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‘We doen het samen, of niet’
Labré Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor uit Amsterdam. De
advocaten van Labré vertegenwoordigen alle rechtsgebieden waar een ondernemer vroeg of laat mee te maken krijgt. ‘De persoonlijke relatie staat bij
ons voorop.’

L

abré Advocaten is gevestigd in
het unieke gebouw ‘De Lairesse’
in Amsterdam, het voormalig
scheikundig laboratorium van de Vrije
Universiteit uit 1932. Met haar hoge plafonds en moderne design straalt het gebouw uit waar Labré Advocaten volgens
Sjef Bartels voor staat: laagdrempelig en
hoge kwaliteit in advies en dienstverlening. Bartels is sinds vorig jaar actief bij
Labré Advocaten, waar hij verantwoordelijk is voor de sectie insolventierecht. Hij
was in het verleden onder andere actief
bij ING Barings en NautaDutilh en treedt
regelmatig op als curator bij middelgrote
faillissementen. Collega Tim Boer (exBoekel de Nerée) is binnen Labré Advocaten verantwoordelijk voor de sectie
vastgoed. Hij treedt niet alleen op voor
vastgoedbeleggers en makelaars maar
ook voor grote beursgenoteerde ondernemingen, vastgoedfondsen en gemeenten.

Complementaire rechtsgebieden
Bartels en Boer maken deel uit van een
team van twaalf advocaten waarin alle
complementaire rechtsgebieden zijn vertegenwoordigd waar een ondernemer of
onderneming vroeg of laat mee te maken
krijgt. Naast insolventie en vastgoed zijn
dat ondernemingsrecht, arbeidsrecht en
bestuursrecht. Boer: ‘Labré Advocaten
heeft de korte lijnen van een juridische
boutique, maar wel met alle relevante
specialismen onder één dak.’
In het geval van Bartels betekent die
specialisatie dat hij vooral veel te maken
heeft met bedrijven die in zwaar weer
verkeren. Dat loopt in de praktijk vaak
uit op een herstructurering of faillissement. Bartels: ‘Het gaat weer beter met
de economie, maar toch zie je bepaalde

Sjef Bartels

branches die het nog steeds moeilijk hebben. Wat daarbij opvalt, is dat een faillissement tot voor kort vaak uitdraaide op
een executieverkoop. Sinds een aantal
maanden lijkt het tij te keren en komen er
weer meer doorstarts. Het lijkt erop dat
mensen in de huidige conjunctuur weer
voldoende kansen en mogelijkheden zien
voor ondernemingen die als gevolg van
de moeilijke omstandigheden van de afgelopen jaren uiteindelijk nog het loodje
leggen.’

Voeten in de klei
Samen met collega’s Dullaart en Van Loo,
één van de grondleggers van het kantoor,
staat Bartels ook ondernemers bij die
juist erg hard groeien. Bartels: Je ziet dat
soort “scale ups” al snel met behoorlijk
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ingewikkelde juridische problematiek te
maken krijgen, waarvoor ze niet bij het
advocatenkantoor op de hoek terecht
kunnen. Maar de tarieven van de Zuidas
kan en wil men niet betalen. Bartels: ‘Dat
soort bedrijven melden zich dan vaak
bij ons, omdat wij wel die expertise hebben, maar tegelijkertijd een ander soort
kantoor zijn.’ Hoewel actief op verschillende rechtsgebieden geldt voor beide
advocaten dat ze dagelijks met de voeten in de klei staan. Boer: ‘We zitten hier
niet vanuit een ivoren toren memo’s af te
schieten, maar trekken samen op met de
ondernemer.’ Bartels vult aan: ‘De persoonlijke relatie staat bij ons voorop. We
doen het samen, of we doen het niet.’
Meer informatie www.labre.nl
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