
In één week
‘Onderzoekster Elena is een 
dikke week in Nederland 
geweest’, vertelt Yvette 
van Aerle, die onder meer 
marketing doet bij Allen & 
Overy. ‘Ze sprak hier met zes 
partners. We schuiven soms 
een partner naar voren als we 
vinden dat zijn practise group 
in een te lage tier [kwaliteits-
niveau, MK] staat. Ook bren-
gen we af en toe een nieuwe 

partner onder de aandacht. 
Daarom zat Hendrik-Jan Bie-
mond dit jaar aan.’ Volgens 
Van Aerle neemt haar kan-
toor vier rankings serieus: 
Chambers , Legal 500, IFLR en 
Martindale Hubbell, dat zich 
op de VS richt.
 Grote kantoren hebben 
het maar druk met deze 
‘rankers’. A&O in Amsterdam 
heeft er zelfs iemand vrijwel 
geheel voor vrijgemaakt, en 
een schema gemaakt van wat 
er in welke maand precies 
speelt. Daarop is vermeld 
wanneer de vragenformulie-
ren moeten worden ingele-
verd, wanneer de interviews 
plaatsvinden en wanneer de 
ranking verschijnt (voor Legal 
500: 1 april 2008). Legal 500 
kent 28 rechtsgebieden, daar-
op worden de Nederlandse 
kantoren onderverdeeld in 
vier tiers.
 Legal 500 baseert zich op 
de ingezonden vragenformu-
lieren, op interviews (waarin 
ook over andere kantoren 
wordt gesproken) en op 
references van cliënten). ‘De 
references bepalen de ranking 
het meest’, zegt Van Aerle. Zij 
noemt overigens de kwaliteit 
van Legal 500 ‘wel aardig’. ‘Het 
is per jaar verschillend en 

afhankelijk van de onderzoe-
kers, die elkaar snel af wisse-
len’.

Roddelclub
Elena is ook op bezoek ge-
weest bij Bird & Bird in Den 
Haag. Managing partner 
Marjolein Geus: ‘We heb-
ben er één tier 1-positie, of 
toch of nog één? We vinden 
dat we tier 1 moeten zijn in 
intellectuele eigendom, als 
in Engeland en Duitsland 
[het kantoor is tier 2, MK], 
want we werken aan dezelfde 
zaken.’
 Bird & Bird heeft elf po-
sities, waarvan vijf tier 1 en 
2. ‘Geen slechte score na zes 

jaar Nederland’, zegt partner 
Wouter Pors. Geus: ‘De kwali-
teit wordt steeds beter. Ik sta 
er tenminste niet meer in als 
de advocaat ván KPN, terwijl 
ik juist veel tégen KPN op-
treed.’ Maar bevindt zich 80% 
van de lezers niet binnen de 
advocatuur, toch altijd óók 
een roddelclub? Pors: ‘Het 
gaat om die andere 20%, dat 
zijn internationale bedrijven 
die jou uitkiezen op basis 
van de rankings. Je krijgt niet 
direct de zaak, maar komt 
wel op hun lijstje’. Geus: ‘Bij 
het opstellen van shortlists 
voor pitches wordt zeker naar 
de rankings gekeken.’
 Ook A&O ziet een ‘seri-
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Steeds meer lijstjes pretende-

ren duidelijk te maken wie in 

de (Nederlandse) advocatuur de 

beste is, de slimste, de snel-

ste, de gezaghebbendste... Wat 

zeggen de lijsten met al dat 

Engelse jargon eigenlijk over de 

kwaliteit van de advocaten en 

hun kantoren? Hoe komen ze 

tot stand en wie gaat eropaf? 

We keken naar de vier bekend-

ste rankings. 

Micha Kat en Vera de Leeuw, journalisten
 

Zo klinken ze
Een bloemlezing uit de kwalifi caties, in Chambers, Legal 500 en IFLR.
‘They are always very helpful; on the ball and aware of the latest deve-
lopments; always willing to go the extra mile’
‘Capital markets guru’
‘An established force in structured fi nance’
‘He’s pleasant and gets the deal done’
‘Still the icon of trade mark law in the Netherlands. He leads the prac-
tice and earns considerable kudos from his contemporaries and clients’
‘They are on top of everything happening in the market’
‘An extremely healthy deal pipeline’
‘Praised for it’s high level of reaction’
‘Has made a real splash in the Dutch IP-market’
‘Has signifi cant resources on the ground in Amsterdam’ 

Ranking
theStars
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Alle deurwaarders ontvingen 
deze week een opmerkelijke 
brief van minister Hirsch 
Ballin. De versoepeling van het aangiftebeleid tegen iedere 
vorm van smalende godslastering is niet genoeg, meende de 
minister, ‘want het lang verbeide religieus en ethisch reveil 
is aangebroken en noopt thans tot bijzondere rechtspleging 
ter bestrijding van het nodeloos kwetsende voornemen tot 
het uitbrengen van beeld-, tekst-, of geluidsdragers met een 
inhoud welke mogelijkerwijs de godsdienstige en andere 
gevoelens van velen ten diepste zullen krenken.’
De regeling voorziet er in dat exploten van nog niet opge-

stelde dagvaardingen tegen 
nog niet gemaakte fi lms, nog 
niet geschreven boeken, en nog 
niet gehouden toespraken met 
ingang van 1 februari 2008 bij 

voorrang en met korting dienen te worden betekend. Is er al 
wel een dagvaarding dan is het voldoende dat deze uitslui-
tend vorderingen bevat. De gronden komen dan later wel. 

Prompt werd ik gebeld door de voorzitter van de stichting 
Stop de Film, jonkheer mr. Peur de Haas, inmiddels bekend 
van radio en TV. ‘Wij willen de fi lm stoppen met alle middelen 
rechtens’, sprak hij ferm. 
Ik complimenteerde hem allereerst met zijn kloeke media 
optreden. ‘Toch heb ik de indruk’, formuleerde ik behoed-
zaam, ‘dat nog niet helemaal duidelijk is om wat voor fi lm het 
nu precies gaat.’ 
‘Dat ziet u verkeerd’, riposteerde Peur de Haas onmiddellijk. 
‘Ook al is hij nog niet gemaakt, de fi lm is klip en klaar.’ En 
hij citeerde de Volkskrant van december vorig jaar: ‘bevat voor 
moslims kwetsende beelden. Als dat geen bewijs is. En zo zijn 
er veel meer, ik heb een knipselmap vol.’ 
‘Bent u moslim?’ Vroeg ik geïnteresseerd.
‘Welnee, onze stichting zet zich in voor iedereen die schade 
zal kunnen ondervinden van de fi lm. Mijn vrouw en ik wonen 
in een huis met een rieten dak en er wonen twee moslimge-
zinnen in de buurt van ons dorp.’

Peur de Haas herhaalde dat hij een kort geding wilde en ook 
een bodemprocedure. Hij had al strafrechtelijk aangifte ge-
daan wegens handelingen ter voorbereiding van de fi lm. 
‘Maar actie in civilibus komt harder aan. Liefst verschillende 
dagvaardingen tegelijk. Wat heeft u nodig?’
‘Stuurt u mij eerst maar eens de statuten van de stichting.’
‘Dat zal niet gaan’, mompelde Peur de Haas. ‘De stichting is 
nog niet opgericht.’
‘Dan houdt het op’, zei ik. Maar hij gaf zich nog niet gewonnen: 
‘Kunt u dan tenminste doen alsof u hem gaat dagvaarden?’ 

Column
Matthijs Kaaks
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euze impact’ op de business. 
Yvette van Aerle: ‘De gidsen 
worden veel gebruikt door 
partijen die in het buitenland 
zitten en hier een advocaten-
kantoor zoeken. Wij maken 
er gebruik van als we een 
cliënt moeten doorverwijzen 
naar een land waar ze nog 
niemand kennen.’ 

Dezelfden
Een vergelijking van Cham-
bers  en PLC leert dat steeds 
De Brauw en Allen & Overy 
om de eerste plaats strijden. 
De Brauw krijgt van Cham-
bers  een nummer 1-positie 
voor Competition/Antitrust, 
Corporate/M&A, Dispute 
Resolution, Energy & Natu-
ral Resources, Intellectual 
Property, Restructuring/
Insolvency en TMT, IT & IT 
Outsourcing.
Bij PLC scoort De Brauw daar-
naast een ‘leading position’ 
op Banking & Finance en Ca-
pital Markets. Allen & Overy 
staat zowel bij Chambers  als 

PLC op de eerste plaats voor 
Banking & Finance, Capital 
Markets (Debt & Equity), 
Competition/Antitrust, 
Corporate/M&A, Energy & 
Natural Resources, TMT, IT 
& IT Outsourcing en TMT en 
Media & Telecom, maar al-
leen bij PLC daarbij nog voor 
Restructuring/Insolvency. 
NautaDutilh, bij Chambers  
op tier 1 voor Securitisation 
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Genoteerd!
Ploum Lodder Princen in Rot-
terdam had twee jaar na de 
afsplitsing van NautaDutilh in 
1995, al een eerste notering in 
Legal 500 te pakken, een tier 
4-positie op Company & Com-
mercial. In 1999 volgden meer-
dere noteringen, zoals op Ar-
beidsrecht (tier 3), IP (tier 3) en 
M&A (tier 3). Het kantoor kwam 
in 2005 voor het eerst terecht in 
Chambers, met een positie in 
tier 4 als M&A-boutique. Voor 
een middelgroot ‘breed’ kan-
toor als PLP is een tier 3-positie 
in de regel het hoogst haalbare. 
Het kleinere kantoor in een tier 
1 is altijd een ‘one trick pony’, 
zoals Klos Morel Vos & Schaap, 
Brinkhof en Howrey in intellec-
tueel eigendom.

‘Je krijgt niet direct de 
zaak, maar komt wel op 

hun lijstje’
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en Dispute Resolution, staat 
bij PLC alleen bij Banking & 
Finance als leading. Clifford 
Chance dat van Chambers  een 
eerste plaats krijgt voor Ban-
king & Finance, scoort daar-
naast bij PLC nog een hoogste 
plaats voor Debt & Equity 
en Private Equity & Venture 
Capital.

Freshfi elds, dat nergens 
een nummer 1-positie bij 
Chambers  weet te veroveren, 
is volgens PLC leading op 
Competition/Antitrust en 
Intellectual Property. 
In de Legal 500 van 2007 bezet 
A&O 17 tier 1- en 2-posities, 
twee minder dan ‘aanvoer-
der’ De Brauw en twee meer 
dan nummer drie, Nauta-
Dutilh.

Very helpful
IFLR behoort met Chambers, 
Legal 500 en PLC tot de ‘se-
rieuze directories’, zij het 

dat IFLR zich beperkt tot de 
zuiver fi nanciële rechtsge-
bieden: capital markets, ban-
king, M&A, project fi nance, 
restructuring and insolvency. 
Ook hier worden de kantoren 
weer verdeeld in vier ‘tiers’. 
Het onderzoek wordt meest-
al telefonisch gedaan; ‘eens 
in de zoveel jaar’ komt er een 
researcher naar Nederland. 
Dankzij de nauwere focus 
kan IFLR veel meer details ge-
ven over de praktijkgroepen 
van de kantoren per rechtsge-
bied en veel meer deals noe-
men. Maar ook het voor geïn-
teresseerde soms bijna on-
begrijpelijke jargon is nogal 
hevig: ‘another warehousing 
facility was established for 
GMAC RFC Investments for 
Spanish mortgage recievables 
and the fi rm additionally 
helped HBOS and ING Bank 
on serveral issuances residen-
tial mortgage-backed secu-
rities’. En soms irriteren de 
clichés. Zo wordt de capital 
markets-praktijkgroep van 
Allen & Overy in het begin 
‘very helpful’ genoemd en 
enige regels verder staat over 
partner Niels van den Vijver: 

‘described as very helpful and 
responsive by one client’. Is 
dan voor al dat geld ‘behulp-
zaamheid’ nog iets om te 
noemen?
 Volgens de editie van 2008 
is er meer onderzoek gedaan 
dan ooit tevoren; de plaats in 
de tiers wordt niet bepaald 
door de ‘deal value or vo-
lume’ van het kantoor, maar 
door ‘the innovation, quality 
and complexity of the fea-
turered fi rm’s work’. Ook in 
house-counsels worden actief 
betrokken bij het onderzoek, 
dat zich concentreert op de 
maanden maart en april.

Hard of positief
IFLR en Chambers delen ook 
awards uit voor de beste 
kantoren in en op diverse 
gebieden. Yvette van Aerle 
van Allen & Overy: ‘Dat heb-
ben ze heel handig gepland, 
tussen de directories door, 
zodat ze het hele jaar contact 
kunnen houden met de kan-
toren, en worden gevoed met 
informatie.’ Af en toe kan 
IFLR hard uit de hoek komen; 
De Brauw moest een tier zak-
ken bij Banking: refl ecting a 

perception in the market that 
the fi rm has slightly lagged 
behind Allen & Overy and 
Clifford Chance this year (...) 
‘they are quite old school’ 
said one rival lawyer.’  En 
Simmons & Simmons zakte 
op Capital Markets van 3 naar 
4: ‘following a market per-
ception that it has decreased 
in visibility.’
 Duco Lodder, van Ploum 
Lodder Princen: ‘Je kunt de 
noteringen wel een beetje po-
sitief beïnvloeden door veel 
contact te onderhouden met 
de researchers en mooie pre-
sentaties te geven. Daar heb-
ben we tot nu toe nog maar 
weinig aandacht aan besteed, 
maar daar gaan we via onze 
mensen op marketing veran-
dering in aanbrengen.’

En hierin schemert een tip 
voor het kantoor dat in de 
ranking hogerop wil: maak 
één persoon per praktijk-
groep verantwoordelijk voor 
het aanleveren van de gege-
vens aan de uitgevers en ga 
met deze in gesprek. Zo kán 
de betrouwbaarheid van de 
gegevens worden verbeterd. 
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Een kantoor zakte op de lijst, 
‘following a market perception that it 

has decreased in visibility’
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IFLR
De International Finance Law 
Review is een product van de 
Legal Media Group, in Londen, 
New York en HongKong, bij 
sommigen bekend van Euro-
money. De IFLR 1000 Guide to 
the world’s leading fi nancial 
law fi rms is een van de acht 
producten.
Website: 
www.legelmediagroup.com

Chambers
Michael Chambers and Orbach & Chambers  Ltd 
(Chambers  and Partners PLC). Gevestigd te Londen 
sinds 1969. Publicaties: Chambers Global, Chambers 
Europe, Chambers  USA, Chambers  Asia, Chambers 
Latin America, Chambers UK, Chambers Student. 
Chambers doet onderzoek in 175 landen, in 25 
rechtsgebieden
Website: www.Chambers andpartners.co.uk

Legal 500
Product van uitgever Legalease 
uit Londen. Honderd medewer-
kers. Jaarlijks vier hard copy-
edities: de UK Legal 500 en de 
edities voor Europa, Midden- 
Oosten & Afrika, Azië Pacifi c en 
VS. Publiceert ook het tijdschrift 
Legal Business en tien specialis-
tische juridische tijdschriften.
Wesite: www.legal 500.com.

PLC
Practical Law Company – PLC 
Which Lawyer? Gevestigd in 
Londen, sinds 1991. Publicaties: 
PLC Which lawyer? Yearbook (v/h 
Global Counsel 3000), Global 50, 
diverse handboeken per rechts-
gebied en PLC Magazine.Doet 
onderzoek in 110 landen, in 24 
rechtsgebieden.
Website: www.practicallaw.com

CORRECTIE: Tappen van advocaten
In het vorige nummer is in de bijdrage van Dirk Daamen (‘Tappen van advocaten 
na Hells Angels-uitspraak. Eén zwaluw maakt nog geen zomer’, in Advocatenblad 
2008-1, p. 16-19) de naam van de publicatie weggevallen waarop hij zich deels 

baseert: D. Daamen, Verdediging in vertrouwen. De bescherming van de vertrou-
wensrelatie tussen strafrechtadvocaat en cliënt in Nederland en Italië. (Tilburg: 
Celsus juridische uitgeverij 2007, www.celsusboeken.nl) Bovendien werd niet ver-
meld dat hij advocaat is bij Moszkowicz Advocaten te Maastricht. 
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