
ENTREPRENEUR___VGvisie #10/2015___119__118___VGvisie #10/2015___ENTREPRENEUR

‘ IEDER 
KANTOOR 
NOEMT 
ZICHZELF NO 
NONSENSE, 
RECHTSTAETE 
ÍS HET’

Ton Oostenrijk en Charles 
van Rijckevorsel:
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haalt RechtStaete dergelijke jonge talenten 

graag in huis. Ze zijn fel, assertief, houden je 

scherp én zorgen er voor dat wij ook met 

onze tijd mee gaan, bijvoorbeeld op het 

gebied van kennisvergaring. In feite dus een 

soort kennis en ervaringsimport.’

Meerwaarde

Van Rijckevorsel: ‘RechtStaete is een toon-

aangevend niche-kantoor dat zich wat de 

kwaliteit van de dienstverlening betreft kan 

meten met de grote kantoren. Dankzij een 

minimale overhead en scherpe tarieven, durf 

ik te stellen dat onze prijs/kwaliteit-verhou-

ding een van de beste van Nederland is.’

Oostenrijk: ‘We zijn niet alleen inhoudelijk 

sterk, maar ook buitengewoon pragmatisch 

en oplossingsgericht. Ieder kantoor noemt 

zichzelf ‘no nonsense’. RechtStaete ís het. Bij 

ons hoeft een klant een advies niet zelf uit een 

dik rapport te destilleren. Hij krijgt het zo 

bondig en panklaar mogelijk.’

Trots

Oostenrijk: ‘Ik wil graag winnen, maar weet 

hoe ver ik kan gaan. De belastinglast van mijn 

Durven

Oostenrijk: ‘Toen ik in 2001 voor Recht-

Staete werd gevraagd, was er niets op het 

fiscale vlak. Ik kwam van Andersen Belasting-

adviseurs en moest de fiscale tak helemaal 

vanaf de grond opbouwen. In het begin ben ik 

dag en nacht bezig geweest met het opbouwen 

van een netwerk. Van een klantenbestand. Na 

drie maanden kwam René Maat erbij. Inmid-

dels telt RechtStaete zeven fiscalisten en 

hebben we een uitstekende naam binnen de 

vastgoedwereld. Maar de onzekerheid van die 

beginperiode zal ik nooit vergeten. Ik was een 

jaar of 38, had een flinke hypotheek, wist nog 

niet of het zou lukken voldoende werk te 

genereren en kon niet meer gebruik maken 

van het netwerk, de kennis en ervaring van 

anderen bij Andersen.’ 

Van Rijckevorsel: ‘Ik was bij Baker & 

McKenzie net tot partner benoemd, toen 

twee collega’s mij vroegen om samen een 

eigen kantoor te beginnen. Dat is RechtStaete 

geworden en in het begin heb ik mij nog wel 

eens achter mijn oren gekrabd. De samenwer-

king met de andere partners liep aanvankelijk 

niet goed en ik miste de internationale 

aspecten die mijn werk bij Baker & McKenzie 

hadden gekenmerkt. Het bleken opstartpro-

blemen. Door heel veel transacties te bege-

leiden, hebben we volop geprofiteerd van de 

hausse die de vastgoedwereld aan het begin 

van de 21e eeuw in zijn greep had. Tot de 

klap kwam in 2008. Binnen de juridische 

dienstverleningstak is de focus sindsdien 

verschoven naar de herstructurering van 

portefeuilles, de herontwikkeling van 

gebouwen en vooral veel procederen.’

Talent

Van Rijckevorsel: ‘Veel jonge talenten 

beginnen bij een groot kantoor. Ze kunnen 

daar klankborden met leeftijdgenoten en 

hebben bijvoorbeeld een wetenschappelijk 

bureau om op terug te vallen, als ze er zelf 

niet uitkomen. Dat heeft zo z’n voordelen.’ 

Oostenrijk: ‘Nadat ze op die manier een 

paar jaar bij een groot kantoor zijn gerijpt, 

Klein maar fijn. Zo staat advocaten- en belastingadvieskantoor  
RechtStaete bekend binnen de vastgoedsector. Twee van de vijf  
partners, Ton Oostenrijk en Charles van Rijckevorsel, reageren  
openhartig op enkele steekwoorden. 

‘ Wat de kwaliteit 
van de dienst-  
verlening betreft 
kan RechtStaete 
zich meten met de 
grote kantoren’

Naam

Charles van Rijckevorsel (49)

Burgerlijke stand: samenwonend, 
twee zoons (9 en 11 jaar)
Studie

Nederlands en Internationaal Recht 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Aansluitend magister studie (LL.M) 
aan de Universiteit van Hamburg
Werk

Baker & McKenzie (1994-2001), 
sinds 2001 advocaat/partner van 
RechtStaete

het groeien. RechtStaete heeft een dusdanige 

naam en faam dat jonge talenten graag na een 

paar jaar bij een groot kantoor graag willen 

werken. Ik hoop dat er onder die jonge aanwas 

genoeg fiscalisten en advocaten zitten met 

dusdanige ondernemerscapaciteiten dat ze het 

stokje op termijn van ons over kunnen en 

willen nemen.’

Van Rijckevorsel: ‘Niet iedereen is ‘part-

nerabel’, om het zo maar eens te noemen. Een 

ambitie of misschien zelfs wel een droom is 

inderdaad dat het voortbestaan van Recht-

Staete is gewaarborgd, als hoogwaardig advo-

caten- en belastingadvieskantoor, als wij op 

een gegeven moment vinden dat het wel mooi 

is geweest.’

Oostenrijk: ‘Ik ben gek op koken, maar mijn 

grote passie is wielrennen. Wat voor mijn 

werk geldt, gaat ook op voor sporten: als ik 

het doe, doe ik het zo goed en hard mogelijk. 

Ik heb inmiddels zes racefietsen, voor elke 

discipline één. Voormalig profwielrenner 

Steven Rooks is één van mijn fietsmaten. Nog 

los van mijn andere sportieve activiteiten, is 

een weekend zonder een flink aantal kilome-

ters op de fiets voor mij absoluut ondenkbaar.’ 

Van Rijckevorsel: ‘Geschiedenis. Auto’s. En 

hardlopen. Dat doe ik mijn hele leven al, maar 

sinds 2012 ligt mijn focus bij de marathon. Het 

begon met een enorme deceptie, want 

vanwege de ravage na orkaan Sandy ging de 

marathon van New York waar ik maanden 

voor had getraind niet door. In 2013 kon ik 

gelukkig op herhaling. Een fantastische erva-

ring. Ik loop nu nog steeds gemiddeld 35 à 40 

kilometer per week. Wat Ton heeft met fietsen, 

heb ik met hardlopen: een leven zonder kan ik 

me niet meer voorstellen.’ 

Naam

Ton Oostenrijk (52)
Burgerlijke stand
samenwonend, twee dochters (12 
en 15 jaar)
Studie

Fiscaal en Nederlands Recht aan 
de Universiteit van Amsterdam. 
Sinds 1995 Master of Real Estate 
(MRE).
Werk

Andersen Belastingadviseurs 
(1990-2010), sinds 2001 advocaat/
belastingadviseur/partner van 
RechtStaete

klanten is minimaal, maar ze blijven aan de 

goede kant van de streep, op een maatschappe-

lijk aanvaardbare manier. Dat is iets om trots op 

te zijn.’

Van Rijckevorsel: ‘Van alle aspecten die mijn 

afwisselende werk kent, ligt mijn hart het meest 

bij procederen. Een grote en uiterst complexe 

zaak winnen… Mooier is er niet. Ik ken niets 

wat me zoveel voldoening geeft en waar ik zo 

trots op kan zijn.’ 

Ambitie

Van Rijckevorsel: ‘We hebben zeker een 

groeidoelstelling. We werken in Amsterdam in 

een eigen pand, dat we van meet af aan deels 

hebben verhuurd. Het zou mooi zijn als het op 

termijn helemaal vol zit met RechtStaete-

advocaten en fiscalisten.’ 

Oostenrijk: ‘Maar we willen niet groeien om 
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