Mutaties Balie

Nieuw kantooradres Game Changers B.V.
per 5-12-2013: Orlyplein 89, 1043 DS Amsterdam.
Nieuw kantoor per 5-12-2013: Speciaaladvocaten, Daalwijkdreef 47, 1103 AD Amsterdam
Zuidoost.  (020) 8204467, fax (020)
8204468. Mr. Z. Etemadi.

Out
Mr. Lorentz Bults

Nieuw kantoor per 5-12-2013: LAWFOX
Advocatuur, Sarphatistraat 610-612, 1018
AV Amsterdam.  06-13695695, fax (020)
7630953. Mr. W.F. Dammers.
Nieuw kantoor per 5-12-2013: Severin Advocatuur, van Tuyll van Serooskerkenweg
118, 1076 JS Amsterdam.  (020) 6387895,
020-6750692. Mr. J.H. Senduk.
Nieuw kantooradres Grifﬁths Advocaten per
6-12-2013: Sarphatistraat 370 C 10, 1018 GW
Amsterdam.
Nieuw kantooradres Advocatenkantoor D.
Gahar: Lontarpalmstraat 71, 1104 DM Amsterdam Zuidoost.
Mr. R. Budik is per 9-12-2013 werkzaam bij
Bavelaar Advocaten.
Mr. R.J. Jongeneel is per 9-12-2013 werkzaam
bij Hamelink Van den Tooren.
Mr. L.P.W. Berger is per 12-12-2013 werkzaam
bij Jones Day.
Nieuw kantoor per 17-12-2013: Schipper Legal, H. Stolleplantsoen 22, 1022 KK Amsterdam, Postbus 36424, 1020 MK Amsterdam.
 (020) 4119580, fax (020) 8908580.
Mr. B.H.M. Schipper.
Naamswijziging per 18-12-2013: Taghavi &
Musch Advocaten Amsterdam B.V. wordt Advocatenkantoor Avi Legal Amsterdam B.V.
Nieuw kantooradres Bos & Partners Advocaten per 23-12-2013: Koningslaan 17, 1075
AA Amsterdam.
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Wanneer bent u beëdigd?
“Ik ben toevallig zelfs twee keer beëidigd. Eén keer als ofﬁcier
van de Koninklijke Marine in 2004. Een paar jaar later, op 13
november 2006, als advocaat. Dat is natuurlijk wat telt.”
In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?
“In het begin van mijn carrière heb ik mij hoofdzakelijk beziggehouden binnen de
banking-praktijk. Later is daar het ondernemingsrecht – in de brede zin van het woord
– bijgekomen. Ik heb ook de Grotius Specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht gevolgd. Ik deed proces- en transactiewerk op deze rechtsgebieden.”
Welke zaak zal u het beste bijblijven?
“Dat is een moeilijke vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik vond eigenlijk alle zaken
– groot of klein van omvang – belangwekkend. Wel is het zo dat ik misschien emotioneler betrokken was bij zaken waarin mijn client echt onrecht werd aangedaan. Deze
‘emotionele betrokkenheid’ bleef wel binnen de perken en onder controle, uiteraard.
Ik dacht na werktijd gewoon meer na over dat soort zaken.”
Wat gaat u doen?
“Ik wordt juridisch dienstverlener bij de Hooge Waerder Accountants, op het gebied
van ﬁnance en M&A. Zij bieden al jaren juridische diensten op diverse rechtsgebieden
aan. Ook hebben zij een corporate ﬁnance-afdeling en zijn steeds actiever op internationaal vlak. Men wil ook complexe ondernemingsrechtelijke dienstverlening bieden,
mijn ervaring komt bij dit alles goed van pas. Finance- en M&A-werk hoeft niet door
advocaten te worden gedaan. Daarbij komt dat een accountantskantoor daadwerkelijk
de ‘trusted advisor’ van hun clientèle is: de accountant maakt immers de jaarrekening
op, en staat het bestuur met raad bij ten aanzien van allerlei belangrijke beslissingen.
Het is daarom logisch dat in een vroeg stadium een jurist kan worden ingeschakeld,
mocht dat nodig zijn. Dat levert een aanzienlijk efﬁciencyvoordeel op, naast de aanzienlijk lagere tarieven dan die in de advocatuur gangbaar zijn. Enkele grote internationale
accountantskantoren hebben dit gat in de markt ook onderkend en bieden dergelijke
dienstverlening inmiddels ook aan.”
Wat gaat u het meest missen?
“Dat zal nog moeten blijken. In ieder geval het Amsterdams Balie Bulletin, maar gelukkig kan ik die via het internet blijven raadplegen!”
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