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‘De grootste zijn, is niet onze ambitie. 
Groei is evenmin een doel op zich’, 
zegt Geert Philipsen, vennoot bij GSJ 
advocaten, over de ontwikkeling van het 
kantoor. ‘Maar we leven nu eenmaal in 
een maatschappij waarin alsmaar meer 
zaken juridisch moeten vastliggen. Het 
belang van een aantal specifieke juridische 
zaken is ook toegenomen. Denk maar 
aan intellectuele eigendom, twintig 
jaar terug nog een eerder exotische 
materie maar vandaag hyperbelangrijk 
in de bedrijfswereld. Die trend merken 
bedrijven ook al enige tijd, met een steeds 
toenemend aantal vragen voor juridische 
bijstand en ondersteuning tot gevolg. 
Dit biedt ons dan weer mogelijkheden 
om specifieke aspecten van onze 
dienstverlening verder uit te diepen.’

Naast zijn stevige reputatie in ruimtelijke 
ordening en administratief recht heeft 
GSJ advocaten als fullservicekantoor zo 
ook domeinen als fusies en overnames, 
verzekeringsrecht en bancair recht 
uitgebouwd tot uitgesproken expertises. 
Door onlangs in een strategische alliantie 
te stappen met Holla Advocaten uit 
Nederland en het Britse kantoor TLT 

LLP, speelt GSJ advocaten ook in op de 
oprukkende internationalisering in onder 
meer het bedrijfsleven. 

‘Omdat België op zich voor heel wat 
business te klein uitvalt, denken en handelen 
veel bedrijven beter internationaal. in 
deze alliantie kunnen we hier juridische 
bijstand bieden aan klanten van onze 
alliantiepartners en tegelijk onze klanten 
beter volgen, wanneer ze internationaal 
gaan’, licht Geert Philipsen toe. 

LOSKOMEN VAN EIGEN EILAND
Om voortdurend voeling met de 
bedrijfswereld te houden, rekent GSJ 
advocaten onder andere op het Voka-
aanbod. En daarbij interesseert het kantoor 
zich in meer dan louter netwerken. ‘In 
de Kamer vinden we een netwerk waarin 

veel kwaliteit zit en waaruit al heel wat 
waardevolle, duurzame relaties zijn 
voortgevloeid. Door corona moeten we 
ons al even beperken tot wat digitaal 
mogelijk is. Dat helpt om bestaande 
contacten te onderhouden, maar is minder 
evident om nieuwe banden te smeden. We 
kijken dus uit naar het moment dat echte 
netwerkevents weer kunnen plaatsvinden’, 
klinkt het. ‘Los daarvan volgen we aan de 
hand van opleidingen en congressen op 
wat er beweegt, bijvoorbeeld op het vlak 
van artificiële intelligentie. Dat het ene of 
andere topic nog losstaat van ons juridisch 
werk, betekent niet dat we er geen oog 
voor moeten hebben. Door ons niet vast 
te pinnen op ons eigen eiland, kunnen we 
met kennis van zaken kijken naar evoluties 
waanneer daar vragen rond rijzen.’ 
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‘Veel waardevolle relaties  
ontsproten uit Voka-netwerk’

Geert Philipsen, GSJ advocaten:

‘Dat het ene of andere  
topic losstaat van ons  
juridisch werk, betekent 
niet dat we er geen oog  
voor moeten hebben.’

Een team van intussen 85 
medewerkers sterk, een 
nieuwe uitvalsbasis voor 
járen op kantorensite Post X 
en sinds kort ook schakel in 
een internationale alliantie: 
de groei die GSJ advocaten 
doormaakt, uit zich al een 
tijdje in verschillende vormen. 
Voor een kwalitatieve invulling 
daarvan valt het Antwerpse 
advocatenkantoor ook terug 
op het Voka-aanbod aan 
congressen en opleidingen.
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