‘In alles
met klanten
meedenken’

Kevin Stephan

Ton van der Baan

Kevin Stephan werd in 1988 geboren
in West-Berlijn. In 2000 verhuisde hij
naar Nederland. Hij studeerde aan de
Rijksuniversiteit Leiden en studeerde
in 2014 af. De 31-jarige Kevin kwam via
een kleine omweg bij Tanger Advocaten
terecht. Hij deed aanvankelijk familierecht,
maar legde zich hierna toe op arbeids- en
huurrecht. Hij is politiek geëngageerd en
zit namens het CDA in de gemeenteraad
van Zandvoort, is voorzitter van het
regionaal overleg van het CDA in
Zuid-Kennemerland en lid van het
algemeen bestuur van het CDA
Noord-Holland.

Ton van der Baan is in 1959 geboren in
Amsterdam en al 27 jaar advocaat. Sinds
twee jaar is hij als partner verbonden aan
Tanger Advocaten. Hij studeerde rechten
aan de Universiteit van Amsterdam
toen hij griffier was in de meervoudige
strafkamer van de rechtbank Amsterdam
en werd na zijn avondstudie advocaat.
Strafrecht is weliswaar zijn eerste
liefde, maar inmiddels heeft hij naam en
faam verworven in ondernemings- en
arbeidsrecht. Hij is tevens rechterplaatsvervanger bij de rechtbank
Amsterdam en daarnaast lid van de hoger
beroep tuchtcommissie van de KNVB.

zijn actuele ontwikkelingen die opzien baren.
Zo zijn er recente uitspraken voor huurders van
horecagelegenheden: de rechter bepaalde dat de
sluiting van de horeca wegens corona in beginsel
voor risico van de verhuurder komt. Dat zet zaken
in een ander daglicht.”

Redelijkheid
Het is spitsuur. Kwesties over ondernemings- en
arbeidsrecht zijn aan de orde van de dag. Corona
heeft er bij Tanger Advocaten voor gezorgd dat
Ton van der Baan en Kevin Stephan meer dan
ooit tevoren fungeren als sparringpartner voor
ondernemers.
Overigens heeft Tanger Advocaten als full service
kantoor alle relevante specialisaties in huis, zoals
ondernemingsrecht (vennootschapsrecht, fusies
en overnames), arbeidsrecht, faillissementsrecht,
vastgoed- en huurrecht, IE-recht, strafrecht en
personen- en familierecht en kunnen de meer dan
20 advocaten op de vestigingen in Velsen-Zuid,
Alkmaar en Haarlem cliënten met zeer deskundige
raad en daad terzijde staan. “Natuurlijk procederen
we als de zaak daarom vraagt, maar op dit moment
zijn we zeker ook een klankbord. Veel ondernemers
zitten in een lastig vaarwater en zijn op zoek naar
praktische oplossingen en alternatieven. Ik voel mij
daarom soms meer adviseur dan advocaat”, vertelt
Ton van der Baan.
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Flexibel en creatief
Ton is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en
arbeidsrecht. Door toedoen van corona is het
hectischer dan ooit. “Er dreigt een vloedgolf aan
faillissementen en veel ondernemers proberen
te redden wat er te redden valt. Daarbij komen
juridisch gezien veel vragen bovendrijven. Hoe
zit het met de diverse overheidsregelingen?
Wat mag nu wel en wat niet? Wat je ziet is dat
ondernemers zich flexibel en creatief tonen, maar
bij reorganisaties horen soms ook ontslagen.
Wanneer mag je afscheid van medewerkers
nemen? En hoe zit dat als je gebruik maakt van de
NOW-regeling?”
Kevin is onder andere gespecialiseerd in
huurrecht. “Door corona zeggen veel huurders dat
zij niet meer kunnen betalen. Gelukkig blijkt dat
in negen van de tien gevallen toch wel te kunnen.
Soms worden regelingen getroffen. Ik bemiddel
en sta zowel verhuurders als huurders bij. Er

Het recht is hun specialisatie, maar Ton en Kevin
zijn ook mensen van de redelijkheid. Ton: “Ik zeg
vaak tegen mijn cliënt: ‘Ga eens op de stoel van de
wederpartij zitten.’ Dat kan zorgen voor andere
inzichten. Het kosten/baten-plaatje speelt ook
een rol. Ook daarom stel ik wel eens mediation
voor. Niet alleen omdat het sneller en goedkoper
kan zijn dan meerjarig procederen, maar ook
omdat de uitkomst kan bijdragen aan het in stand
houden van de zakelijke relatie tussen partijen.
Daarentegen zijn principes voor ondernemers
soms belangrijker dan het bedrijfseconomisch nut
en daar moet je dan ook begrip voor hebben.”
Hun werk begint met vertrouwen. Ton en Kevin
hameren er bij hun cliënten op om vooral alles over
hun zaak te vertellen, zodat zij straks, mocht het
tot een procedure komen, geen onverwachte feiten
of verweren van de wederpartij voor hun kiezen
krijgen. “Soms laten cliënten feiten of aspecten
achterwege omdat die in hun beleving misschien
ongunstig zijn voor hun zaak, maar daarmee
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TANGER ADVOCATEN: ‘
HET DRAAIT OM VERTROUWEN’

kunnen zij zichzelf benadelen, zeker als die
aspecten gedurende de procedure uiteindelijk toch
boven water komen. Het is daarom van wezenlijk
belang dat wij vooraf alle informatie krijgen om de
cliënt optimaal te kunnen adviseren en bijstaan.”

Wederzijds respect
Om vertrouwen te krijgen is wederzijds respect
en een relatie nodig. Kevin: “Een klik hebben is
belangrijk en respect, dat groeit vaak vanzelf.
Cliënten willen graag met ons sparren om te weten
waar zij staan. Met velen hebben we al een lange
relatie. Het is dan ook prettig om huisadvocaat te
zijn. Dan ken je de ondernemer en de benodigde ins
en outs van de onderneming en heb je vaak aan een
half woord genoeg.”
Ton tot slot: “Veel van mijn cliënten ken ik al jaren.
Ik denk in alles met hen mee. Die verstandhouding
zorgt ervoor dat ze mij over alles in vertrouwen
nemen. Soms moet een cliënt zijn verhaal kwijt en
is het lekker om even leeg te kunnen lopen bij zijn
advocaat. Dan ben ik een luisterend oor en voel
ik mij soms, naast advocaat, ook psycholoog en
maatschappelijk werker tegelijk.”
TANGER ADVOCATEN HAARLEM
Staten Bolwerk 3, 2011 MK Haarlem
023 - 512 1400
www.tanger.nl

XX

