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‘CHINESE KANTOREN
IN AANTOCHT’
De Inter-Pacific Bar Association (IPBA) bestaat dit jaar dertig jaar.
Advocaat Bart Kasteleijn, specialist investering en handel met
China, maakt de balans op. Hoe staat het eigenlijk met de juridische
samenwerking tussen Nederlandse advocaten en hun Aziatische collega’s?

D

e meeste Oost-Aziatische
landen, Japan uitgezonderd,
waren veertig jaar geleden
nog economisch onzelfstandig.
Totdat de productie van goederen en
software verschoof – en daarmee de
wereldhandel. Een land als China is
in rap tempo wereldspeler geworden.
Waar het recht daar vooral als repressief instrument werd gehanteerd,
wordt het nu volwassener, zegt Bart
Kasteleijn, internationaal onder
nemingsrechtadvocaat bij HEUSSEN
in Amsterdam. ‘Het juridisch niveau
stijgt snel. Dat merken we op kantoor
aan onze stagiaires uit China die hier
een master doen. Ook in het dagelijks contact met Chinese advocaten die hun cliënten begeleiden bij
overnames in Nederland verloopt
het contact steeds soepeler. Chinese
kantoren vestigen zich nog niet hier,
maar dat gaat eraan komen,’ voorspelt Kasteleijn.

VAKINHOUDELIJKE KENNIS
Om de juridische samenwerking
binnen en met de ‘Pacific Rim’ te versterken, werd in 1991 de Inter-Pacific
Bar Association (IPBA) in Tokio
opgericht. Ruim 1500 leden (overwegend advocaten, bedrijfsjuristen,
wetenschappers en rechters) binnen
65 jurisdicties delen tijdens congres-

sen, bijeenkomsten en seminars
vakinhoudelijke kennis met elkaar
en bouwen een netwerk op. ‘Je kunt
het zien als het kleine broertje/zusje
van de International Bar Association
(IBA), maar met focus op het Verre
Oosten,’ vertelt Kasteleijn. Volgens
hem zal de IPBA de komende jaren
verder groeien. ‘Nederland is te klein
voor een aparte ledenregio, maar we
zijn bijna zover om toe te treden als
Benelux-jurisdictie. Daarvoor hebben
we 25 persoonlijke leden nodig, we
missen er nog vier. Ik hoop deze
drempel spoedig te kunnen halen,
want dan kunnen we vaker in de
Benelux bijeenkomen om ons bezig
te houden met Azië.

ONLINE
Het 30-jarig jubileumcongres van de
IPBA wordt door de coronamaatregelen online gehouden. ‘COVID zette
alles op z’n kop. Wij zullen nu met
zo’n 600 deelnemers virtueel gaan
congresseren. Het is behelpen, maar
beter dan niets,’ aldus Kasteleijn.
Hij werd geboren en getogen in
China en houdt zich als advocaat al
ruim twintig jaar met dit land bezig.
‘China voelt als thuiskomen. Van
oudsher dicteerden wij, maar nu
laten de Chinezen ons kritisch nadenken. Dat ervaar ik als verrijkend.

Het is fascinerend te zien hoe anders
zij naar het recht kijken. Dat drukt
me geregeld met de neus op de feiten.
Wij zijn bijvoorbeeld bij een over
name gewend due diligence te doen.
Maar de Chinese cliënt ziet daar vaak
het nut niet van in, althans niet in
een volledig pakket. Wat juridisch
niet per se nodig is, laten ze liever
weg. De Nederlandse nuchterheid en
onze direct aanpak sluiten goed aan
op het ‘doe maar kort en krachtig’
van de Chinezen. Nederlanders
worden niet voor niets de Chinezen
van Europa genoemd.’
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