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Overstap van de week is Frits Oldenburg (52). Oldenburg is sinds kort als of counsel verbonden aan FG Lawyers 

in Amsterdam. Hiervoor was hij notaris en partner bij NautaDutilh. Oldenburg heeft zich gespecialiseerd in het 

ondernemingsrecht en de daaraan gerelateerde Europese wet- en regelgeving en hij adviseert op die terreinen 

zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten. 

Waarom ben u overgestapt naar FG Lawyers? 

Tot medio 2012 was ik, naast mijn werkzaamheden binnen NautaDutilh, lid van het bestuur van de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De notariële beroepsgroep bevindt zich, zoals bekend, al geruime tijd in 

zwaar weer. Allerlei perikelen hebben er in 2012 toe geleid dat het bestuur van de KNB is opgestapt en als ik kijk 

naar de huidige ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, dan vrees ik dat het huidige bestuur van de KNB weer 

een stormachtige tijd te wachten staat. Mijn vertrek bij de KNB heeft mij snel op het spoor gezet dat het tijd was 

voor nieuwe vergezichten. Notaris ben je 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar er zijn ook andere 

interessante dingen te doen en uitdagende functies te vervullen. Zo ben ik sedert 1 juli j.l. lid van de Commissie 

Publiek Belang die specifiek toezicht houdt op de accountantsorganisatie van PricewaterhouseCoopers en treed 

ik per 1 januari a.s toe tot het bestuur van het nieuwe District Noord- en Oost Gelderland van het Rode Kruis. 

Maar ik wilde niet volledig afscheid nemen van mijn rol als adviseur op het gebied van het ondernemingsrecht. 

Mijn vrienden Jan Paul Franx en Gijs Gerretsen boden mij de gelegenheid om, naast mijn nieuwe taken en 

functies, als of counsel binnen hun nieuwe kantoor aan de slag te gaan. Ik ervaar dat als een feest. 

Hoe is FG Lawyers op uw pad gekomen? 

Ik ken de partners van FG Lawyers al heel lang en we spreken en spraken elkaar met grote regelmaat. Ik heb 

met hen uitgebreid gewerkt en we weten dan ook precies van elkaar wat we van elkaar kunnen verwachten. Onze 

expertises vullen elkaar perfect aan. 

Wat spreekt u het meest aan het kantoor aan? 

De kleinschaligheid, de flexibiliteit, de schat aan ervaring en expertise en niet in het minst de humorvolle omgang 

met elkaar. 

Wat wilt u bereiken binnen FG Lawyers? 

Als ervaren ondernemingsrechtdeskundige wil ik een duidelijke waardevolle bijdrage leveren aan de advisering 

van de clientèle van FG Lawyers en aan de uitbouw van het kantoor. 

Wat is het eerste dat u in uw nieuwe werkkamer heeft neergezet? 

30 verhuisdozen. 

 


