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‘Mixed-use: belang was
nooit zo groot als nu’

Van ’s werelds grootste advocatenkantoren staat Norton Rose Fulbright steevast in de 
top vijf. Dit internationale bedrijf met ruim 7.000 medewerkers heeft meer dan vijftig 
vestigingen verspreid over alle continenten. ‘Je kunt pas een grote speler zijn als je 

ook mondiaal georiënteerd bent.’

De geschiedenis van Norton Rose Fulbright gaat terug 
tot 1794, maar is er de laatste jaren een van fusies, 
overnames en uitbreidingen. In 2013 fuseerde Norton 
Rose - met vestigingen in Europa en Azië en sinds 
2002 ook in Nederland - met Fulbright, een grote law 
firm in de Verenigde Staten. De jaren daarop volgden 
verschillende fusies in Noord-Amerika, Zuid-Afrika 
en Australië. Meest recent met het Canadese Bull 
Housser, het Amerikaanse Chadbourne & Park en het 
Australische Henry Davis York.

Het internationale karakter van het bedrijf heeft 
voordelen. ‘Je leert van elkaar’, zegt Daphne Broerse. 
‘Bij collega’s wereldwijd kun je informeren hoe zij met 
bepaalde zaken omgaan.’ Van die brede mondiale blik 
hebben cliënten profijt. Zeker nu advocaten steeds vaker 
ook de functie van onafhankelijk adviseur en vraagbaak 
vervullen. 

De tijden zijn veranderd. Ook voor een 
internationaal advocatenkantoor. Alleen al vanwege 
het type vragen van cliënten. Ondanks de economische 
zorgen gloort er hoop als het gaat om duurzaamheid 
en bereikbaarheid. Want één ding werd de afgelopen 
maanden wel duidelijk: ‘Als mensen móéten 
veranderen, dan kúnnen ze veranderen!’

welke positieve veranderingen zie je?
Broerse: ‘We weten nu hoe het is om niet meer te 
mogen reizen, binnen de landsgrenzen en daar buiten. 
Remote werken is het nieuwe normaal en we kunnen 
het! Dat is iets om ook na de Covid crisis vast te houden. 
Thuiswerken is aanzienlijk makkelijker dan we altijd 
dachten en scheelt veel transportbewegingen. Dat heeft 
een positief effect op onze CO2 footprint. Globalisering 
en duurzaamheid gingen niet noodzakelijk hand in 
hand en in de nieuwe economie wordt het belang van 

duurzaamheid en circulariteit alleen maar groter. Een 
positieve ontwikkeling dus.’

als het gaat oM retail richten jullie je vooral op de 
aMsterdaMse hotelbranche. die is hard getroffen 
door de huidige crisis…
Broerse: ‘De lockdown kwam inderdaad net op het 
moment dat de branche klaar was voor een grote goed 
doordachte stap. Wereldwijd kampten grote steden met 
de vraag: hoeveel toeristen kunnen we aan? Amsterdam 
heeft veel verschillende typen hotels en de laatste jaren is 
vooral daarop erg gestuurd. Grote zakenhotels moesten 
naar de buitenranden van de stad om in het centrum 
ruimte te houden voor luxe leisure hotels. Het is de vraag 
of die strategische keuze straks nog werkt.’

waaroM niet?
Broerse: ‘De zakelijke wereld verandert. We ontdekken 
massaal de voordelen van thuiswerken. Dat kan ertoe 
leiden dat we minder gaan reizen. Veel vergaderingen 
en meetings kunnen ook online. Dat betekent een 
afnemende vraag naar hotelkamers, maar heeft als 
voordeel de verbeterde bereikbaarheid van de stad. Door 
de afnemende transportbewegingen ervaren mensen de 
stad als minder op slot. Belangrijk om dat in de gaten te 
houden. Hoe wij bepaalde zaken beleven, beïnvloedt de 
manier waarop veranderingen zich ontwikkelen.’

welke kansen liggen er?
Broerse: ‘We weten nog niet waar het heen gaat en 
moeten op termijn een nieuwe balans vinden. Maar het 
belang van mixed-use was nooit zo groot als nu. We 
bestellen allemaal bij bol.com en doen boodschappen bij 
Picnic, maar het echte ‘shoppen’, het struinen en niets 
moeten, dat doen we in de winkelstraat.’

NortoN rose Fulbright
DaphNe BRoeRse, partner Real Estate, managing partner Amsterdam

MaRJoleiN pichel, senior associate Banking 
ReMco sMoReNBuRg, partner Tax

VLNR Daphne Broerse, Remco Smorenburg, Marjolein Pichel

Smorenburg: ‘Retail en horeca kunnen niet zonder 
elkaar. Galeries Lafayette in Parijs is een warenhuis 
waarbij die twee naadloos in elkaar overlopen. Je komt er 
niet alleen voor een overhemd, Lafayette is een ervaring.’ 
Broerse: ‘Het Conservatorium Hotel in Amsterdam heeft 
ook een winkelpassage en horeca, die zowel hotelgasten 
als lokale bevolking aantrekken. Dat blijkt een handige 
combi. Het type gast verschilt waardoor je doelgroep 
verbreedt.’
Smorenburg: ‘Je ziet mixed-use ook terug in het 
winkelaanbod. Autodealers zoals Tesla, die midden in 
het stadscentrum een winkel openen. Ook die trend zal 
misschien wel doorzetten. Er is nog een slag te maken als 
het gaat om elektrisch rijden en het zien van deze winkels 
brengt via een shopping beleving die keuze dichtbij. 
Er is genoeg onroerend goed om te vormen tot kleine 
showrooms.’

wat is er precies veranderd in de fiscale regelge-
ving rond het verbouwen van oude panden?
Smorenburg: ‘Als bij vastgoed de levering belast is met 
btw geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. 
Maar alleen bij een bouwterrein of nieuw onroerend 
goed. Vooral dat laatste was onduidelijk. Als 
bijvoorbeeld alleen de monumentale buitengevel 
intact blijft, is het dan nieuwbouw of oudbouw? 
Nieuwbouw, bepaalde de rechter onlangs. Dat maakt 
het transformeren van oude panden in de stad fiscaal 
aantrekkelijker.’

verduurzaMen, hoe aantrekkelijk is dat nog?
Smorenburg: ‘Er mag voortaan in bepaalde 
situaties btw gerekend worden over de verhuur van 
zonnepanelen op daken. Ook wanneer dit dak bij 
vastgoed hoort dat is vrijgesteld van btw. Die splitsing 
is interessant voor vastgoedeigenaren en stimuleert de 
aanschaf van zonnepanelen.’ 

welke Meerwaarde heeft het Mondiale karakter van 
norton rose fulbright voor cliënten?
Broerse: ‘Wereldwijd vergaren we veel informatie 
die we met onze cliënten delen. Bijvoorbeeld over 

‘ wereldwijd kaMpten grote 
steden Met de vraag: hoeveel 
toeristen kunnen we aan?’
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Daphne
Broerse

Wat is je favoriete 

retailmerk? 

Bol.com voor 

werkende ouders

hoe gaat amazon het 

WinkellanDschap 

veranDeren?

amazon zal 

territorium moeten 

gaan winnen op 

bol.com, nu een 

sterke nationale 

speler. 

Welk retailmerk 

heeft volgens jou 

De Beste strategie 

online en offline?

hema 

Wat zijn jouW top 

Drie WinkelsteDen?

amsterdam, Rome 

en antwerpen

Wat zijn jouW top 

Drie Winkelcentra?

het vernieuwde 

hoog catharijne 

in utrecht en 

Burlington arcade 

in londen, en 

pavilion in Kuala 

lumpur

Wat zijn je favoriete 

f&B-concepten in 

een WinkelgeBieD?

le pain Quotidien 

en starbucks

Wie of Welke partij is 

De retailBelofte van 

het jaar? 

De samenwerking 

tussen etos en 

Thuisapotheek en 

picnic

Wie of Wat is jouW 

lokale helD?

duurzaamheid, hospitality, de inzet van technologie en 
klantenbinding.’

waar ter wereld wordt de trend gezet?
Broerse: ‘Dat verschilt. Het Midden Oosten was 
lange tijd trendsetter als het ging om groter, nieuwer 
en beter in de hotelbranche. Van Amerika leren we 
het grote belang van hospitality en in Europa heeft de 
hotelbranche weer veel aandacht voor bereikbaarheid en 
duurzaamheid.’
Pichel: ‘Onze zuiderburen lopen voorop in het 
creëren van een horecabeleving. Er zijn veel creatieve 
combinaties, zoals het Chocoladerestaurant in 
Antwerpen. De liefde voor chocolade komt daar overal 
in terug: in het pand dat gedeeltelijk is ingericht als 
chocolademuseum en winkel, maar ook in de recepten 
van het bijbehorende restaurant.’

jullie richten je pijlen steeds Meer op de belgische 
Markt. vertel.
Pichel: ‘België ligt dichtbij, maar we weten nog te 
weinig van het Belgisch recht. Bij veel financiële deals 
zijn Belgische bedrijven betrokken. Om hen goed 
te adviseren, moeten we nu externe deskundigen 
aantrekken. Wij willen dat zelf doen, daarom verdiepen 
we ons in de landelijke regelgeving van België.’
Pichel: ‘Na jaren komt er eindelijk schot in de 
herstructurering van het gebied rond de stadsring en de 
haven van Antwerpen. Dat vergroot de aantrekkingskracht 
van de stad, wat weer internationale vastgoedinvesteerders 
trekt. Die willen wij ook kunnen adviseren.’

wat typeert goed onderneMerschap?
Broerse: ‘Allereerst goede zorg voor je medewerkers. 
Verder moet je creatief, flexibel en innovatief zijn.’ 
Smorenburg: ‘Zelf zetten wij in op veranderde juridische 
betrokkenheid. Met apps voor een eerste check, hotline 
advies en legal design; het visualiseren van juridische 
informatie. Maar we blijven altijd vanuit de menselijke 
kant de banden met elkaar aanhalen.’ ■

Werken -

eberhard van der 

laan nog steeds

Welk nieuW retail 

concept Willen 

We zien lanDen in 

neDerlanD?

Boekenwinkels 

met coffee corners 

zoals in NY en 

woonwinkels 

met high-end 

restaurants zoals in 

parijs

passie voor: 

Mijn werk

mijn verBorgen 

talent: 

Tekenen en 

schilderen

Wat Wil ik nog 

Bijleren: 

Nog zoveel! in 

mijn werk als 

advocaat krijg 

ik nog dagelijks 

vragen waar nog 

niet eerder over 

is nagedacht, dat 

geeft mij energie

missie voor 2020:

het met kantoor 

en vastgoed- en 

bouwbranche 

goed uit deze crisis 

komen

Dit raakt mij 

persoonlijk: 

De huidige 

corona-crisis. 

De onzekerheid 

die blijft bestaan 

voor mensen en 

bedrijven en het 

verdriet dat overal 

te zien is, raakt 

iedereen

mijn inspiratieBron: 

Mijn moeder en 

mijn mentor, toen 

ik begon bij Norton 

Rose Fulbright. 

Maar ook daarnaast 

zie ik gelukkig 

vaak mensen 

voorbijkomen 

waarvan ik denk: 

wat mooi gezegd en 

goed bedacht

De ultieme 

ontspanning: 

Met mijn kinderen 

buitenspelen in het 

Vondelpark

leukste steDentrip:

Rome

Beste zakenDiner:

Restaurant lute in 

ouderkerk aan de 

amstel

grootste irritatie:

Mensen die hoog 

van de toren blazen 

zonder enige 

kennis van het 

onderwerp. 

 

remco 
smorenBurg

Wat is je favoriete 

retailmerk?

als fervent 

buitensporter, 

Mammut

hoe gaat amazon het 

WinkellanDschap 

veranDeren? 

Niet fundamenteel. 

De verandering van 

offline naar online 

is een feit

Welk retailmerk 

heeft volgens jou 

De Beste strategie 

online en offline?

swapfiets en onefit 

Wat zijn jouW top 

Drie WinkelsteDen? 

london, parijs, 

amsterdam

Wat is jouW favoriete 

Winkelcentra? 

het vernieuwde 

hoog catharijne in 

utrecht

Wat is je favoriete 

f&B-concept in een 

WinkelgeBieD?

ik heb bewondering 

voor het succes van 

starbucks

Wie of Welke partij is 

De retailBelofte van 

het jaar?

ik ben 

geïnteresseerd 

in de belofte 

van de nieuwe 

aandeelhouder van 

hema

Wie of Wat is jouW 

lokale helD? 

alle ondernemers 

die nu weten te 

innoveren en hun 

hoofd boven water 

weten te houden 

zijn wat mij betreft 

helden

Welk nieuW retail 

concept Willen 

We zien lanDen in 

neDerlanD?

Delivery robots: 

drone-technologie 

om bestellingen 

binnen 30 minuten 

of minder te 

bezorgen

passie voor: 

Bergen en bergsport  

mijn verBorgen 

talent: 

Koken. Vind ik zelf

Wat Wil ik nog 

Bijleren: 

een woordje 

vakantie-italiaans 

zou handig zijn

missie voor 2020:

gezond blijven 

en samen op een 

positieve manier 

omgaan met 

de uitdagende 

omstandigheden

Dit raakt mij 

persoonlijk: 

onrecht. Wellicht 

ben ik mede 

daarom advocaat 

geworden

mijn inspiratieBron:

Reinhold Messner, 

een van de grootste 

bergbeklimmers 

ooit en een 

geëngageerd 

ondernemer

De ultieme 

ontspanning:

Wandelen, 

klimmen, skiën

leukste stedentrip:

Wenen en Buenos 

aires

Beste zakenDiner:

Bij voorkeur op een 

bijzondere locatie 

zoals bijvoorbeeld 

in het Museum van 

loon

grootste irritatie: 

irritatie geeft 

negatieve energie 

en lost weinig op. 

ik probeer irritatie 

tot een minimum te 

beperken

marjolein 
pichel 

Wat is je favoriete 

retailmerk? 

Bol.com voor de 

praktische kant 

tijdens corona.

hoe gaat amazon het 

WinkellanDschap 

veranDeren? 

Nog niet 

competitief. 

Kennelijk 

prijsverschillen 

tussen Nederland 

en Duitsland. en 

vermoedelijk toch 

drones.

Welk retailmerk 

heeft volgens jou 

De Beste strategie 

online en offline? 

De Bijenkorf

Wat zijn jouW top 

Drie WinkelsteDen? 

amsterdam, Den 

haag en antwerpen

Wat zijn jouW top 

Drie Winkelcentra?

galeries lafayette, 

galleria Vittorio 

emanuele ii, De 

passage Den haag

Wat is je top 3 

favoriete f&B-

concepten in een 

WinkelgeBieD? 

Din Tai Fung, ´t Rijks 

en Restaurant Breda

Wie of Welke partij is 

De retailBelofte van 

het jaar? 

Jamezz, een horeca 

bestel app voor 

binnen en op het 

terras waarvan door 

de coronacrisis meer 

gebruik van zal 

worden gemaakt.

Wie is jouW lokale 

helD? 

emily Beynon, fluitist 

concertgebouw-

orkest

Welk nieuW retail 

concept Willen 

We zien lanDen in 

neDerlanD?   

een volledig 

duurzaam 

winkelcentrum voor 

mode, interieur en 

lifestyle.

passie voor:

Klassieke muziek

mijn verBorgen 

talent: 

Musicus 

Wat Wil ik nog 

Bijleren: 

piano spelen

missie voor 2020:

om in de tijd van 

covid ook kansen 

te zien. 

Dit raakt mij 

persoonlijk: 

De zorgen van 

mensen door 

covid.

mijn inspiratieBron:

Rijksmuseum

De ultieme 

ontspanning:

hardlopen 

leukste steDentrip:

Madrid 

Beste zakenDiner:

het artis aquarium

grootste irritatie:

een passieve 

instelling.

‘ de belgische Markt 
biedt nog een tal van 
kansen’


