
CURRICULUM VITAE 

      
 

Personalia: 

Achternaam:  Over de Linden 

Voornamen:  Heleen Marie Aline 

Kantooradres:  Rechta Advocatuur B.V. 

   Utrechtsedwarsstraat 138-HL 

   1017 WK  Amsterdam 

Tel:   (+31) 20-4033623 

Mobiel:  (+31) 6-21280276 

e-mail:   info@rechta.com 

website:  www.rechta.com 

LinkedIn:  Heleen over de Linden 

Facebook:  HeleenOverDeLinden 

 

Opleiding: 

2015-2019 Promotieonderzoek Universiteit van Groningen (RuG)  

2014-2015 Postdoctorale opleiding werkcolleges Burgerlijk procesrecht, gegeven door 

uitsluitend rechters (Academie voor de Rechtspraktijk) 

2011-2012 Postdoctorale opleiding Ondernemingsrecht (Juridische Academie) 

2006-heden Diverse post doctorale cursussen in verband met permanente opleiding 

Oktober 2009 Stageverklaring Advocatuur 

2006-2009  Advocaat-stagiaire 

2006-2008 Beroepsopleiding advocatuur NOvA (afgerond) 
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2004-2006 Beroepsopleiding belastingadviseur NOB (nagenoeg afgerond) 

2000-2004  Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam 

 2001 propedeuse rechten (cum laude) 

2004 doctoraal fiscaal recht met civiel effect 

1985-1991  Russische taal en letterkunde Universiteit van Amsterdam  

1986 propedeuse Russisch (cum laude) 

1991 doctoraal Russisch 

1988 Poesjkin instituut Moskou, Russische taal-, en letterkunde 

(uitwisselingsprogramma Universiteit van Amsterdam. 1 jaar. Certificaat 

behaald 

1984- 1985 Université de Sorbonne,  Paris IV, 1 jaar. Certificaat Franse taal-, en 

letterkunde 

1984  VWO diploma. 

 

Stages:  

2005 Juli/ augustus stage bij internationale fiscale praktijk Deloitte Moskou met als 

doel o.a. opzetten samenwerking, Russia desk, nieuwsbrief, tax planning voor 

Russische ondernemingen, toepassing verdragsbepalingen ter voorkoming 

van dubbele belasting; 

2004 September/oktober: Scriptiestage Baker & Mc. Kenzie Amsterdam 

onderwerp: de Yukos zaak. 

 

Relevante werkervaring: 

Oktober 2009- 

Heden Advocaat bij Rechta Advocatuur B.V. in Amsterdam. Oprichter en 

eigenaar. Specialisatie: contractenrecht, (internationaal) personen-, en 

familierecht, procesrecht, arbeidsrecht en het bijstaan van zowel 

Russische als Nederlandse MKB ondernemers. (Meer informatie: 

www.rechta.com) 

 

2006-2009 Advocaat-stagiaire, eerste periode bij Abma Schreurs Advocaten en 

Notarissen in Volendam, vervolgens (toen kantoor ophield te bestaan) 

bij Considine Advocaten Rotterdam. Fiscale en commerciële 

procespraktijk met nadruk op personen-,en familierecht en 

verbintenissenrecht, in mindere mate arbeidsrecht en 

ondernemingsrecht. Ook kantoorwebsite bijgehouden met nieuws uit 

de rechtbank op familierechtelijk gebied. 



2004-2006 Deloitte belastingadviseurs Amsterdam. Fiscale adviespraktijk Core tax 

(International taxation, nadruk op Japanse multinationals actief in 

Nederland). Teamleader BRIC Russia;  

2003-2004 Deloitte belastingadviseurs Amsterdam. Tax compliance center (TCC), 

aangiftepraktijk vennootschapsbelasting, (hoofdzakelijk houdster en 

financieringspraktijk), parttime functie tijdens studie fiscaal recht. 

1997-2000 Diverse periodes met Nederlandse echtgenoot en kinderen in Rusland 

gewoond en gewerkt. Werkzaamheden bestonden o.a. uit het opzetten 

van-, en participeren in bedrijven om vervolgens het Nederlandse 

aandeel daarin aan Russische ondernemers te verkopen; 

1988-1997 Zelfstandig ondernemer. Oprichter en eigenaar Bolsjoj reizen 

Amsterdam, gespecialiseerd in (studie) reizen naar de voormalige 

Sovjetunie (tegenwoordige GOS-landen). Reisorganisatie tijdens studie 

opgezet; 

1997 Bolsjoj reizen verkocht aan grote Nederlandse touroperator (welke tot 

op heden onder de naam Bolsjoj reizen actief is). 

 

Talenkennis:  

  Nederlands (moedertaal), Russisch (niveau moedertaal), Frans goed, Engels 

goed, Oekraïns (basis), Duits (basis). 

 

Hobby’s:  

Hardlopen (niveau halve marathon, meest recente halve marathons: 

Amsterdam 18 oktober 2015 en Egmond 10 januari 2016), ZuidasRun 16,1 

km. 12 juni 2016) alpine skiën, bergbeklimmen en culturele activiteiten (kunst-, 

en klassieke muziek), lezingen en bijeenkomsten bezoeken van o.a. 

Ruslandtafel en Juridische Tafel op Koninklijke industrieele Groote Club en 

van de Franse Tafel bij De Witte. 

 

Bestuursfuncties:  

 

2008- heden Bestuur Rusland Tafel & Oost-Europa & Centraal Azie Tafel van de 

Koninklijke Industrieële Groote Club (KIGC) Amsterdam, vanaf 2008 

commissielid en vanaf januari 2013 voorzitter. Tevens penningmeester 

Stichting Rusland Dag. 

2003- 2013 Penningmeester Stichting Areópagus Waterland (Stichting voor kerk, cultuur 

en samenleving: ten behoeve van bevordering culturele activiteiten in de 

gemeente Waterland). 



 

Recente publicaties: 

April 2016: Referendumboekje (Onbelichte feiten en wetenswaardingheden over het 

referendum van 6 april 2016 inzake het associatieverdrag met Oekraïne). 

ISBN: 978-90-823379-1-4. 

April 2015: “Sancties tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim, feiten en 

wetenswaardigheden, do’s and don’ts.  ISBN: 97890823379. (Bundeling van 

vijf nieuwsbrieven die in de periode augustus 2014 - april 2015 zijn 

verschenen). 

November 2014: Tijdschrift artikel in GLOBE van Fenedex over de sancties tegen Rusland. 

Ook digitaal verkrijgbaar op de website van Fenedex: 
http://fenedex.nl/content_db/fenedexpress/item/demontage-van-de-

wereldeconomie.html?src=%2Fdossier-rusland-a-oekraine.html  

Augustus 2014  

heden:  Promotieonderzoek; 

Diverse interviews en ingezonden brieven over de sancties tegen Rusland, 

Oost-Oekraïne en de Krim, onder andere gepubliceerd in het Financieele 

Dagblad op 23 december 2014, 3 januari 2015 en 6 februari 2016 en in het 

NRC Handelsblad op 1 augustus 2015.  


