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‘Wij maken risico’s 
zichtbaar en beheersbaar’

Momenteel zijn de verbouwingswerk-
zaamheden in volle gang. Van het voorma-
lige gebouw van de Kamer van Koophan-
del aan de Laan van Westroijen in Tiel 
blijven alleen de verticale verbindingspa-
nelen en de vloeren intact. Verder wordt 
het nieuwe pand van Bierman Advocaten 
geheel opnieuw ingericht. Duurzame, ener-
gieverantwoorde materialen en installaties 
zorgen ervoor dat het pand voldoet aan alle 
eisen die aan een nieuw kantoorpand ge-

steld kunnen worden. “We waren in het 
huidige pand letterlijk uit ons jasje ge-
groeid”, licht Edwin van Dijk, lid van het 
dagelijks bestuur van Bierman Advocaten, 
toe. “Bovendien zijn we straks beter be-
reikbaar doordat het pand aan de A15 ligt.”
Met de verhuizing naar het nieuwe pand 
maakt Bierman Advocaten een professio-
naliseringsslag. “We hebben de ambitie om 
door te groeien naar een team van zo’n 35 
advocaten.”

Buiten de regio
Bierman Advocaten is een veelzijdig kan-
toor dat landelijk opereert. “Onze cliënten 
zijn tot ver buiten de regio gevestigd”, ver-
telt Karel Leenhouts, tevens lid van het da-
gelijks bestuur.  “Bovendien staan wij ook 
geregeld beursgenoteerde bedrijven met 
raad en daad bij en zijn wij internationaal 
actief. Zo zijn wij aangesloten bij Cicero. 
Dit is een internationaal netwerk van onaf-
hankelijke advocatenkantoren die hun 
diensten voornamelijk verrichten op het 
gebied van ondernemingsrecht en vast-
goedrecht. Twee keer per jaar komen wij 
bij elkaar. Dit stelt ons in staat om samen 
te werken met advocatenkantoren over de 
hele wereld. Onderscheidend is dat slechts 
één organisatie per land wordt toegelaten 
tot dit netwerk.” 
“Maar wat ons betreft staat ook vast dat 
wij het Rivierengebied niet willen verla-
ten”, vervolgt hij. “Wij kennen de regio, de 
bedrijven en de locale overheden, en die 
meerwaarde is voor ons maar vooral voor 
onze cliënten heel belangrijk.”

Juridische ondersteuning
In de jaren zeventig toen de heer Bierman 
beëdigd werd als advocaat en advocaten-
kantoor Bierman het levenslicht zag, wa-
ren er volgens Leenhouts weinig tot geen 
voorzieningen voor juridische ondersteu-
ning van ondernemers in de regio. “Dit 
stond in die tijd nog echt in de kinder-
schoenen”, blikt hij terug. “Ondernemen 

Bierman Advocaten denkt graag tijdig met de cliënt mee
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Bierman Advocaten in Tiel is sinds de oprichting in 1975 uitgegroeid tot de grootste juridische 
dienstverlener in het Rivierengebied. Met 26 advocaten die gespecialiseerd zijn in juridische advi-
sering en begeleiding van ondernemingen, instellingen, overheid en particulieren werd het tijd 
voor een grotere locatie. Medio augustus verhuist Bierman Advocaten dan ook naar het voormali-
ge pand van de Kamer van Koophandel, gelegen aan de A15 in Tiel. 
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brengt risico’s met zich mee en daarom 
zetten wij ons vandaag de dag nog steeds 
in om die risico’s zichtbaar en beheersbaar 
te maken.Wij proberen dan ook in een zo 
vroeg mogelijk stadium met de cliënt mee 
te denken.”
“Vrijwel elk probleem waar de ondernemer 
in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt, 
kan aan de medewerkers van Bierman Ad-
vocaten voorgelegd worden, doordat speci-
alistische kennis op vrijwel alle rechtsge-
bieden aanwezig is”, vult Van Dijk aan. 
“Wij weten waarover we praten als men 
over ondernemingsrecht spreekt. Cliënten 
kunnen ons inschakelen voor advisering 
bij het opzetten en wijzigen van vennoot-
schapsrechtelijke structuren of voor het 
opstellen en beoordelen van diverse com-
merciële contracten, maar ook voor het 

procederen bij geschillen tussen aandeel-
houders. Van eigendomsrecht, insolventie-
recht en arbeidsrecht tot bouw- en vast-
goedrecht; wij weten overal raad mee.”

Communicator
Volgens Van Dijk kunnen veel euvels 
voorkomen worden, wanneer ondernemers 
eerder aan de bel trekken bij een advocaat. 
“Ga langs bij een advocaat voor het te laat 
is. Soms hoeft het bijvoorbeeld niet eens 
tot een procedure te komen. Wij slaan 
graag bruggen, willen communicator zijn 
en procederen alleen als het echt nodig is. 
Dat zie je in de bouw, waar goede commu-
nicatielijnen veel onduidelijkheden en 
geschillen kunnen voorkomen. 
Als voorbeeld noemt hij ook het insolven-
tierecht, waarbij ondernemers veel leed be-

spaard kan blijven indien tijdig hulp inge-
roepen wordt. “Wij kunnen bedrijven 
adviseren en begeleiden ter voorkoming 
van een faillissement of een surseance van 
betaling. Hierbij kun je denken aan reorga-
nisatie, herstructureringen of een sanering 
van schulden.”

Ontzorgen
De dienstverlening van Bierman Advoca-
ten is in de loop der jaren steeds verder uit-
gebreid. “Meer dan ooit hebben wij een 
proactieve functie”, verklaart Leenhouts. 
“Bovendien ontzorgen wij de cliënt als het 
ware zodat hij zich kan richten op waar hij 
goed in is, namelijk ondernemen. Daar-
naast streven wij naar een snelle, adequate 
en kwalitatief hoogstaande begeleiding van 
onze cliënten.”
Voor de ondernemer die af en toe kort tele-
fonisch overleg wil plegen over een situa-
tie waarin hij vermoedt dat deze wellicht 
juridische gevolgen kan gaan hebben, heeft 
Bierman Advocaten het ‘Raad en Daad’ 
abonnement in het leven geroepen. Voor 
een vast bedrag per jaar kan er op elk juri-
disch terrein informatie ingewonnen wor-
den. “Hier maken veel brancheverenigin-
gen gebruik van. Het ‘Raad en Daad’ 
abonnement onderstreept dat we laagdrem-
pelig zijn en met de cliënt vroegtijdig wil-
len meedenken. Ook vanuit onze nieuwe 
locatie zal dat een zeer belangrijk speer-
punt blijven.” 

Bierman Advocaten - Lingedijk 58
4002 XL Tiel - T. 0344-67 71 88
F 0344-67 71 90 - www.bierman.nl

Met ingang van 27 augustus 2012 is het 
adres: Laan van Westroijen 4
4003 AZ Tiel
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‘Ook vanuit de nieuwe locatie zal het 
meedenken met de klant belangrijk 
blijven’, aldus Edwin van Dijk (l)  en 
Karel Leenhouts (r)


