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PERSMEDEDELING
ref. WATT-001-05DEC2018/NL

Brussel, 5 december 2018

WATT Legal, in 2016 opgericht door zakenadvocaten Robert Wttervulgue en Laurent Arnauts, 
kondigt aan dat Yves Delacollette zich bij hen als derde partner heeft aangesloten.

Afgestudeerd in de Rechten aan de UCLouvain en na een opleiding Management aan de 
Wharton School, Universiteit van Pennsylvania, heeft Yves DELACOLLETTE uitvoerende 
leidersfuncties beoefend bij in hun sector vooraanstaande internationale bedrijven, waarvan 
20 jaar (1990-2009) als bestuurder van verschillende banken en als CEO van de Belgische en 
Franse dochterondernemingen van Deutsche Bank groep.

Yves Delacollette werd opgenomen in de Franstalige Rol van de Orde van de Brusselse Balie 
van Advocaten op 4 december. Hij sluit zich bij WATT-legal aan om de resoluut innovatieve 
en multidisciplinaire aanpak van dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in de behandeling van 
complexe rechtszaken en collectieve vorderingen (‘class actions’), te versterken.

Professor Wttervulghe benadrukt: “door het bijdragen van zijn uitgebreide kennis van de 
Belgische en internationale financiële sector, versterkt Yves één van onze expertisekernen, 
namelijk complexe financiële geschillen.”

Meester Arnauts voegt toe: “door zijn vorming en specialisatie in onderhandeling en 
alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage en bemiddeling), helpt Yves bij het 
aanvullen van ons zakelijk dienstenaanbod aan bedrijven, die in toenemende mate 
uitkijken naar een planmatig beheer van hun risico’s en geschillen “. 

Delacollette besluit: “Ik ben bijzonder gemotiveerd om mij bij twee belangrijke advocaten, 
wiens competentie, vastberadenheid en onafhankelijkheid unaniem erkend worden,
 aan te sluiten”.

Yves Delacollette is lid van CEPINA (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling) 
en is geaccrediteerd mediator van de federale bemiddelingscommissie (België).

Over Watt Legal

Opgericht in 2016 door de fusie van wet “WTT Law” en “Arnauts”, is WATT Legal een 
advocatenkantoor van een bewust beperkt gehouden omvang - hetgeen zijn 
onafhankelijkheid garandeert – en dat bekend staat om zijn juridische creativiteit en 
zijn vermogen om gevestigde praktijken en traditionele denkwijzen uit te dagen.

WATT Legal is voornamelijk erkend om zijn strategisch en tactisch beheer van complexe 
vraagstukken, met belangrijke economische, politieke, milieu- en/of sociale impact. 
Door het streven naar een discrete en gunstige transactie wanneer en zodra mogelijk, 
maar tegelijk niet aarzelend om sterke juridische actie te ondernemen als nodig.
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