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KVdL Approach to Litigation
Phases & tools
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Strategy
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plan

Kennedy Van der Laan is gestart als kantoor met uitgebreide kennis van de technologiesector. In de loop der
jaren zijn we uitgegroeid tot een full service kantoor.
Mede op basis van onze technologieachtergrond hebben we
verschillende innovatieve legal tech-producten ontwikkeld.
Producten die onder meer procesvoering toegangelijker, voorspelbaarder en makkelijker te managen maken. Denk bijvoorbeeld
aan tools om dossiers en workflows te beheren.
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Fact-finding

Key
witnesses

Complexe zaken vragen immers om een heldere en praktische aanpak.
Zo is ook de KVdL Way of Litigating ontstaan. Een voor de Nederlandse
markt vernieuwende en praktische manier van procesvoering, die aansluit
bij de manier waarop internationaal procedures worden gevoerd.
De KVdL Way of Litigating is een sterke combinatie van inhoudelijke
deskundigheid en strak projectmanagement. Het geeft helder inzicht
in de complexiteit van een procedure, wat de taakverdeling is, hoe
lang de procedure duurt en hoeveel deze kost.
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Voordelen
1

Voorspelbaarheid
Ruim voordat een procedure begint, hebben we de strategie samen met
u tot in detail uitgedacht en zijn de te nemen stappen in een plannings
overzicht inzichtelijk gemaakt. Hierin zijn tevens ieders verantwoorde
lijkheden toegewezen. Dit zorgt voor een efficiënte manier van werken.
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Kostenbeheersing
De gehele procedure is opgedeeld in fases en elke fase is begroot
(waar mogelijk fixed fee), waardoor kosten beter beheersbaar zijn.
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Transparantie
De aanpak zorgt ervoor dat u altijd in één oog opslag kunt zien wat de status van de procedure is, zodat (waar nodig) snel kan worden bijgestuurd.
De transparantie wordt vergroot door een digitale omgeving, die als
onderdeel van de aanpak kan worden gebruikt.
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1 Toegewijd kernteam van procesvoerders
De procedure wordt uitgevoerd door een kernteam van advocaten met
ruime ervaring op het gebied van procesvoering. Daarnaast beschikt het
team ook over uitstekende kennis van het materiële recht (zoals contractenrecht, buitencontractuele aansprakelijkheid en ondernemingsrecht).
Deze kwaliteiten worden aangevuld met praktische kennis van de relevante
business issues. Deze kennis deed het team op door zijn algemene advisering van – vaak grote – internationale bedrijven (denk aan het opstellen
van contracten en het voeren van onderhandelingen). Ook beschikt ieder
teamlid over specialistische kennis van een specifiek rechtsgebied. Dit is
van toegevoegde waarde voor een succesvolle procedure.
2 Vooraf uitgedachte strategie in lijn met businessdoelstellingen
Ruim voordat de procedure start, denken wij samen met u de strategie uit,
waardoor u goed bent voorbereid (ook als verweerder) en er duidelijkheid
bestaat over de end-game van een procedure. Ook wordt het doel van de
procesvoering scherp gesteld. Dit doel fungeert gedurende de procedure als
maatstaf, bijvoorbeeld om rekening te houden met businessontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op de procedure.
3 Bijsturing mogelijk gedurende de fases in de procedure
Het doel en de strategie van de procedure worden gezamenlijk met u
bepaald in een kick-offworkshop. De te nemen stappen worden, opgedeeld
in fases, in de tijd gezet, waardoor u en wij gedurende de gehele procedure
kunnen bijsturen.
4 (Digitaal) Projectmanagement
Door de projectmatige aanpak is de planning voorafgaand aan de procedure
duidelijk en zijn de kosten real time inzichtelijk. Hierdoor kunnen kosten strak
worden bewaakt. Daarnaast is een geavanceerde, beveiligde online omgeving
een belangrijk onderdeel van de KVdL Way of Litigating. Hiermee kunnen
onder meer documenten worden uitgewisseld met u en eventuele derde
partijen.
5 Gedegen feitenonderzoek
In tegenstelling tot de voor Nederland gebruikelijke manier van
procesvoering, waarin feitenonderzoek een beperkte rol heeft, is het binnen
de KVdL Way of Litigating een standaardonderdeel van de voorbereiding
op een procedure. Zo worden relevante stakeholders geïndentificeerd
en geïnterviewd om een compleet beeld te krijgen van de aspecten die
relevant zijn om in te brengen in de procedure. Bovendien kunnen we met
onze zogenaamde ‘discovery tools ’ grote hoeveelheden documenten
en e-mails doorzoeken. Deze analyse is zonder deze hulpmiddelen een
kostbare en tijdrovende klus.

“

We were excellently guided through an arbitration process
by Kennedy Van der Laan. It proved to be a tough time, trying
to find our way through very complex issues. I was very happy
with their guidance during the process and their help and
efforts to continually simplify very complex matters and
their being able to work efficiently in a complex environment.
Helen van Laarhoven, Legal Counsel van Trans Link Systems B.V.

“

Onze aanpak
is onderscheidend door
de volgende elementen:

Kennedy Van der Laan Litigation & Arbitration Team
Ons team bestaat uit zes procesvoeringsexperts die opereren in het Nederlands, Engels
en Duits. Als de procedure erom vraagt wordt het team aangevuld met advocaten van
Kennedy Van der Laan met specifieke kennis van een bepaald rechtsgebied. Daarnaast hebben
wij betrouwbare, langlopende relaties met individuele advocaten en advocatenkantoren in
andere landen. Hierdoor kunnen wij cliënten met een internationaal werkveld ondersteunen
bij de coördinatie van grensoverschreidende procedures.
De meeste procesvoeringsexperts uit het team treden ook op als arbiter en/of als plaatsvervangend rechter bij een van de Nederlandse gerechtshoven. Het gehele team is actief in
het onderwijzen in of publiceren over procesvoering.
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