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Ignace Kroos is advocaat aan de balie van Antwerpen en sedert februari 2014 actief binnen ons kantoor. Per 1 april
2015 is hij er tevens toegetreden als partner.
In 2009 bekwam hij aan de Universiteit Antwerpen met onderscheiding zijn Master in de Rechten waar hij zich in
zijn masterjaren specialiseerde in het ondernemingsrecht.
Nadien behaalde Ignace aan dezelfde universiteit eveneens met onderscheiding zijn Master na Master Zee- en
Vervoerrecht. De universiteit droeg toen zijn thesis "Het CMNI: een eenheidsloze unificatie” voor voor de Prijs
‘Fonds Belgische Rijnvaart’.
Alvorens hij Caluwaerts Uytterhoeven vervoegde, genoot Ignace jarenlang een doorgedreven opleiding binnen
een notoir Antwerps maritiem kantoor.
Naast zijn bijzondere interesse voor binnenvaart-, wegvervoer-, maritiem en logistiekrecht, focust zijn praktijk
zich eveneens op het handels- en vennootschapsrecht in brede zin. Hij adviseert, redigeert sluitende contracten
en vertegenwoordigt zijn cliënten voor de nationale rechtbanken.
Een snelle en kwaliteitsvolle advies- en dienstverlening met oog voor een (proces)tactische dossierbenadering is
voor Ignace essentieel. De actieve en persoonlijke ondersteuning van zowel zijn particulier als professioneel
nationaal en internationaal cliënteel is voor hem één van de bouwstenen van een succesvolle samenwerking.
The Legal 500, een wereldwijd toonaangevende referentielijst inzake advocatenkantoren, beveelt Ignace
eveneens aan in het expertisegebied Maritiem en Transport.
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I. Kroos, "Detacheringsrichtlijn geldt ook voor wegvervoer", (noot onder arrest van het Hof van Justitie 1
december 2020 en 2 februari 2021), Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportecht, juni 2021.
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van 12 oktober 2016), Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht, Larcier, november 2017.
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Larcier, 2016.
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