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Out

Mr Tim Alferink

Wanneer bent u beëdigd?

“Ik ben op 26 oktober 2001 beëdigd in het arrondissement 

Den Haag, bij de Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden 

zoals dat zo mooi heette. Na mijn kantoorverhuizing naar 

Amsterdam in 2003 ben ik nogmaals in Amsterdam beëdigd. Zo’n tweede beëdiging is 

een soort hamerstuk ’s ochtends in de rechtbank, geen speeches of bloemen. Van die 

bijeenkomst staat mij enkel nog bij dat een confrère in korte broek meende te mogen 

verschijnen, dat ziet er best vreemd uit onder een toga.”

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?

“Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met de fi nance praktijk in brede zin, waaronder de 

klassieke fi nancieringspraktijk, kapitaalmarkttransacties en regulatory advies. Kortge-

zegd houd ik mij bezig met de juridische aspecten van alle mogelijke manieren waarop 

ondernemingen geld ophalen bij banken en investeerders. Uitsluitend een transactie- en 

adviespraktijk, in de rechtbank kwam ik enkel voor beëdigingen en andere formaliteiten.”

Welke zaak zal u het beste bijblijven?

Dat is een lastige vraag. Ik heb aan heel veel mooie zaken mogen werken de afgelopen 

jaren. Er zijn een aantal zaken die meteen bij mij naar boven komen: enkele grote en 

succesvolle transacties, maar ook aan paar zaken die helemaal niet zo lekker liepen – 

de keren dat ik van een cliënt of kantoorgenoot op mijn donder kreeg staan mij nog 

goed bij!”

Wat gaat u doen?

“Ik word bedrijfsjurist bij ABN AMRO op het gebied van Equity Capital Markets. Uit-

eindelijk vind ik dat het allerleukste onderdeel van de fi nance praktijk, het werken met 

beursgenoteerde ondernemingen. Deze functie biedt mij de kans om me daar volledig 

op te focussen. Daarnaast vind ik het een mooie uitdaging om nog dichter bij “de busi-

ness” te werken, om te ontdekken welk deel van ons werk ook daadwerkelijk relevant 

gevonden wordt door de klant en welk deel men als “juridisch geneuzel” beschouwt.” 

Wat gaat u het meest missen?

“Dat wordt denk ik het begeleiden van junioren. Samenwerken en kennisoverdracht zijn 

wat mij betreft de mooiste aspecten van het werken als advocaat bij een groot kantoor. 

Bij de bank werken voornamelijk ervaren juristen met een specifi eke focus op een bepaald 

rechtsgebied, geen stagiaires die zich aan jouw bureau melden voor hulp of advies.”

Mr. A.C.L. Zwalve is per 1-6-2014 werkzaam 

bij Jones Day.

Mr. V. Wismans is per 1-6-2014 werkzaam bij 

HeidemanBoot Advocaten.

Mr. S.E. Rutgers is per 1-6-2014 werkzaam 

bij Certa Legal Advocaten B.V.

Mr. A.P.P. Witteveen is per 1-6-2014 werk-

zaam bij Van Doorne N.V.

Mr. B.A.I. van den Bosch is per 1-6-2014 

werkzaam bij Van Campen & Partners B.V..

Mr. M.P.S. Paauw is per 1-6-2014 werkzaam 

bij Cleerdin & Hamer.

Mr. W. Vermeer is per 1-6-2014 werkzaam bij 

Advocatenkantoor Zeeburgerdijk.

Naamswijziging kantoor per 1-6-2014: Hil-

berts & Van Olden Advocaten wordt Hilberts 

Advocatuur.

Nieuw kantoor per 1-6-2014; Van Olden 

Advocatuur: Keizersgracht 62-64, 1015 CS 

Amsterdam.  (020) 7058777, fax (020) 

2581530. Mr. M. van Olden.

Mr. J. Bedaux is per 1-6-2014 werkzaambij 

Osborne Clarke N.V.

Nieuw kantooradres EPB-law per 3-6-2014: 

Herengracht 249, 1016 BH Amsterdam, 

Postbus 69500, 1060 CN Amsterdam.

Nieuw kantooradres Osborne Clarke N.V. 

per 3-6-2014: Piet Heinkade 55 (11de verdie-

ping), 1019 GM Amsterdam. Postbus 2075, 

1000 CB Amsterdam.  (020) 2170960, fax 

(020) 2170959.

Mr. J.M. Gerretsen is per 3-6-2014 werkzaam 

bij Lexence N.V.

Mr. R.C. Reitsma is per 3-6-2014 werkzaam 

bij Rutgers Posch Visée Endedijk.
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