
BAX ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN 

`Deze tijd dwingt je 
naar het meest 
zwarte scenario te kijken' 

BAX advocaten belastingkun-

digen heeft in Doetinchem 

een nieuw pand betrokken, 

pal naast het vorige. Ook 

in tijden van laagconjunc-

tuu r is er voor juristen veel 

werk, al heeft het een ander 

karakter dan in goede tijden. 

I n plaats van het opstellen vari 
arbeidsovereenkomsten gaat 

het nu om ontslagaanvragen 
voor het UWV. Bouwcontracten 
komen momenteel zelden voor, 
het aantal schadezaken in de 
bouw is daarentegen flink toe-
genomen. Het zijn maar twee 
voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk. 

" Je ziet dat de bedrijven die 
de laatste jaren gezond waren 
en nog spek op de botten had-
den, gewoon doorgaan. Ze heb-
ben het ook zwaar, maar met 
goed ondernemerschap en een 
goede inschatting van risico's 
redden ze het," zegt mr. Derek 
van Hijkoop, gespecialiseerd 
in bouwrecht en vastgoed. "Er 
wordt tegenwoordig steeds meer 
gekeken naar de risico's die je 
als ondernemer loopt en wat 
je daar zelf aan kunt doen. De 
aandacht voor preventie bepaalt 
mede het succes van een project 
of bedrijf. In de goede tijd werd 
daar minder op gelet, want er 
was geld genoeg. Maar vooral 
de laatste twee jaren zien we 
dat het zoeken naar zekerheden 
veel meer aandacht krijgt." 

Je kunt je als ondernemer 
eigenlijk geen risico's meer 
veroorloven, is Van Hijkoops  

stelling. Maar kun je als ondernemer wel 
risico's uitsluiten? "Je moet wel. Banken 
nemen de risico's niet meer, die moet je als 
ondernemer zelf kunnen dragen. Als je een 
project hebt waar moeilijk zekerheid over te 
krijgen is, kun je het eigenlijk wel vergeten. 
Wil je een project goed afsluiten, dan moet 
je heel alert zijn op de betaling, want daar 
loopt het vaak op stuk." De advocaten van 
BAX brengen daarom in kaart met wie er 
zaken wordt gedaan en hoe goed een partij 
voor zijn geld is. "Dat is het grootste pro-
bleem voor veel ondernemers: ze moeten 
veel te langop hun geld wachten, of het 
komt helemaal niet." 

STRATEGIE BEPALEN 

"Er is een verschil tussen het normale 
ondernemersrisico en het risico dat je kun 
afdekken door het van te voren goed te lat c n 

beoordelen," zegt mr. Linda Hauwert. Zij 
houdt zich, onder meer, bezig met onder-
nemings- & familierecht. "Het gaat erom 
dat je er op tijd bij bent. Ik zie dat er soms 
te lang wordt `doorgesukkeld' voordat er 
advies wordt ingewonnen. Men blijft wik-
ken en wegen. Ook met familiezaken wordt 
vaak te langgewacht en tegen beter weten 
in op een goede afloop gehoopt. De eerste 
stap is toch advies inwinnen." Na een goed 
advies kun je beslissingen nemen en indien 
nodig een strategie bepalen. 

Volgens Derek van Hijkoop moet je in 
deze tijd wel uitgaan van de slechtste sce-
nario's, want de worst case komt vaker voor. 
"Het blijft natuurlijk de afweging van de 
ondernemer zelf of hij een bepaald risico wil 
lopen. Wat wij kunnen doen is de risico's iii 

kaart brengen, door bijvoorbeeld een con-
tract tegen het licht te houden. We kunnen 
dan beoordelen hoe de ondernemer een en 
ander zo goed mogelijk dicht kan timme-
ren. Helemaal dicht krijgje het nooit, want 
er blijft natuurlijk altijd de commerciële 
verhouding tussen ondernemende partijen 
bestaan. De ondernemer maakt uiteindelijk 
zelf zijn keuze, maarje kunt aan het risico 
wel percentages hangen en vertellen hoe 
groot de kans is dat het niet goed gaat en wat 
dat kost. Het gaat altijd om geld." 
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"Er wordt tegenwoordig steeds meer 
gekeken naar de risico's die je als 

ondernemer loopt en wat je daar zelf 
aan kunt doen' 

Q  Mr.  Derek  van Hijkoop [1] 

- bouwrecht  en  vastgoed en 

mr. Linda Hauwert - ondernemings-

en familierecht 

GLAD IJS 

De laatste jaren is het steeds 
vanzelfsprekender geworden 
om naast een bank en een 
accountant ook een (vaste) jurist 
te hebben. Bedrijven kunnen 
niet meer handelen zonder juri-
dische kennis. Met de kosten 
die men daaraan kwijt is wordt 
soms de factor tien aan schade 
voorkomen. Veel MKB'ers kun-
nen zich die "preventiekosten" 
niet meer veroorloven. Dat 
is geen goede ontwikkeling. 
Evenwel is het soms onwetend-
heid en wordt men zich pas 
hij het verwezenlijken van de 
risico's bewust van problemen. 
Van Hijkoop ziet in de bouw 
veel  contracten die niet goed 
in elkaar zitten, of waar van 
wordt afgeweken zonder dat het 
schriftelijk wordt vastgelegd. 
"Als je daar in meegaat, heb je 
steeds minder aan het contract 
en begeefje je op glad ijs. Het 
gaat vaak in vertrouwen, waarna 
achteraf discussie ontstaat over 
wat nu eigenlijk bedoeld is. 
Daar kom je bijna niet uit. Je 
kunt van alles bedenken, maar 
als je de afspraken niet vastlegt, 
is het zinloos. Vroeger konden 
zaken nog wel eens onderling 
geregeld worden, maar in de 
huidige markt kun je nauwelijks 
nogschikken. De financiële 
ruimte om water bij de wijn te 
doen, lijkt er gewoonweg niet 
meer te zijn." 

SPECIALISATIE 

BAX gaat voor vaste relaties. 
Om een goed advies te leveren 
moet een jurist de bedrijfsvoe-
ring van een klant leren kennen. 
"Je moet een goed beeld van het 
bedrijf en de branche krijgen. 
Daarmee kun je vooraf veel 
beter kijken naar beslissingen 
die moeten worden genomen." 

Volgens Hauwert bestaat ten 
onrechte het beeld dat het 
ultieme doel van advocaten 
procederen is. " Je moet goed 
weten waar het in een branche 
om gaat. Het is inherent aan 
het werk van de jurist, dat je je 
naast de wet- en regelgeving ook 
verdiept in de achtergrond van 
het bedrijf. Daarom is speciali-
satie belangrijk. Je kan nooit op 
alle gebieden bij blijven." Van 
Hijkoop vult aan: "Wij onder-
nemen mee met de klant. Als je 
met oplossingen komt waar de 
cliënt niets aan heeft, komt hij 
niet meer terug. Terecht volgens 
mij." 

Moeilijke tijden kennen 
andersoortige problemen. Linda 
Hauwert wordt in het familie-
recht momenteel geconfron-
teerd met kinder- en partner-
alimentatie die niet meer 
betaald kunnen worden. "Waar 
het bij echtscheidingen eerst 
ging om het verdelen van de 
overwaarde van een woningis 
er nu vooral discussie over de 
vraagprijs en de restschuld." 

BAX  wil vanuit haar nieuwe 
kantoor doorgroeien en de snel 
veranderende markt blijven 
bedienen. Cliënten worden 
kritischer en halen steeds meer 
kennis van internet. "Mensen 
komen  vaak binnen met een 
heel eigen beeld van de zaak. 
Het gevaar is dat ze dat als de 
waarheid beschouwen. Kritisch 
zijn  is  prima, maar ons vak leer 
je  niet  op het internet. Daar is 
jaren studie en ervaring voor 
nodig."  0 
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