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Waar werken de beste advocaten voor het 
bedrijfsleven? En wat verwachten de 
ondernemingen van hun raadslieden? 
Een exclusieve Trends-enquête bij 
ondernemingen uit de Trends Top 30.000 leert dat 
ze resoluut kiezen voor de advocaat om de hoek. 
Toch draaien grote corporate & 
finance-kantoren op voile toeren. 

Ukent ze wel, de advocatenkantoren die geregeld opduiken 
in onze kolommen. LinkJaters, Allen & Overy, Cleary 
Gottlieb en andere Freshfields hebben een naam als een 

klok. Maar leveren zij de idéale advocaten voor het bedrijfsle
ven? Neen, leert onze exclusieve enquête bij Belgische onder
nemingen (zie kader: Resultaten van de enquête). De cliënten 
selecteren in meerdan 80% van degevallenraadsliedenuit 
minder klassieke, kleinere kantoren als 'beste advocaat voor 
het bedrijfsleven'. 

De rangschikking is verrassend. Het nichekantoor Claeys & 
Engels prijkt op de eerste plaats, op de voet gevolgd door Mo-
nard-D'Hulst, vooral actief in Limburg. Eubelius, zowat de 
uitdaeer van de klassieke kantoren, is nummer drie. 

Beste advocaat: Bart Adriaens 
Bail Adriaens (Claeys & Engels) werd het meest genoemd 

als 'beste advocaat'. ,,Ons kantoor levert aanheel wat bedrij-
ven de tweede raadsman — dus niet de klassieke bedrijfsadvo-
caat — omdat we een stevige reputatie hebben als nichekan
toor voor arbeidsrecht en sociale dossiers," redeneert Adriaens. 
die onder meer Trends-uitgever Roularta adviseert. „Ik deak 
dat cliënten ons spontaan vernoemen, omdat we zo nauw be-
trokken zijn bij hun activiteiten. fk heb soms dagelijks contact 
met mijn West-Vlaamse klanten. Bij een personeelsprobleem 
willen ze immers snel een juridische toets, en dat gebeurt 
meestal via de telefoon. Soms zelfs 's nachts." 

Claeys & Engels heeft vestigingen in Brussel, Antwerpen, 
Kortrijk, Gent en Luik. Chris Engels: „Wij moeten de plaatse-
lijke sociale inspectie, vakbondsmensen en zelfs rechters ken-
nen om met succès onze stiel te kunnen uitoefenen." Toen hij 
nog bij Loeff Claeys Verbeke werkte, drong het département 
van Thierry Claeys sterk aan op régionale kantoren, maar hij 
kreeg dan als antwoord dat New York voorrang had op Kort
rijk. ,JEn men had nog gelijk ook," aldus de uitvinder van de 
formule-Claeys (waarmee de opzegvergoeding wordt bere-
kend). ,,Maar wij redeneerden dat het gewoon niet opgaat om 
bijvoorbeeld bij een herstructurering van een bedrijf in Charle-
roi een advocaat vanuit Brussel te sturen. Dat werkt niet. Van-
daar dat de meeste advocaten in onze niche niet met ons over-
stapten, toen Loeff opging in Allen & Overy. Vandaag draaien 
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beide aparté kantoren beter dan ooit." 
Hoewel Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick zijn 

Antwerpse poot enkele jaren geleden verloor, speelt het volop 
de régionale kaart bij de keuze van de medewerkers.,,Naast de 
normale kwaliteiten en taalvaardigheden is de kennis van het 
Brugs of het Antwerps een sociaal voordeel," lacht vennoot 
Paul Geerebaert. „En eerlijk gezegd, toen ik in leper moest 
pleiten voor Lernout & Hauspie, heb ik mijn West-VIaamse 
tongval niet verborgen." Zijn kantoor—nummer 10 op de lijst 
— kiest na een période van twijfel over de internationalisering 
resoluut voor de onafhankelijkheid, maai' nam wel de plaats in 
van Loeff in het samenwerkingsverband Lex Mundi. 

Advocaat: pleiter of adviseur? 
Erik Monard is met Monard-D'Hulst sterk actief in Lim-

burg en de Kempen, en speelde onder meer een roi in de over-
name van Cash & Fresh door Delhaize. Zijn confrater Xavier 
D'Hulst bestrijkt de Kortrijkse regio. Monard: „We tellen heel 
wat rechtbanktijgers. Ze kennen de lokale praktijken en inzich-
ten van de magistraten. Ons advies is dus sterk lokaal gekleurd, 
op maat van de rechtbank als het ware." 

Ondernemingen, zo blijkt uit de enquête, beschouwen een 
advocaat op de eerste plaats als een pleiter. Hilde Laga, com-
missaris in het gerechtelijk akkoord van Lernout en Hauspie en 
met haar kantoor op nummer acht op de lijst, redeneert: „Het 
recht is een nationaal gegeven, dat zonder probleem door een 

U1NDT HET BEDRIJF HET EREL00N VAN ZIJN 
BEDR(JFSADVOCATEN:(%) 

Laag 1.2 
BB7 

Ieitoog 
Geenidee. 
Geen antwoord 

20,4 
4,1 
6,1 

goede lokale advocaat kan worden aangepakt. Zeker in de 
rechtbanken kunnen die hun roi ten voile spelen, en dat geeft 
hen dan weer voorsprong als adviseur. Aïs een ondernemer 
echt geconfronteerd wordt met een complexe internationale 
transactie, kan hij zich nog altijd vvenden tôt de Linklaters van 
deze wereld." 

Ook Eubelius heeft met Ludo Cornelis een ervaren litigator, 
met daarnaast ook een sterke adviespoot. Het is actief in Brus
sel en Kortrijk, en bouwt sinds kort aan een Antwerpse prak-
tijk. „Ondernemingen als de Gimv, Agfa-Gevaert en Acker-
mans & van Haaren worden nu eenmaal graag thuis bediend," 
verklaart managing partner Koen Geens. 

Jean-Pierre Blumberg (Linklaters, nummer 7 op de lijst) 
kan ervan meespreken. Soms krijgt hij kritische vra- • • • 

TAENDS29SEPTÎMBER 2005 FOCUS147 



De beste advocatenkantoren 
1.CLAEYS& ENGELS 
Antwerpen, Brussel, Gent, 
Kortrijk, Luik 
-Geselecteerd: 
BartAdriaens, Luc Bihain, 
Thierry Claeys, Olivier 
Debray, Chris Engels, 
Jean-Pol Lacomble, Patrick 
Maerten, Olivier Wouters 

MONARD-D'HULST 
Brussel, Hasselt, Kortrijk 
- Geselecteerd: Ina Beelen, 
Ortwin Carron, Frank 
Cleeren.Valérie Fontaine, 
Ben Hermans, Luc Linders, 
Tillo Mestdagh, Erik Monard 

•EUBELIUS 
Antwerpen, Brussel, 
Kortrijk 
- Geselecteerd: Ludo 
Cornelis, Alain François, 
KoenGeens, HansGilliams, 
Frank Hellemans, Philippe 
Hinnekens, Patrick 
Hofstrossler, Jozef Lievens, 
Philippe Mulliez 

4. STIBBE 
Brussel 
- Geselecteerd: Olivier 
Clevenbergh, Luc De Broe, 
Marc Fyon, Rika Heijsse, 
Werner Heyvaert, Rudy 
Nauwelaerts, Jan Peeters, 
Audry Stévenart, Paul Van 
Der Putte, VeraVan Houtte 

^ BAKER &MCKENZIE 
Antwerpen, Brussel 
- Geselecteerd: Jan 
Cerfontaine, Mario 
Deketelaere, Pascal Mallien, 
Olivier Onghena, Pierre 
Scuiier, Koen Vanhaerents 

6. NELISSEN GRADE 
ADVOCATENASSOCIATIE 

Antwerpen, Brussel, 
Leuven 
- Geselecteerd: Joris Deroo, 
Yves Nelissen Grade, Pascal 
Nelissen Grade 

LINKLATERS DE BANDT 
Antwerpen, Brussel 
- Geselecteerd: Jean-Pierre 
Blumberg, Annick De Kimpe, 
Elke Duden, Yves Moreau, 
LucVanaverbeke, Paul Van 
Hooghten.JohanVerbist 

| Antwerpen, Brussel, 
Diegem, Kortrijk, Namen 
- Geselecteerd: Maria 
Ankoné, BartDeMoor, lise 
Govaert.GeertJoosten, 
Bernard Leterme, Johan 
Speecke, FrankVanbierviiet 

NAUTADUTILH 
Brussel 
Geselecteerd: Didier De 
Vliegher, Philippe Péters, 
François Tulkens, Marc van 
derHaeghen,DirkVan 
Gerven 

LIEDEKERKEWOLTERS 
WAELBROECK 
KIRKPATRICK 

Brussel 
- Geselecteerd: Bernard 
Deltour, Werner Derijcke, 
Claude Gonthier, Dominiek 
Hubin, Jules Stuyck, Thierry 
Tilquin 

11. STAPPERS, EtIAERTS 
&THIERS 

Antwerpen 
- Geselecteerd: Marc De 
Block, Birgit Debruyn, Luc 
Eliaerts, Koen Stappers, 
ErikThiers 

GOOSSENS, 
SEBREGHTS, JACQMAIN 

Antwerpen 
- Geselecteerd: Dirk 
Erreygers.GertGeerts, 
BartGoossensJom Peeters, 
Hugo Sebreghts 

LAWFORT 
Antwerpen, Brussel, Gent 
- Geselecteerd: PieterBax, 
Frank Ruelens, Philippe Van 
denBroecke, Olivier Van 

; Fraeyenhoven.WilfriedVan 
Looveren, Johan Verhaert 

Genk 
- Geselecteerd: 
Mathieu Cilissen, Léo Panis, 
BartWindey 

DLAPIPER RUDNICK 
GRAYCARY 

Antwerpen, Brussel 
- Geselecteerd: Eddy Lie
vens, Bob Martens, Christian 

Van Buggenhout, Patrick Van 
Eecke 

MATTIJS, VAN ROY, 
VOET EM CO 

Lier, Mechelen 
- Geselecteerd: Joris Mattijs, 
Hans Pastijn, Sylvain Van Roy 

VAN DOOSSELAERE 
Antwerpen 
- Geselecteerd: Adry 
Poelmans, Pierre Van 
Doosselaere 

CMSDEBACKER 
Antwerpen, Brussel 
-Geselecteerd: François 
Bruyns, Gaël Chuffart, 
Jean-François Goffin, 
Stanislas van Wassenhove 

TAQUET, CLESSE& VAN 
EECKHOUTTE-BELLAW 

Brussel, Gent, Luik 
- Geselecteerd: Dominique 
Claes, Jacques Clesse, 
Pierre Guillaume-Gentil, 
Jacques Leroy, 
Claude Wantiez 

GERARD &VENNOTEN 
Brussel 
- Geselecteerd: Philippe 
Gérard, Jacques Libouton, 
AndriesLindemans 

STORME, LEROY, 
VAN PARYS 

Gent 
-Geselecteerd: Jan De 
Waele, Daphne Fevery, 
Kristiaan Vandenbussche, 
LucVanParys 

HOEGINGENWETE 
WERK? 
„Welke drie advocaten luit 
verschillende kantoren) met 
wie u ooit hebt samengewerkt 
of die u van nabij kent, zijn vol-
gens J de beste advocaten 
voor bedrijven?" vroegen we 
aan 7519 bedrijven uit de Top 
30.000, Efke keer als de advo
caat van een kantoor werd 
vernoemd, kreeg het kantoor 
een punt, Bij een gelijk aantal 
purrten gaven we drie, twee of 
een punt wanneer de advocaat 
de eerste, tweede of derde 
keuzewas. 

BARTADRIAENS 
(CLAEYS & ENGELS) 
Belgische bedrijven 
vinden BartAdriaens 
de'beste advocaat'. 

ERIK MONARD 
(MONARD-D'HULST) 
Het kantoor Monard-
D'Huist, vooral actief in 
Limburg, prijktopde 
tweede plaats in de 
rangschikking van 
meest geliefde 
advocatenkantoren. 

KOEN GEENS 
(EUBELIUS) 
Eubelius, zowat de 
uitdagervande 
klassieke kantoren, 
staatop nummer 
drie. 

• • • gen van zijn Britse confra-
ters — die zweren bij een zetel per 
land — over het nut van de Ant
werpse poot van het kantoor. „Mijn 
beste argument voor het behoud is 
de rentabiliteit die we er realise-
ren," verdedigt hij. „Juist omdat we 
veel belang hechten aan de traditio-
nele business, bJijven we actief in 
Antwerpen. Je mag het aantal cor-
porate & finance-deals dat de 
Scheldestad levert trouwens niet 
onderschatten." 

Ondernemers zoeken hun advo
caat liefst dicht bij de deur. Dat 
blijkt uit het feit dat er in onze lijst 
veel regionaal gekJeurde kantoren 
prijken, zoals de al genoemde Mo-
nard-D'Hulst en Laga, Nelissen 
Grade Advocatenassociatie (Leu
ven), Adlex (Genk), Stappers Eli
aerts & Thiers (Antwerpen), Goos-
sens Sebreghts Jacqmain (Antwer
pen), Mattijs Van Roy Voet & Co 
(Mechelen, Lier), Taquet Clesse & 
Van Eeckhoutte (Luik, Gent) en 
Storme Leroy Van Parys (Gent). 

„Dat lokale aspect van de juridi-
sche dienstverlening klinkt me als 
muziek in de oren," lacht Steven De 
Keyser van DLA, dat een fusie op 
poten zet met Coudert Brothers en 
zou doorstoten naar de topvijf van 
onze lijst. „De lokale niche is im
mers goed voor 80 % van onze om-
zet. Onze advocaten gaan de boer 
op. Medewerkers van klassieke 
kantoren zijn dikwijls gekluisterd 
aan hun Brusselse zetel en laten 
zich niet zien bij de bedrij- • • • 
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• • • ven. Waar is de tijd dat iemand als Louis Verbeke dé 
raadsman was van een resem Vlaamse KMO's?" 

Koen Geens: „Wij hebben die roi voor een deel overgeno-
men. Jozef Lievens (nvdr - ex-Loeff) is betrokken in zowat elk 
groot Vlaams opvolgingsdossier." Geens is tevreden met de 
hoge score in deze enquête, maar relativeert: „Het bewijst dat 
we het goed doen bij de doorsnee onderneming. Zou je de en
quête alleen houden bij grote bedrijven als Umicore, Belga
com en InBev, dan zouden we het zeker niet slecht doen, maar 
de confraters van Allen & Overy en zo zouden er beter uitko-
men. Grote bedrijven komen nu eenmaal sneller terecht bij 
grote advocatenkantoren." 

lets meer dan 50% van de Belgische 
bedrijven vindt het ereloon 

van advocaten correct. 
Vier op de tien geënquêteerden 

denkt dat het te hoog is. 

Geen hoogvliegers 
De lijst van kantoren is relatief. De 490 respondenten selec-

teerden slechts 67 keer een advocaat uit de topvijf, zodat er ei-
genlijk geen echte hoogvliegers zijn. Deze sterke spreiding 
van het aanbod is een belangrijke (en voor heel wat advocaten 
positieve) conclusie. 

„Het zakenleven vindt blijkbaar zijn gading in een breed 
spectrum van advocatenkantoren," aldus Blumberg. De Link-
laters-topman betoogt al jaren dat grote kantoren geen bedrei-
ging zijn voor de andere advocaten. De markt voor onderne-
mingsadvies groeit immers enorm, omdat de regelgeving toe-
neemt en het zakenleven meer aandacht heeft voor juridische 
kwesties. 

Blumberg, wiens Linklaters naar eigen zeggen op voile toe-
ren draait door deprivate egwify-activiteiten: „Er prijkt echter 
een gat in het middensegment. In Nederland bij voorbeeld zijn 
er enkele compétente nichekantoren met twintig of dertig ad
vocaten die zeer rendabel zijn. Belgische advocaten laten kan-
sen liggen. Neem familierecht, dat wij in principe niet behan-
delen. We vinden soms moeilijk een kantoor waar wij dat werk 
aan kunnen uitbesteden. Waarom is er niemand die zich op de
ze niche werpt?" 

Koen Vanhaerents (Baker & McKenzie, nummer 5) • • • 

VOOR WELKE ACTIVITEFTEN DOEN BEDRIJVEN 
EEN BEROEP OP EEN ADVOCAAT? (%) 

_ Gerechtelijke&eschillen 
ArJieidsrecfit 

_ Bedrijfsadvies 
Fiscaal recM 

56,6 
46,7 

29A-
Deelname aan zakelijkeonderhandelingen 27,6 
J3eheerirjteilectu6le.eiflendûmarecriten 15+8. 
Internationaal recht 
Andere 
Fiimpees recht 
Deelname aan raad van beheer/ 
algemenevergadering 
Lobhying 

11,9 
R,? 
7.1 

5,6 
1,5 

Doet geen beroep op advocaten 0,2 

RESULTATEI VAN DE ENQUÊTE 

Trends peilde 7519 bedrijven uit de Trends Top 30.000 
van Belgische bedrijven over de advocatuur. lets meer 

_ dan de helft van de geënquêteerden was bedrijfsjurist, 
de helft CEO of algemeen directeur. De respons bedroeg 
7 %, wat de meting statistisch relevant maakt. Omdat we 
een zo breed mogelijk beeld willen geven van de hele Belgi
sche économie, was het staal regionaal erg verspreid. 

„Een relevant staal," reageert Anne De Wolf, directeur 
van het Instituut voor Bedrijfsjuristen. „Dit soort onderzoe-
ken beperkt zich soms tôt de grote Brusselse ondernemin
gen en dat geeft een vertekend beeld. Door te peilen in aile 
provincies, krijg je zicht op de houding van het brede zaken
leven op de advocatuur." 

Het grootste deel (37%) van de bedrijven heeft 1 à 5 mil-
joen euro omzet, gevolgd door ondernemingen met 10 à 25 
miljoen omzet (19%). Een op zes haalt 5 à 10 miljoen euro, 
en een op acht 25 à 100 miljoen euro. Omdat we selecteren 
uit deTop 30.000, zijn de grotere ondernemingen oververte-
genwoordigd. 77% bestond uit Belgische bedrijven, en de 
rest waren Belgische vestigingen (waarvan 5 % het hoofd-
kwartier) van een multinational. 

We stelden ook de volgende vraag: „Welke drie advoca
ten (uit verschillende kantoren) met wie u ooit hebt samen
gewerkt of die u van nabij kent, zijn volgens u de beste ad
vocaten voor bedrijven?" Op die manier wilden we weten 
welke bedrijfsadvocaten het sterkst werden geapprecieerd, 
en dit over aile sectoren, provincies en ondernemingen 
heen. De Wolf: „Te veel lijsten beperken zich tôt corporate fi-
rance-advocaten. Nu krijg je ook zicht op de allrounders." 

Ter overweging: meer dan 99% van de geënquêteerden 
eist niet dat de advocaat inzetbaar is bij internationale 
transacties. Wat verwacht het zakenleven dan wel van zijn 
advocaat? In de eerste plaats dat hij resultaten haalt voor de 
rechtbank (29%) en dat hij snel werkt (18%). Een prakti-
sche kennis van het zakenleven is bij 14 % de hoofdver-
eiste. Opmerkelijk is dat internationale groepen met hun 
hoofdzetel in België het rechtbankwerk veel minder belang-
rijk vinden (8 %) dan de snelheid (28 %). Dat zij vooral een 
beroep doen op hun advocaat als adviseur, blijkt uit het feit 
dat ze juridische creativiteit sterk naar waarde schatten. 
Verwaarloosbaar vinden ze dat een advocaat dingen gedaan 
krijgt bij de overheid of over een maatschappelijk netwerk 
beschikt. 

Opvallend: 72% van deze bedrijven heeft geen gênerai 
counsel, terwiji 15 % slechts één (al dan niet erkende) be
drijfsjurist heeft. Een kwartvan de niet-Belgische bedrijven 
heeft dan weer meerdere bedrijfsjuristen of zelfs een uitge-
bouwd juridisch département. Meestal hebben ondernemin
gen één (24%), twee (26 %) of drie (21 %) advocaten. 

lets meer dan de helft vindt het ereloon van advocaten in 
het algemeen correct, maar vier op de tien geënquêteerden 
denkt toch dat het te hoog is. Over de eigen raadsman is 
men tevreden. En meer dan twee derde van de klanten be-
stempelt zijn facturen als correct. Eén op vijf vindt van niet. 
Bij 61 % van de bedrijven gaat 1 % van de omzet naar erelo-
nen, bij 10% is dat dubbel zoveel. 

Belgische advocaten worden op de eerste plaats (89%) 
als /rt/gaforingeschakeld, en meer dan de helft van de cor-
respondenten huurt hen in voor advies over arbeidsrecht. 
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WELKE EIGENSCHAP IS VOLGENS DE CLIËNTEN DE 
BELAHGRIJKSTE VOOR EEN BEDRUf SADVOCAAT? (%) 

Uaali rfiaultaten vo.Qriechtbank_ 
Snelheid bij behandeling_vanilossiers 
Praktische kennis_van zakenleven 
Goede prijs-kwaliteilveriiQuding. _ 

_29jcL 
.IZâ 
13+SL 

îoa. 
Juridische creativiteit 
Haalt resultaten bij afxoiirliag_vaailfiaJs__ 
Sxtelle bereikbaarheid bijjiaodpxacfidnies. 

az 
8+2. 

Krijgt dingen gedaan hij nverheid 
Jrjzelbaarheid bij internationale transaclifiâ 
IVlaatschappelljk.netweik 
Geen antwoord 

ï& 
M. 
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2,3 

• • • stelt ook dat „de bedrijfsadvocaat gewoon niet be-
staat". Er zijn deelsegmenten waar een bepaald type werk een 
ander soort kantoor vraagt. „Daarom verwondert het niet dat 
typische corporate-financekantoren amper worden vernoemd 
in de enquête. Zij komen vooral aan bod in complexe dossiers. 
Wij zelf mikken op twee deelmarkten: full service en corporate 
finance" (nvdr - zoals de privatisering van de Gimv). 

Toch signaleert Sylvain Van Roy (Mattijs Van Roy Voet & 
Co) dat de grotere kantoren steeds meer het terrein van de mid-
delgrote spelers betreden. Van Roy: „Lokale spelers stellen 
zich loyaal op, maar ik stel vast dat Brussel.se kantoren syste-
matisch de deuren van mijn grote klanten {nvdr - genre Groep 
Verhelst) platlopen." 

Winstper partner: 1 miljoen euro 
Onlangs publiceerde het vakblad The Lawyer zijn jaarlijkse 

lijst met de meest rendabele Britse kantoren. Daaruit bleek dat 
de winst per partner in de zogenaamde Magic Circle (Allen & 
Overy, Clifford Chance, Freshfields en Linklaters) vorigjaar 
was gestegen met 13,5 % tôt een miljoen euro. „Belgische kan
toren kunnen daar niet aan tippen," weet Van Roy, „en wie in 
die richting opschuift, prijst zich uit de markt." 

The Lawyer verwijst ook naar een andere trend. Terwijl heel 
wat andere grote kantoren de stratégie van de vier kopieerden 
(met een focus op corporate & finance, gekoppeld aan een in
ternationale integratie), slaan andere resoluuthun eigen weg 
in. Dat heeft geleid tôt het ontstaan van een Sil ver Circle, waar-
toe BLR Macfarlanes en Ashurst behoren. Deze kantoren heb
ben hun rentabiliteit aangezwengeld door kosten te dnikken, 
zich te beperken tôt de thuismarkt en geen grote internationale 

TOPADVISEURS VOOR FUSIES EH OVERNAMES IN BELGIË 

Advocatenkantoor Waarde van transacties Aantal 
(mio €) transacties 

1. Linklaters 
t Clifford Chance 
3. Sullivan^ CromwelL 
4. Fuhelius 
5. Allen &_Qvfiry. 
6. WeilGntshal& Manges 
7. White&Case 

3L315 
30J4Q 
.28.449 
28.404 
20.379 
13.582 
12.997 

23 
2\ 

4 
10_ 
_24 

4 
8 

8. CJearyGottliebSteen 
& Hamilton 

9 latham&Watkins 
3247 
3016 

7 
_z 

10. BredinPrat 

Bron: Mergermarket (1 jan. 2004 1 sept. 2005) 

2778 

overnames te doen. 
Ook Herbert Smith behoort tôt de Silver Circle. Het is ge-

lieerd methetBrusselse Stibbe (nummer 4) en onder meer ad
vocaat van de Ambev-aandeelhouders bij de fusie met Inter-
brew. Managing partner Olivier Clevenbergh: „Wij volgen 
een gelijkaardige stratégie, gericht op de thuismarkt. Indien 
nodig kunnen we een beroep doen op de internationale exper
tise van Herbert Smith, maar die samenwerking is louter ope-
rationeel. Omdat er geen financièle integratie is, moeten we 
geen Britse erelonen aanrekenen. Ik schat dat onze erelonen 
een vijfde lager liggen dan de confraters die met een Brits kan
toor zijn gefuseerd." 

Ook NautaDutilh (nummer 8) hanteert een voorzichtige 
politiek inzake erelonen, zelfs bij topbedrijven als Johnson & 
Johnson. Benoît Strowel, managing partner: „Ons maximum 
ligt op 300 euro. Wie zegt dat hij dezelfde service kan leveren 
voor 250 euro, liegt. 

BART ADRIAENS, THIERRY CLAEYS EN CHRIS ENGELS 
(CLAEYS & ENGELS) 
Belgische bedrijven vinden BartAdriaens de 'beste advocaat' 

Conc lus iesaand ikken 
Ook voor Pascal Nelissen Grade (nummer 6), adviseur van 

onder meer Van Hool, staat de langetermijnrelatie centraal. En: 
„Een ondernemer vraagt geen juridisch discours, waaraan gro
te kantoren zich wel eens durven bezondigen. Hij wil gehol-
pen worden. Daarom gebruiken we ons gezond boerenver-
stand, dat uitgaat van de zakenpraktijk." 

Idem dito voor Erik Monard:, JEen ondernemer heeft geen 
boodschap aan te veel enerzijdsen en anderzijdsen. Hij wil een 
hapklaar advies. En natuurlijk speelt de prijs een roi." 

Ook Nauta hanteert tegenover de klanten een no-nonsense-
aanpak, ,,een beetje op z'n Hollands". Strowel: „Onze advie-
zen zijn kort en bondig. Dat scheelt een slok op de borrel. 
Nogal wat kantoren hebben erelonen die ietsje lager zijn dan 
de markt, maar ze durven hun conclusies wel eens aan te dik-
ken zodat ze u i tei ndel ijk toch d u urder zij n. Masseren, noemen 
we dat." Hans Brockmans • 
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