MOTIVATION OF THE JURY
Best (independent Belgian) Law Firm of the Year
This is the ﬁnal motivation for Lydian,
winner of the category Best Law Firm of the Year:
• Le cabinet Lydian a connu une belle croissance ces dernières années. Il compte désormais
120 collaborateurs et 85 avocats. Son chiffre d’affaires est en croissance continue depuis 2015.
• Lydian est un cabinet full services qui traite toutes les matières liées au droit des affaires.
Il rivalise avec les cabinets indépendants belges de taille comparable, et se positionne
comme un challenger des grandes ﬁrmes internationales du Magic Circle.
• Le cabinet Lydian est devenu en une vingtaine d’années d’existence une référence sur le
marché juridique belge.
• Lydian est très fortement implanté localement et traite des dossiers complexes et sensibles
tant pour le compte d’entreprises belges que de ﬁliales de grands groupes étrangers.
• Lydian est orienté clients et cultive un esprit entrepreneurial. Ses associés développent
des services et des produits innovants à destination de leur clientèle.
• Les avocats de Lydian jouissent d’une excellente réputation sur le marché. Les associés
du cabinet ﬁgurent en bonne place dans les classements internationaux.

This is the ﬁnal motivation for Ambos, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm of the Year:
• Le cabinet Ambos est en plein essor. Il compte actuellement 30 collaborateurs, dont
25 avocats. L’ambition du cabinet est d’atteindre une taille critique de 40 à 45 personnes.
• Ambos est un cabinet de niche, avec une forte spécialisation sur les dossiers
transactionnels (M&A, mergers & acquisitions), qui développe également d’autres axes
du droit des affaires : droit social, banque et ﬁnance, IP, IT…
• Le cabinet est bien implanté en Belgique, particulièrement en Flandre et à Bruxelles.
Il compte développer son implantation en région wallonne dans le futur.
• La philosophie d’Ambos est le pragmatisme (no bullshit). Le cabinet veut donner des
conseils pratiques au client, et privilégie les contacts directs et précis aux mémos
interminables qui ne débouchent sur aucune solution concrète.
• Le cabinet a une vraie politique en faveur des femmes : sur 13 associés, 5 sont des
femmes, ce qui est une proportion plus importante que la moyenne du secteur.
• L’organisation du cabinet est originale et mérite d’être saluée. Sur 25 avocats, 13 sont
associés. Chaque associé travaille avec un ou deux collaborateurs maximum. Cela permet
au client d’être sûr de toujours disposer des mêmes interlocuteurs. D’autre part, le
collaborateur est beaucoup plus impliqué dans la gestion quotidienne.

Best (independent Belgian) Law Firm in Corporate Law
This is the ﬁnal motivation for NautaDutilh,
winner of the category Best Law Firm in Corporate Law:
This ﬁrm continues to challenge the obvious for almost 300 years now and to excel in the
subtle art of adaptive thinking, combining mental agility, ﬂexibility and creativity. It is one
of the largest law ﬁrms in the Benelux region with more than 400 lawyers, notaries and tax
advisers out of its offices in Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, London and
New York. It has been successfully tackling its clients’ issues throughout the 18th, 19th, 20th
and 21st centuries, which means that they know how to adjust to an ever-changing world.
The jury particularly appreciated the ﬁrm’s dedicated focus on innovation, which was also
recognised for the second year in a row by the Financial Times, ranking the ﬁrm as one of
the top 50 most innovative law ﬁrms globally, and the ﬁrm’s dedicated focus on diversity
which is demonstrated among others by acting as a founder and driving force of Women in
Law and Leadership and which was awarded with the Actiris diversity label.

This is the ﬁnal motivation for Argo, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in Corporate Law:
This boutique ﬁrm was set up in 2013 and currently has a team of some 20 corporate lawyers.
It is particularly well known for its work on PE, M&A, and capital markets, both in a domestic
and international context. It is quite unique in its combination of strong corporate, tax and
private client practices in a multidisciplinary approach that bundles transactional and tax
capabilities with profound understanding of family dynamics, businesses and wealth. Its
service offering furthermore includes also corporate litigation and corporate ﬁnance. Their
ambition is to combine the sophistication and expertise of a big law ﬁrm with the costeffectiveness, responsiveness and focus of a boutique ﬁrm. Next to their legal skills and focus
on knowhow management, the jury particularly appreciated their genuine efforts to ﬁnd
ﬂexible solutions that actually work to strike a balance between work and private life.

Best (independent Belgian) Law Firm in Tax
This is the ﬁnal motivation for Tiberghien,
winner of the category Best Law Firm in Tax Lax:
Dit onafhankelijke Belgische kantoor bestaat bijna 80 jaar en is het grootste in die niche
met 80 advocaten, waaronder 13 vennoten. Het integreerde vorig jaar het kantoor Dauginet.
Tiberghien heeft kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Luxemburg en Zürich.
Samen met Tiberghien Luxemburg en Atlas Fiscalisten in Nederland levert
Tiberghien geïntegreerd Benelux-advies en ondersteunt Zürich het internationale
privévermogensadvies (goed voor de helft van de omzet, naast de corporatepraktijk).
Het heeft ook een gespecialiseerde groep advocaten die sportmensen en artiesten
adviseert. Tiberghien telt onder zijn cliënten ook internationale groepen, familiebedrijven,
starters, private-equitygroepen en ﬁnanciële dienstverstrekkers. Het werd gerangschikt
als topkantoor door de juridische dienstenadviseur Legal500 en Chambers HNW.
“Incontournable”, noemt een lid van de jury het kantoor.
Het kantoor overtuigde het Hof van Justitie verleden jaar dat een roerende
voorheffing onterecht werd ingehouden voor de fondsen van een grote Europese
verzekeringsonderneming. Het adviseerde een internationaal energiebedrijf bij een partiële
afsplitsing van enkele eenheden met een marktwaarde van ongeveer 100 miljoen euro.
Het is ook al lang adviseur van een bekend Belgisch modehuis, dat vorig jaar besliste de
meerderheid van zijn aandelen te verkopen.
Voorts is Tiberghien zeer actief, maar ook zeer discreet bij de totstandkoming van wetten
met een ﬁscaal karakter. Daarbij doet het onder meer een beroep op zijn academici. Tien
van zijn advocaten doceren immers aan universitaire instellingen, zoals professor Bruno
Peeters en professor Anne Van de Vijver (beiden UA), professor Charlotte De Clercq
(UHasselt), professor Walter Pintens, Koen Van Duyse (beiden KUL), Bernard Peeters
(VUB), Koen Morbée, Tom Schepens en Brigitte Lievens (allen Fiscale Hogeschool).
“Verwacht van dit kantoor echter geen academische werkstukken”, aldus een lid van de jury.
“Het behandelt de dossiers zeer pragmatisch, met het oog op de onmiddellijke strategische
implementering.” Een collega: “De geschillenbehandeling kreeg met de overname van het
kantoor Dauginet bovendien een boost.”
Naast het juridische werk levert Tiberghien ook economisch advies. Het heeft sinds 2016
een transfer pricing- en waarderingspraktijk T/Aeconomics, dat nu op kruissnelheid draait.
Het onderbouwt advies in internationale ﬁscale structuren (over bijvoorbeeld de substantie)
zo ook economisch. Terwijl de Big Four momenteel weer het terrein bezetten van de
juridische dienstverlening, maakt Tiberghien nu de omgekeerde beweging.

This is the ﬁnal motivation for Cazimir, winner of the category
Best Belgian independent Law Firm in Tax Lax:
Het advocatenkantoor Cazimir wordt door de jury van Trends Legal Awards 2018
geselecteerd als het beste onafhankelijke Belgische advocatenkantoor in Fiscaliteit. Een team
van 27 medewerkers met vier vennoten treedt enkel op voor private cliënten, waaronder heel
wat ondernemende families. Het is ook adviseur van buitenlandse particulieren die de verhuis
naar België overwegen. “Cazimir is een zeer toegankelijke en dynamische ploeg, die zeer
pragmatisch meedenkt met zijn klanten”, aldus een lid van de jury.
Het advocatenkantoor is sterk in ﬁscale procedures en de rulingpraktijk. Het is een
toonaangevende stem in het debat over de ﬁscale gevolgen van het vruchtgebruik en andere
vastgoedaspecten van het privévermogen. Cazimir leverde vorig jaar de juridische expertise
over de ‘hamsterhuur’, waarbij de huishuur die werd betaald, kan worden ingebracht als
inbreng van de aankoop van de woning waarin de koper verblijft. “Dit eigenzinnige kantoor
bestrijkt het middensegment van de ﬁscale juridische dienstverlening”, situeert een lid van de
jury. “In die niche neemt het een belangrijke positie in. Terecht, trouwens.”

Cazimir bouwde een sterke reputatie op in geschillenbehandeling. Het kantoor heeft zich met
succes gerechtelijk verzet tegen een ‘visitatie’ van de Bijzondere Belastinginspectie, waarbij een
volledige kopie werd genomen van de informatie op de bedrijfscomputer. Dat startte ook met
redelijk positief resultaat meer dan 60 procedures tegen de administratieve behandeling van de
terbeschikkingstelling van een kosteloze woning door een rechtspersoon aan een ondernemer.
Het kantoor werkte ook mee in de werkgroep van de minister van Financiën, die in 2017
uitvoering moest geven over Zomerakkoord, onder meer over de ﬁscale behandeling van
de liquidatiereserves.

Best (independent Belgian) Law Firm in Banking & Finance
This is the ﬁnal motivation for NautaDutilh,
winner of the category Best Law Firm in Banking & Finance:
Het NautaDutilh-team in Brussel combineert een diepgaande expertise op het gebied
van ﬁnancieringen, kapitaalmarkten en ﬁnancieel toezicht en regulering. De hechte
samenwerking binnen een Benelux-structuur met de andere NautaDutilh-kantoren vormt
een aantrekkingspool voor internationale en Benelux-klanten actief in de ﬁnanciële sector.
Het servicemodel is gesteund op een sterk klantgerichte benadering. De strategische
ontwikkelingen van de klant, de trends en evoluties binnen diens sector worden op de voet
gevolgd. Het team onderscheidt zich verder op het vlak van innovatie. Binnen de ‘innovation
funnel’ worden opportuniteiten om de interne werking van het kantoor te optimaliseren
en in te spelen op de snel evoluerende behoeften van de klant volgens de agile methode
aangepakt door een multidisciplinair team. Verrassend verfrissend is de portaalsite over het
nieuwe wetboek vennootschapsrecht. Tot slot draagt NautaDutilh Brussel CSR hoog in het
vaandel. Dankzij de inspanningen van het Think Green Committee verkreeg het kantoor als
eerste advocatenkantoor in België een twee sterren eco-label van het Brusselse ‘Institute for
Environmental Management’. Het kantoor is tot slot een baanbreker op het vlak van inclusie
op het werk en diversiteit met onder meer het succesvolle programma voor vrouwelijk
leiderschap ‘WILL’ (‘Women in Law and Leadership’). Een lijvig palmares, een verdiende
winnaar voor de award van Best Law Firm in Banking & Finance!

This is the ﬁnal motivation for Buyle Legal, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in Banking & Finance:
Onder het motto ‘The Art of Law’ bouwt het onafhankelijke Belgische kantoor Buyle Legal
in Brussel en Antwerpen verder aan een model van duurzame dienstverlening op maat van
de klant in de diverse takken van het bank- en ﬁnancieel recht. Naast een trouw Belgisch
cliënteel in de ﬁnanciële sector, breidt het internationaal cliënteel gestaag uit. Het kantoor
kan buigen op een jarenlange ervaring en deskundigheid, een brede erkenning binnen de
Belgische ﬁnanciële sector en uitstekende referenties op het vlak van geschillenbeheer. Het
kantoor geeft blijk van een grote wendbaarheid: innovatieve trends in de ﬁnanciële sector
worden op de voet gevolgd, ﬁntechspelers appreciëren de combinatie van doorgedreven
vakkennis en creatief denken. Het kantoor draagt bij tot het propageren van een long life
learning culture binnen de ﬁnanciële sector onder meer via de gewaardeerde samenwerking
met Febelﬁn Academy. Buyle staat verder voor een humane bedrijfscultuur met bijzondere
aandacht voor diversiteit, gelijkekansenbeleid en minderheidsgroepen en durft dit kantoor
zich ook in het maatschappelijk debat te mengen. Tot slot stimuleert het kantoor kritisch
wetenschappelijk denken en sleepte het meermaals prestigieuze prijzen in de wacht zoals
de Trophée d’Or voor het beste juridisch advies. Een sterke onafhankelijke speler met een
bewezen trackrecord en toekomstvisie, een verdiende winnaar voor de award van Beste
onafhankelijke Belgische advocatenkantoor in Banking & Finance!

Best (independent Belgian) Law Firm in Litigation & Arbitration
This is the ﬁnal motivation for Crowell & Moring,
winner of the category Best Law Firm in Litigation & Arbitration:
Niettegenstaande de Amerikaanse roots van het kantoor, is de Belgische ploeg er
ontegensprekelijk in geslaagd Brussel op de kaart te zetten, niet het minst omwille van haar
typische litigators kwaliteiten:
• een ijzersterke kennis van het materieel recht en procedureel recht, ook internationaal,
• de nodige verbetenheid,
• de creativiteit om waar nodig buiten de betreden paden te treden
• en vooral de wil om het beste voor de cliënt na te streven.

This is the ﬁnal motivation for Lydian, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in Litigation & Arbitration:
Exemple type d’un cabinet poursuivant l’excellence, Lydian a réussi à se proﬁler comme référent
dans le paysage contentieux belge, que ce soit en judiciaire pure ou en arbitrage. Ouvert
également à toute forme de gestion efficace et durable des différends, il prône le pragmatisme,
le bon sens et la poursuite de l’intérêt du client avant toute autre chose – en compris lorsque
cela passe par la recherche d’une transaction plutôt que par des procédures contentieuses.
Cela se traduit par une clientèle variée et internationale, une interaction fréquente avec des
cabinets étrangers de premier plan, une capacité avérée à attirer et retenir des talents, et un
track record impressionnant sur les contentieux sur lesquels le cabinet intervient.

Best (independent Belgian) Law Firm in Social Law
This is the ﬁnal motivation for Loyens & Loeff,
winner of the category Best Law Firm in Social Law:
Na heel wat sterke dossiers, heeft de jury uiteindelijk beslist om de award voor het beste
advocatenkantoor in sociaal recht voor de derde keer op rij toe te vertrouwen aan het kantoor
Loyens & Loeff. De jury heeft zich hiervoor gebaseerd op het professionalisme en de passie
voor het sociaal recht die het kantoor tentoonspreidt, net als zijn sterke positionering door de
combinatie van Tax & Employment om geïntegreerde adviezen te verlenen aan klanten. Ook
de client centricity en de vooruitstrevende oplossingen die ze aanbieden aan hun klanten in
de cases die werden voorgesteld hebben de jury opnieuw kunnen overtuigen. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar het puur juridische, maar wordt tevens rekening gehouden met legal
design in de ruimere strategische context, change management, communicatieplanning en
toekomstvisie. Naast de bijzondere creativiteit en innovatie in zijn adviezen, wist de jury het
beleid van het kantoor in de omkadering en ontwikkeling van medewerkers en het platform
dat hen daarbij wordt aangeboden (in het bijzonder de visie tussen het groeipad, met eerst het
investeren in de algemene socialerechtkennis en pas daarna specialisering) sterk te waarderen.

This is the ﬁnal motivation for Sotra, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in Social Law:
Sotra kon de jury overtuigen binnen de categorie Beste onafhankelijk Belgisch kantoor in het
sociaal recht. De jury was onder de indruk van de groei en ontwikkeling van dit jonge kantoor
gedurende de laatste vier jaar. De jury was unaniem enthousiast door de visie van het kantoor
in termen van positionering, structuur en organisatie, maar ook door de manier waarmee het
toegevoegde waarde aan zijn klanten wil aanbieden. Daarnaast heeft de jury ook bijzondere
aandacht besteed aan het beleid en de aanpak van het kantoor om jonge medewerkers op
te leiden en te begeleiden. Tot slot hebben ook de concrete initiatieven omtrent CSR de jury
overtuigd om Sotra te benoemen tot winnaar van deze award.

Best (independent Belgian) Law Firm in Real Estate
& Construction
This is the ﬁnal motivation for Monard Law,
winner of the category Best Law Firm in Real Estate & Construction:
De jury was aangenaam verrast door de combinatie van professionalisme en innovatie
van verschillende genomineerde kantoren. De keuze was dus niet evident, maar de
dossierkennis, het pragmatische advies en de leiding door een vrouwelijke CEO met
een economische achtergrond van het kantoor Monard gaven de doorslag. Met France
Vlassembrouck (administratief recht), Stefaan Van Dyck (project ﬁnance) en Benoit Samyn
(PPP) hebben ze bovendien sterke professionals in huis.

This is the ﬁnal motivation for Bienstman-Decloedt, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in Real Estate & Construction:
De persoonlijke hands-on aanpak van het nichekantoor Bienstman-Decloedt overtuigde de
jury. De partners zijn enorm betrokken bij alle dossiers, zijn heel beschikbaar en hebben een
grote ervaring in vastgoed. Het nicheaspect is een heel bewuste keuze geweest waardoor
zij een stevige knowhow en reputatie opgebouwd hebben in de Vlaamse vastgoedsector
die een erkenning verdient.

Best (independent Belgian) Law Firm in IP, IT & TMT
This is the ﬁnal motivation for DLA Piper,
winner of the category Best Law Firm in IP, IT & TMT:
DLA Piper has won the 2018 Award, because of its leading position in the Belgian market
combined with many creative and innovative relevant client offerings that were – once more
– introduced by the ﬁrm. They win the award for the second year in a row, but this time
the jury needed a photo ﬁnish to make a decision and the other nominees are very rapidly
closing the gap with DLA Piper.

This is the ﬁnal motivation for Inteo, winner of the category
Best independent Belgian Law Firm in IP, IT & TMT:
Small and smart. Modest, but ambitious. Refreshing and creative. While we had only very
strong nominees for this 2018 Award and the choice was difficult, Inteo was ﬁnally chosen
by the jury as an encouragement to entrepreneurship and out-of-the box thinking in the law
ﬁrm landscape. Go on!

Best Legal Department
This is the ﬁnal motivation for Belﬁus,
winner of the category Best Legal Department:
De jury koos voor Belﬁus omwille van volgende redenen:
• De juridische dienst van Belﬁus heeft een enorm transformatieproces ondergaan en
heeft zich onder nieuw leiderschap heruitgevonden als een sterke en innovatieve
‘businesspartner’.
• De juridische dienst van Belﬁus gebruikt zeer intensief innovatieve digitale technologie
en staat open voor legaltechtoepassingen waaronder AI en robotisering.
• Er werd gewerkt op enkele unieke en complexe dossiers waaronder de IPO en het
Arco-verhaal.
• De juridische dienst van Belﬁus hanteert een proactieve diversiteitspolitiek en hecht
veel belang aan een gezonde work/life balans.

Best in Legal Tech
This is the ﬁnal motivation for Knowliah,
winner of the category Legal Tech:
• Knowliah a un track record impressionnant sur le marché belge.
• Les produits développés par Knowliah sont aboutis et commercialisés.
• Les solutions de Knowliah sont déjà utilisées par de nombreux clients belges et étrangers.
• Knowliah développe de nouvelles solutions intégrant les dernières technologies en
matière de legal tech.

