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Zakelijk

◆ Aanbestedingsrecht 

◆ Aansprakelijkheidsrecht

◆ Agrarisch recht

◆ Arbeidsrecht

◆ Bestuursrecht

◆ Buitenland

◆ Contractenrecht

◆ Duits recht

◆ Economisch (fiscaal) strafrecht

◆ Faillissementsrecht

◆ Fusies, overnames en joint-ventures (M&A)

◆ ICT-recht

◆ Incasso

◆ Intellectueel eigendom

◆ Internet

◆ Handel, transport en logistiek

◆ Loonschade

◆ Mededingingsrecht

◆ Medezeggenschap

◆ Merkbescherming

◆ Ondernemingsrecht

◆ Vastgoed (huur) recht

◆ Vrachtwagenclaim

Non-profit

◆ Aanbestedingsrecht

◆ Aansprakelijkheidsrecht

◆ Aardbevingsproblematiek

◆ Arbeidsrecht

◆ Bestuursrecht

◆ Contractenrecht

◆ Duits recht

◆ Fusies, overnames en joint ventures (M&A)

◆ Gezondheidszorg

◆ ICT-recht

◆ Internet

◆ Medezeggenschap

◆ Merkbescherming

◆ Onderwijsrecht

◆ Vastgoed (huur) recht

Overheid

◆ Aanbestedingsrecht

◆ Aansprakelijkheidsrecht

◆ Ambtenarenrecht

◆ Bestuursrecht

◆ ICT-recht

◆ Internet

◆ Medezeggenschap

◆ Merkbescherming

◆ Onderwijsrecht

◆ Vastgoed (huur) recht

Particulier

◆ Aansprakelijkheidsrecht

◆ Aardbevingsproblematiek

◆ Arbeidsrecht

◆ Bestuursrecht

◆ Contractenrecht

◆ Letselschade

◆ Mediation

◆ Personen- en familierecht

◆ Strafrecht

◆ Vastgoed (huur) recht

Notariaat

◆ Aansprakelijkheidsrecht

◆ Agrarisch recht

◆ Fusies, overnames en joint ventures (M&A)

◆ Ondernemingsrecht

◆ Personen- en familierecht

◆ Registergoederen

Meer informatie vindt u op

www.dehaanlaw.nl

De Haan Advocaten & Notarissen is een fullservice juridische

dienstverlener voor de ambitieuze ondernemer, particulier en

overheidsinstelling die een doeltreffende juridische oplossing verlangt.

Een overzicht van onze dienstverlening.

De Haan
Advocaten &
Notarisssen

Diensten
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Deze strategie sluit naadloos aan op de eerder ingezette lijn cliënten

een bredere meerwaarde te bieden vanuit de rol van trusted advisor 

die met de cliënt meedenkt, proactief handelt, signaleert en inspeelt

op behoeften en ontwikkelingen.

De cliënt centraal

“In dat opzicht hebben wij in een vroeg stadium heldere keuzes

gemaakt om een antwoord te hebben op veranderende marktom-

standigheden”, zegt Winfryd de Haan, bestuursvoorzitter van 

De Haan Advocaten & Notarissen. “Daarmee hebben wij onze 

naam als meest ondernemende kantoor van Nederland opnieuw

waargemaakt.”

“Desondanks is het belangrijk je te blijven ontwikkelen. Daarom

hebben wij een nieuwe stap gezet door de cliënt nog nadrukkelijker

centraal te stellen. Traditioneel biedt een kantoor een dienst en een

cliënt klopt aan. Wij draaien dat om door vanuit en mét de cliënt

naar onze dienstverlening te kijken. Gebaseerd op de vraag:

hoe kun je als juridisch dienstverlener op een zo goed mogelijke

manier meedenken met je cliënt. En: wat heeft hij nodig op het

gebied van juridische dienstverlening en service. Dat is een heel

andere denkwijze.”

Digitalisering

Vanuit deze denkwijze heeft De Haan ingezet op een aantal vernieu-

wingen. Een daarvan is de optimalisatie van digitale processen en

automatisering, deels ingegeven door de wettelijke invoering van het

programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) dat advocaten verplicht

digitaal te procederen.

“Met de doorgevoerde digitalisering voldoen wij nu al aan de KEI.

Daarnaast hebben wij de komst aangegrepen om een extra service-

element aan onze dienstverlening toe te voegen. Bijvoorbeeld de

mogelijkheid dat klanten op termijn hun eigen dossiers digitaal

kunnen inzien en kunnen meekijken met wat we doen. Dat moet

ook. De vraag is straks niet of je het kunt; het wordt de standaard.”

Anders denken, anders doen. Onder dat adagium timmerde De Haan Advocaten & Notarissen de afgelopen jaren

uitstekend aan de weg. De juridisch dienstverlener verstevigde niet alleen de positie van top-20 kantoor, maar zette

ook nadrukkelijk in op uitbreiding van het aantal specialistische rechtsgebieden, digitalisering en een vernieuwende

aanpak. Daarbij anticipeerde het kantoor doelgericht op een veranderende markt en zette het een nieuwe standaard.

Fullservice juridische dienstverlening 3.0. Voor vandaag, morgen en in de toekomst.
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Vandaag, morgen én
in de toekomst

FULLSERVICE JURIDISCHE DIENSTVERLENING 3.0



Notaris 2.0

Deze ontwikkeling geldt overigens niet alleen voor de advocatuur;

ook het notariaat staat aan de vooravond van een digitale omslag.

“In het kader van de notaris 2.0 wordt er al gewag gemaakt van

verdere digitalisering. Ik acht de kans reëel dat je over enkele jaren

via een DigiD-manier akten kunt laten passeren bij de notaris.

Met de zekerheid van zorgvuldigheid en rechtsgeldigheid en de

mogelijkheid om via een applicatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld

Skype, direct online te overleggen. Daar denken wij nu al over na 

en we staan dan ook klaar om als een van de eerste grote kantoren

mee te doen.”

Meerwaarde

Kijkend naar de digitalisering roept dit wel de vraag op of de inhou-

delijke rol van de juridische dienstverlening niet wordt aangetast.

“Integendeel. Het is geen bedreiging, maar een kans, al vereist het

wel een andere denkwijze. Vanuit het besef dat de markt en de vraag

verandert. En het feit dat 'de advocatuur' door de beschikbare infor-

matie op internet en slimme software niet meer het monopolie heeft

op juridische kennis.”

“Dit betekent dat je die kennis op een andere manier in de markt

moet zetten en de cliënt op een andere manier moet bedienen. Als

een juridisch dienstverlener 3.0 die ontzorgt met fullservice dienst-

verlening, gedigitaliseerde processen en specialisten die multidiscipli-

nair samenwerken. Daarmee bieden we een meerwaarde die aansluit

op de vraag en zelfs een stapje verder gaat.”

Specialismen

Relevant bij deze ontwikkelingen is het profileren middels specialismen.

Passend bij deze trend heeft De Haan het aantal rechtsgebieden verder

uitgebreid en versterkt. Dit met een nieuwe sectie Gezondheidszorg, een

clustering van de sectie M&A en een nieuwe vestiging op Schiphol

waarmee extra is ingezet op Handel, Transport & Logistiek (HTL).
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“Deze uitbreiding past binnen ons pakket van juridische dienstverle-

ning. Op het gebied van HTL hebben wij een aantal specialisten aan

ons kunnen binden die al jaren werkzaam zijn in het gebied rond de

mainport Schiphol. Vanwege de toenemende vraag naar zowel

specialistische als fullservice juridische dienstverlening in deze regio

hebben wij een nieuwe vestiging op Schiphol geopend.”

“Daarmee wordt niet alleen onze positie in de Randstad versterkt,

maar ook de dienstverlening vanuit de andere vestigingen. Boven de

rivieren zijn bijvoorbeeld veel grote transportbedrijven gevestigd,

maar er was in dit gebied geen specifiek HTL-kantoor. Met onze

specialisten op Schiphol en de geïntegreerde samenwerking met al

onze vestigingen kunnen wij hen nu nog beter bedienen.”

Bundeling

Dezelfde aanpak is ook van toepassing op de secties Gezondheids-

zorg en M&A. “Op het gebied van M&A hebben we de specialisten

van diverse vestigingen geclusterd om een grote M&A sectie te

creëren en ons te profileren als een sterke partner. Versterkt met

advocaten en het notariaat die zich bezighouden met fusies en 

overnames. De sectie Gezondheidszorg richt zich op het bijstaan 

en adviseren van medici, paramedici en andere zorgverleners. En 

ook daar wordt specialistische kennis wederom versterkt met full-

service juridische dienstverlening.”

'Wij kijken vanuit 
en mét de cliënt naar onze

dienstverlening'

Toekomst

Met de bundeling van krachten, de uitbreiding van specialismen 

en de ingezette ontwikkelingen zet De Haan de standaard voor de

toekomst. Opmerkelijk is dat de focus niet gericht is op groei.

“Het feit dat wij ons op meerdere terreinen vernieuwen, is vooral

ingegeven door het perfectioneren van de fullservice dienstverlening

waarmee wij onze cliënten op alle gebieden ontzorgen. Als een

ondernemend kantoor dat middenin de samenleving staat,

meebeweegt en anticipeert.”

“Daarom zullen wij nooit overvallen worden door een plotselinge

verandering in de markt. Dat is een bepaalde zekerheid die wij

hebben en hoog houden. Daarbij kijken wij heel goed naar onszelf

en naar de cliënt en we zijn niet bang om nieuwe paden te betreden

en onze nek uit te steken. En daardoor zien we ook, hoewel het niet

onze doelstelling is, dat we toch weer groeien door nieuwe initia-

tieven als een vestiging op Schiphol.”

Kwaliteit

“Neem bijvoorbeeld de procedures tegen de NAM over de waarde-

daling van huizen en de immateriële schade als gevolg van de aard-

bevingen. Een unieke zaak die wereldwijd veel impact heeft gehad 

in de juridische sector. Twee keer heeft de rechtbank ons in het gelijk

gesteld. Dat lukt alleen als je op een zeer hoog niveau juridisch

tegengas kunt geven. Overal in het land wordt de kwaliteit van 

ons werk herkend en erkend. Dat is niet alleen heel prettig, maar

genereert ook exposure.”

“Veelzeggend zijn dan ook de uitkomsten van de enquêtes die de

laatste twee jaar zijn gehouden onder 1800 Nederlandse rechtenstu-

denten. Bij de vraag waar zij het liefst wilden werken, stonden wij

overall op plaats 12 en 8. En toegespitst op de advocaten- en notaris-

kantoren op de vierde c.q. derde plaats. Omdat wij een onderne-

mend kantoor zijn dat met hoogwaardige juridische dienstverlening

de cliënt centraal stelt en niet bang is de gevestigde orde aan te

pakken. Dat past helemaal in de tijdgeest.”
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Winfryd de Haan
bestuursvoorzitter



De vestiging Schiphol is de thuishaven van advocaten René de

Bondt, Dolf van Gaalen en Eric de Waart. Allen erkende specialisten

op het gebied van handel, transport en logistiek, met een groot en

divers netwerk. De kantoorgenoten waren eerder verbonden aan het

regionaal bekende Levenbach & Gerritsen. Begin 2017 maakte het

drietal de overstap naar het landelijk opererende De Haan Advocaten

& Notarissen om de vestiging op Schiphol te leiden.

Besluit

De start van de nieuwe vestiging geldt in meerdere opzichten als een

weloverwogen besluit. Binnen de sectoren handel, logistiek en trans-

port vragen de toenemende klantenwensen steeds meer kennis om

de complexe goederenstromen betrouwbaar, tijdig en kosteneffectief

te kunnen beheren. Bedrijven in deze sectoren moeten iedere dag

een topprestatie leveren. Dat vraagt om een juridisch adviseur die de

markt kent en op de hoogte is van alle ontwikkelingen.

De Haan Advocaten & Notarissen geldt al jaren als een van de meest

ondernemende kantoren van Nederland. Gecombineerd met de

synergie van specialismen en de fullservice dienstverlening lag een stap

naar Schiphol dan ook voor de hand. Met name om ook in de regio

Haarlemmermeer dichtbij de cliënten te zijn en hen terzijde te staan

met zowel specialistische als fullservice juridische dienstverlening.

30 jaar ervaring

“Dat is van belang omdat de sectoren handel, logistiek en transport

uitermate in ontwikkeling zijn”, zegt René de Bondt. “Daarbij nemen
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'Handel, transport 
en logistiek vragen om

topprestaties'

De Haan Advocaten & Notarissen heeft sinds 1 januari

2017 een vestiging op Schiphol geopend. Het is de

achtste vestiging van het kantoor en na Almere de

tweede vestiging in de Randstad. Vanuit deze nieuwe

vestiging biedt De Haan Advocaten & Notarissen

fullservice juridische dienstverlening aan

ondernemingen, met een sterke focus op handel,

transport en logistiek.

DE HAAN ADVOCATEN & NOTARISSEN OPENT VESTIGING SCHIPHOL



de mainport Schiphol en de greenport Aalsmeer

mondiaal een belangrijke plaats in. Dit heeft een

grote aantrekkingskracht op bedrijven die zich in

dit gebied vestigen om te ondernemen en hier

vaak ook hun distributie organiseren.”

“Door de complexiteit van verdragen, certifice-

ringen en de internationalisering van goederen-

stromen is er een toenemende behoefte aan

hoogwaardig juridisch advies van specialisten. In

dat opzicht past De Haan uitstekend in de Haar-

lemmermeer. Wij brengen, als kantoorgenoten,

samen meer dan 30 jaar ervaring mee in dit gebied

waarbij het gehele 'De Haan pallet' en de geïnte-

greerde samenwerking tussen alle rechtsgebieden

en het notariaat de praktijkvoering versterkt.

Daarmee onderscheiden wij ons absoluut.”

Alle juridische vraagstukken

Gelieerd aan de sectoren handel, transport en

logistiek adviseert en begeleidt De Haan zowel

opdrachtgevers als dienstverleners bij alle juridi-

sche vraagstukken. Cliënten kunnen onder meer

terecht voor adviezen en geschillen op het gebied

van het wegvervoer, op- en overslag, luchtvracht,

zeevervoer en bevrachting en expeditie. Maar ook

voor douane- en fiscale vraagstukken, het

opstellen van internationale handels-, distributie-

en logistieke maatwerkcontracten, fusies, over-

names en het voeren van regresprocedures.

Huisartsenrol

Dolf van Gaalen: “Op al die gebieden beschikken

wij over specifieke expertise. Wij kennen de

branche heel goed. Dat is ook noodzakelijk

aangezien transport en logistiek letterlijk over

grenzen gaat en iedere stap in het traject vaak een

gelaagde, juridische consequentie heeft. Dit bete-

kent ook dat je inhoudelijk op de hoogte moet

zijn van onderliggende processen, de informatie-

stromen begrijpt en vooral moet weten waar je

over spreekt.”

“Bovendien komen in de handel, transport en

logistiek veel rechtsgebieden samen. Zoals

aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bestuurs-

recht, ondernemingsrecht en onroerend goed.

Het is dan ook een groot voordeel dat wij als

fullservicekantoor alle rechtsgebieden in huis

hebben. Dat gaat door alle lagen en branches

heen, waarbij wij op meerdere terreinen een 

'huisartsenrol' vervullen. Dit door de cliënt

gezond te houden en risico's te beperken zodat

zij zich volledig kunnen richten op hun core-

business.”

160 professionals

De sectie Handel, Transport & Logistiek kenmerkt

zich door een kwalitatief hoogstaande en effi-

ciënte aanpak. Dit wordt versterkt door de onder-

nemende cultuur van het kantoor en de geïnte-

greerde samenwerking tussen de diverse vesti-

gingen en secties.

“Daardoor kunnen we snel schakelen en adequaat

handelen”, benadrukt Eric de Waart. “Als een

bepaalde zaak vereist dat wij met 160 professio-

nals op Schiphol moeten zitten, dan doen we dat.

En als we in Zwolle nodig zijn, dan gaan we daar

aan de slag. Vanuit de vestigingen opereren we

dus echt als één kantoor en worden gespeciali-

seerde advocaten en notarissen ingevlogen waar

dat noodzakelijk is.”

“Daarnaast is ook de samenwerking met het nota-

riaat van grote waarde. Hierdoor kunnen wij

ondernemingen nog breder bedienen. Bijvoor-

beeld ook op het gebied van verklaringsproce-

dures, herstructureringen, de overdracht van

aandelen of het oprichten van B.V.'s. Het is dus

echt fullservice.”

Persoonlijk contact

Door de genoemde synergie bedient de vestiging

Schiphol niet alleen cliënten in handel, transport

en logistiek of in de regio Haarlemmermeer. “Wij

hebben een brede scope en eveneens veel

opdrachtgevers buiten 'onze' sectoren en in de rest

van het land. Desondanks is handel, transport en

logistiek wel een focus, daarom zitten we hier ook.

Om dichtbij de cliënten te zitten en onderdeel uit

te maken van het netwerk. Persoonlijk contact is en

blijft namelijk een belangrijk gegeven. Daarom

zitten we graag met onze opdrachtgevers aan tafel.”

Stevig profileren

Dolf van Gaalen, Eric de Waart en René de Bondt

hebben de ambitie De Haan Advocaten & Nota-

rissen ook in de Randstad stevig te profileren. “In

dat opzicht zijn we echt aan het ondernemen, in

een gebied dat uitermate internationaal georiën-

teerd is en waar bijzondere kansen liggen.”

“Dat is een fantastische uitdaging waar wij met

heel veel enthousiasme aan zijn begonnen. Vanuit

het uitgangspunt om met kennis van de markt

onze cliënten en opdrachtgevers professioneel

terzijde te staan. Als een betrokken, complemen-

taire partner, met hoogwaardige juridische dienst-

verlening. Dat is ook wat de markt vraagt en meer

dan ooit behoefte aan heeft.”
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René de Bondt 
Eric de Waart 

Dolf van Gaalen
Vestiging Schiphol

'Een ondernemend 
kantoor in een 

ondernemende regio' 



Leeuwarden en Fryslân wonnen de internationale titel met name

vanwege de unieke betrokkenheid en de kenmerkende gemeen-

schapszin van de Friezen. Gastvrijheid, openheid, identiteit en diver-

siteit zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Deze elementen vormen

ook de rode draad in Culturele Hoofdstad 2018. Samengevat in het

hoofdthema `Iepen Mienskip´, open gemeenschap.

Official Legal Partner

De Haan Advocaten & Notarissen was in 2015 een van de eerste

grote partners die zich verbond aan Leeuwarden-Fryslân 2018. Dit

voor een periode van vier jaar, tot 2019. Het kantoor geldt niet alleen

als prominente sponsor, maar ondersteunt de organisatie eveneens

met fullservice juridische dienstverlening. Daarmee is De Haan 

Official Legal Partner van CH2018.

“Het is fantastisch om bij te dragen aan een evenement van deze

omvang”, zegt Ruud Glas, advocaat en partner van De Haan. “CH2018

is een uniek project. Het heeft een geweldige uitstraling en biedt

kansen voor het hele Noorden. Als grootste juridische dienstverlener

van Noord-Nederland zijn wij daar heel graag bij betrokken.”

Complex project

John Bonnema, zakelijk directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, is

zeer content met het partnerschap. “CH2018 is een prachtig, maar

uitermate complex project. Het is eenmalig, zeer divers en is hét

grootste culturele event van deze eeuw. Daarbij hebben wij niet

alleen te maken met honderden partijen, maar ook met een brede

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zowel op creatief gebied als

in organisatorisch en financieel opzicht. Bij die processen is het

bijzonder waardevol een beroep te kunnen doen op de expertise van

De Haan. De samenwerking betekent dan ook heel veel voor ons.”

Maatwerk

De Haan Advocaten & Notarissen ondersteunt de organisatie

bijvoorbeeld op het gebied van contractvorming, het toetsen van

juridische en wettelijke kaders en het beperken van risico's. “Dat zijn

factoren die voor ons essentieel zijn”, verduidelijkt John Bonnema.

“In de eerste plaats werken wij met publieke middelen. Dit vereist

een grote mate van zorgvuldigheid en afstemming en betekent even-

eens dat je alle processen moet monitoren vanuit een zakelijke

invalshoek.”
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De Haan partner
Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa (CH2018). Een jaar lang staan in de hele provincie

ruim 40 grote evenementen en meer dan 800 projecten geprogrammeerd met activiteiten op zo´n duizend

verschillende locaties. Daarmee wordt Fryslân niet alleen in cultureel opzicht mondiaal op de kaart gezet, CH2018

wordt eveneens benut als katalysator voor blijvende veranderingen. Sociaal, economisch en maatschappelijk en als

aanjager van innovatie, regionale ontwikkeling en toerisme.



“Tegelijkertijd is het van belang voldoende flexibiliteit over te

houden waardoor creatieve processen zich optimaal kunnen

ontwikkelen. Tussen die twee werelden ligt een spanningsveld.

De contractvorming is dan ook zo divers en kleurrijk dat stan-

daardmodellen niet voldoen. Alles is maatwerk en dat maakt

het ook complex.”

Samenwerking

De inhoudelijk rol van De Haan wordt versterkt door het feit

dat het kantoor al sinds 2015 bij CH2018 is betrokken. “Dat is

een groot voordeel”, zegt John Bonnema. “Door de structurele

samenwerking kunnen wij snel en professioneel schakelen.

Bovendien begrijpen Ruud en zijn collega's als geen ander de

context van processen.”

“Dit is van belang omdat in de culturele sector van oudsher op

basis van vertrouwen wordt gewerkt. Wij hebben een professio-

naliseringsslag gemaakt door de regierol in handen te nemen

bij een project dat nog nooit eerder is gedaan. Een vernieu-

wende en revolutionaire aanpak. En juist dan heb je een

partner nodig die de context begrijpt en complexe problemen

inzichtelijk maakt.”

Passieproject

“In dat opzicht dagen wij onze Legal Partner ook creatief uit”,

vervolgt John Bonnema. “En ik merk aan het enthousiasme en

de snelheid van handelen dat CH2018 ook voor De Haan

inmiddels een 'passieproject' is. Als ik met een complex

probleem zit en het aan Ruud voorleg, dan is de kans groot dat

het binnen een uur is opgelost.”

“Die accuratesse en de snelheid vinden wij heel mooi. Evenals

de gezamenlijke ambitie. Er zijn dan ook veel raakvlakken. De

eigen identiteit, het ondernemende karakter en zeker ook de

maatschappelijke betrokkenheid. Wij 'matchen' fantastisch.”

Schouder aan schouder

De geroemde samenwerking sluit uitstekend aan op het hoofd-

thema van CH2018: Mienskip. Ruud Glas: “Wij staan schouder

aan schouder om Friesland beter te maken. Leeuwarden-

Fryslân 2018 is van groot belang voor deze regio. Niet alleen in

cultureel en maatschappelijk opzicht, maar ook als beginpunt

van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij moét je samenwerken en

elkaar versterken. Rationeel, professioneel én met gevoel. Daar

geven wij nadrukkelijk uiting aan.”

Impuls

Leeuwarden-Fryslân 2018 moet een blijvende impuls geven aan

regionale ontwikkeling, innovatie en toerisme. Ruim veertig

grote evenementen en meer dan 800 projecten gelden hierbij

als katalysator. Voor het gehele project CH2018 is een budget

beschikbaar van 70 miljoen euro. Hier tegenover staan 4

miljoen bezoekers en 97 miljoen euro aan bestedingen.

“Daarmee genereert CH2018 direct een economische meer-

waarde die je op de lange termijn kunt vermeerderen”, voorziet

John Bonnema. “Op basis van gedegen onderzoeken verwachten

wij dat iedere geïnvesteerde euro in Leeuwarden-Fryslân 2018

uiteindelijk vier euro oplevert, enigszins behoudend geprognoti-

seerd. Er zijn diverse voorbeelden van succesvolle Culturele

Hoofdsteden die een factor 12 hebben gerealiseerd.”

Wereldleiders

De geprognotiseerde inkomsten nemen verder toe door de

aanzuigende werking van CH2018. Een kenmerkend voorbeeld

is dat de International Society for the Performing Arts (ISPA)

heeft besloten haar jaarlijkse zomercongres, dat normaal

gesproken plaatsvindt in grote steden als São Paulo of New

York, in juni 2018 in Friesland te houden. Met meer dan vier-

honderd leiders uit de podiumkunsten van over de hele wereld.

Samen bouwen

“Dat zegt alles over de uitstraling en de wereldwijde aantrek-

kingskracht van CH2018, ook in een breder verband”, bena-

drukt John Bonnema. “Leeuwarden-Fryslân 2018 is dan ook

veel meer dan een cultureel feestje. Het is echt een Mienskip-

project waarmee we onze regio blijvend op de kaart zetten.

Meer dan de helft van de Friezen is actief betrokken bij dit

project. Dat zijn 300.00 mensen die met ons het avontuur

aangaan om dromen en ambities om te zetten naar realiteit.”

“Samen gaan we een prachtig jaar neerzetten dat voldoet aan

de verwachtingen van de Friese, Nederlandse en Europese

burgers. En waarin we een basis leggen voor alle initiatieven na

2018. Individuele events, culturele projecten, toerisme,

aandacht voor Friesland, een nieuwe regionale en city-

marketing en een zakelijke en economische impuls. Dat is

Leeuwarden-Fryslân 2018.”

9

Ruud Glas 
Advocaat & Partner

'De samenwerking met 
De Haan is voor ons 

van grote waarde' 
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De sectie is geënt op een stevige basis. Het kantoor had al langer de

wens een sectie Gezondheidszorg te starten, maar koos doelbewust

voor een gestructureerde aanpak die is geëffectueerd door Floris Been-

hakker en Janneke Biesheuvel-Hoitinga.

Beide advocaten beschikken over specialistische kennis van de gezond-

heidszorg en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Gecombi-

neerd met de fullservice juridische dienstverlening van het kantoor en

de geïntegreerde samenwerking tussen de diverse rechtsgebieden, is

een sterk fundament neergezet.

Wezenlijk belang

“Een dergelijke basis is ook noodzakelijk”, zegt Floris Beenhakker.

“Enerzijds vraagt de complexiteit van de gezondheidszorg dat je de

markt moet benaderen vanuit specialistische kennis. In de eerste

plaats op het gebied van wet- en regelgeving en de richtlijnen van de

NZA en IGZ. Daarnaast moet je 'de taal' spreken, structuren kunnen

doorzien en bekend zijn met zowel de branche als de eerste- en twee-

delijnszorg. En met alle facetten en ontwikkelingen die daarbij 

relevant zijn.”

“Aan de andere kant komen in de gezondheidszorg veel rechtsge-

bieden samen. Bijvoorbeeld het bestuursrecht, ondernemingsrecht,

arbeidsrecht en in incidentele gevallen het strafrecht. Ook die zijn van

wezenlijk belang en daar heb je een groot kantoor voor nodig. Als dat

totaal aan expertise er niet is, kun je de gezondheidszorg niet

afdoende bedienen.”

Achtergrond

Floris Beenhakker is sinds medio 2016 als advocaat verbonden aan De

Haan Advocaten & Notarissen. Naast zijn juridische expertise heeft hij

ook een medische achtergrond en hij was tot 2008 werkzaam in de

gezondheidszorg; praktiserend, wetenschappelijk, leidinggevend,

beleidsmatig en adviserend.

Janneke Biesheuvel-Hoitinga studeerde cum laude af aan de Rijksuni-

versiteit Groningen en verrichte als wetenschapper onderzoek op het

gebied van bestuur, toezicht en corporate governance, onder andere bij

beursvennootschappen en bij zorginstellingen. Daarna maakte zij de

overstap naar een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is het gezond-

heidsrecht, om in 2017 de nieuwe sectie van De Haan te versterken.

Gehele spectrum

De sectie Gezondheidszorg richt zich op het bijstaan van en de advise-

ring aan zorgaanbieders en zorgverleners. Zowel in de eerste- en twee-

delijnszorg alsook vakgroepen, verenigingen van medisch specialisten,

besturen en toezichthouders.

“Met onze dienstverlening bieden wij het gehele juridische spectrum

van de gezondheidszorg”, zegt Janneke Biesheuvel-Hoitinga. “Zowel het

'klassieke' gezondheidsrecht als alle aanverwante terreinen. Dit varieert

van de tucht- en klachtzaken en geschillen met toezichthouders en

zorgverzekeraars tot alle rechtsgebieden waar zorgaanbieders en zorg-

verleners mee te maken hebben. Op al die terreinen kunnen wij onze

cliënten inhoudelijk bijstaan én pragmatisch adviseren.”10

Janneke 
Biesheuvel-Hoitinga

Advocaat

Complexe 
zorgkeuzes
vragen om 

specifieke kennis

SECTIE GEZONDHEIDSZORG

De Haan Advocaten & Notarissen heeft de juridische dienstverlening uitgebreid met de nieuwe sectie Gezondheidszorg.

Deze sectie richt zich op het adviseren en bijstaan van medici, paramedici en andere zorgverleners in Noord-Nederland

bij al hun praktijkgerelateerde zaken en uiteenlopende gezondheidsrechtelijke vraagstukken.
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Advisering

Deze adviserende rol is de laatste jaren steeds urgenter geworden.

Mede als gevolg van veranderde wet- en regelgeving en nieuwe richt-

lijnen van de NZA en IGZ. Floris Beenhakker: “Een kenmerkend

voorbeeld is de integrale tarifering voor de specialistische zorg. Daar-

door zijn veel medici voor de keuze gesteld in loondienst te gaan of

ondernemer te blijven en samen te werken via de oprichting van een

medisch-specialistisch bedrijf. Het gevolg daarvan is dat ze intern

moeten onderhandelen met het ziekenhuis. Dat is een forse verande-

ring geweest en die werkt nog steeds door.”

Eenzelfde beeld is zichtbaar na de doorgevoerde decentralisatie van

zorgtaken naar gemeenten. “Dat heeft ertoe geleid dat onder meer in

de inkoopsystematiek nogal wat ontwikkelingen hebben plaatsge-

vonden. Op het terrein van mededinging en aanbesteding kom je nu

allerlei varianten tegen waar zorgaanbieders tegenaan lopen. Daardoor

ontstaat een tendens dat kleinere zorgaanbieders zich gaan bundelen

en ons benaderen voor advies en ondersteuning.”

Complexe keuzes

Met betrekking tot het advies handelen veel vraagstukken over de te

maken keuzes. Bijvoorbeeld over de juridische en pragmatische

inrichting van de organisatie, inkoop, wet- en regelgeving, aanbeste-

ding, specifieke fiscale aspecten, maar ook verantwoordelijkheden en

de tarifering van niet gecontracteerde zorg.

“Dat kunnen bijzonder lastige keuzes zijn, zeker vanwege de specifieke,

geïncorporeerde publieke taak van zorgaanbieders, het in algemene zin

waarborgen van goede en veilige gezondheidszorg. Naast het feit dat

zorginstellingen steeds meer als ondernemingen zijn te kwalificeren,

denk hierbij bijvoorbeeld aan kapitaalrisico's die zij tegenwoordig

dragen, moeten zij eveneens het publieke belang te allen tijde waar-

borgen. Het vennootschappelijke belang, het belang van de onderne-

ming, en het publieke belang zullen niet in alle gevallen hetzelfde zijn.”
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“Het sluiten van een afdeling kan voor een zorginstelling als

onderneming op een zeker moment een uitstekende beslissing

zijn, maar is uit het oogpunt van de taakstelling en het publieke

belang niet in alle gevallen toegestaan. Dergelijke situaties en

dilemma's zijn heel complex.”

Imagogevoelig

Deze complexiteit sorteert ook op een ander gebied effect.

Janneke Biesheuvel-Hoitinga: “Door het sterke publieke belang

ligt de gezondheidszorg en alles wat daar plaatsvindt onder een

vergrootglas. De gezondheidszorg is een imagogevoelig terrein.”

“Daarom is het bij het adviseren van bijvoorbeeld medisch

specialisten van groot belang dat je bekend bent met systemen

en procedures, op de hoogte bent van de verhoudingen en weet

wat de protocollen en de consequenties zijn. Dat is heel speci-

fiek voor de gezondheidszorg. Zowel in de advisering als ook bij

tuchtzaken geldt dan ook als voorwaarde dat je de medische

wereld inhoudelijk moet kennen. Pas dan kun je een meer-

waarde bieden aan de cliënt.”

Ambitie

Binnen de sectie Gezondheidszorg wordt de gememoreerde

meerwaarde versterkt met de fullservice juridische dienstverle-

ning van De Haan Advocaten & Notarissen en de geïntegreerde

samenwerking met alle rechtsgebieden. “Afhankelijk van de

materie of de zaak kunnen wij andere expertises inschakelen

om de cliënt bij te staan en te adviseren. Die aanpak bewijst

zich nu al en gaat de komende jaren een vlucht nemen. Dat

moet op termijn uitmonden in een situatie waarin De Haan en

Gezondheidszorg in één adem worden genoemd. In alle

gebieden waar een vestiging zit én daarbuiten.”

Floris Beenhakker
Advocaat

'De gezondheidszorg is een
imagogevoelig terrein'



Namens de gedupeerden voert De Haan Advocaten & Notarissen twee

unieke procedures tegen de NAM en de Nederlandse Staat. In 2013 is de

zaak over de compensatie van de waardevermindering van huizen als

gevolg van de aardbevingen gestart. Hierbij procedeert het kantoor

namens 12 woningcorporaties en bijna 4000 gedupeerden. Deze gedu-

peerden hebben zich verenigd in de Stichting WAG. In 2015 volgde een

procedure over de vergoeding van de immateriële schade. Eerst namens

127 inwoners van het bevingsgebied, maar inmiddels hebben zich

hiervoor al meer dan 2000 personen aangemeld.

Het kantoor werd in beide zaken volledig in het gelijk gesteld. De Recht-

bank Noord-Nederland achtte de NAM in alle opzichten aansprakelijk.

Juridisch pionieren

In beide procedures geeft advocaat Pieter Huitema leiding aan het team

van advocaten van De Haan. Huitema is sinds 2002 advocaat en is vanaf

2005 aan het kantoor verbonden, sedert 2012 als partner. Als specialist

in het huur- en vastgoedrecht en projectontwikkeling was hij vanaf de

start van de procedures betrokken.

Hoewel de genoemde zaken gelden als separate cases, zijn de procedures

in meerdere opzichten uniek te noemen. Te beginnen bij de 'aard' van

de bevingen. Kenmerkend voor de aardbevingen in Groningen is name-

lijk dat aan het ontstaan ervan menselijk handelen ten grondslag ligt.

“Dat is zeer afwijkend van aardbevingen in de rest van de wereld”, zegt

Huitema. “Daardoor was er ook geen jurisprudentie. Iedereen moest

zijn weg vinden in de materie en het was echt juridisch pionieren.”

Solide basis

Huitema pakte de zaak gedegen aan. Hij formeerde een team van specia-

listen om de materie tot op de bodem te analyseren. Daarna startte hij

een juridisch onderzoekstraject om de waardevermindering te kunnen

aantonen. Onderbouwd door enquêtes, verklaringen van makelaars,

taxateurs, kopers en verkopers en onderzoeken van de Rijksuniversiteit

Groningen en bijgestaan door planologen, geologen en hoogleraren.

'In alle 
opzichten een
unieke zaak'

DOSSIER AARDBEVINGSSCHADE

De aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning in

Groningen is op dit moment een van de belangrijkste

maatschappelijke problemen in Nederland. Meer dan 100.000

burgers en bedrijven worden geconfronteerd met schade en

waardedaling van onroerend goed. Daarnaast kampt een

toenemend aantal inwoners voortdurend met angst voor

bevingen en is het woongenot van een op de vijf Groningers

ernstig verstoord.
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“Die kennis en expertise heb je ook nodig. Deze

materie is zo complex, daar moet je echt goede

deskundigen op zetten om de juridische basis zeer

solide te maken. Daarbij is de crux elk mogelijk

verweer van tevoren te pareren op basis van feitelijke

gegevens en geen ruimte over te laten voor discussies

en interpretatie. En daaraan gelieerd de toegespitste

juridische analyse en de specifieke verwoording van

de vordering te vinden.”

Immateriële schade

De zaak over de immateriële schade en de aantasting

van woongenot was een al even unieke casus. “Ook

daar is vrijwel geen jurisprudentie over. Het punt is

namelijk dat aantasting in woongenot wordt gezien

als aantasting van de persoon. Van oudsher moet er

sprake zijn van een in de psychiatrie erkend ziekte-

beeld. In het bevingsgebied is dat een ander verhaal.

Veel mensen hebben angst voor aardbevingen en

ervaren dagelijks psychisch en lichamelijk onbehagen

door bijvoorbeeld stress, schade en waardeverminde-

ring.”

“Dit resulteert in een zeer verstrekkende aantasting

van het woongenot die gecompenseerd moet worden.

Om dat juridisch te handelen, is buitengewoon inge-

wikkeld. Wij hebben aangetoond dat door de NAM

een ernstige inbreuk wordt gemaakt op een funda-

menteel persoonlijkheidsrecht: het recht op onge-

stoord woongenot. De rechtbank heeft ons in het

gelijk gesteld en de uitspraak bij voorraad uitvoerbaar

verklaard. Dit maakt de weg vrij voor een collectieve

schikking.”

Precedent

Beide zaken worden niet alleen in Groningen nauw-

lettend gevolgd; ook de landelijke media deden uitge-

breid verslag. Daarnaast zijn de procedures door de

Nederlandse en Europese advocatuur tot in detail

besproken. Niet in de laatste plaats door de jurispru-

dentie die de toon zet en een precedent schept. Het

team van De Haan kreeg dan ook alle lof voor de

bijzondere aanpak.

Erkenning

“Voor ons kantoor geeft dat een uitstekende uitstraling. Wij

hebben opnieuw bewezen de capaciteit, de kwaliteit en de kennis

te hebben om voor grote groepen aansprakelijkheidszaken aan te

pakken. In een unieke zaak die juridisch uitermate complex is en

met een tegenstander van formaat.”

“Dergelijke zaken komen vrijwel niet voor in Nederland en als je

dan ook nog volledig wint, is dat een erkenning van ons werk en

ons kantoor. Zeker ook omdat, toen wij deze zaken begonnen, er

de nodige scepsis heerste in Nederland. David tegen Goliath.”

“In dat opzicht hebben wij iets aangepakt wat anderen niet

durfden. Vanwege de complexiteit, de omvang, het onderwerp en

het afbreukrisico. We hebben allen dezelfde wet te hanteren, maar

het gaat erom welke advocaat creatief genoeg is om het gelijk aan

te tonen. En dat hebben we niet onaardig gedaan.”

Groningers

Belangrijker nog dan erkenning vindt Huitema de genoegdoe-

ning voor de gedupeerde Groningers. “Als kantoor met

Groningse wortels zijn wij zeer betrokken en willen graag dat de

problemen worden opgelost. Want het is echt niet niks wat er in

Groningen gebeurt. Het gaat om problemen van duizenden

mensen die er aan onderdoor gaan.”

“Daarom zijn de Groningers erbij gebaat snel een vergoeding te

krijgen en problemen op te lossen. Helaas is de NAM een andere

mening toegedaan en heeft keer op keer de deur dichtgegooid.

Wij hebben de juridische middelen in handen om door te

drukken en dat doen we ook. Wij zetten ons tot het uiterste in.”

Beroep

Zoals bekend is de NAM in beide zaken in beroep gegaan. Het

pleidooi voor de waardevermindering staat gepland op 8

november 2017. Daarna zal het een aantal maanden duren

voordat er een eindarrest komt. Het hoger beroep in de zaak over

de immateriële schade dient pas in het najaar van 2017 en

verwacht wordt dat niet eerder dan in het najaar van 2018 een

pleidooi zal volgen.

Huitema heeft vertrouwen in een goede afloop. “Wij hebben ook

het gerechtshof voldoende middelen gegeven tot een positieve

uitspraak die recht doet aan de problemen van de Groningers.

De bevingen zullen immers niet stoppen. Mensen blijven schade

houden en terechte zorgen hebben. Dat besef leeft inmiddels in

heel Nederland. Mede door deze rechtszaken, die direct in de

Tweede Kamer zijn besproken en de publiciteit die het gene-

reerde. Wat dat betreft staat Groningen echt op de agenda. Nu

wordt het tijd dat er een structurele oplossing komt.”

Pieter Huitema
Advocaat & Partner
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'Wij hebben iets 
aangepakt wat anderen 

niet durfden'
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Om deze omslag te realiseren, moeten notarissen doelmatig en blij-

vend investeren. Zowel in kennis, digitalisering en efficiency als in

multidisciplinaire samenwerking. Gericht op het bieden van een

totaaloplossing aan cliënten, met eigen specialisaties als onderschei-

dend vermogen.

Vroeg geanticipeerd

Kenmerkend is dat De Haan Advocaten & Notarissen al in een vroeg

stadium heeft geanticipeerd op de noodzakelijke transitie. Mede door

sterk in te zetten op digitalisering van processen en diensten en pro-

actieve advisering. Gekoppeld aan het ondernemende karakter van het

kantoor en de geïntegreerde samenwerking met alle rechtsgebieden,

heeft dit geresulteerd in een aanpak waarbij de dienstverlening van het

notariaat naadloos aansluit op de veranderende maatschappij.

Notarissen

Deze aanpak wordt tot in detail onderschreven door Jan Dolstra en

Meinette Venema. Beiden zijn als toegevoegd notaris verbonden aan

De Haan Advocaten & Notarissen. Jan Dolstra is gespecialiseerd in

het ondernemingsrecht en adviseert ondernemingen in binnen- en

buitenland, evenals beleggingsfondsen, overheden en non-profit-

instellingen. Meinette Venema voert het personen- en familierecht 

met de nadruk op estate-planning en houdt zich daarnaast met 

veel plezier bezig met de (zee-)scheepvaartpraktijk.

Notarieel adviseur

In de optiek van Dolstra en Venema geldt, binnen het spectrum 

van ontwikkelingen en veranderingen, het bieden van toegevoegde

waarde als een kernpunt. “Daarin ligt een belangrijke uitdaging”,

zegt Meinette Venema. “Van oudsher is het notariaat niet de meest

progressieve beroepsgroep en veel mensen denken bij een notaris 

louter aan een aktenproducent. Dit beeld is versterkt door de opkomst

van het internet. Mensen gaan online zelf op zoek naar informatie en

hebben voor hun gevoel alleen nog een handtekening nodig.”

“Daardoor wordt de toegevoegde waarde onderschat. Vandaar dat wij

ons graag profileren als notarieel adviseur. Die proactief meedenkt

en adviseert, met de tijd meegaat en inspeelt op (digitale) ontwikke-

lingen. En tegelijkertijd de zorgvuldigheid en de juridische perfectie

betracht om het beoogde resultaat te effectueren.”
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Meinette Venema
Notaris

Advieskracht,
diversificatie 

en digitale 
dienstverlening

NOTARIS 2.0

De Nederlandse notariaatsector staat al enkele jaren fors onder druk. De concurrentie is na het vrijgeven van de

tarieven toegenomen, cliënten oriënteren zich steeds meer online en digitale ontwikkelingen zijn sterk in opkomst.

De 'traditionele' rol en positie van notaris is dan ook aan verandering onderhevig. Advieskracht, diversificatie en

multichannel dienstverlening is de toekomst. De notaris 2.0 wordt leidend.
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Proactief

Deze aanpak wordt bewezen in de dagelijkse praktijkvoering, vanuit een hecht

en inhoudelijk contact met cliënten. Met zowel oog voor zakelijke overwegin-

gen alsook aandacht voor de 'menselijke' kant. “Dat komt de dienstverlening

ten goede. Als ik de familie en/of de onderneming van mijn cliënt ken, kan ik

niet alleen specifiek maatwerk bieden, maar ook gevraagd en ongevraagd advi-

seren. Bijvoorbeeld als een wetswijziging of verandering voor mijn cliënt rele-

vant is. Proactief dus.”

Digitale dienstverlening

De werkwijze wordt ondersteund door digitale processen en dienstverlening.

Jan Dolstra: “Op het gebied van digitalisering lopen wij als kantoor voorop. Het

raadplegen van registers en het indienen van stukken bij het kadaster verloopt

digitaal. Daarnaast is het mogelijk om -via een beveiligde omgeving- gegevens

en stukken digitaal aan te leveren en online te overleggen, bijvoorbeeld via een

applicatie die vergelijkbaar is met Skype. Daardoor neemt de snelheid toe,

evenals de servicegraad. Veel cliënten vinden dat uitermate plezierig.”

Online platform

Een ander, baanbrekend initiatief waarbij De Haan betrokken is, betreft het

online in gang zetten van notariële werkzaamheden, zoals het oprichten van

een B.V.. “Cliënten kunnen daarbij hun wensen digitaal kenbaar maken en zij

leveren de benodigde gegevens digitaal aan. Vervolgens maken wij naar aanlei-

ding daarvan de akte op. Dergelijke toepassingen gaan in de toekomst een

grote vlucht nemen.”

Zorgvuldigheid

Relevant is overigens wel dat ook bij de onlinetrajecten de wettelijke zorgvul-

digheid en juridische perfectie strikt in acht wordt genomen. Meinette

Venema: “Daarom spreken wij iedere cliënt ook persoonlijk om het gehele tra-

ject gezamenlijk te toetsen en te wijzen op relevante zaken of alternatieven die

wellicht beter aansluiten op de situatie van de cliënt. Als notaris heb je de

plicht duidelijkheid te verschaffen en alternatieven en consequenties te schet-

sen. De voorlichtende taak die wij hebben, wordt steeds belangrijker.”

Inhoudelijke rol

De ingezette digitale dienstverlening voorziet in een duidelijke

behoefte en zal de komende jaren verder toenemen. Dit wordt

versterkt door de ontwikkeling en implementatie van intelligen-

te software waardoor op termijn, indien de wetgever hiervoor

de mogelijkheid schept, het digitaal passeren van akten ook

mogelijk zal zijn, zo is de verwachting. De vraag is echter of

hiermee de inhoudelijke rol van de notaris niet wordt aangetast.

Jan Dolstra: “Door de opkomst van internet en digitalisering is er

al veel veranderd en in de komende decennia zal deze ontwikke-

ling verder voortzetten. Het is niet uit te sluiten dat bepaalde

zaken gestandaardiseerd worden. Daardoor verschuift het accent

en neemt advisering een steeds grotere rol in. Wij zien nu al 

een tendens dat particulieren en bedrijven ons benaderen met

grote complexe zaken waarin ze advies nodig hebben.”

“Om dan een toegevoegde waarde te bieden en te zijn, is niet

alleen specifieke kennis vereist, maar ook multidisciplinaire

samenwerking. Wij hebben daarbij het voordeel van een groot

kantoor waar alle juridische specialisaties vertegenwoordigd zijn.

En met professionals met wie je kunt sparren over een specifiek

onderwerp en die vanuit hun expertise meedenken om het beste

resultaat te bereiken.”

Resultaat

Meinette Venema: “Vanuit onze wettelijke resultaatverplichting is

dat zelfs van groot belang. Want hoe complex een zaak ook is: het

resultaat moet goed zijn, evenals de wijze waarop het tot stand is

gekomen. Complexe zaken vragen dan ook bij uitstek om een

fullservice kantoor zoals De Haan. De combinatie van advoca-

tuur, notariaat en digitale dienstverlening is van grote waarde.

Daarin ligt eveneens onze kracht. Ook in de toekomst.”

Jan Dolstra
Notaris

'Wij profileren ons graag 
als notarieel adviseur'
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Om deze ondernemers schadeloos te stellen heeft de VERN, een

belangenorganisatie voor (kleine) transportondernemingen, de

handen ineengeslagen met De Haan Advocaten & Notarissen. Hiertoe

is het initiatief Vrachtwagenclaim opgezet. De Vrachtwagenclaim heeft

tot doel een collectieve compensatieregeling af te dwingen en gedu-

peerde ondernemers de mogelijkheid te bieden het teveel betaalde

bedrag op een betrouwbare manier te claimen.

De Haan verzorgt het gehele traject; van het berekenen van de hoogte

van de schade tot aan het voeren van de gerechtelijke procedure. Het

kantoor heeft inmiddels een dagvaarding voorbereid die een proef-

proces moet inleiden.

VERN

Dat de VERN en De Haan de krachten hebben gebundeld, heeft een

duidelijke reden. De VERN is een erkende belangenbehartiger en is

met ruim 1000 aangesloten bedrijven de tweede brancheorganisatie

van transporterend Nederland. Daarnaast wordt de vereniging

volledig erkend door de Overheid en de EU en geldt deze als een

belangrijke gesprekspartner voor commissies die rechtstreeks rappor-

teren aan het Kabinet.

Voorzitter Klaas de Waardt startte de organisatie in 1997 om voor

kleinere transportbedrijven een gelijkwaardige concurrentiepositie te

verwerven en collectief hun belangen op een breed terrein te behar-

16

VRACHTWAGENCLAIM

Transportondernemers hebben jarenlang te veel betaald bij de aankoop en lease van vrachtwagens. Dit als gevolg van

verboden prijsafspraken tussen zes grote vrachtwagenfabrikanten in de periode 1997-2011. In totaal benadeelde het

kartel de transportbranche voor bijna 100 miljard euro. Ook Nederlandse ondernemers zijn hierdoor fors gedupeerd.

Aangenomen wordt voor gemiddeld 10.000 euro per aangeschafte vrachtwagen.

Klaas de Waardt
Voorzitter VERN

'Samen staan we sterk'
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tigen. Vanuit deze rol volgde De Waardt

de ontwikkelingen rond het vrachtwa-

genkartel dan ook op de voet.

Recordboete

Dit gold in het bijzonder voor een ver-

strekkende uitspraak van de Europese

Commissie. De EC legde het kartel in

april 2017 een recordboete op van 2,93

miljard euro. De Commissie oordeelde

dat MAN, DAF, Volvo, Renault, Iveco en

Daimler (Mercedes-Benz) 14 jaar lang

verboden afspraken hebben gemaakt over

zowel de prijzen van vrachtwagens als het

doorberekenen van kosten die verband

houden met nieuwe emissietechnologie.

Deze uitspraak vormde voor De Waardt

aanleiding contact te zoeken met De

Haan Advocaten & Notarissen. Dit

mondde uit in de opzet van het collec-

tieve initiatief Vrachtwagenclaim en het

doel om via een gerechtelijke procedure

gedupeerde transportondernemers

schadeloos te stellen. “Dat moet je ook

collectief doen”, stelt De Waardt. “Indivi-

dueel bereik je niets. Daarom kan

iedereen zich aanmelden.”

Serieus geld

Met betrekking tot de geleden schade

geldt een relevant punt. In de eerste plaats

is de schuldvraag niet meer aan de orde.

Aangenomen wordt dat een transportbe-

drijf gemiddeld per vrachtwagen tot

10.000 euro te veel betaalde. “Ik ken een

voorbeeld van een onderneming die in

een periode van 14 jaar 150 vrachtwagens

heeft gekocht. Dan spreek je over een

directe schadepost van 1,5 miljoen euro.

Dat is serieus geld. Zeker in een sector

waar de marges klein zijn en waar - en dat

is een onderscheidend kenmerk - de

opdrachtgever het vrachttarief bepaalt.”

“Het is een misvatting te denken dat

transportbedrijven de kunstmatig hoog

gehouden prijzen van vrachtwagens

hebben doorberekend aan de klant. Wij

beschikken over alle cijfers en kunnen

aantonen dat transportondernemers

forse financiële schade hebben geleden.

En het is volkomen logisch dat zij daar-

voor gecompenseerd moeten worden.”

Grondig voorbereid

Inmiddels zijn ruim 1000 aanmeldingen

binnengekomen bij de Vrachtwagen-

claim. Een deskundig team van De Haan

Advocaten & Notarissen is hard aan het

werk om alle verstrekte gegevens, zoals

lease- en koopcontracten, te bundelen

en de casus juridisch te onderbouwen in

de dagvaarding tegen de fabrikanten.

“In dat opzicht wordt de zaak zeer

grondig voorbereid. Daarbij is het een

groot voordeel dat De Haan ruime erva-

ring heeft op het gebied van collectieve

schadeclaims. De procedures tegen de

NAM en de Staat spreken wat dat betreft

boekdelen. Bovendien vormen wij een

heel goed koppel. Bij de VERN weten

wij alles van de transportmarkt en

beschikken over alle cijfers. Gekoppeld

aan de juridische expertise van De Haan

vormt dat een goede basis.”

Vertrouwen

De Waardt ziet de procedures met

vertrouwen tegemoet. “De kans dat wij

in het gelijk worden gesteld is groot. Het

is te verwachten dat het een schikking

wordt.”

Hoewel op dit moment nog niet bekend

is wanneer de zaak dient, is onmisken-

baar duidelijk dat het een unieke proce-

dure betreft. “Een collectieve claim van

deze omvang is nog niet eerder voorge-

komen in de transportsector. Dat maakt

het tot een unieke zaak en is opnieuw

het bewijs dat wij opkomen voor onze

leden én de branche.”

“De transportsector is een specifieke

wereld. Maar wat ons bindt is dat

duizenden ondernemers schade hebben

geleden door verboden prijsafspraken

van fabrikanten. Juist daarom maken we

samen een vuist. Elke dag melden zich

nieuwe transportbedrijven aan via

vrachtwagenclaim.nl en we gaan door.

Samen met De Haan Advocaten & Nota-

rissen staan we sterk.”

Ieder bedrijf dat van 1997 tot 

en met 2011 één of meerdere

vrachtwagens heeft gekocht of

geleaset kan zich aansluiten bij

Vrachtwagenclaim. Bedrijven die

van 1997 tot en met 2011 actief

waren en inmiddels gestopt zijn,

kunnen zich ook aanmelden.

Ook als de eigenaar overleden

is, kunnen de nabestaanden deel-

nemen aan de claim.

De Haan Advocaten & Notarissen

dient, namens alle deelnemers 

van de Vrachtwagenclaim,

de claim in.

Meer informatie over de Vracht-

wagenclaim is te vinden op

www.vrachtwagenclaim.nl

'Duizenden transportondernemers
zijn ernstig gedupeerd'



Anticiperend op deze ontwikkeling zette de

sectie ondernemingsrecht van De Haan Advo-

caten & Notarissen sterk in op een speciale

sectie fusies en overnames, M&A. Dit om

ondernemers en bedrijven van A tot Z 

(voortraject, transactiefase, levering, post-

transactiefase) te adviseren en te begeleiden

bij fusies, overnames en joint-ventures.

Daarbij combineert De Haan specialistische

kennis en ervaring met fullservice juridische

dienstverlening, inclusief notariaat en een

uitstekend M&A trackrecord.

Sterke M&A sectie

Een van de dealmakers van deze nieuwe sectie

is Jaap de Bruijn, die sinds oktober 2016

verbonden is aan De Haan. Fusies en over-

names lopen als een rode draad door de loop-

baan van Jaap de Bruijn en daarnaast beschikt

hij over een bewezen trackrecord op het

gebied van M&A, due diligence, onderne-

mingsrecht en contractenrecht.

Na het afronden van zijn studie civiel recht en

ondernemingsrecht in Leiden begon Jaap zijn

loopbaan bij het gerenommeerde kantoor De

Brauw Blackstone Westbroek. Na een tussen-

stap als bedrijfsjurist bij Philips Healthcare gaf

hij bij HVG, onderdeel van EY, leiding aan de

fusie- en overnamepraktijk van de vestiging

Amsterdam en werkte tevens voor EY in

Chicago.

Beste van twee werelden

Vanuit zijn ervaring maakt Jaap scherpe

keuzes, met oog voor het 'grotere plaatje' dan

alleen het juridische. De overstap naar De

Haan was dan ook een weloverwogen beslis-

sing. “Je ziet in de advocatuur voor M&A een

grote tweedeling. Je hebt enerzijds de Zuidas-

kantoren en anderzijds de nichekantoren op

M&A gebied. De Zuidaskantoren worden

steeds internationaler en qua tarieven heeft

dat een prijsopdrijvend effect. De M&A

nichekantoren lopen tegen het probleem aan

dat ze niet alle rechtsgebieden in huis hebben

om een volledige juridische due diligence

(boekenonderzoek) te doen.”

“De Haan biedt in dat opzicht het beste van

twee werelden: fullservice dienstverlening in

combinatie met zeer scherpe tarieven. Boven-

dien is De Haan het enige van oorsprong

regionale kantoor met inmiddels twee vesti-

gingen in de Randstad: Almere en Schiphol.

Daarnaast is De Haan groeiende, populair

onder studenten en al geruime tijd een top-20

kantoor. Dat zijn allemaal indicatoren van een

winnende strategie.”

Jaap vervolgt: “Bij De Haan vind ik de focus

op kwaliteit in alle facetten van de bedrijfs-

voering terug. Dat is zeer plezierig werken in

een wereld waar toch ook veel 'gelukszoekers'

rondlopen. Het is prettig om een gedegen

kantoor achter je te hebben. Bovendien brengt

De Haan een stukje nuchterheid en vechters-

mentaliteit mee dat zeer goed van pas komt

aan de onderhandelingstafel.”

Eén kantoor

De Bruijn hecht veel waarde aan multidisci-

plinaire samenwerking tussen adviseurs, alles

in het belang van de cliënt. “Die samenwer-

king heb je ook nodig. Bij overnames gaat het

namelijk vaak om strategische keuzes, met

verschillende invalshoeken. Financieel, fiscaal

en vooral ook juridisch. Het zijn vaak geïnte-

'Bewust niet op de
Zuidas, maar tussen

de ondernemers'

SECTIE MERGERS & ACQUISITIONS (M&A)

Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is in de afgelopen

jaren fors toegenomen. Zo steeg het aantal transacties in 2016 maar liefst met

12%, ten opzichte van 2015*. Daarmee is de toename in Nederland beduidend

groter dan in Europa en in de rest van de wereld, waar de percentages

aanzienlijk lager liggen. Voor 2017 wordt een verdere groei verwacht.
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greerde vraagstukken. Relevant daarbij is dat M&A veel raakvlakken heeft met andere

rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, mededingingsrecht, bestuurs- en milieurecht,

intellectueel eigendomsrecht en notarieel recht. Daar heb je specialisten voor nodig.”

“Op al die terreinen bieden wij als fullservicekantoor een meerwaarde. Zowel door

de geïntegreerde samenwerking van alle specialismen en het notariaat als door de

synergie tussen de vestigingen. Wij opereren als één groot en ondernemend kantoor.

Niet alleen in de regio, waar we betrokken zijn geweest bij een groot aantal over-

names, maar zeker ook in de Randstad.”

“Daarom zitten we bewust niet op de Zuidas, maar op Schiphol en in Almere, feite-

lijk Amsterdam-Oost. Tussen de ondernemers en geen marmer in het kantoor. Dat

onderscheidt ons en daar voelen ondernemers zich bij thuis. Evenals bij de kwaliteit

van onze dienstverlening en de sterke slag- en daadkracht. Vergelijk de door De Haan

gewonnen aardbevingszaak tegen de NAM, hetgeen de geuzennaam opleverde van

'De helden van Groningen'.”

Durven meedenken

Eveneens onderscheidend is de persoonlijke aanpak. “Als M&A-specialisten zitten wij

zelf aan tafel en denken met de ondernemer mee over wat voor hem of haar het

beste is, door creatieve oplossingen te zoeken en daarin pragmatisch te zijn. Daarbij

komt mijn ervaring als bedrijfsjurist zeer goed van pas.”

“Advocaten hebben nogal eens de natuurlijke neiging zich in te dekken en risicomij-

dend gedrag te vertonen. Bijvoorbeeld in het kader van het boekenonderzoek. Bij De

Haan durven wij daarin keuzes te maken en duidelijk stelling te nemen in het belang

van de cliënt. Dat belang moet ook voorop staan, omdat je optreedt als een vertrou-

wenspersoon van de cliënt en betrokken bent bij wellicht de belangrijkste beslissing

in zijn of haar leven. Ook dat hoort bij M&A.”

MKB

De sectie M&A van De Haan heeft inmiddels een stevig trackrecord opgebouwd. Een

kenmerkend voorbeeld is dat het kantoor recent betrokken was bij de overname van

CSC Sport door Royal Ten Cate, een zeer aansprekende transactie.

“In dat opzicht zijn in korte tijd mooie resultaten geboekt en kloppen we nadrukke-

lijk op de deur. Niet door gebakken lucht te verkopen, maar als een ondernemend

kantoor met een eigen identiteit en hoogwaardige juridische dienstverlening.”

“Het sterke punt van De Haan is dat wij, zeker voor het MKB, uitstekend geëqui-

peerd zijn om bedrijven van A tot Z te adviseren, te begeleiden en te behoeden voor

valkuilen. Door proactief mee te denken, onderhandelingen te voeren, boekenonder-

zoek te doen en een transactie in alle opzichten mogelijk te maken. Met sectorspecia-

listen en fullservice juridische dienstverlening.”

Winnende strategie

“Wat dat betreft verenigt De Haan het beste van meerdere werelden. Schaalgrootte,

alle rechtsgebieden, een goede tariefstelling en een bewezen trackrecord. In Noord-

Oost Nederland, waar wij de grootste juridische dienstverlener zijn, is dat genoeg-

zaam bekend. De Randstad, waar onze footprint door de opening van de vestiging

Schiphol behoorlijk is uitgebreid, is dat ook aan het ontdekken. Kortom: De Haan

voert een winnende strategie en dat spreekt onze cliënten zeer aan. En daar doen we

het tenslotte voor.”

*bron: KPMG

Jaap de Bruijn
Advocaat & Dealmaker
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'De Haan voert een 
winnende strategie' 
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De overname van Body & Fit was in meerdere opzichten zeer

complex. Dit vanwege een grote diversiteit aan juridische aspecten,

due diligence-onderzoeken en aansprakelijkheidsvraagstukken. Tevens

diende de transactie te worden onderworpen aan goedkeuring van de

Nederlandse mededingingsautoriteit, de ACM.

Daarnaast bleek er sprake van een navenant cultuurverschil. Met aan

de ene kant een dynamisch e-commerce bedrijf dat dagelijks inspeelt

op de markt en anderzijds een beursgenoteerde grootmacht die een

protocollair en financieel gedreven koers vaart.

De Haan

Binnen dit krachtenveld deed Body & Fit een beroep op De Haan

Advocaten & Notarissen. Mede op voorspraak van MTH accountants

& adviseurs, de huisaccountant van het Friese bedrijf. Advocaat Peter-

Paul Bruens, partner van De Haan, gespecialiseerd in het onderne-

mingsrecht en contractenrecht en lid van de sectie M&A, was vanaf

de beginfase betrokken bij de overname.

Body & Fit

Body & Fit is in 1995 opgericht door de ondernemers Ilco Bos,

Laurenz Roelevink en Lars Boers. Ilco en Laurenz hebben de dage-

lijkse leiding over de onderneming. Vanuit fysieke winkels in Zwolle

en Amersfoort begonnen zij met de verkoop van sportvoeding,

supplementen en dieetproducten. Al snel werd de stap gezet naar

online verkoop. Met succes.

In 20 jaar tijd ontwikkelde Body & Fit zich tot een toonaangevende

marktpartij in de Benelux en Duitsland. Onder een sterk eigen merk

en meer dan 300 andere topmerken verkoopt het bedrijf vanuit het

distributiecentrum in Heerenveen ruim 15.000 verschillende

producten sportvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen.

Bij de onderneming zijn 190 mensen werk-

zaam. In 2016 werd een omzet gerealiseerd

van 65 miljoen euro, op een totaal van

400.000 klanten.

Interesse

Deze ontwikkeling leidde in de afgelopen

jaren tot interesse van diverse partijen. Tot

een overname kwam het niet. “Wij hadden

niet de intentie het bedrijf te verkopen”, zegt

Laurenz Roelevink, DGA van Body & Fit.

“Zeker niet aan private equity-partijen

omdat zij onze specifieke markt niet kennen.

Daarnaast waren wij bezig Body & Fit verder

uit te rollen in Europa. Daar lag dan ook de

focus op.”

Deze houding veranderde nadat de Ierse multinational Glanbia zich

meldde. Wereldwijd marktleider op het gebied van sportvoeding. Het

bedrijf is onder andere bekend van de eigen merken BSN en

Optimum Nutrition. Glanbia is actief in 130 landen, heeft wereldwijd

zesduizend werknemers en zet jaarlijks bijna 3,7 miljard euro om.

Eiwitten

Relevant is eveneens dat Glanbia wereldwijd dé specialist is voor 

de productie van hoogwaardige eiwitten en laagcalorische, eiwitrijke

voedingsproducten. Roelevink: “Dat maakte het interessant. De

basis van vrijwel al onze producten is namelijk eiwit-gerelateerd.

Ook is van belang dat er de laatste jaren sprake is van schaarste op

de eitwitmarkt. Goede eiwitten zijn lastig te verkrijgen, wat een 

prijsopdrijvend effect heeft en waardoor marges onder druk 

komen te staan.”

“Dat is voor ons extra relevant aangezien wij in een prijsgedreven

onlinemarkt opereren. Wil je daarin overleven, dan heb je dus volume

nodig en daar lag een interessante uitdaging. Zeker omdat wij met 

een overname door Glanbia verzekerd zijn van de beste eiwitten en

tegelijkertijd ook de tussenhandel kunnen uitschakelen. Met als gevolg

dat we sneller kunnen groeien en daarmee de toekomst van ons

bedrijf veilig stellen.”
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'Voor een dergelijke
overname heb je een fullservice

kantoor nodig'

BUSINESSCASE: OVERNAME BODY & FIT

In het voorjaar van 2017 werd een van de grootste transacties van de afgelopen decennia in Noord-

Nederland afgerond. Na een onderhandelingstraject van bijna twee jaar werd sportvoedings-

middelenbedrijf Body & Fit uit Heerenveen overgenomen door de Ierse multinational Glanbia.

Tegelijkertijd werd ook het Amerikaanse Amazing Grass ingelijfd door de wereldwijde marktleider.

In totaal was er met de overnames een bedrag gemoeid van 181 miljoen euro.

'Het resultaat is meer
dan goed geweest'
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Consumentenmarkt

Voor Glanbia was een overname interessant omdat het via Body & Fit

direct toegang kreeg tot de snelgroeiende online consumentenmarkt

in Europa. Tot dusver bediende de multinational alleen de B2B-markt.

Bovendien is Body & Fit een financieel gezond bedrijf met veel kennis

op het gebied van e-commerce en is zij gewend om in te spelen op

trends. In Heerenveen worden maandelijks nieuwe producten ontwik-

keld en ook die innovatieve aanpak was voor Glanbia aantrekkelijk.

Traject

Na de eerste contacten liet Body & Fit zich bijstaan door Franc Kapi-

tein, registered valuator en partner van MTH Corporate Finance en

Peter-Paul Bruens, namens De Haan Advocaten & Notarissen. Het

duo vormde samen met Laurenz Roelevink een hecht driemanschap.

Mede-eigenaar Ilco Bos was meer op de achtergrond betrokken om

het bedrijf te leiden. “Wij hebben in die fase veel met elkaar

gesproken”, zegt Roelevink. “Waar willen we heen, is dit de partij die

ons daadwerkelijk verder kan helpen en past dit bij ons.”

“Dat is ook inherent aan een overnametraject”, legt Bruens uit. “Het

begint altijd met de menselijke kant van de zaak. Laurenz, Ilco en Lars

hebben dit bedrijf in 20 jaar tijd opgebouwd en zijn dus ook emotio-

neel zeer betrokken. Daarom moet de basis goed zijn. Je moet

vertrouwen in elkaar hebben. Vervolgens kom je in een zakelijke

periode waarbij het 'sec' gaat over de overname, de onderzoeken, de

contractvoorwaarden en de garanties.”

Impact

Die zakelijke periode kenmerkte zich door een zeer uitvoerig boeken-

onderzoek en complexe juridische contractvorming. Roelevink: “Dat

had een enorme impact op het bedrijf. Er liepen allerlei mensen rond,

over werkelijk alles werden vragen gesteld en alleen al het due dili-

gence-onderzoek resulteerde in een boekwerk van 1800 pagina's. Daar

sta je vooraf niet bij stil.”

“Wij zijn gewend snel te schakelen op basis van kennis, ervaring en

ook gevoel. Bij een beursgenoteerde multinational, die geen kennis

heeft van ondernemen in een B2C-markt, werkt dat even anders. Alles

wordt protocollair en juridisch volledig dichtgetimmerd met een 45

pagina's tellende bijlage. Vervolgens moeten wij daar iets van vinden

en levert ieder antwoord weer twee nieuwe vragen op.”

Voorwaarden

“De crux daarbij is dat je niet alleen een bedrijf verkoopt, maar ook

een 'huwelijk' aangaat met bijbehorende voorwaarden”, legt Bruens

uit. “Een kopende partij wil daarin maximale zeggenschap en stelt dus

Peter-Paul Bruens
Advocaat & Partner



ook de kaders. Maar als diezelfde kaders de dynamiek raken

van de bedrijfsvoering die specifiek is gericht op e-commerce,

is dat niet werkbaar en gaat het zelfs ten koste van de conti-

nuïteit. Dat moet je niet willen.”

“Het gevolg was dan ook dat we op allerlei terreinen langdurig

moesten onderhandelen over de juridische voorwaarden. We

hebben dagen rond de tafel gezeten om de contractvorming

door te nemen en de consequenties te bespreken.”

Strategische keuzes

In die periode namen Kapitein en Bruens het voortouw. De

kopende en verkopende partijen namen afstand en de onder-

handelingen verplaatsten zich naar een externe gesprekstafel.

Bruens: “Dan gaat het hard tegen hard, zonder sentimenten,

om het beste resultaat te bereiken en tegelijk ook naar oplos-

singen te zoeken. Want je moet er uiteindelijk toch uitkomen.”

“Daarbij is het een groot voordeel geweest dat wij, als drie-

manschap, continue met elkaar in verbinding hebben gestaan.

Essentieel voor zo'n traject is dat je elkaar snel weet te vinden

en al even snel kunt schakelen en reageren. Evenals vooruit

denken over de te zetten stappen én weten wat daarvan de

consequenties kunnen zijn of de te verwachten tegenzetten. In

dat opzicht maak je heel veel strategische keuzes, ook juri-

disch.”

ACM

Na een traject van bijna twee jaar, waarvan de laatste vier

maanden zeer intensief waren, leek de finish begin 2017 in

zicht. Daarmee was de laatste horde nog niet geslecht, aange-

zien de ACM zich meldde. Body & Fit diende aan te tonen dat

het na de overname geen monopoliepositie had.

Roelevink: “Hiervoor moesten wij cijfers overleggen van de

branche. Probleem: die zijn er niet. Bovendien wordt 60% van

onze omzet in het buitenland gegenereerd.”

De ACM bleef echter stellig, met alle consequenties van dien.

“Het punt is dat zonder goedkeuring alles stil ligt. Dit betekent

ook dat je bijvoorbeeld geen personeel mag aannemen of de al

geplande bouw van een nieuwe hal mag uitvoeren. Daarnaast

is het een heel technocratisch gebeuren dat maanden kan

duren. Een rampzalig scenario.”

Akkoord

Op voorspaak van Peter-Paul Bruens werd Arnold Appelman

ingeschakeld, advocaat mededingingsrecht van De Haan Advo-

caten & Notarissen. Appelman wist de impasse te doorbreken

en stelde samen met Body & Fit een goed onderbouwd

rapport op. Binnen een maand werd er een akkoord gegeven.

Partner

“Dat maakt duidelijk met hoeveel aspecten je bij een dergelijke

overname te maken hebt”, zegt Peter-Paul Bruens. “Daar heb je

gewoon een groot kantoor voor nodig met fullservice juridische

dienstverlening en specialistische kennis. Anders kun je het niet

doen. Onze rol ging dan ook veel verder dan de juridische

ondersteuning. Je bent ook klankbord en partner in strategisch

overleg en procesbegeleiding. Daarbij hebben we voortreffelijk

samengewerkt met Laurenz en Franc. Op de inhoud en met veel

begrip en respect voor elkaars standpunten.”

Tevreden

Terugkijkend op het overnametraject overheerst bij Roelevink

grote tevredenheid. “Het was een intensief en complex traject,

veel meer dan ik had gedacht. Maar het is zakelijk een goede

keuze geweest en we zijn er goed uitgekomen. Mede doordat

wij als driemanschap vanaf het begin op één lijn hebben

gezeten. Deze overname is namelijk vooral ingegeven door de

mogelijkheden die het biedt om te groeien.”

“Dat uitgangspunt hebben we altijd voor ogen gehouden,

vanuit een duidelijke rolverdeling en met vertrouwen in elkaar.

Natuurlijk heeft het best wel eens geknetterd, maar als je goed

samenwerkt kan dat ook. Het resultaat is meer dan goed

geweest. Met Glanbia als sterke partner kunnen wij het tempo

van onze expansie flink opvoeren. De komende jaren gaan we

grote stappen zetten.”
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'Als ondernemer sta je
niet stil bij de juridische

complexiteit'
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Deze meerwaarde vertaalt zich in de eerste plaats in de dagelijkse prak-

tijkvoering, waarbij snelheid, doelmatigheid, service en transparantie

aansprekende factoren zijn. Een kenmerkend voorbeeld is dat cliënten

door de integratie van technologische toepassingen op termijn hun eigen

dossiers digitaal kunnen inzien, relevante stukken en gegevens digitaal

kunnen aanleveren en via een applicatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld

Skype, rechtstreeks kunnen overleggen met een advocaat of notaris.

Druk op de knop

Tegelijkertijd stellen dezelfde toepassingen de advocaat of notaris in

staat om met één druk op de knop meteen een compleet beeld te

hebben van het betreffende dossier én de cliënt. Door de gegarandeerde

toegankelijkheid van de dossiers kan er bovendien snel en doelgericht

geschakeld worden met specialisten op alle rechtsgebieden. Dit alles in

een beveiligde digitale omgeving waardoor de privacy van cliënten en

het waarborgen van vertrouwelijke informatie verzekerd is.

Epona Legal

Voor de optimalisatie en digitalisering van de bedrijfsvoering selec-

teerde De Haan specialist Epona Legal BV., marktleider op het gebied

van voor de juridische sector ontwikkelde ICT-systemen. Epona zorgde

voor de implementatie van specialistische pakketten en systemen waar-

onder DMSforLegal, Contactmanager en LegalWord. LegalSense, een

tweede partner, zorgde voor implementatie van de systemen Twinfield

en Basecone.

Deze specialistische software biedt De Haan de mogelijkheid alle

processen rondom documenten te optimaliseren, relevante cliënt-

informatie op één plek binnen de organisatie te concentreren en

praktijkmanagement en boekhoudprocessen transparanter en effec-

tiever te maken. Dit wordt versterkt door de geïntegreerde koppeling

van ICT-systemen waardoor opnieuw een meerwaarde wordt

geboden in de dienstverlening richting de cliënt.

Kanteff Speech Processing

Gelieerd aan dit traject investeerde De Haan eveneens in gedigitali-

seerde dicteer- en spraakherkenning-toepassingen. Na een succes-

volle pilot implementeerde Kanteff Speech Processing B.V. een

volledig soft- en hardwarepakket waarmee advocaten en notarissen

digitaal kunnen dicteren. Door middel van spraakherkenning zet de

software dictaten om in tekst waardoor veel tijdwinst wordt geboekt.

Het systeem bevat een juridisch lexicon in meerdere talen waardoor

het breed toepasbaar is.

Zowel de spraakherkenning van Kanteff Speech Processing als de

ICT-systemen van Epona Legal zijn in alle vestingen van De Haan

geïmplementeerd. Hierdoor is De Haan in staat toe te werken naar

volledig digitale dossiervorming en de dienstverlening op alle

gebieden nog nadrukkelijker af te stemmen op de wensen van de

cliënt. Nu en in de toekomst, als fullservice juridisch dienstverlener.

De Haan Advocaten & Notarissen heeft de afgelopen jaren doelbewust ingezet op een aantal vernieuwingen. Eén

daarvan is de optimalisatie van digitale processen en automatisering en de integratie van technologische

ontwikkelingen. Hiermee voldoet de grootste juridisch dienstverlener van Noord-Oost Nederland niet alleen aan de

wettelijke invoering van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), maar wordt het kantoor eveneens in staat

gesteld een gedifferentieerde meerwaarde te bieden die aansluit op veranderende wensen van de cliënt.

Digitalisering

Digitale processen bieden 
meerwaarde voor de cliënt
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