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Chambers 2007 brengt  
weinig nieuws

Vera de Leeuw, journalist

Eind november werd op de site van de 
Britse juridische uitgever/wervings
bureau Chambers and partners het 
nieuwe overzicht van de beste Neder
landse advocaten en advocatenkan
toren gepubliceerd. Het Nederlandse 
gedeelte maakt onderdeel uit van een 
wereldwijd onderzoek dat jaarlijks 
door Chambers wordt verricht. De 
toetsing van Chambers richt zich op 
juridische kennis en inzicht, profes
sionaliteit, cliëntenbenadering en toewijding van de advocaten, maar 
ook andere aspecten die cliënten belangrijk vinden. Volgens de uitge
ver geeft de mening van de markt de doorslag bij het samenstellen van 
de lijst van topscorers.
Net als vorig jaar werden de specialisaties onderzocht: Banking & 
Finance, Capital Markets (zowel Debt & Equity als Securitisation), 
Competition/Antitrust, Corporate/M&A, Dispute Resolution, Employ
ment, Energy & Natural Resources, Intellectual Property, Real Estate, 
Restructuring/Insolvency, Tax, en Telecommunications en Media and 
Technology (TMT).
De top verandert nauwelijks. Wat de nummer1 en 2 vermeldingen 
aangaat, voeren De Brauw en Allen & Overy nog steeds de lijst aan. 
De Brauw krijgt wederom een ranking1 voor Competition/Antitrust, 
Corporate/M&A, Dispute Resolution, Employment, Energy & Natural 
Resources, Intellectual Property, Restructuring/Insolvency en TMT. 
Allen & Overy scoort voor het eerst nummer1 op Restructuring/Insol
vency, en daarnaast net als vorig jaar op Banking and Finance, Capital 
Markets Debt and Equity, Competition/Antitrust, Corporate/M&A, 
Employment, Energy en TMT. Overige kantoren zoals Clifford Chance, 
Stibbe, Loyens & Loeff en NautaDutilh krijgen op kantoorniveau een 
keer een nummer1 vermelding voor respectievelijk Banking, Employ
ment, Tax en Capital Markets (Securitisation). Deze vier kantoren 
zijn ieder goed voor drie tot vier vermeldingen op ranking 2niveau, 
evenals Freshfields.

eenzaam
Ten opzichte van vorig jaar is er een vrouw bijgekomen die op indi
vidueel niveau een ranking1 haalt, wat het totaal op vier brengt. Het 
betreft Michaela Ulrici (NautaDutilhSecuritisation), Lokke Moerel (De 
BrauwTMT), Annelies van der Pauw (A & ODebt & Equity) en Marjo
lein Geus (Bird & BirdTMT). 
Voor wat betreft Star Performers, advocaten die als ‘uitzonderlijk goed’ 
worden beoordeeld, kan alleen De Brauws Rogier Duk zich wentelen 
in deze weelde. Chambers spreekt van ‘an intellectual prowess like no 
other employment lawyer, he shapes the Dutch legal landscape.’ 

actualiteiten
Solidariteit met  

Filippijnse beroepsgenoten 

blijft geboden

De Filippijnse advocaat Edre Olalia van CODAL (Counsel for the 
defense of Liberties) was gastspreker tijdens het onlangs gehouden 
jaarcongres van de Orde. Hij vertelde over de levensbedreigende 
situatie waarin Filippijnse advocaten en rechters hun werk moeten 
doen. Op uitnodiging van CODAL organiseerde Advocaten voor 
Advocaten met steun van onder meer de Orde en Advocaten zonder 
Grenzen, in juni 2006 een internationale fact finding missie naar 
de Filippijnen. Het rapport van deze missie, getiteld ‘From facts to 
Action’, bevestigde dat Filippijnse mensenrechtenadvocaten en rech
ters stelselmatig worden bedreigd, geïntimideerd en vermoord. 
Volgens Olalia is het rapport zowel in de Filippijnen als elders in 
de wereld goed ontvangen. Organisaties als de International Bar 
Association, the Human Rights Commission of England and Wales, 
Lawyers Rights Watch Canada en de Asian Human Rights Commis
sion hebben de aanbevelingen van het rapport onderschreven of de 
Filippijnse autoriteiten opgeroepen deze op te volgen; in het Euro
pees Parlement en de Tweede Kamer zijn vragen gesteld en de VN 
Speciaal Rapporteur voor de onafhankelijkheid van advocaten en 
rechters heeft de Filippijnse regering om een bezoek verzocht. 
Onder deze toenemende internationale druk heeft President Arroyo 
de moorden inmiddels publiekelijk veroordeeld en een commissie 
in het leven geroepen die deze onderzoekt. De integriteit en onaf
hankelijkheid van deze commissie worden echter alom betwijfeld. 
Alarmerend is ook dat het ministerie van Justitie volhoudt dat de 
moorden op advocaten slechts incidenten zijn, terwijl het geweld 
tegen advocaten onverminderd doorgaat: recent werden twee advo
caten vermoord onder wie de 35jarige advocaat Julius Angadol die 
op 7 september onderweg naar kantoor werd neergeschoten; de 
jonge advocaat Jobert Pahilga zit nog steeds ondergedoken omdat 
hij tot militair doelwit is verklaard en advocaten werkzaam voor 
het ProLegal Assistance Center (PLACE) dat rechtshulp verleent aan 
vakbonden en arbeiders, zoals Noel Neri en Nenita Mahinay, worden 
regelmatig lastiggevallen door staatsagenten, terwijl hun cliënten 
niet meer naar hun kantoor durven komen omdat dit door zwaar
bewapende mannen in de gaten wordt gehouden. Advocaten voor 
Advocaten blijft zich daarom inzetten voor de Filippijnen en hoopt 
daarbij ook op uw steun te kunnen blijven rekenen.
Voor meer informatie over de Filippijnen zie http://www.advocatenvoorad-
vocaten.nl/projecten. Voor informatie over de Stichting Advocaten voor 
Advocaten: Judith Lichtenberg, infoAadvocatenvooradvocaten.nl, of: www.
stichtingadvocatenvooradvocaten.nl. Rekeningnummers: ABN 489.938.655; 
Postbank 433.83.27 (Amsterdam).
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