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Mr. Maria Pereira

Wanneer bent u beëdigd?

22 februari 2005.

In welke rechtsgebieden heeft u zich gespecialiseerd?

Tijdens mijn studie heb ik intellectueel eigendomsrecht vakken aan het IVIR gevolgd en 

via een uitwisseling ook aan Columbia University in New York. In eerste instantie ben ik 

begonnen met werken op de afdelingen banking en vastgoed bij Loyens & Loeff, maar 

uiteindelijk ben ik bij Allen & Overy weer in het IE-recht beland. Naast het klassieke 

IE-recht ben ik me daar steeds meer gaan verdiepen in de Wet bescherming persoons-

gegevens en Europese privacy-regelgeving en heb me daar ook in gespecialiseerd.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?

Op een dag zat ik met mijn hoofd vol in de stukken van een zaak voor twee acteurs die 

samen een duo vormden en typetjes uitbeeldden. De ene acteur was van producent 

gewisseld en de ander zat nog vast aan het contract met zijn oude producent. Het was 

gelukt om van het contract af te komen, maar de typetjes mochten niet meer gebruikt 

worden. Als IE-advocaat maakte ik me grote zorgen over de toekomst van de acteurs. 

Eén van de acteurs stelde mij gerust en gaf aan dat hij zo vol creativiteit zat, dat hij 

altijd in staat zou zijn om nieuwe dingen te verzinnen. Alleen al de rechtszaak en het 

geschil met de producent was voor hem een bron van inspiratie. Het was voor mij 

een echte eyeopener dat hij het zo benaderde. Daarna heb ik natuurlijk al zijn nieuwe 

programma’s gevolgd om zeker te weten dat ik daar niet ineens als een typetje in terug 

te vinden was.

Wat gaat u doen?

De fashionwereld verkennen. Ik ga bij WE International B.V. werken, de holdingmaat-

schappij van het kledingbedrijf WE en ook van O’Neill en Van Gils. In tegenstelling 

tot sommige voormalige collega’s heb ik niet de switch gemaakt naar het ontwerpen 

van kleding, maar blijf ik in het juridische. Ik zal me voornamelijk bezig houden met 

product gerelateerde inbreukzaken, reclamerecht en eventuele privacy rechtelijke 

vraagstukken.

Wat gaat u het meest missen?

Het geluk van op de fi ets naar mijn werk stappen, want mijn nieuwe werkplek is buiten 

Amsterdam.

Out

Elisabeth Naaykens

Wanner bent u beedigd?

26 februari 2010

In welke rechtsgebieden heeft u zich gesprecialiseerd?

Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam volgde ik algemene 

privaatrechtvakken. Tijdens mijn laatse jaar had ik het keuzevak ‘vervoerrecht’ ge-

volgd. Dit vak bestond voor een deel uit zeerecht en wegvevoerrecht. Ik was meteen 

verkocht. Na mijn rechtenstudie heb ik nog een Master gedaan aan de Universiteit 

van Southampton. Deze universiteit biedt een gespecialiseerde Master ‘shipping law’ 

aan. Ik heb daar een geweldig jaar gehad waarna ik twee jaar bij een P&I-verzekeraar 

(Protection & Indemnity – is een aansprakelijkheidsverzekering voor rederijen) heb 

gewerkt in London. Na twee jaar begon de advocatuur toch een beetje te kriebelen en 

ben ik begonnen als advocaat – stagiaire bij Hampe Meyjes Advocaten. Dit kantoor 

heeft een grote praktijk op het gebied van vervoerrecht. Ik heb mij met name bezig heb 

gehouden met maritieme zaken.

Welke zaak zal u het beste bijblijven?

De allereerse zaak die ik mocht behandelen voor één van de partners was (zo dachten 

wij) een standaardladingvordering, waarbij op bestemming bij afl evering van de lading 

een tekort was geconstateerd. Uiteindelijk heb ik in deze zaak beslag moeten leggen in 

Zuid-Afrika, op een zusterschip van het vervoerende schip, nadat ik geconstateerd had 

dat het laatste schip inmiddels door de reder was verkocht. De reder stelde bovendien 

dat cliënten zouden hebben gefraudeerd met lading- en douanedocumenten. Deze 

beschuldiging ik heb natuurlijk weten te weerleggen. Al met al een zeer spannende zaak 

waarin op alle fronten werd gevochten. Ik heb heel veel geleerd van deze zaak.

Wat gaat u doen?

Sinds 1 april 2013 ben ik weer werkzaam bij een andere P&I-verzekeraar. In juni 2014 ga 

ik de QLTS volgen; dit is een opleiding om mij om te laten scholen tot een in Engeland 

gekwalifi ceerde solicitor. Mijn specialisatie blijft maritiem recht en ik ben voorlopig niet 

van plan om van rechtsgebied te veranderen want het is te leuk en interresant.

Wat gaat u het meest missen?

Gelukkig kan ik nog steeds naar mijn werk fi etsen want ik heb een huisje gevonden dat 

20 min van Londen City ligt – maar ik ga toch ons kleine Amsterdam missen. Als ik 

ergens naar toe wil in London ben je toch minstens een half uur onderweg en helaas 

kan ik niet alles fi etsen. De stad is gewoon te groot. En ik denk dat ik London nooit zo 

goed ga leren kennen als Amsterdam.

Nieuw kantoor per 26-3-2013: Wladimir 

Nordemann Advocatuur: Keizersgracht 125, 

1015 CJ Amsterdam, Postbus 69500, 1060 

CN Amsterdam. 

 (020) 6121806, fax (020) 6121910. 

Mr. W.T.H. Nordemann (EU-advocaat). 

Nieuw kantooradres Bakhuijsen De Neef 

Advocaten per 1-4-2013: Valkenburgerstraat 

216, 1011 ND Amsterdam.

Nieuw kantooradres SOLV Advocaten per 

1-4-2013: Anne Frankstraat 121, 1018 BZ 

Amsterdam.

Nieuw postbusnummer Advocatenkantoor 

Iustifi catio per 1-4-2013: Postbusnummer 

57589, 1040 BL  Amsterdam.

Mr. M.G.C. Thuis is per 1-4-2013 advocaat in 

dienstbetrekking bij Expereo International 

B.V., John M. Keynesplein 4, 1066 EP Am-

sterdam.  (020) 7880560.

Mr. M.C. van Megen is per 1-4-2013 werk-

zaam bij Kuijpers & Nillesen Advocaten.

Mr. M. Benbrahim is per 1-4-2013 werkzaam 

bij Stibbe N.V..

Mr. A.M. de Jong is per 1-4-2013 werkzaam 

bij BINGH Advocaten.

Mr. V.G.J. Boumans is per 1-4-2013 werkzaam 

bij Lexence N.V..

Nieuw kantoor per 2-4-2013: Flinck Advoca-

ten, Warmoesstraat 155 II, 1012 JC Amster-

dam.  (020) 2610234. Mr. V.P. Melens en 

mr. M.F.A. Vreeswijk.

Nieuw kantoor per 5-4-2013: BEET Advoca-

tuur, Keizersgracht 69, 1015 CE Amsterdam. 

 06-36166087. Mr. D. van der Leij.

Nieuw kantoor per 5-4-2013: Hersman Ad-

vocaat, Lekstraat 38, 10789 ER Amsterdam. 

 (020) 4700841, fax 020-4700849. 

Mr. M.F.B. Hersman.
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