over de grens

Secondment
Neyah van der Aa
In de vorige Update nam Tom Reutelingsperger
ons mee in zijn belevenissen bij ING Financial
Markets. Ditmaal zoeken we het iets verder van
huis met de secondment van Neyah van der Aa
naar A&O New York.

Transcripts bevatten letterlijk iedere
kuch, hoofdbeweging, vloek, “Uh-huh”
en “objection”. Niet schrikken dus als een
transcript van een verhoor van acht uur
meer dan 400 pagina’s lang is.

Ik ben meteen meegenomen naar
allerlei feestjes en etentjes.
Wat is de achtergrond
van je secondment naar
New York?
In het team van Hendrik Jan
Biemond werkte ik onder
andere aan grote onderzoeken
bij financiële ondernemingen.
Daarbij zijn steeds vaker ook
Amerikaanse toezichthouders
betrokken, ook als de feiten niet
in de VS hebben plaatsgevonden.
Zulke onderzoeken brengen
bovendien het risico op
Amerikaanse class actions met
zich mee. Veel cliënten zien
dit als de belangrijkste risico’s
van een groot onderzoek, en
Amerikaanse advocaten worden
dus ook steeds vaker betrokken
in onze zaken. Tijdens mijn
secondment wil ik graag ‘handson’ aan zulke zaken werken en
zo ervaren hoe we cliënten beter
kunnen adviseren.
Voldoet je secondment
aan je verwachtingen?
Litigation in de VS staat bekend
om de uitgebreide discovery,
een proces waarbij bepaalde
categorieën documenten
beschikbaar moeten worden
gesteld aan de wederpartij,
in grote zaken gaat het soms
om miljoenen documenten,
voornamelijk e-mails. Ik had dus
verwacht dat ze mij in het begin
vooral documenten zouden laten
reviewen in een dataroom. Dat
viel gelukkig erg mee, aangezien
het kantoor dergelijke reviews
vrijwel altijd outsourcet (vaak
naar India).
Ik werd al snel betrokken
in twee grote zaken waarin
toezichthouders onderzoek
doen en onze cliënten worden

aangesproken in een class
action, dus precies waarvoor
ik gekomen ben. Eén van de
taken van ons team was het
analyseren van deposition transcripts
(te vergelijken met processenverbaal van getuigenverhoren).
Die transcripts bevatten letterlijk
iedere kuch, hoofdbeweging,
vloek, “Uh-huh” en “objection”.
Niet schrikken dus als een
transcript van een verhoor van
acht uur meer dan 400 pagina’s
lang is. Vanwege de hoeveelheid
wordt het altijd verdeeld over het
team. Omdat ik niet toegelaten
ben tot de New York Bar kan ik
niet in persoon bij de deposition
aanwezig zijn. Maar doordat
het transcript zo letterlijk en
gedetailleerd is uitgewerkt, heb
je echt het gevoel in de zaal
aanwezig te zijn.
Hoe is het leven in
New York zelf?
Het leven hier is erg comfortabel.
Het appartement dat kantoor
voor me heeft geregeld is
van alle gemakken voorzien
en heeft, net zoals bijna alle
appartementen hier, een 24-uurs
receptie inclusief een doorman
(die daadwerkelijk de deur
voor je open doet). Dat is niet
alleen veilig, maar heeft ook als
voordeel dat je niet thuis hoeft te
zijn voor pakketjes die bezorgd
worden. Mijn kantoorgenoten
laten dus alles wat je kunt
bedenken thuis bezorgen en
sommigen komen dus letterlijk
niet meer fysiek in een winkel.
De dagelijkse boodschappen
zijn overigens veel duurder dan
in Nederland en er wordt amper
zelf gekookt. Daardoor stikt het
wel van de goede restaurants in

de buurt. Ik kom zelden twee
keer in hetzelfde restaurant
omdat ik zoveel mogelijk wil
genieten van het enorme aanbod.
Welke verschillen ervaar
je tussen werken in New
York en Amsterdam?
Op kantoor heeft bijna iedereen
een eigen kamer. Daardoor is
het wat stiller dan in Amsterdam
(met uitzondering van de
constant loeiende sirenes en
het getoeter op straat, maar
dat went snel). Er is ook geen
restaurant/kantine, dus iedereen
haalt buiten lunch (ongeveer elk
denkbare keuken is beschikbaar
binnen vijf minuten lopen van
kantoor). Overigens betekent
dit niet dat onze Amerikaanse
kantoorgenoten gesloten zijn,
integendeel. Ik ben door hen
meteen meegenomen naar
allerlei feestjes en etentjes en
voorgesteld aan hun vrienden
buiten kantoor. En ondanks dat
er, helaas, geen kantoorborrel
is, gaat er op donderdag en
vrijdag vaak genoeg een groepje
medewerkers de stad in.

