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Expertise-overzicht juridische markt (deskundigheid binnen handbereik)
Advocatenkantoor Van der Linden
www.vanderlindenadvocaten.nl Utrecht 030 - 275 89 99

Olenz
www.olenz.nl Veenendaal 0318 - 52 93 93

Mr. Olaf van der Linden, advocaat

Mr. Arnaud Wilod Versprille, notaris

25 jaar proceservaring op het gebied van vastgoed: huur-,
koop-, en burenrecht, vergunningen en onteigening, second
opinion en advies proceskansen hoger beroep. Gedegen
kennis, helder en bruikbaar advies voor een scherp tarief!

Notaris bij Olenz notarissen, juridische duizendpoot,
ondernemingsrechtspecialist in praktijk én wetenschap,
allround adviseur in de DGA-praktijk met bijzondere
expertise in de bedrijfsopvolging binnen de familiesfeer,
met oog voor het menselijke aspect.

C-law B.V. (Ranked in the Chambers Europe 2017: leading individual)
www.c-law.nl Amsterdam | s-Hertogenbosch 073 - 202 00 44

Redbreast
www.redbreast.com Amsterdam 020 - 891 21 00

Mr. Claudia Bruins, advocaat

Mr. Rein Philips, advocaat/partner
Redbreast neemt de volledige kosten en het beheer van
rechtbank- en arbitrageprocedures in binnen- en buitenland op zich tegen een resultaatafhankelijke beloning (no
cure no pay). Voor bedrijven (midden- en kleinbedrijf en
beursgenoteerd), ﬁnanciële instellingen en curatoren.

C-law Competition Lawyers is hét niche advocatenkantoor
op het gebied van mededinging, regulering en consumentenzaken. Wij werken op dagelijkse basis aan zaken die spelen
bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese
Commissie, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de
Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit (NVWA).

Equrius
www.equrius.com Den Haag | Amersfoort 06 - 14 52 56 52

Ron Borgdorﬀ Financieel Advies
www.ronborgdorﬀ.nl Hoogland 033 - 203 50 00

Mr. Hans Voorhoeve, eigenaar

Ron Borgdorﬀ, directeur/eigenaar

12 jaar actief in legal search met de advocatuur als
belangrijkste markt

Ron is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor notarissen en advocaten.

Nieuwsgierig (‘curious’) naar mens en organisatie

Vaak is het verzekeringspakket sinds de start
van het kantoor niet meer bijgehouden. Laat
Ron eens kijken. Misschien kan het pakket
beter of is er premievoordeel te behalen!

Ook nieuwsgierig?
Bel voor info met Hans op 06 - 14 52 56 52

JMS Textservice
www.jmstext.nl Volendam 0299 - 35 18 51

Straatman Koster Advocaten
www.straatmankoster.nl Rotterdam 010 - 240 04 47

Marcel Steur, oprichter

Mr. Wilfried Koster MRE, advocaat
Wilfried Koster is één van de oprichters van Straatman
Koster Advocaten. Met een team van 27 mensen worden
juridische diensten verleend voor alle facetten van het
vastgoed, waaronder projectontwikkeling, bestuursrecht,
huurrecht en aanbestedingsrecht.

JMS Textservice specialiseert zich al sinds 1997 in het
vertalen van juridische teksten Daarnaast volgen onze
vertalers jaarlijks een aantal nascholingscursussen om de
vakkennis verder uit te breiden en verdiepen.
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De Nieuwe Juridische Boekhandel
DNJB.NL

24/7

onderdeel van
boekhandel Douwes

● Winkel met 2000 juridische titels in het centrum van Den Haag

HERENGRACHT 60
2511 EJ DEN HAAG
070 7371126
INFO@DNJB.NL
WWW.DNJB.NL

● Uw adviseur Eric Koreman, juridisch boekverkoper
● Blijf op de hoogte met de juridische nieuwsbrieven op uw vakgebied
● Herdrukken en seriewerkenservice

LEGAL

‘Blockchain is meer
dan een modegril’

kan een voortrekkersrol in
blockchain daarbij helpen.’
Ziet u kansen voor het mkb?
‘Blockchain zal ondernemers
op den duur helpen eﬃciënter
te werken en daarmee geld te
besparen. Voor nu zal het
vooral een marketingtool zijn.
Een bedrij"e dat bijvoorbeeld
betalingen met bitcoin accepteert, spreekt daarmee een
jong publiek aan. Het werkt zo
als een label van goedkeuring.’

David Yermack (54), hoogleraar aan de New York
University Stern School of Business, geldt als een
van de grootste autoriteiten op het gebied van
blockchain. TerZake vroeg hem naar de stand van
zaken in deze baanbrekende technologie.
Wat is de kracht van
blockchain?
‘Blockchain begon als onderliggende technologie voor de digitale munteenheid bitcoin, maar
is inmiddels uitgegroeid tot zo
veel meer. In feite is blockchain
een methode voor het bijhouden van informatie. De kracht
zit in het verschil met huidige
databases. Alle toegevoegde
informatie wordt door blockchain geregistreerd, waardoor
naderhand doorgevoerde
wijzigingen altijd te traceren
zijn. Op die manier is het
een onuitwisbaar boekhoudsysteem dat fraude beter tegengaat. Bovendien wordt een blockchainsysteem beheerd door
alle gebruikers in plaats van
door één centrale beheerder.
Frauduleuze handelingen zijn
direct voor iedereen zichtbaar.’
Welke gevolgen voorziet u?
‘Denk eens in hoeveel mensen
worden betaald om te controleren of ándere mensen de waarheid spreken. Deze auditors
gaan verdwijnen. Dit geldt niet
alleen voor de financiële sector.
Ook de overheid, logistiek,
supply chain, eigenlijk elke
sector die gebruik maakt van databases, zal ingrijpend veranderen. Het opmerkelijke is dat de
klappen in het middensegment
vallen: banen die tot voor kort
vrijwel onkwetsbaar leken voor
modernisering. Tegelijk zal
blockchain de belastingbetaler

en consument ook geld opleveren dankzij een kleinere overheid en financiële producten
die goedkoper worden.’
Critici zien blockchain vooral
als hype. Onterecht?
‘Blockchain is beslist meer dan
een modegril. Er wordt volop
met de technologie getest, zoals
in Nederland bijvoorbeeld door
het Havenbedrijf Rotterdam,
dat scheepsladingen deels met
blockchain registreert. En zo’n
80 procent van de grote internationale banken heeft al een
blockchaininitiatief gelanceerd.
Deze testfase kan nog wel even
duren, maar over tien jaar zal
de technologie algemeen aanvaard zijn. We hebben te maken
met een blijvend fenomeen.’
Gaan overheden goed om
met blockchain?
‘Op een aantal plaatsen in de
wereld versoepelen staten hun
wetgeving en regulering om
blockchaintoepassingen te
faciliteren. De overheden van
Singapore, de Verenigde
Arabische Emiraten en de
Amerikaanse staat Delaware —
waar het merendeel van de
grote Amerikaanse bedrijven is
gevestigd vanwege het gunstige
belastingklimaat — hopen zo
hun positie als financieel centrum te versterken. Nu een aantal Europese steden probeert
de rol van Londen als financiële
hub na de brexit over te nemen,

‘Blockchain zal
ondernemers
op den duur
helpen eﬃciënter
te werken en
geld te besparen’

Zal blockchain de wereld
mooier maken?
‘Elke nieuwe technologie heeft
risico’s, maar uiteindelijk maakt
blockchain dingen goedkoper,
eﬃciënter en betrouwbaarder.
En denk eens aan de kansen
die het de Derde Wereld biedt
voor financiële integratie. Vier
miljard mensen hebben geen
bankrekening, maar vrijwel
iedereen heeft een smartphone.
Mobiele financiële diensten die
via blockchain werken, kunnen
deze mensen in één klap bereiken zonder dat er eerst een
kostbaar bankensysteem moet
worden opgebouwd. De belofte
van blockchain is enorm.’ [TB]
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Executive Masterclass Fintech & Blockchain
De groei, de uitdagingen en ontwikkelingen

30 & 31 mei 2017
Amsterdam Business School
Wilt u in korte tijd leren wat de consequenties en vooral kansen van
de blockchain-revolutie zijn voor uw organisatie of klanten? Ontdek
het potentieel achter deze technologie met prof. David Yermack
van de New York University Stern School of Business.
Schrijft u zich dan nu in voor deze éénmalige masterclass.

Meer informatie en aanmelden: www.elsevierlive.nl
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