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Chambers Global Guide 2006 
Vera de Leeuw, journalist

Vorige week publiceerde het gezagheb-
bende Britse Chambers het overzicht voor 
2006 van de beste advocaten en advoca-
tenkantoren. Het Nederlandse gedeelte 
maakt onderdeel uit van een wereldwijd 
onderzoek dat door Chambers werd ver-
richt in 170 landen. Allen & Overy steeg 
sterk in de ranking, evenals de vrouwen, al 
blijft hun aandeel nog klein.

In de ongeveer 7000 interviews in het kader 
van het onderzoek onder advocatenkanto-

ren, werden onder meer juridische kennis en 
inzicht, professionaliteit, cliëntenbenadering 
en toewijding van de advocaten getoetst, naast 
enkele andere aspecten die cliënten belangrijk 
vinden. De mening van de markt geeft de door-
slag bij het samenstellen van de lijst van beste 
kantoren en advocaten. De indeling vindt 
plaats op een schaal van 1 tot 6. Daarnaast is 
een ‘U’ van toepassing op advocaten en -kan-
toren die als up and coming worden gezien, en 
een Ster voor advocaten die door de cliënten 
als uitzonderlijk goed worden beschouwd. 
Zo’n felbegeerde Ster werd dit keer behaald 
door arbeidsrechtspecialist Rogier Duk, over 
wie Chambers schrijft: ‘The undoubted star of 
De Brauws employment team is Rogier Duk, 
whose legal skills are unchallenged. He has a 
phenomenal knowledge of Dutch employment 
laws and is highly intellectual.’
Voor Nederland zijn er vier rechtsgebieden 
meer onderzocht dan vorig jaar: Banking & 
Finance (met Debt & Equity en Securitisation); 
Competition/Antitrust; Corporate/M&A; Dis-
pute Resolution; Energy & Natural Resources; 

Employment; Intellectual Property; Real Esta-
te; Restructuring/Insolvency; Tax; Telecom-
munications, Media and Technology (TMT).

a&o sterkste stijger
Ten opzichte van vorig jaar hebben de koplo-
pers met nummer-1 rankings, De Brauw en 
Allen & Overy, hun leidende posities weten 
te versterken. Allen & Overy is zelfs van vier 
nummer-1 posities in de vorige Chambers naar 
zeven gegaan (voor: Banking & Finance; Debt 
& Equity; Competition/Antitrust; Corporate/
M&A; Employment; Energy & Natural Resour-
ces; TMT). De Brauw steeg van zeven naar acht 
nummer-1 rankings (voor: Competition/An-
titrust; Corporate/M&A; Dispute Resolution; 
Employment; Energy & Natural Resources; 
Intellectual Property; Restructuring/Insolven-
cy; TMT). Deze twee kantoren laten kantoren 
als Nauta Dutilh, Stibbe, Houthoff, Clifford 
Chance, Loyens & Loeff en Kennedy van der 
Laan ver achter zich, die slechts op één gebied 
een nummer-1 ranking halen. Nauta doet dat 
voor Securitisation, Stibbe voor Employment, 
Houthoff voor Real Estate, Loyens & Loeff voor 
Tax, Clifford voor Banking & Finance en Ken-
nedy haalt evenals vorig jaar TMT binnen.
Freshfields en Stibbe haalden respectievelijk 
vijf en vier noteringen. Freshfields krijgt ze 
voor Competition/Antitrust, Energy & Natural 
Resources, Intellectual Propery, Securitisation 
en Tax en Stibbe voor Corporate/M&A, Dispute 
Resolution, Real Estate en Restructuring/In-
solvency. 

vrouwen van 11 naar 36
Bij de kleinere kantoren weet het nieuwe 
nichekantoor Brinkhof maar liefst twee num-

mer-2 posities in te nemen voor TMT en Intel-
lectual Property. Klos, Morel, Vos en Schaap 
krijgt bij IP wederom een nummer-2 ranking. 
Het Utrechtse Wijn & Stael advocaten staat net 
zoals vorig jaar op de derde plaats op het ge-
bied van insolventie.
Van de ruim 300 genoemde advocaten in 
het Chambers onderzoek zijn er slechts 36 
vrouw. Dat is nog steeds niet veel, maar wel 
een belangrijke stijging ten opzichte van vo-
rig jaar, toen er maar elf keer een vrouw werd 
genoemd. Bij Employment kom je relatief de 
meeste vrouwen tegen: 6 van de ruim 20. De 
enige vrouwen die een eerste plaats behalen 
zijn Hermine Voûte (Loyens & Loeff ) op het ge-
bied van Employment en Marjolein Geus (Bird 
& Bird) bij TMT. 

Surf voor het onderzoek naar: 
http://www.chambersandpartners.com

Nationaal Juristencongres 2006

Op vrijdag 3 maart 2006 vindt de vierde editie 
van Het Nationaal Juristencongres plaats in 
het RAI Congrescentrum te Amsterdam. Dit 
congres wordt speciaal georganiseerd voor 
(bijna)afgestudeerde rechtenstudenten én voor 
juridische professionals die op zoek zijn naar 
een nieuwe uitdaging. Naast een vakinhoude-

lijk congresprogramma met workshops en pre-
sentaties is er de mogelijkheid om ’s middags 
de beursvloer te bezoeken om persoonlijk ken-
nis te maken met vele juridische werkgevers. 
Het congres wordt afgesloten met een beurs-
borrel op de beursvloer.

Voor meer informatie, voorregistratie, het 
programma en de beursplattegrond zie www.
juristencongres.nl. De toegang is gratis na 
(voor)registratie voor bovengenoemde doel-
groep.
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