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VENNOOT EN ADVOCAAT ICT-RECHT
PAQT Advocaten 

SABRINA FIORELLI
EN JOS DE WACHTER

“IT mag niet alleen een zaak zijn van de IT-deskundige. 
Het heeft ook juridische gevolgen”

PAQT Advocaten in Genk ondersteunt sinds jaar en dag ondernemers in al hun 

juridische vraagstukken. Het kantoor zet alles op alles om voorbereid te zijn op de 

toekomst en hun klanten in een snel evoluerende wereld optimaal bij te staan. “Als 

ondernemer word je steeds meer geconfronteerd met nieuwe technologieën en 

veranderingen”, vertelt vennoot Sabrina Fiorelli. “Dat kan gevolgen hebben voor 

je hele onderneming, ook op juridisch vlak. Met Jos De Wachter als versterking 

van ons team, zijn we klaar voor de toekomst.”

verhaal x ondernemer

©
 H

an
s 

S
to

ck
m

an
s

verhaal x ondernemer



13

verhaal x ondernemerverhaal x ondernemer

“DE COMBINATIE BURGERLIJK 
INGENIEUR EN RECHTEN 
IS NIET VOOR DE HAND 

LIGGEND, MAAR HET 
VERSTERKT MEKAAR”

Voor Jos De Wachter is zijn komst naar PAQT 
Advocaten deel van een grotere ommezwaai. 
“Ik woonde sinds 1995 in Oud-Heverlee, nu 
zetten we met het hele gezin de stap om 
in Genk te komen wonen. Mijn vrouw, die 
geneesheer-specialist is, kon aan de slag 
gaan in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Met 
onregelmatige uren en wachtdiensten, leek 
het ons beter om te verhuizen. Ik ben dus 
mijn vrouw gevolgd en ook op zoek gegaan 
naar een nieuwe uitdaging. Toen de wegen 
van PAQT en mezelf kruisten, vielen de 
puzzelstukken op hun plaats.”

“Wij zochten iemand die kennis had van 
nieuwe technologieën, technieken en digitale 
veranderingen”, gaat Sabrina verder. “Toen 
we het cv van Jos onder ogen kregen, zagen 
we op papier al een perfecte match. Jos 
heeft niet alleen rechten gestudeerd, maar 
is ook burgerlijk ingenieur. Een opvallende 
combinatie. Bovendien heeft hij, naast zijn 
carrière als advocaat, als bedrijfsjurist 
gewerkt bij een beursgenoteerde 
onderneming gespecialiseerd in digitale 
optimalisatie van processen. Tijdens de 
eerste gesprekken bleek al snel dat Jos ook 
in real life in alle facetten binnen ons kantoor 
past.”

“Zoiets is natuurlijk leuk om te horen”, lacht 
Jos. “Het is fijn dat je niet alleen op zoek 
bent naar een kantoor, maar dat een kantoor 
ook iemand zoals jou zoekt. De combinatie 
burgerlijk ingenieur en rechten is niet voor 
de hand liggend, maar het versterkt mekaar 
zeker en vast. Wanneer er zich problemen met 
bepaalde technieken voordoen, bijvoorbeeld, 
zie ik ook de achterliggende impact en kijk ik 
niet louter naar de juridische kant.”

Verder dan recht
“Ik ben al een aantal jaren aan het evolueren 
van de meer generalistische markt 
naar nichetakken. Privacy, intellectueel 
eigendomsrecht, vertrouwensdiensten en 
security… Samengebald in de term ICT-
recht. Het zijn domeinen waarin ik me echt 
heb verdiept en die steeds belangrijker 
worden voor bedrijven. Dat is de digitale 
transformatie: IT en technologie gaan 
een centralere rol spelen, wat een invloed 
heeft op je bedrijfsprocessen en de manier 
waarop je diensten levert aan je klanten. Die 

transformatie, die bovendien steeds sneller 
gaat, zorgt dat mensen hieromtrent ook met 
juridische vragen worden geconfronteerd. 
Dan helpt het om iemand te hebben met de 
juiste achtergrond. Die multidisciplinair kan 
denken.”

“Met Jos in ons team boren we een nieuw 
domein en een nieuwe markt aan”, zegt 
Sabrina. “We waren al wel actief op het vlak 
van privacy, GDPR… Maar Jos brengt een 
nieuwe invalshoek en expertise mee die we 
nog niet hadden in ons kantoor. En die ook 
vrij uniek is in binnen Limburg.” “Dat is best 
spannend”, geeft Jos toe. “Er zijn haast 
geen precedenten, maar ik voel me gesterkt. 
PAQT is een gevestigde waarde voor 
ondernemingen en ondernemers.  Ze werken 
al multidisciplinair, zijn al bezig met innovatie 
en technologie. Ik breng nieuwe aspecten 
bij die het mogelijk maken om dossiers nog 
beter te beoordelen.”

IT voor iedereen
“IT mag dus niet alleen een zaak zijn van de 
IT-deskundige, zoveel is duidelijk. Want IT 
zit doordrongen in je onderneming. Iedereen 
moet op de hoogte zijn. Wat als je nieuwe 
technologieën in gebruik neemt, maar niet 
nadenkt over mogelijke juridische gevolgen?” 
“Wat Jos zegt, sluit aan bij onze baseline: 
‘Omdat een juridisch vraagstuk nooit louter 
juridisch is’”, besluit Sabrina. “We moeten 
over de grenzen van vakgebieden kijken om 
de beste service te bieden. Daar ligt volgens 
mij de toekomst. En wij bij PAQT willen de 
toekomst niet negeren. Ik ben dan ook blij 
dat we Jos hebben gevonden en dat hij ons 
en ons cliënteel hierin gaat bijstaan.”


