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Vlnr Filip van Bergen, Magda Lauwers en Dirk Rochtus

Advies- en dienstverlening op maat van kmo’s
Jong en dynamisch zijn woorden op het lijf
geschreven van advocaten Dirk Rochtus en
Filip van Bergen, die in april 2011 samen
advocatenkantoor Rochtus & van Bergen
oprichtten. Al snel kwam advocaat Magda
Lauwers als partner de rangen versterken
en het kantoor telt ondertussen drie extra
advocaten-medewerkers, allen ondersteund
door twee administratieve krachten.
Onder het motto ‘Rechtdoor in recht’ is
het advocatenkantoor gespecialiseerd in
dienstverlening voor kmo’s.
Die advies- en dienstverlening behelst zo goed
als alle takken van het recht waarmee een entrepreneur kan worden geconfronteerd.
Magda Lauwers: “Voor kmo’s zijn we als het
ware een day-to-day partner, steeds beschikbaar om juridisch advies te bieden. Onze
klanten moeten niet bang zijn om ons een
vraag te stellen. Ze ontvangen snel een efficiënt en compact advies dat to the point is.”

bedrijfsreportage

Dirk Rochtus: “We zijn met andere woorden
een erg toegankelijk advocatenkantoor en
gaan er prat op de taal van onze cliënten te
spreken en dus geen ingewikkeld vakjargon.
We hanteren ook een transparante kostenstructuur, waarover gepraat kan worden en
waarrond afspraken kunnen gemaakt worden.”

financiële problemen hebben en dat ze bereid zijn professionele hulp te zoeken. Wanneer er een liquiditeitstekort dreigt waarvoor
bedrijfseconomische tools geen oplossing
bieden, is het nodig dat het bedrijf bescherming zoekt tegen de schuldeisers zodat een
adempauze kan ingelast worden en de betalingen worden opgeschort. Het bedrijf kan
dan juridisch en financieel naar een gezonde
herstructurering evolueren. Onterecht wordt
deze wet nog te dikwijls door onze bedrijfsleiders als de voorbode gezien van het faillissement. Mits de juiste begeleiding vormt de
wet een goed juridisch instrument om een
bedrijf in moeilijkheden te redden.”

van contracten om eventuele problemen
te voorkomen en op te lossen, tot het bijstaan van de klant in een procedure voor de
Rechtbank indien noodzakelijk. Bovendien
assisteren we kmo’s die een beroep doen op
buitenlandse werkkrachten bij het aanvragen van de vereiste arbeidskaarten.”

Magda Lauwers behaalde ook een masterdiploma in intellectuele rechten aan de KU
Brussel. Magda Lauwers: “In de toenemende
internationalisering van de economie wordt
intellectuele eigendom voor bedrijven een
steeds belangrijkere asset, die zo goed mogelijk moet worden beschermd en gevaloriseerd.”

Incassodiensten

Complementaire vakkennis, ervaring en
competenties

Filip van Bergen is gespecialiseerd in het sociaal recht (arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en internationale tewerkstelling). Filip
van Bergen: “In de materie van het sociaal
recht is een doorgedreven specialisatie de
dag van vandaag onontbeerlijk. Het arbeidsrecht is immers een specifieke materie die op
vele punten kan afwijken van het gemeen
recht. De wetgeving evolueert voortdurend
en is niet altijd even duidelijk. Bovendien is
de rechtspraak niet altijd eenduidig.

De ervaring en vakkennis van de verschillende partners van het advocatenkantoor is zeer
complementair. Magda Lauwers heeft een
ruime ervaring opgebouwd op het vlak van
handels-, vennootschaps-, mededingingsrecht. In het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen begeleidt zij ook
ondernemingen in moeilijkheden. Magda
Lauwers: “In dit opzicht is het belangrijk
dat ondernemingen tijdig erkennen dat ze

Entrepreneurs kunnen tegenwoordig geconfronteerd worden met tal van regels
inzake individueel of collectief ontslag, beschermde werknemers, personeelsleden die
misbruik maken van e-mail en internet en
ga zo maar door. Ook naar de verschillende
overheden in België toe dienen talloze regels en procedures te worden nageleefd. Wij
bieden de klant daarom een full service aan,
van consultancydiensten en het opmaken
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Dirk Rochtus behaalde een masterdiploma
in het vennootschapsrecht doch is naast het
contractenrecht in de handelsrechtelijke- en
burgerrechtelijke betekenis beslagen in het
beslagrecht en het echtscheidingsrecht en
de gevolgen in het kader van de vereffening
en verdeling na echtscheiding.

Op advocatenkantoor Rochtus van Bergen &
Partners kan u ook beroep doen voor incassodiensten. Filip van Bergen: “Openstaande
facturen worden snel, efficiënt en op een
transparante wijze ingevorderd, steeds met
respect voor de relatie die er bestaat tussen
de onderneming en de klant. We werken
hiervoor nauw samen met onze gerechtsdeurwaarders die beroep kunnen doen op
een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. De gehanteerde werkwijze garandeert het hoogst mogelijke rendement voor
de cliënt-schuldeiser.”
Dirk Rochtus: “Onze aanpak is no-nonsense
en innovatief. Financiële processen worden
meetbaar en online tracking en consulting
maakt de dienstverlening compleet.” (NV)
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