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Door Hieke Jippes

Het internationale advocaten-
kantoor Allen & Overy heeft
de Londense City een schok

bezorgd door als eerste in de magic
circle van grote, internationale juridi-
sche firma’s een deel van zijn onder-
steunende diensten uit het dure Lon-
den weg te halen. Het gaat om admi-
nistratieve taken en om voorberei-
dend juridisch werk.

Al even opmerkelijk is dat het pro-
fijt van deze actie toevalt aan uitgere-
kend Belfast. De hoofdstad van
Noord-Ierland versloeg daarmee ne-
gentien andere mogelijke locaties
w e r e l d w ij d .

Belfast lijkt op het eerste gezicht
niet de meest voor de hand liggende
keuze. Zeker niet gezien het feit dat
Allen & Overy de overplaatsing van
de circa 180 banen aan Londens Bis-
hop Square, het komend najaar, be-
kendmaakte op hetzelfde ogenblik
dat de politie in Noord-Ierland, te-
gen de trend van forse overheidsbe-
zuinigingen in, 200 miljoen pond
extra kreeg om de hernieuwde ter-
reurdreiging in de Britse provincie te
b e s t r ij d e n .

Allen & Overy – wereldwijd 37
kantoren in 26 landen met in totaal
5.000 werknemers – wil binnen drie
jaar in Belfast aan 300 mensen werk
geven. Invest Northern Ireland (INI),
de overheidsorganisatie die investe-
ringen in de provincie moet aantrek-

ken, subsidieert deze nieuwe werk-
gelegenheid met 2,4 miljoen pond.

De advocatenfirma zelf hoopt
door deze operatie in vier jaar 10 mil-
joen pond te bezuinigen. „Relatief
gezien natuurlijk peanuts op een
omzet van ruim 1 miljard pond”,
zegt Wim Dejonghe, partner van het
bedrijf en de man die verantwoorde-
lijk is voor de verhuizing.

Klachten van onder meer de vak-
beweging in Noord-Ierland, dat de
INI-subsidie in feite naar de 180 ver-
huizers uit Londen gaat, legt hij
schouderophalend naast zich neer.
„De aard en de hoogte van de subsi-
die voor het scheppen van banen zijn
Europees gereguleerd. Die subsidie
gaf de doorslag niet. Er zijn goedko-
pere plaatsen denkbaar die we ook op
de lijst hadden staan: Manila, Kairo
b ij v o o r b e e l d . ”

Dejonghe moet nog zien hoeveel
employees uit Londen daadwerkelijk
naar Belfast willen verhuizen. Een
interne consultatieronde daarover is
gaande. „Het hoofdmotief is niet
meteen die bezuiniging van 10 mil-
joen pond. Het hoofdmotief is het lo-
gischer indelen van de taken van een
organisatie die is uitgegroeid van een
Londense advocatenfirma tot een
wereldwijd bedrijf. Klanten vragen
om kostenbeheersing.”

Britten zijn al geruime tijd ge-
wend aan het feit dat de telefonische
klantenservice van hun bank, hun te-
lefoonbedrijf of hun spoorwegmaat-
schappij wordt uitgevoerd door
werknemers met een zwaar Indiaas
of Filippijns accent, ver verwijderd
van de Britse thuisbasis. Zó onver-
staanbaar worden van hun aanwijzi-
gingen soms gevonden, dat verschil-

lende bedrijven inmiddels weer zijn
afgestapt van dit uitbesteden van re-
latief ongeschoold werk aan callcen-
tra in lagelonenlanden met (een
soort van) Engels als voertaal.

Nieuw aan de stap van Allen &
Overy is dat het hier gaat om een eli-
tefirma die als eerste op enige schaal
hoogwaardig werk (IT, human resour-
ces, financiën, maar ook juridisch
voorwerk) buitenshuis brengt, dat én
hoogst vertrouwelijk van aard is én
geen afbreuk mag doen aan de hoog-
waardige kwaliteit waarvoor het be-

drijf zijn klanten laat betalen.
Het Nederlandse bedrijf Buck

Consultants International (BCI) was
nauw betrokken bij de zoektocht van
Allen & Overy naar de ideale vesti-
gingsplaats voor zijn afdeling onder-
steuning. Ben Engel, senior consul-
tant bij BCI, kan de keus voor uitge-
rekend Belfast gemakkelijk uitleg-
gen: „Noord-Ierland heeft twee uni-
versiteiten met juridische faculteiten
die keer op keer in de top 5 van Britse
universiteiten zitten. Die leveren elk
jaar 600 afgestudeerde juristen af,
voor wie er maar 120 banen in de pro-
vincie zelf zijn. Elk advocatenkan-
toor kan daar the best and the brightest
uitplukken en meteen intern oplei-
den tot zijn ideale medewerker.”

Allen & Overy hebben volgens De-
jonghe een hele grote slag geslagen.
„Natuurlijk, cultuur en taal komen
overeen met die van het hoofdkan-

Belfast goedkope satelliet van de City

Advocatenkantoor
Allen & Overy
hevelt 180 banen
over van Londen
naar het veel goed-
kopere Belfast. Zo
blijft de firma
concurrerend en
kan Londen zich
handhaven als
sterk financieel
centrum, zegt de
directie.

Door Nicolas Véron

De City in London, het belang-
rijkste financiële knooppunt
van Europa, heeft de afgelo-

pen vijftien jaar geprofiteerd van een
bijzondere combinatie van factoren.
De City had veel baat bij de Europese
financiële integratie, die tot stand
kwam onder invloed van de pogin-
gen van de Europese Unie om één ge-
meenschappelijke markt voor finan-
ciële diensten te scheppen en van de
wereldwijde trend om belemmerin-
gen in het grensoverschrijdende fi-
nanciële verkeer weg te nemen.

Tegelijkertijd bleef het hele Britse
financiële stelsel, inclusief de City,
grotendeels ongereguleerd, stoelend
op de filosofie van de ‘zachte aanpak’
van de Britse toezichthouder op het
financiële systeem, de Financial Ser-
vices Authority (FSA). Ook het belas-
tingklimaat was zeer mild.

De Britse regering en de publieke
opinie protesteerden niet, omdat ze
het floreren van de City beschouw-
den als een bonus voor het hele land.
En de Europese autoriteiten waren
over het algemeen gaarne bereid de
dereguleringsfilosofie te volgen, om-
dat ze de nationale grenzen binnen
de Europese Unie wilden slechten.

Deze combinatie van factoren is
door de financiële crisis van tafel ge-
veegd. De Britse politieke consensus
heeft een scherpe draai gemaakt.
Bankiers kregen de schuld van de
huidige economische problemen. De
hoofden van de FSA en de Bank of
England hebben het voortouw geno-
men bij mondiale oproepen tot het
aan banden leggen van de bedrijfs-
modellen van financiële firma’s. In-
tussen vergroot het ferme streven
naar het in evenwicht brengen van de
begroting de druk om de belastingen
voor de City en de rijke individuen
die daar verblijven te verhogen.

Het Verenigd Koninkrijk wordt te-
vens geraakt door veranderingen aan
de overzijde van het Kanaal. De EU
heeft haar eigen cyclus in gang gezet
om het toezicht te verscherpen. Drie
nieuwe Europese toezichthoudende
autoriteiten (ESA’s) zijn op 1 januari
van start gegaan en zullen de situatie
in Londen waarschijnlijk diepgaan-
der beïnvloeden dan wat er vóór de
crisis van het vasteland afkwam.

Tot deze nieuwe waakhonden be-
horen de European Securities and
Markets Authority (ESMA) in Parijs
en de European Banking Authority
(EBA) in Londen. Zij zijn belast met
het opstellen van één rulebook, dat de
financiële regelgeving meer moet
harmoniseren dan de bestaande Eu-
ropese richtlijnen. Zij moeten ook
rechtstreeks toezicht uitoefenen op
marktpartijen, zoals de kredietbe-
oordelaars in het geval van de ESMA.

Het Verenigd Koninkrijk is op een
cruciale topconferentie in juni 2009
akkoord gegaan met deze hervor-
mingen, toen de herinnering aan de
IJslandse crisis nog vers in het geheu-
gen lag en er sprake was van een al-
lesoverheersende angst om in de kou
te blijven staan. Maar nu lijken velen
in Londen op deze afspraken te wil-
len terugkomen.

Er zou zich een interessante paral-
lel kunnen voordoen. Begin jaren ne-
gentig stemde Duitsland ermee in
zijn monetair beleid te delegeren, als
onderdeel van de prijs die het land

moest betalen voor een Europese
eenheidsmunt (euro) en de daarmee
samenhangende versterking van die
ene Europese markt. Maar de huidi-
ge crisis heeft de Europese Centrale
Bank, ondanks haar vestiging in
Frankfurt, ertoe gedwongen zich
niet langer als een wat groter uitge-
vallen Bundesbank te gedragen.

De reacties in Duitsland, inclusief
de recente ontslagname van de presi-
dent van de Duitse centrale bank
Axel Weber, laten zien hoe gevoelig
het verlies van monetaire soevereini-
teit daar nog steeds ligt. Op overeen-
komstige wijze heeft het Verenigd
Koninkrijk de ESA’s geaccepteerd ter
wille van de Europese financiële inte-
gratie, zonder zich ten volle te heb-
ben gerealiseerd wat de consequen-
ties zouden kunnen zijn.

De grootste angst van de City is dat
haar positie als ‘p o o r t wa ch t e r ’ wordt
ondermijnd in de belangrijkste
transcontinentale financiële relatie
ter wereld, die tussen de VS en Euro-
pa. Vanuit dit gezichtspunt kan een
gevecht over de ESA’s een veel grote-
re dreiging blijken dan bijvoorbeeld
de fusie tussen Deutsche Börse en
NYSE Euronext.

Op dit moment zijn de nieuwe toe-
zichthoudende instanties nog klein
en kwetsbaar. Hun beheersstructuur,
die evenveel gewicht toekent aan alle
lidstaten van de Europese Unie, zal
waarschijnlijk leiden tot enige aan-
loopproblemen. Maar het is vrijwel
zeker dat de ESA’s in de loop der tijd
zullen groeien. Grote Amerikaanse
financiële firma’s zullen hun pogin-
gen steunen om ten strijde te trekken
tegen financieel protectionisme op
het Europese vasteland. De onver-

mijdelijke fricties met Londen zullen
veel meer inhoud hebben dan het ge-
bruikelijke ‘landjepik’.

Uiteraard liggen er veel grotere
uitdagingen voor het Britse EU-be-
leid in het verschiet. In de eurocrisis
gedraagt Londen zich momenteel –
anders dan bijvoorbeeld Zweden of
Polen – alsof het zich zou kunnen
vrijwaren van de gevolgen van de
nieuwe economische beheersafspra-
ken. Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Hoe dan ook, het Verenigd Ko-
ninkrijk zal vermoedelijk niet aan de
zijlijn willen blijven staan. Maar het
kan even duren voordat er meer dui-
delijkheid komt. Op de korte termijn
is het voor iedere Britse politicus die
te maken heeft met eurosceptische
kiezers, het makkelijkst zijn kop in
het zand te steken.

De controverses over de toene-
mende macht van de ESA’s zullen be-
langrijke pijnpunten worden in de
betrekkingen van tussen het Vere-
nigd Koninkrijk en zijn Europese
partners. De omstandigheden van
vóór de crisis, toen de City pan-Euro-
pese activiteiten kon ontplooien bij
ontstentenis van pan-Europees toe-
zicht, waren onhoudbaar. Het is ook
niet te verwachten dat ze terugkeren.
Maar veel spelers in de City zijn nog
steeds niet bereid de nieuwe stand
van zaken onder ogen te zien. De vrij-
wel volledige afwezigheid van enig
debat over de EU in Londen dezer da-
gen is zorgwekkend.

Nicolas Véron is verbonden aan het Brue-
gel Instituut in Brussel en aan het Peter-
son Institute for International Economics
in Washington.

Vertaling: Menno Grootveld

Londen kan niet
aan de zijlijn
blijven staan

De macht van toezicht-
houders op de financiële
markten neemt toe, maar veel
spelers in de Londense City
zijn nog niet bereid die
nieuwe realiteit onder ogen te
zien, betoogt Nicolas Véron.
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A d v e rt e n t i e

‘Belfast is de kwaliteit
hoog en de prijs laag’
Ben Engel, Buck Consultants

toor en Belfast is bovendien dicht ge-
noeg bij Londen, zodat de echte grote
jongens ook nog eens in een dag op
en neer kunnen vliegen, als dat moet.
Maar wat Noord-Ierland biedt, is een
ongekend hoge kwaliteit en motiva-
tie onder de aspirant-werknemers,
terwijl voor het bedrijf de kosten on-
gekend laag zijn. Een afgestudeerde
rechtenstudent begint in het dure
Londen op een salaris van 50.000 tot
60.000 pond. In Belfast ligt dat tus-
sen de 22.000 en 25.000.”

Engel en Dejonghe achten beiden
het veiligheidsrisico van Belfast als
vestigingsplaats „niet groter dan el-
ders”, omdat, zegt Engel, „eventuele
onrust zich in bepaalde wijken af-
speelt” en dan ook nog vooral rond
de jaarlijkse Oranjemarsen in juli
(waarmee protestanten de overwin-
ning van de Nederlands-Britse ko-
ning Willem III op zijn katholieke ri-

vaal Jacobus II in 1690 herdenken).
„Jonge mensen die wij hierover in-
terviewden dénken daar niet eens
aan.” Dejonghe: „Londen is gevaar-
lijker dan Belfast.”

Helemaal een pionier is Allen &
Overy overigens niet: Citibank ver-
huisde een paar jaar geleden admini-
stratieve diensten (verwerking van
cliëntgegevens) naar Belfast en is
daar nu het boegbeeld van de Titanic
Shipyard, de kantorenwijk rond de
oude scheepswerf Harland & Wolff.
Herbert Smith, een veel kleiner advo-
catenkantoor, opent dit voorjaar een
dependance in Belfast voor twintig
juristen en juridische assistenten.

Bill Montgomery van INI zegt dat
projectontwikkelaars op de door de
crisis zwaar getroffen onroerend-
goedmarkt „over elkaar heen rollen
om de naam van Allen & Overy” op de
gevel van een van hun leegstaande
nieuwbouwkantoren te kunnen zet-
ten. „Er kan hier heel scherp worden
onderhandeld over prijs.”

Dejonghe: „Het is waanzin om in
een van de duurste steden ter wereld,
Londen, diensten te verlenen, zoals –
ik noem maar iets – het uitrekenen
van het salaris van een van onze part-
ners in Bratislava. Je kunt hier in
Londen nauwelijks nog mensen vin-
den die in de nachtelijke uren achter
hun pc willen kruipen ten behoeve
van een zaak die in India moet wor-
den afgehandeld. Dat is een marktre-
aliteit. Voeg daarbij de wedloop om
talent tussen de grote bedrijven on-
derling, het feit dat mensen vaak
twee uur moeten reizen om hier te
komen, plús de prijs van kantoor-
ruimte, en het ligt zó voor de hand
om anders naar een bedrijf als het on-
ze te gaan kijken. Geloof me, ieder-
een gaat dit doen: door uitbesteding
van taken aan een dienstverlener, zo-
als CMS Camera McKenna vorig jaar,
of door juridische voorwerk elders
onder te brengen.”

De City wordt daar volgens De-
jonghe niet armer van. „Ik beschouw
deze stap naar Belfast als een investe-
ring. Door het bedrijf op zo’n manier
concurrerend te houden, houd je ook
Londen als financieel centrum in
stand. Daarvan profiteert de Engelse
economie. Ja, de City is een van de
duurste financiële centra, maar er is
nergens zó’n infrastructuur van
diensten en alles wat daar mee sa-
menhangt als hier. Ondanks de op-
komst van Hongkong, Shanghai,
ben ik ervan overtuigd dat Londen
zijn positie als een van de grootste
vijf financiële centra te wereld zal be-
houden.”

Het hoofdkantoor van Allen & Overy op Bishop Square in Londen. De internationale advocatenfirma verplaatst
180 hoogwaardige banen naar Belfast in Noord-Ierland. Fo t o ’s Alex MacNaughton

Strenger toezicht onontkoombaar

‘Toenemende macht
van toezichthouders
doet pijn in de City’

Hongkong duurste kantoorlocatie
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Rio is de runner-up
Wereldwijd zijn de huren op de de
belangrijkste kantoormarkten in
2010 sterk gestegen, meldde de
vastgoedmanagementfirma Cus-
hman & Wakefield begin deze
maand. Door het krachtige herstel
op de Aziatische kantorenmarkt
nam Hongkong de koppositie
over. Ook in Brazilië gingen de hu-
ren flink omhoog. Rio de Janero
sprong zelfs New York voorbij.

Niet eerder eindigde een
Zuid-Amerikaanse locatie zo
hoog. Londen noteerde de hoog-
ste stijging binnen Europa. De
huisvestingslasten op de Zuidas
in Amsterdam, de duurste locatie
van Nederland, lagen op 507 eu-
ro. Daarmee staat de Zuidas vol-
gens Cushman & Wakefield we-
reldwijd op de 21e en in Europa
op de 9e plaats.


