
‘Het knaagt’, zegt 
de advocaat, die 
liever anoniem 

blijft. Zijn kantoor was een grote cliënt kwijtgeraakt door een 
fusie. ‘Het was alsof mijn vrouw samensmolt met de buurvrouw 
en bij de buurman introk.’ Voor wie zijn cliënten vaker ziet dan 
z’n vrouw is dat ongetwijfeld een treffende gelijkenis. Bij fusies 
en overnames blijft altijd één advocatenkantoor met lege han
den achter. Zeker bij de grote kantoorcliënten blijft een over
name door een derde daarom een hachelijke zaak.  
 Bij de grote beursgenoteerde bedrijven was er jarenlange 
rust en stabiliteit. De AEXbedrijven waren verdeeld onder het 
handjevol grote advocatenkantoren van Nederland. Uitgeverij 
KSU pleegt daar ieder jaar een overzicht van te geven in de Stand 
van de Advocatuur. Af en toe viel hier en daar een verschuiving te 
bespeuren, maar niet meer dan dat. Dat is inmiddels anders. 
 Advocaten in de lucratieve transactiepraktijk staan nog maar 
aan de vooravond van een collectieve stoelendans. Wie worden 

straks de huisadvocaten van de nieuwe Bar
clays the Bank? Ongetwijfeld het kantoor 
dat Barclays bijstaat bij de fusie met ABN 
AMRO. 

Bij de recent begonnen uitverkoop van Nederland, zoals het in
middels heet en die voorlopig nog niet is afgelopen, is het zaak 
om de overnemende partij bij te staan. 
 Wat zijn de volgende grote beursfondsen die ten prooi zullen 
vallen aan buitenlandse opkopers? 
 KPN, ING, Ahold?
 Omdat de kopers in overwegende mate gevormd worden 
door AngloAmerikaanse consortia, brengen deze hun inter
nationale huisadvocaten mee. In de beauty parade om de mooie 
deals staan de AngloAmerikaanse mammoetkantoren vooraan. 
Zo werd Vendex evenals VNU gekocht door een consortium van 
hedgefunds waaronder KKR. Beide transacties werden voor KKR 
c.s. begeleid door Clifford Chance. Die hield daar vervolgens 
twee nieuwe cliënten aan over. 

Wat moeten de Nederlandse advocatenkantoren doen om te 
blijven mee draaien in de internationale transactiepraktijk? Ze 
kunnen allianties te smeden binnen het zogenaamde best friends 
network. Ontbrekende expertise wordt dan in internationale 
gelegenheidscoalities aangevuld om mee te dingen naar de grote 
deals. Maar het is de vraag of dit op langere termijn werkt. Over 
niet al te lange tijd komen de kopers namelijk uit China. Kanto
ren die in de eredivisie van de M&A praktijk willen blijven mee
tellen moeten kantoren hebben in Beijing en Shanghai.
 Voor Houthoff, De Brauw en Stibbe is er eigenlijk maar één 
echte oplossing. Een verloofde zoeken met AngloAmerikaans 
en Aziatisch bloed.
 En dan fuseren.

Column

Fuseren

Matthijs Kaaks

Actualiteiten

30 maart 2007    advocatenblad    157

Bezuiniging van 12,5%  
op rechtsbijstandsubsidie

Lex van Almelo,
 journalist

Het is nog niet duidelijk hoe de 
bezuiniging precies zal worden 
uitgevoerd. Ook moeten de plan
nen voor een verzekeringsstelsel 
nog worden uitgewerkt. Het 
ministerie van Justitie overlegt 
binnenkort met de Orde van Ad
vocaten en de Raden voor Rechts
bijstand over de manier waarop 
dat moet gebeuren.
 De bezuinigingen vloeien 
voort uit het Coalitieakkoord van 
het kabinetBalkenende IV. In 
de specificatie van het financieel 
kader (op p. 51) staat achter ‘Ver
zekeringsstelsel rechtsbijstand’ 
dat er in 2008 H 25 miljoen zal 
worden bezuinigd en vanaf 2009 
jaarlijks structureel H 50 miljoen. 

‘Dat is een achtste van de  
H 400 miljoen die nu beschikbaar 
is. Het is een grote verrassing, 
temeer omdat in de tekst van het 
coalitieakkoord niets over het 
verzekeringsstelsel of de gesubsi
dieerde rechtsbijstand te vinden 
is,’ zegt voorzitter Jan van Dijk 
van het directeurenoverleg van 
de Raden voor Rechtsbijstand.
 De directeuren van de Raden 
voor Rechtsbijstand maken zich 
‘hele grote zorgen’. Zij vrezen 
dat de bezuinigingen al worden 
doorgevoerd voordat het verze
keringsstelsel klaar is. Er is in 
het verleden namelijk al vaker 
gesproken over een rechtsbij
standverzekering die een deel 
van de gesubsidieerde rechtshulp 
overbodig moet maken. Van 
Dijk: ‘Op deze manier wordt 
de toegang tot het recht verder 
beperkt.’

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal vanaf 

2009 structureel 50 miljoen minder worden 

uitgetrokken. In 2008 wordt € 25 miljoen 

gekort op het budget. 

De bezuinigingen gaan waarschijnlijk gepaard 

met de invoering van een verzekeringsstelsel.

Zeker van
uw zaak!

Uw cliënt het beste bieden? Dan is actuele kennis onmisbaar.
Kijk voor ons VSO- en PAO-cursusaanbod op www.cpo.nl
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