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NautaDutilh en het Instituut voor bedrijfsjuristen kondigen nauwere samenwerking aan

Structurele uitwisseling van expertise en ervaring een must
Brussel, 28 juli 2017 - NautaDutilh kondigt vandaag een samenwerkingsakkoord aan met het IBJ, de
Belgische federale beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen. NautaDutilh zal als externe expert fungeren voor
de leden van het IBJ. “We hebben als advocatenkantoor altijd al intense persoonlijke contacten gehad met

bedrijfsjuristen. Kennis delen stond daarbij altijd centraal. Door dit samenwerkingsakkoord zullen we op een
meer systematische manier kennis kunnen uitwisselen met bedrijfsjuristen. We hopen op die manier een
stabiel partnerschap op lange termijn uit te bouwen. Door de nieuwe wind die bij het IBJ waait is deze
structurele samenwerking een logische volgende stap“, zegt Philippe Péters, Managing Partner van
NautaDutilh Brussel.
Extern klankbord
Het IBJ/IJE telt in totaal zo’n 2000 leden bij 742 verschillende bedrijven. Het heeft als doel haar leden een
platform te bieden voor de uitwisseling van informatie over actuele juridische thema’s. Tot de
kennisuitwisselingsprojecten die NautaDutilh zal opzetten, behoren zowel intensieve en langdurige
inhoudelijke opleidingen als korte en to-the-point juridische en business gerelateerde uiteenzettingen.
Bedrijfsjuristen buigen zich over juridische dossiers met een belangrijke financiële of strategische impact op
de onderneming. In bepaalde situaties is het voor hen belangrijk een beroep te kunnen doen op de nodige
expertise of op een extern klankbord, net zoals dat het geval is voor een advocaat. De structurele
samenwerking met het IBJ zal dat soort contacten nog meer faciliteren.
Ook het IBJ is tevreden met het akkoord. "Het IBJ is er voor en door de leden. Die zullen enkel baat hebben

bij deze lange termijn samenwerking met een topkantoor als NautaDutilh“, besluit Ludo Deklerck, directeur
van het IBJ.
Over NautaDutilh
NautaDutilh is een internationaal advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen,
Luxemburg, New York en Rotterdam. Met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs is het
een van de grotere, onafhankelijke advocatenkantoren in Europa.
NautaDutilh wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal
500, IFLR en Chambers' Global directory.
www.nautadutilh.com
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