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Alice van der Schee
Alice van der Schee is sinds 1990 als advocaat en sinds 2001 als
partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep
Herstructurering & Insolventie, waaraan Alice leiding geeft. Alice
wordt vaak benoemd als bewindvoerder in surséances en curator in
faillissementen. Zo werd zij aangesteld in spraakmakende
faillissementen, zoals TCN Urop SE en Koops Furness N.V.
Wat Alice onderscheidt als advocaat is dat zij tweetalig is en ook in
Duitsland Rechtsanwältin is. Hierdoor kan zij voor Duitse cliënten een
brug slaan naar de Nederlandse juridische situatie. Tegelijkertijd kan
zij voor Nederlandse ondernemers die in Duitsland actief zijn de
verschillen tussen de beide rechtsstelsels verklaren en vanuit haar
kennis van de Duitse cultuur zorgen voor een passende oplossing.
Werkzaamheden
Alice adviseert cliënten binnen de volgende deelgebieden:
 Begeleiding bestuurders en alle andere stakeholders bij
bedrijven in moeilijkheden
 Begeleiden van herstructureringen
 Begeleiden van bedrijven en ondernemers in
moeilijkheden
 Begeleiden van doorstarts
 Begeleiden van Duitse bedrijven bij hun Nederlandse
activiteiten, met name op het gebied van het
ondernemingsrecht
 Begeleiden van Nederlandse bedrijven bij hun Duitse
activiteiten
 Adviseren over bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures
en het voeren van dergelijke procedures
 Adviseren en procederen op het gebied van het
accountantstuchtrecht

Alice van der Schee
+31 30 25 95 567
alicevanderschee@vbk.nl
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German Desk
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Retail

Overig
Alice is lid van Insolad, Insol Europe, Insol World, TMA Nederland, de NVRII (Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht), de Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und
Sanierung van de Deutscher Anwaltverein, is Buitengewoon lid van het Verband Insolvenzverwalter
Deutschlands, de Deutscher Anwaltverein en het Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirtschaftsrecht.
Alice is van 2009 tot 2016 lid geweest van het bestuur van INSOLAD (Vereniging voor
Insolventieadvocaten) en van 2014-2016 was zij Voorzitter van het bestuur van de DeutschNiederländische Rechtsanwaltsvereinigung. Momenteel is Alice Vice-Chairman van de Board of Directors
van SCG Legal en Lid van de Council van Insol Europe.
Van Benthem & Keulen
Transparantie, topkwaliteit en toegankelijkheid: de nieuwe standaard? Zo nieuw is het niet voor ons. Al
bijna 80 jaar zijn wij Van Benthem & Keulen: het toegankelijke topkantoor in advocatuur en notariaat. Met
ruim 80 juridische professionals is Van Benthem & Keulen hét ambitieuze fullservicekantoor dat haar eigen
koers vaart en topkwaliteit koppelt aan kennisdeling.
Wij geloven in persoonlijk contact. Cliënten noemen onze aanpak verfrissend. Wij noemen het een
wezenlijk kenmerk van onze identiteit. We kunnen én willen niet anders. Van Benthem & Keulen: hét
toegankelijke topkantoor.

