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Patrick van IJzendoorn 

Aan de andere kant 
van de Noordzee is 
het vooral onrustig 

binnen de secties onroerend 
goed. Na een aantal over-
spannen jaren zakt de hui-
zenmarkt er nu rap in elkaar. 
Herstel kan nog jaren duren. 
De Magic Circle-fi rma Fresh-
fi elds Bruckhaus Deringer 
zag zichzelf genoodzaakt om 
vijf associates binnen de real-
estate afdeling de laan uit 
te sturen. Bij Eversheds lag 
dat aantal zelfs op 23. Ook 
bij Cobbetts, DLA Piper en 
Halliwells werd in het perso-
neelsbestand gesneden. De 
ontslagvergoedingen waren 
doorgaans minimaal.
 In Nederland, waar de 
onroerend-goedmarkt een 
stuk minder onstuimig is, 
valt de schade vooralsnog erg 
mee. Op de ‘winkelstraatkan-
toren’, de kleinere kantoren 

die bijvoorbeeld letselschade- 
en asielzaken voor gewone 
burgers doen, doet de kre-
dietcrisis het meeste pijn. Al 
zou er op termijn wel eens 
meer werk kunnen komen 
voor strafrechtadvocaten, 
aangezien deskundigen 
voorspellen dat een recessie 
gepaard gaat met een hogere 
criminaliteit.

Geen ingewikkelde 
overnames meer
Binnen het ondernemings-
recht is vooral een verschui-
ving zichtbaar. De overname-
markt, zo meldde OverFusies.
nl onlangs, is in het derde 
kwartaal van dit jaar inge-
stort, zowel in het Verenigd 
Koninkrijk als hier. De groot-
ste overname kwam op naam 
van de Staat der Nederlanden 
die Fortis, inclusief ABN 
Amro, opkocht. Wanneer 
er overnames zijn, betreft 
het rechttoe-rechtaan zaken 
waarbij de kopende partij 
voldoende geld heeft en niet 
hoeft te lenen. Ingewikkelde 
overnames waar syndicaten 
bij betrokken zijn, en die 
voor juristen interessant en 

arbeidsintensief zijn, doen 
zich amper voor.
 Het begeleiden van grote 
gesyndiceerde bankleningen 
staat volgens Martijn Koopal, 
hoofd van de praktijkgroep 
Banking van Linklaters in 
Amsterdam, inderdaad op 
een laag pitje. Er worden wel 
nog zogenaamde clubdeals 
gedaan, transacties waarbij 
meerdere, veelal Nederland-
se, banken, gezamenlijk een 
lening verstrekken. Maar bij 
restructuring en insolvency 
zien we het werk juist weer 
toenemen. En onze Britse 
collega’s zijn druk met het 
begeleiden van de herstruc-
tureringen van de grote In-
ternationale banken.’ Koopal 
doelt daarbij op de gerucht-
makende ondergang van 
Lehman Brothers. Linklaters, 
dat van alle kantoren het 
snelst bleek te reageren, ver-
dient naar verluid tientallen 
miljoenen als begeleider van 
de curator Pricewaterhouse-
Coopers.

‘Men heeft zorgen’
Van de vijftig miljard die in 
het noodfonds zit waarmee 

Actualiteiten
Samengesteld door 
Linus Hesselink en 
Tatiana Scheltema

Wederom blijkt dat slechte 

tijden niet bestaan voor de 

grote advocatenkantoren. 

Wanneer het goed gaat, helpen 

ze bij gecompliceerde fusies en 

overnames, en wanneer het 

slecht gaat, zoals nu, maken 

ze overuren met stervens-

begeleiding binnen de finan-

ciële wereld. Alleen de kleinere 

kantoren hebben het moeilijk, 

met name in Het Verenigd 

Konin krijk waar de krediet  crisis 

harder is aangekomen dan in 

Nederland.

‘De Britten lopen altijd een paar 
maanden achter de Amerikanen aan. 
En de advocatuur altijd achter andere 
beroepsgroepen.’

Puinruimen 
aan weers-
zijden van 
de Noordzee
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Pim 
Pim de Vos neemt in de balie een bijzondere plek in. Of zoals 
hij het zelf zegt, in zijn korte biografie op internet: ‘Pim de 
Vos is advocaat, maar niet iedere advocaat is Pim.’  
 Velen zijn dat zonder meer met hem eens. Pim is een zeep-
kistadvocaat. Je zou hem ook een jubeljurist kunnen noemen 
die de mooie boodschap van het recht graag uitdraagt voor 
het grote publiek.  
 Regelmatig maak ik een ommetje door het Vondelpark in 
de wetenschap dat ik hem daar zal aantreffen in zijn eigen 
speakers’ corner. Van ver kunnen passanten hem al horen 
‘Wordt wakker lieve burgers wordt wakker, de rechtsstaat 
wankelt!’ 
 Zijn biografie vermeldt voorts dat hij ‘goed is in van alles. 
Pim weet veel, ontzettend veel. Het wandelende wetboek 
treedt regelmatig op in televisieprogramma’s. Hij behoort tot 
het uitstervend ras advocaten dat nog alle delen van het bur-
gerlijk recht beheerst.’ 
 Inderdaad kennen we hem van de meest uiteenlopende za-
ken en zaakjes, van de asielprocedure van kleermaker Gümüs 
tot het geschil over het slipje met DNA-sporen van prinses 
Margarita. Allesweter Pim is echter op zijn best wanneer hij 
een bijzondere boodschap kan uitdragen.

Onlangs trof ik hem op een woensdagmiddag in het park, 
terwijl hij op het op het punt stond om staand onder een grote 
paraplu uit eigen werk voor te dragen. ‘Pim’, vroeg ik, ‘wat 
wankelt er nu precies in jouw rechtsstaat?’
 Pim keek om zich heen. Er hadden zich slechts enkele 
nieuwsgierig snuffelende honden om hem heen verzameld, 
dus het kon wel even. Hij zette de megafoon op de grond.
 ‘Heel simpel’, zei hij. ‘In gewone mensentaal: veel rechters, 
officieren en advocaten doen hun werk niet goed.’
 ‘Leg uit.’ 
 ‘Dat doe ik in dit boekje.’ En uit een grote doos achter hem 
diepte hij een boekje op: Advocaat of Maffiamaat. De Wankelende 
Rechtsstaat. ‘Het Advocatenblad heeft er wat badinerend over 
geschreven’, zei Pim. ‘Pure kinnesinne natuurlijk. Misschien 
kun je er in je column iets aardigs over zeggen. En dan al die 
strafpleiters met hun enorme ego. Er zijn er bij die zelfs mis-
drijven uitlokken om maar een interessante zaak te krijgen. 
Nee, ik noem geen namen. Ze kunnen ze niet eens tegen kri-
tiek. Ik word zo moe van al die lange tenen. Misschien kun je 
er in je column ...’ 
 ‘Ja Pim, ik zal er een stukje aan wijden’, beloofde ik. 

Toen kwamen er twee joggers langs. Pim greep meteen zijn 
megafoon en brulde nogmaals: ‘De rechtsstaat wankelt!!!’

Column
Matthijs Kaaks
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de Britse regering de banken 
wil helpen, zal een goed deel 
vloeien naar de Magic Cir-
cle. The Lawyer kwam reeds 
snel met een overzicht wie 
wat krijgt: Freshfields doet 
zaken voor de Bank of En-
geland, Allen & Overy voor 
de geplaagde bank HBOS, 
Clifford Chance staat de oude 
vrienden van Barclays bij (net 
als bij de afgeketste over-
name van ABN Amro), Lin-
klaters wordt geassocieerd 
met Lloyds en RBS, terwijl 
Slaughter & May het Britse 
ministerie van Financièn van 
advies dient. Nu Wouter Bos 
het voorbeeld van Gordon 
Brown heeft gevolgd, is een 
soortgelijke onderverdeling 
ook in Nederland aanstaan-
de. De afgelopen tijd zijn al 
de nodige voorbereidingen 
getroffen. NautaDutilh heeft 
bijvoorbeeld een Benelux 
Restructuring & Insolvency-
team gevormd, bestaande uit 
twintig advocaten. 
 Adrian Walters, Professor 
Corporate & Insolvency Law 
aan de Universiteit van Not-
tingham voorspelt goede tij-
den voor de big ticket firms met 
een sterke banking-tak. ‘Het 
is goed mogelijk dat het op 
andere afdelingen wat rus-
tiger is, maar het ziet ernaar 
uit dat Londen haar Europese 
toppositie op het gebied van 

restructurings zal versterken.’
 Of de salarissen nog ho-
ger zullen zijn dan in het 
topjaar 2007 – de partners 
bij Slaughter & May namen 
gemiddeld 2.4 miljoen pond 
naar huis – moet nog worden 
bezien. Jim Baxter, hoofd-
redacteur van Legal Business, 
verwacht dat de tijd van wa-
tertandende salarissen voor-
lopig voorbij is. ‘Er hangen 
donkere wolken aan de hori-
zon. Het feest is voorbij. Ad-
vocatenkantoren beginnen 
te kijken naar hun duurste 
kostenpost – hun personeel. 
We hebben al enkele ontslag-
rondes gezien en ik verwacht 
er meer. Men heeft zorgen.’ 
 Tegenover The Evening 
Standard, de avondkrant van 
Londen, zei een anonieme 
partner van een Magic Circle-
kantoor dat de kantoren 
strenger kijken naar de gele-
verde prestaties van partners 
en associates. Volgens re-
cruiter Tony Williams zullen 
er banen verdwijnen, maar 
niet zo massaal als in de Ver-
enigde Staten, waar honder-
den advocaten op straat zijn 
gezet. ‘De Britten lopen altijd 
een paar maanden achter de 
Amerikanen aan. En de ad-
vocatuur altijd achter andere 
beroepsgroepen.’

Onze cursussen zijn gericht op de praktijk en gebaseerd op de 
wetenschap. Daardoor haalt u maximaal rendement uit uw 
opleiding. U vindt ons VSO- en PAO-cursusaanbod op www.cpo.nl.
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