Dutch Desk
Competentie in het
Duits-Nederlandse
economisch recht

De Dutch Desk bij BEITEN BURKHARDT
Intensieve handelsbetrekkingen
Wereldwijd gezien zijn slechts de handelsbetrekkingen
tussen de VS en Canada intensiever dan die tussen
Duitsland en Nederland.
De nauwe banden tussen de twee Europese buurlanden
vinden hun weerslag in een uitermate levendige
buitenlandse handel die in het jaar 2015 de levering van
goederen ter waarde van 167,4 miljard euro omvatte.
De import uit Nederland bedroeg in 2015 89,3 miljard
euro, hiermee was Nederland ook in 2015 de belangrijkste
importpartner van Duitsland. Bovendien is Nederland
de belangrijkste afnemer van goederen uit NoordrijnWestfalen. Volgens cijfers van het ”Statistische Landesamt”
van Noordrijn-Westfalen exporteerde deze Duitse deelstaat
in 2015 goederen en diensten ter waarde van 18,3 miljard
euro naar Nederland. De import uit het buurland alleen
naar NRW bedroeg rond 37 miljard euro.
Voor BEITEN BURKHARDT redenen genoeg om in de
standplaats Düsseldorf voor ondernemingen uit beide
landen met de Dutch Desk een in het ondernemingsrecht
gespecialiseerde divisie op te zetten.

Competentiecentrum voor juridische- en handelsvragen
BEITEN BURKHARDT stelt zijn veelomvattende expertise
van het Duits-Nederlands economisch recht in dit
competentiecentrum voor u ter beschikking.
Sinds vele jaren goed geïntegreerd in een nauw DuitsNederlands netwerk, waartoe bijvoorbeeld het ConsulaatGeneraal van het Koninkrijk der Nederlanden, de
Nederlands-Duitse Handelskamer en de Business Club
Maas Rijn behoren, bieden wij onze cliënten ervaren
contactpersonen voor praktische vragen en de verstrekking
van verdere contactadressen.
Ook als er vertalingen van het Duits naar het Nederlands
of omgekeerd nodig zijn, beschikt de Dutch Desk over een
netwerk van uitstekende vertaalbureaus.
Voor Nederlandse en Duitse bedrijven
Wij ondersteunen zowel Nederlandse ondernemingen,
die op de Duitse markt actief zijn of daar hun activiteiten
willen gaan ontplooien, alsook Duitse ondernemingen, die
op de Nederlandse markt actief willen worden of zijn.
Rechtsgebieden van de Dutch Desk
Onze advocaten zijn gespecialiseerd in consulting
van Nederlandse bedrijven in Duitsland en adviseren
hoofdzakelijk op het gebied van het handels- en
ondernemingsrecht. Verder kunnen wij teruggrijpen op
de expertise van de BEITEN BURKHARDT-collega’s in onze
vier binnenlandse en vier internationale vestigingen,
bijvoorbeeld op het gebied van het arbeidsrecht, vastgoed,
IP/IT/media of het publiek recht/ aanbestedingsrecht.

Advisering over het Nederlandse recht?
De Dutch Desk adviseert alleen in het Duitse recht. In
samenwerking met ervaren en gerenommeerde collega’s in
Nederlandse partner-advocatenkantoren lossen wij echter
ook alle vragen over het Nederlandse recht op.
Activiteiten van de Dutch Desk
Wij geven ondermeer vaak lezingen bij de NederlandsDuitse Handelskamer of inhouse bij bedrijven. Bovendien
ondersteunen wij onze netwerkpartners bij het organiseren
en uitvoeren van economische fora en soortgelijke
evenementen.
Traditiegetrouw organiseert de Dutch Desk om de twee
jaar de Dutch Legal Day. De Dutch Legal Day biedt onze
Nederlandse en Duitse cliënten een goede gelegenheid
om samen met advocaten van onze Nederlandse partnerkantoren en belangrijke vertegenwoordigers uit de politiek
en het bedrijfsleven ervaringen uit te wisselen en te
netwerken.
Wij nodigen u hierbij uit voor de volgende Dutch Legal
Day. Hiertoe kunt u informeel contact opnemen met:
Dagmar Buchmann (office manager)
tel.: +49 211 518989 -139
E-Mail: Dagmar.Buchmann@bblaw.com

Uw contactpersoon
De Dutch Desk wordt geleid en gecoördineerd door Regine
Nuckel. Zij adviseert haar cliënten, hoofdzakelijk mkb‘ers ,
op het gebied van het vennootschapsrecht, het contractenrecht en in het kader van M&A-transacties.
Regine Nuckel is advocate en
als
zodanig
specialiste
voor
belastingrecht. Zij heeft onder meer bij
een gerenommeerd advocatenkantoor
in Amsterdam gewerkt en spreekt
vloeiend Duits, Engels en Nederlands.

Contact
Mocht u verdere informatie wensen of onze ondersteuning
nodig hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn
altijd voor u beschikbaar:
BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Cecilienallee 7
40474 Düsseldorf
tel.: +49 211 518989-0
fax: +49 211 518989-29
Regine Nuckel, advocate, specialiste voor belastingrecht
Regine.Nuckel@bblaw.com
Dagmar Buchmann (office manager)
Dagmar.Buchmann@bblaw.com
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