WINNEN IS GOED VOOR JE ZICHTBAARHEID’
Met een scriptie over het verlies van arbeidsvermogen 
van jonge kinderen in het personenschaderecht heeft 
Idya Karimi vorig maar liefst drie scriptieprijzen in  
de wacht gesleept. Ze won met haar werkstuk de 
JBL&G Scriptieprijs, de Scriptieprijs van de Stichting 
Beer Impuls en de Molengraaff Scriptieprijs, en was 
ook een van de genomineerden voor de scriptieprijs 
van de Universiteit Utrecht.

“Alleen bij de JBL&G 
Scriptieprijs was ik zelf 
op het idee gekomen om 
mijn scriptie in te zen-
den”, vertelt Karimi. “Bij 
de andere prijzen kwam 
het initiatief van mijn 
scriptiebegeleider. Die 
kon een goede inschat-
ting maken of de scriptie 
een meerwaarde heeft 
voor de praktijk.” Haar 
belegeider sprak over een 
‘topscriptie’. 

“Ik voelde me enorm vereerd, en toen ik won kon ik het 
nauwelijks geloven”, vervolgt Karimi. Ze beschouwt de 
aandacht voor het onderwerp als het belangrijkste ge-
volg van haar zegetocht. “Mijn scriptie is gepubliceerd 
als artikel in het Tijdschrift voor Personenschade en heeft ver-
der ook veel aandacht gekregen in de praktijk. Ik hoop 
dat er daardoor aandacht komt voor de onrechtvaardige 
situatie van kinderen die door een ongeval nooit meer 
kunnen werken. Ze zijn onvrijwillig in die positie ge-
bracht en kunnen nooit bewijzen hoe groot hun ver-
diencapaciteit zou zijn geweest. Het is mogelijk dat zij 
veel meer hadden kunnen bereiken.”
Karimi studeerde af in september 2017, en werkt nu als 
juridisch medewerker bij Asselbergs & Klinkhamer Advo-
caten. Of ze die baan mede dankzij haar scriptie heeft 
gekregen? “Ik denk het wel. Mijn begeleider besprak 

mijn scriptie op congressen. Ik heb toen een kijkje kun-
nen nemen in de keuken, en nu werk ik met pro’s.” 
Arent van Gent won dit jaar de Prof. Mr. N.J.P. Giltay 
Veth scriptieprijs voor zijn scriptie over de aansprake-
lijkheid van organisatoren van sportevenementen te-
genover amateursporters. “Als je vroeger meedeed aan 
sportwedstrijden, trainde je meestal binnen een sport-
vereniging. Maar tegenwoordig doen we dat allemaal 
zelf, met apps en informatie van internet.”
Naar heersend recht hebben organisatoren van sporte-
venementen een strenge zorgplicht als het gaat om 
een veilig parcours en goede begeleiding. “Maar omdat 
de relatie tussen de organisatie en de sporter daarmee 
veel horizontaler is geworden, moet de eigen verant-
woordelijkheid van de sporter meer aandacht krijgen 
bij de vestiging van buitencontractuele aansprakelijk-
heid.” De sporter zou dus minder snel een beroep moe-
ten kunnen doen op de aansprakelijkheid van de orga-
nisator, aldus Van Gent.
Van Gent, die is afgestudeerd aan de Universiteit Lei-
den, stuurde de scriptie in nadat hij daartoe was aan-
gemoedigd door hoogleraar sport en recht Marjan  
Olfers, die hij ontmoette tijdens een lezing van een 
studievereniging op de universiteit. “Fantastisch dat 
ik de prijs heb gewonnen”,  zegt Van Gent. “Ik heb het 
op mijn LinkedIn-profiel 
gezet. Daar heb ik veel 
positieve reacties op ge-
kregen.”
Of hij er ook iets aan 
heeft? “Het is goed voor 
je zichtbaarheid, en in 
ieder geval een leuk 
startschot voor mijn car-
rière.” Van Gent werkt 
als aspirant reserveoffi-
cier bij de Koninklijke 
Marine.

Idya Karimi (Asselbergs & Advocaten 

Klinkhamer) 
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Arent van Gent (Koninklijke Marine)
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SCRIPTIEPRIJZEN

jaarlijks de beste masterscriptie op dit gebied kunnen 
insturen”, aldus Heijst. De prijs bestaat uit een bedrag 
van 1.750 euro,zowel voor de student als voor de vak-
groep. Of de prijs voor Beer Advocaten een middel is om 
talent op te sporen? “Dat is geen doel op zich”, antwoordt 
Heijst. “Maar soms stuit je op mensen die waardevol zijn 
voor ons vakgebied.”

PARADEPAARDJES
In de universitaire wereld zijn er heel wat scriptieprijzen, 
zoals bijvoorbeeld de Molengraaff scriptieprijs van het Mo-
lengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit 
Utrecht. “De prijs bestaat sinds 2001”, vertelt 
Jeanne Wijnans, die werkzaam is op het se-
cretariaat van het instituut en alle praktische 
zaken rondom de prijs regelt. 
“Het toenmalige bestuur wilde goede scrip-
ties belonen, en misschien heeft de naams-
bekendheid van de instelling ook een rol ge-
speeld. De prijs is door de jaren heen een 
instituut geworden.” De universiteit  
gebruikt de prijs niet om talent op te spo-
ren. “Nee, docenten zien sowieso in de mas-

terfase waar het talent zit”, aldus Wijnans.
Gemiddeld dingen jaarlijks negen inzenders mee naar de 
prijs voor ‘een uitmuntende scriptie’ op privaatrechtelijk 
gebied. De winnaar krijgt 750 euro. Als er twee winnaars 
zijn, moeten ze de prijs delen.
Opvallend goede scripties, boeken en artikelen op het ge-
bied van het gezondheidsrecht maken kans op de mr. C.J. 
Goudsmit Prijs, genoemd naar de eerste voorzitter van de 
Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR). Goudsmit (1901-
1975) was advocaat in Leiden, werkte op het ministerie 
van Volksgezondheid en zat in de redactie van het Tijd-
schrift voor Sociale Geneeskunde. De prijs is in 1995 ingesteld 

om de kwaliteit en de kwantiteit van het 
rechtsgebied gezondheidsrecht in Neder-
land te bevorderen, vertelt Rineke van Baal, 
die het secretariaat van de vereniging be-
heert. “Scripties en dissertaties zijn in dit 
kader de paradepaardjes.”
De prijs, waaraan een bedrag van 1.500 euro 
is verbonden, wordt elke twee jaar uitge-
reikt door een wisselende jury. Deze bestaat 
uit coryfeeën uit het gezondheidsrecht die 
worden benoemd door het VGR-bestuur.  

“SOMS STUITEN 
WE VIA ZO’N PRIJS 
OP MENSEN DIE 
WAARDEVOL ZIJN 

VOOR ONS  
VAKGEBIED”

Verrijk uw 
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advocatuur, overheid 

en bedrijfsleven
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Christiaan Alberdingk Thijm
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“De laatste tijd doen wij veel ‘#Metoo-zaken’, 
waarbij we kranten, omroepen en televisiepro-
ducenten bijstaan”, vertelt Jens van den Brink. 

“Een van de eerste zaken op dat gebied, 
voordat #MeToo een begrip was, was voor de 
Volkskrant, die had bericht over Ruut Weiss-
man, regisseur en docent, en Jappe Claes, 
acteur en docent in de theaterwereld. Bij de 
Raad voor de Journalistiek stonden wij Trouw 
bij in een klacht die is aangespannen door 
Gijs van Dam. Trouw publiceerde destijds de 
ingezonden brief van Jelle Brandt Corstius, 
waarin deze meldde dat hij aan het begin 
van zijn carrière was aangerand. De hoofd-
klacht, dat Trouw de naam van Van Dam had bekendge-
maakt, is afgewezen. In de ingezonden brief stond geen 
naam en Trouw heeft die ook niet vermeld.”

TRIAL BY MEDIA
#MeToo-zaken zijn heftig, vindt Van den Brink. Het gaat 
om gebeurtenissen die diep in het leven van de betrokke-
nen ingrijpen. Degene die beschuldigt heeft bewijspro-
blemen, want mensen die geïntimideerd worden praten 
daar vaak pas vele jaren later over. Dan zijn de feiten 
moeilijk meer te reconstrueren. Wie wordt beschuldigd, 
kan zich moeilijk verweren. “Trial by media bestaat”, zegt 
Van den Brink, “en dat moet ook. Het aan de kaak stellen 

Jens van den Brink (Kennedy Van der Laan) en Georgina Nühn (Le Poole Bekema) opereren in 
de snelle wereld van media en entertainment. Daar raken privacy, vrijheid van meningsuiting 
en andere fundamentele rechten elkaar. Waar liggen de grenzen?

DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN   FOTO’S GEERT SNOEIJER

WAAR FUNDAMENTELE 
RECHTEN BOTSEN

SENIOR/JUNIOR

van misstanden is een van de taken van de media.”
Bij media- en entertainmentrecht gaat het om het snij-
vlak van verschillende, vaak fundamentele rechten zoals 

vrije meningsuiting, vrije nieuwsgaring en 
persoonlijke levenssfeer. Rechten uit het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM). Waar die rechten bij elkaar 
komen, ontstaan botsingen. Dat maakt het 
werkterrein zo interessant, vinden Jens van 
den Brink en Georgina Nühn. De liefde voor 
het vak kwam bij allebei in de loop van hun 
studietijd. Van den Brink ging rechten aan 
de Universiteit van Amsterdam studeren 
met het idee diplomaat te worden. “De eer-

ste studiejaren heb ik als inspiratieloze ellende ervaren”, 
kijkt hij terug. “Maar toen ik aan de Columbia Universi-
ty in New York een vak volgde over het First Amendment 
hing ik aan de lippen van de professor, Vincent Blasi. 
Vanaf dat moment vond ik het leuk. Dat bleef zo toen  
ik me vervolgens ging specialiseren in IE en media aan 
de UvA, waar een uitstekend instituut voor informatie-
recht zit.”

PERSPRAKTIJK
Bij Kennedy Van der Laan ontmoette Van den Brink de in 
2008 overleden Willem van Manen, een grootheid op het 
gebied van mediarecht, die de vrijheid van meningsuiting 
als een van de belangrijkste rechten beschouwde. “Ik heb 
veel van hem geleerd. Hij was de nestor van de persprak-
tijk, nog vóór Bas Le Poole”, aldus Van den Brink.  
Le Poole richtte na 33 jaar bij Houthoff met Anne Bekema 
het nichekantoor Le Poole Bekema op, waar Georgina 
Nühn dit jaar haar stage afrondt. Zij begon een studie In-
ternational Business Administration aan de Vrije Universi-

SENIOR/JUNIOR
In deze serie praten een senior en een junior advo-
caat met elkaar over hun studie, de advocatuur en 
het vakgebied dat zij delen.

“DAT HET GAAT OM  
PUBLICITEITS-

GEVOELIGE ZAKEN 
MET TIJDSDRUK  

MAAKT MEDIARECHT
EXTRA SPANNEND”
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teit, maar kwam al snel tot de ontdekking dat het niets 
voor haar was. “Toen dacht ik: ik maak de overstap naar 
rechten, omdat het een brede studie is waarmee ik alle 
kanten op kan. Ik zag mezelf wel in de rechtbank pleiten. 
Via via kwam ik bij Le Poole Bekema terecht. Ik heb tijdens 
mijn master veel IE-vakken gevolgd en verschillende stages 
gelopen op IE-gebied. De hele creatieve industrie sprak mij 
aan. Het gaat bij mediarecht vaak om publiciteitsgevoelige 
zaken met tijdsdruk. Dat maakt het extra spannend.”

BEROEPSVERBOD
Nühn werkt veel met Le Poole samen. “Een voorbeeld 
van een zaak waar fundamentele rechten botsten is de 
bodemprocedure die de oprichter van Loterijverlies start-
te tegen een journalist en de hoofdredacteur van De Tele-
graaf en TMG. Bas en ik traden voor de gedaagden op. In 

een van de publicaties van De Telegraaf werd de oprich-
ter van Loterijverlies beschuldigd van het uiten van 
doodsbedreigingen tegen een advocaat. Daarnaast heeft 
de gedagvaarde journalist getweet over de oprichter van 
Loterijverlies. Die tweets waren niet bepaald vriendelijk 
van toon. De oprichter van Loterijverlies vorderde onder 
meer een Twitterverbod van drie jaar en een beroepsver-
bod van zes maanden van de journalist. Dat zijn ver-
gaande vorderingen. Een beroepsverbod heeft een censu-
rerend effect. In deze procedure kwam het neer op een 
belangenafweging tussen de uitingsvrijheid, artikel 10 
EVRM, en de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer, waaronder het recht op bescherming van eer of 
goede naam. Toen rees de vraag hoe ver de uitingsvrij-
heid van de pers reikt. De belangenafweging is uitgeval-
len in het voordeel van De Telegraaf: alle vorderingen 
zijn afgewezen. De oprichter van Loterijverlies heeft be-
roep ingesteld.”

PLASSEKS
Anders liep het in de zaak over de beruchte plasseks- 
video. Onlangs procedeerde Van den Brink voor GeenStijl 
tegen Patricia Paay in die zaak. Paay eiste viereneenhal-
ve ton schadevergoeding. “Het filmpje stond op de tele-
foon van Paay”, vertelt Van den Brink, “en kwam op in-
ternet terecht. GeenStijl plaatste een link naar een tweet 
met het filmpje online. Weliswaar embedded, maar het 
filmpje zelf stond niet op de site van GeenStijl. Is dat dan 
wel of niet verspreiden? Zet je iets op je eigen site, dan 
ben je eerder aansprakelijk. En het filmpje stond al mak-
kelijk vindbaar op twitter, met ‘#paay’, en op andere 
websites. GeenStijl had het niet online gezet. Wat is dan 
de aansprakelijkheid van GeenStijl? Het waren twee van 
de kwesties die speelden. Uiteindelijk heeft die link 
trouwens maar anderhalf uur op de site van GeenStijl ge-
staan. We hebben de rechtbank uitdrukkelijk verzocht 
om, mocht er schadevergoeding worden toegekend, te 
kijken naar vergelijkbare zaken. Bijvoorbeeld naar de 
zaak van presentatrice Manon Thomas, wier buurman 
haar computer hackte en beelden van haar online zette. 
Paay was niet gehackt, ze heeft de beelden zelf online 
verspreid. Thomas kreeg drieduizend euro, Paay dertig-
duizend, zonder dat dat bedrag werd toegelicht. Onbe-
grijpelijk. Ik vind dat je dat dan moet uitleggen.”

CRIMINEEL
Mensen delen meer en meer via social media, maar dat 
heeft in Nederland nog weinig impact op de rechtspraak, 
signaleren de advocaten. “Wie in de VS iets in het open-
baar doet, kan daar achteraf weinig tegen beginnen. Bij 
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bij in ons vak. Je cliënten kunnen je op elk moment nodig 
hebben en vaak heeft het haast. Je zorgt dat je bereikbaar 
bent.” Bereikbaarheid waarderen cliënten enorm, weet 
Van den Brink. “Maar je hoeft niet à la minute te advise-
ren. Dat is zelfs niet verstandig. Reageer direct, laat zien 

dat je het oppakt, dan stel je de cliënt ge-
rust. Je moet zelf je grenzen stellen, dat raad 
ik jongeren aan. En, als je verder wilt ko-
men: doe wat je leuk vindt, dan word je er 
goed in. Neem het heft in handen. Als ie-
mand je vraagt iets te schrijven voor een pu-
blicatie, zeg dan niet meteen ‘ja’ maar vraag 
je af: vind je het leuk om te doen, en gaat 
iemand het lezen? Bedenk anders liever zelf 
waar je over wilt publiceren. Duw jezelf de 
kant op die je uit wilt gaan.” 

Jens van den Brink (1974) leidt het 
mediateam van Kennedy Van der 
Laan, waar hij sinds 2001 advocaat 
is, na eerder een tijd bij Stibbe te 

hebben gewerkt. Hij studeerde aan de Universiteit 
van Amsterdam, King’s College in Londen en Co-
lumbia University in New York.  
Van den Brink treedt voor verschillende nationale en 
internationale mediabedrijven op, waaronder De 
Persgroep, Facebook, VodafoneZiggo en NRC Media. 
Hij geeft regelmatig cursussen en is hoofdredacteur 
van het mediarechtblog Media Report.

 Georgina Nühn (1989) is sinds 2016 
advocaat bij Le Poole Bekema in 
Haarlem. Ze studeerde aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Nühn is lid 

van de documentatieredactie van Mediaforum, een 
tijdschrift over media- en communicatierecht. In 
mediazaken treedt Nühn, samen met Bas Le Poole, 
onder meer op voor TMG, eigenaar van onder andere 
De Telegraaf en verschillende regionale dagbladen.

ons wordt het recht op privacy belangrijker gevonden. 
Vaak zeer terecht. Maar sommige zaken kan ik nauwelijks 
uitleggen aan Amerikaanse collega’s. Een voorbeeld: Rex 
van P., een draaideurcrimineel, stak in een instelling drie 
hulpverleensters neer. Twee raakten zwaar gewond, de 
derde overleed. Het Parool berichtte over deze zaak, en pu-
bliceerde er een still bij uit een documentaire waaraan Van 
P. had meegewerkt en waarop hij herkenbaar in beeld 
was. Hij trad willens en wetens naar buiten als crimineel. 
Die documentaire stond gewoon op Uitzending gemist. 
Op het beeld laat Rex van P. een litteken zien van een eer-
dere steekpartij, waarvoor hij was veroordeeld. Een rele-
vant beeld. Toch mocht Het Parool die still niet publice-
ren, vonden hof, Hoge Raad en het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens.” Van den Brink en 
Nühn verwachten dat het hier meer en meer 
de Amerikaanse kant op zal gaan.

24/7
Social media zorgen ook voor verandering in 
het werk. Van den Brink: “Advocaat ben je 
24/7, zeker in onze praktijk, waarin het vaak 
over publicaties gaat.” Met de communica-
tiemiddelen van deze tijd gaat het nieuws 
continu door, beaamt Nühn. “Het hoort er-

“BIJ ONS WORDT HET 
RECHT OP PRIVACY 

BELANGRIJKER 
GEVONDEN DAN IN 

AMERIKA. VAAK  
ZEER TERECHT”
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DE ANDERE KANT

DOOR KAREN RIJLAARSDAM  FOTO DANNY DE JONG

BEHALVE UREN OOK BOEKEN SCHRIJVEN

NAAM: ROLAND MANS • LEEFTIJD: 49 • IS: BESTUURSRECHT-

ADVOCAAT BIJ CORTEN DE GEER ADVOCATEN IN AMSTERDAM • 

BIJZONDER: SCHRIJFT KINDERBOEKEN

V ier kinderboeken heeft hij inmid-
dels op zijn naam staan. En advo-
caat Roland Mans is nog lang niet 

uitgeschreven. Een vijfde kinderboek zit 
in de pen, evenals een gedichtenbundel. 
Ook heeft hij ideeën voor een roman. 
“Ik hield al vanaf mijn twaalfde veel van 
schrijven. Korte verhalen, artikelen, ge-
dichten. Ik had nooit de ambitie kinder-
boeken te gaan schrijven, daar ben ik bij 
toeval ingerold. Mijn eerste idee voor een 
boek was te fantasierijk om een roman 
van te maken, dat merkte ik al snel toen 
ik ermee bezig was.” Mans benaderde 
een paar uitgevers, maar die wilden al-
lerlei aanpassingen. “Daar had ik geen 
zin in. Ik heb het toen weggelegd. Een 
jaar of twee later werd ik door de Belgi-
sche uitgeverij Lannoo benaderd. Zij wa-
ren enthousiast, en hebben in 2002 Het 
Verdwijnboek uitgegeven.” In 2003 volgde 
De Gele Trui en in 2009 De Uilenvlucht. Mans’ 
meest recente boek, Het Sleutelgeheim, ver-
scheen vorig jaar bij Leopold. 
Mans is autodidact. “Van kinds af aan 
heb ik veel gelezen − Thea Beckman, 
Tonke Dragt en Jan Terlouw waren toen 
mijn favorieten. Als ik een boek lees, of 
naar een film kijk, doe ik dat altijd ook 
met een schrijversbril op. Ik vraag me af 
waarom iets goed is of niet, waarom 
iets loopt of juist ontspoort, hoe iets is 
opgebouwd. John Grisham is spannend, 
Umberto Eco bloedsaai om te lezen, hoe 
komt dat?”
Mans is best trots als hij zijn boeken in 
de kast ziet staan. “Het voelt een beetje 
als medailles in een prijzenkast. Ik weet 
wat eraan vooraf is gegaan, hoeveel werk 
erin zit.” Vooral zijn laatste boek was een 
tijdrovend project. Het Sleutelgeheim is 
een historisch verhaal over het Leids ont-
zet. “Dat leek me een goed onderwerp, 
ook omdat ik als import-Leidenaar zelf 
graag meer wilde weten over wat we op 3 
oktober vieren.” Mans deed uitvoerig on-
derzoek. Hij las over de geschiedenis van 
Leiden, over wapens, bestudeerde her-
taalde ooggetuigenverslagen en land-

kaarten uit de pe-
riode waarin het 
verhaal speelt 
(1573/1574). Hij was 
er bij elkaar een 
jaar of vijf mee be-
zig, in het week-
end, in vakanties, 
tijdens onbetaald 
verlof. “Als je het 
zou optellen denk 
ik dat er een half 
jaar aan veertig-
urige werkweken 
in zit.” Het eerste 
exemplaar werd 
door de Leidse bur-
gemeester in ont-
vangst genomen; 
van de 6000 stuks 
zijn er inmiddels 
5000 verkocht. 
Mans’ oudste zoon 
(14) las zijn boeken 
met plezier. De 
jongste (11) is niet 
zo’n lezer, maar 
hield op school wel een boekbespreking 
over een van zijn vaders boeken. “En 
toen TV West een keer belde of ik iets kon 
voorlezen op een school heb ik dat in zijn 
klas gedaan. Hij vond de opnames ge-
weldig!”

INNERLIJKE DRANG

Fulltime schrijver zou Mans niet willen 
zijn. Lachend: “Van het laatste boek heb 
ik een mooie racefiets kunnen kopen, 
maar je kunt er niet van leven. Boven-
dien ben ik niet het type om dag in dag  
uit in m’n eentje op een kamer te zitten 
schrijven. Ik heb de sociale omgeving 
van kantoor nodig, ik zou mijn collega’s 
en klanten niet willen missen. Het is 
ook goed om een balans te hebben tussen 
je creatieve en zakelijke kant. Hoewel de 
advocatuur natuurlijk zeker ook creatief 
is. Als ik stop met werken hoef ik in ie-
der geval niet in een zwart gat te vallen 

– al is schrijven wel een beetje achter-
haalde hobby met de ontlezing van te-
genwoordig. Maar ik doe het vooral uit 
een soort innerlijke drang. Het is heer-
lijk als je een goed idee hebt, als je fanta-
sie met je op de loop gaat. Het werkt ook 
meditatief, ik kan er helemaal van in 
een flow raken. Met een processtuk heb 
ik dat trouwens ook wel hoor.”
Er is volgens Mans niet zo veel verschil 
tussen schrijven aan een boek of voor 
zijn werk. “Als advocaat ben je ook aan 
het communiceren, je moet voortdurend 
bedenken voor wie je schrijft. Welke 
vorm je gebruikt, welke woorden je 
kiest. Een rechter kun je bekogelen met 
een juridisch betoog, een klant moet je 
dingen op een andere manier uitleggen.” 
Wellicht leidt de advocatuur nog eens tot 
een boek. “Ik kom regelmatig verhalen 
tegen waarvan ik denk: dit zou een 
mooie basis opleveren voor een roman.”
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“Hoe beschermen 
we ons tegen 
een nucleaire 

oorlog, ecologische rampen 
en technologische bedrei-
gingen?” is wellicht niet 
voor iedereen direct een 
aanleiding om een boek − 
dat dergelijke vragen be-
spreekt − te gaan lezen. Het 
boek 21 lessen voor de 21ste eeuw van Yuval 
Noah Harari sprak mij wel direct aan. 
Waarschijnlijk omdat ik de andere twee 
boeken van Harari (Sapiens. Een kleine geschie-
denis van de mensheid en Homo Deus. Een kleine 
geschiedenis van de toekomst) met veel plezier 
heb gelezen. De boeken van Harari zijn 
aanstekelijk en voor mij ideaal om gedu-
rende mijn dagelijkse treinreis te lezen. 
De 21 lessen die Harari de lezer geeft gaan 
over de grootste uitdagingen van dit mo-
ment. Dat het boek daadwerkelijk ant-
woord geeft op vragen zoals ‘Wat moeten 
wij denken van het opkomende nationa-
lisme?’ verwacht ik niet. Het zet de lezer 
in ieder geval aan het denken en geeft in-
spiratie om het gesprek over de uitdagin-
gen van dit moment aan te gaan. 
Vanuit de uitdagingen in de 21ste eeuw, 
beland je met het boek Wilde Zwanen van 
Jung Chang bij de uitdagingen tijdens het 
communistische China van de 20ste eeuw. 
In tegenstelling tot de boeken van Harari 
die ik tijdens het wachten op de trein zag 
liggen in de boekwinkel, is dit zo’n boek 

dat mij werd aangeraden 
en dat advies geef ik graag 
door; een schitterend en 
zeer indrukwekkend ver-
haal. In Wilde Zwanen. Drie 
dochters van China beschrijft 
Chang het leven van drie 
generaties vrouwen op een 
zeer indringende manier. 
Het boek begint direct al 

met een bizarre beschrijving van het des-
tijds geldende schoonheidsideaal: foot bin-
ding. Een illustratieve beschrijving van een 
bizarre familiegeschiedenis en een goede 
kans om de ontwikkeling van het leven 
van deze generaties vrouwen te volgen on-
der het communistisch regime. De bui-
tengewone omstandigheden die deze drie 
generaties vrouwen hebben moeten door-
staan, zal ik niet snel vergeten. 
Tot slot een boekje dat ik ook eerder tijdens 
mijn jaar rechtsfilosofie heb gelezen: Ik en 

HET NACHTKASTJE VAN…  
LIZZY AUGUSTINUS 
Advocaat Lizzy Augustinus schuift regelmatig aan bij een leesclub en volgt 
graag lezingen uit de reeks ‘Recht en Literatuur’ van de Universiteit Leiden. 
Maar helaas komt ze minder aan lezen toe dan ze zou willen; ze leest tegen-
woordig vooral in de trein. De stapel nog te lezen boeken – van romans tot 
filosofische werken − in haar huiskamer is flink gegroeid sinds ze werkt…

DOOR LIZZY AUGUSTINUS

Jij (Ich und Du) van Martin Buber. In dit boek 
gaat Buber in op verschillende vormen van 
relaties. Buber gebruikt daarvoor twee 
grondwoorden Ik-Jij en Ik-Het. In de Ik-Jij 
relatie wordt de ander gezien als persoon, 
terwijl in de Ik-Het relatie voorkennis, 
wetmatigheden en algemeenheden zich 
voordoen. In dit boek staat de dialoog – de 
ontmoeting met de ander – centraal. Door 
de dialoog krijgt men oog voor de omstan-
digheden. Daarmee beoogt Buber het den-
ken in individualisme te doorbreken. Dit 
is niet bepaald een boek dat ik ‘even’ tij-
dens mijn dagelijkse treinreis lees, maar 
gelet op de gevolgen van deze dialogische 
filosofie voor de methodologie van de 
rechtsvinding is het zeker de moeite 
waard.

Lizzy Augustinus is advocaat bestuurs-
recht bij Kneppelhout & Korthals in 
Rotterdam.

SUBSIDIAIR
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KIJK OP MR-ONLINE.NL (IN BEELD) VOOR EEN GROTERE WEERGAVE VAN DE FOTO’S ÉN HET ARCHIEF

NETWERKEN

IE DINER: BEPROEFDE FORMULE
“Het lijkt wel of de aanwezigen elk jaar jonger worden”, verzuchtte een veteraan bij het IE-diner. En misschien is dat 
zo, maar het kan natuurlijk ook aan de ouder wordende veteraan liggen. 24 januari was het in ieder geval weer zover. 
De formule was beproefd en onveranderd: na één borrel, vier zeer uiteenlopende voordrachten, vijf gangen en een 
groot aantal glazen wijn verliet minstens de helft van de aanwezigen enigszins wankel de feestlocatie, Hotel Arena in 
Amsterdam. Fotograaf Chris van Houts had eerder op de avond iedereen al van links naar rechts vastgelegd.

Paul Mazel (Dillinger), Vivien Rorsch (LaRorsch) 
en Moïra Truijens (Hoogenraad & Haak)

Leonie Kroon (Dillinger), Marijn Kingma (Höcker) en 
Sam van Velze (bureau Brandeis)

Marcel de Zwaan (Bremer & De Zwaan), Stef 
van Gompel en Bernt Hugenholtz (beiden 
Universiteit van Amsterdam)

Silvia van Schrik en Syb Terpstra (beiden 
bureau Brandeis) en Eva de Vries (Deikwijs)

Mireille van Eechoud (UvA), Judica Krikke 
(Stibbe) en Jacqueline Seignette (Höcker)

Josine Smits en Marissa Brinks (beiden Bingh) en 
Marijn van der Wal (DLA Piper)

Anne de Blécourt en Matthijs van der  
Linden (beiden EP&C) en Jacintha van Dorp 
(Deikwijs)

Marten Bouma (Merkenbureau Bouma),  
Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 
(AKD) en Klaas Beks (Chiever)

Volkert Teding van Berkhout (Chiever) en 
Judith van de Mast (Friesland Campina)

Remco Klöters (Van Kaam), Paul Reeskamp (DLA 
Piper) en Michiel Odink (Leeway)

Josje Koehof, Joost Duijm, Charmayne Sijm en Wouter van 
Beek (allen Hogan Lovells)

Roel Dolk en Lotte Rutgers (beiden Leeway) 
en Daniël Haije (Hoogenraad & Haak)

Jasper Groot Koerkamp (Vereenigde Octrooibu-
reaux), Isolde Borghans (Boekx) en Shar Said 
(Windt Le Grand Leeuwenburgh)

Lucas de Groot, Christian DeKoninck, David 
Mulder en Judith Krens (allen Taylor Wessing)

Jan Kabel (Universiteit van Amsterdam), Ernst 
Numann (Hoge Raad), Claudia Zuidema (deLex) 
en Kriek Wille (Van Doorne)

Fleur Tuinzing (Houthoff), Silvie Wertwijn (Parker), 
Georgina Nühn (zie ook pagina 50) en Anne Bekema 
(beiden Le Poole Bekema)

Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone West-
broek/Erasmus Universiteit), Willemijn Docter (HGF) en 
Willem Leppink (Ploum) 

Walter Hart (EPC), Alexander Odle (Nine Yards 
Law) en Remco Klöters (Van Kaam)

https://www.mr-online.nl/in-beeld/
http://mr-online.nl/
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