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Nautadutilh introduceert Class Action Team

Amsterdam, 8 november 2007 - NautaDutilh introduceert vandaag het Class Action Team, een team
specialisten op het gebied van de collectieve procesvoering en afwikkeling van massaschade zaken ofwel
class action. Het team beoogt als een kenniscentrum en internationaal aanspreekpunt voor collectieve
procedures te fungeren en bestaat uit een aantal advocaten en professionals uit de financiële en corporate
praktijk en specialisten met een brede ervaring in sectoren als gezondheidszorg, farmacie, verzekeringen,
productaansprakelijkheid.

Naast

de

introductie

van

het

nieuwe

team

is

vandaag

de

website

www.classactions.nautadutilh.com gelanceerd.

De recente Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (2005) geeft Nederland een positie als koploper in
Europa. De nieuwe wetgeving biedt zowel eisers als verweerders een goed alternatief voor de afdoening van
grensoverschrijdende geschillen, waarbij veel partijen betrokken zijn. NautaDutilh is betrokken bij de eerste
zaken op basis van deze wetgeving.

Het Class Action Team staat onder leiding van Daan Lunsingh Scheurleer (Financial Institutions, Amsterdam).

Het team bestaat verder uit:
-

John Allen (Intellectual Property, Amsterdam)

-

Stan Brijs (Litigation, Brussel)

-

Stijn Franken (Product Liability and Insurance, Amsterdam)

-

Bart Gerretsen (Dispute Resolution, Rotterdam)

-

Jan Joling (Damage Assessment and Auditing, Amsterdam/Rotterdam)

-

Rutger Kalsbeek (Dispute Resolution, Rotterdam)

-

Gizzy Klink (Product Liability and Insurance, Amsterdam)

-

Frank van der Leeuw (Financial Institutions, Amsterdam)

-

John Lisman (Life Sciences/Pharmaceutical liability, Amsterdam)

-

Gerard Meijer (Arbitration, Rotterdam)

-

Paul Olden (Securities and Shareholders, Amsterdam)

-

Charles van Sasse van IJsselt (Antitrust, Brussel)

-

Carla Schoonderbeek (Life Sciences/Pharmaceutical liability, Amsterdam)

-

Daniëlla Strik (Dispute Resolution, Rotterdam)

-

Ianika Tzankova (Financial Institutions, Amsterdam en bijzonder hoogleraar Comparative Mass Litigation
Universiteit van Tilburg)

-

Flip Wijers (Securities and Shareholders, Amsterdam.
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NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg,
New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd.
NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan
opdrachtgevers bij complexe transacties en juridische vraagstukken. NautaDutilh wordt aanbevolen door de
belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal 500 en Chambers' Global directory.
www.nautadutilh.com
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