Gert VERREYT (° 1977, MOL) volgde op het St.‐Jan Berchmanscollege te MOL Latijn‐Wetenschappen
van 1989 tot 1995. Daarna begon hij zijn studies Rechten in LEUVEN (K.U.L.) van 1995 tot 2000
alwaar hij met onderscheiding en als preses afstudeerde. In academiejaar 2000‐2001 kon hij,
eveneens beiden met onderscheiding, tegelijkertijd twee aanvullende licenties afronden, enerzijds
Fiscaliteit (K.U.L.) en anderzijds Vennootschapsrecht (K.U.B.). Hij ving aan met zijn stage aan de
Balie van TURNHOUT bij advocatenkantoor SCHUERMANS & SCHUERMANS te TURNHOUT.
In 2005 startte Gert zijn eigen kantoor op vanuit GEEL, waar hij gestaag zijn cliënteel kon uitbreiden
en zich ondertussen verder bleef bekwamen in o.m. het ondernemingsrecht (hij begeleidde
verschillende overnames en aandelenoverdrachten en stelde complexe alsook internationale
contracten op), diverse huurregimes, beslagrecht, verkeersrecht en bijzonder strafrecht.
Bijkomend doceerde hij aan de K.H.K. het vak Registratierechten.
Ook nog in 2005 werd hij – toen als jongste advocaat – door de Ondernemingsrechtbank
ANTWERPEN, Afdeling TURNHOUT benoemd tot curator. Hij wikkelde in dat kader diverse complexe
dossiers af en werd en wordt geregeld ook aangesteld als gerechtelijk vereffenaar. Naast de
voormelde koophandelsmandaten wordt Gert ook door burgerlijke rechtbanken aangesteld als
bewindvoerder en als curator over onbeheerde nalatenschappen.
In 2010 werd het geïntegreerd associatiekantoor COMITIUS opgericht, dewelke centraal en
strategisch gevestigd werd aan het Kasteelplein te TURNHOUT. Aangezien de kring van cliënten snel
verder uitbreidde, werden bijkomend diverse medewerkers aangeworven en vanaf 2013 verhuisde
het kantoor naar het huidige adres aan de Begijnenstraat 17 voor wat de Turnhoutse locatie betreft.
Gert VERREYT spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en kan zich prima behelpen in het Duits. Hij
kenmerkt zich door een scherp, analytisch vermogen en een zeer sterke arbeidsethos. Met kritische
geest werkt hij aan haalbare en betaalbare oplossingen, opgesteld in bevattelijke taal. Hij
onderscheidt zich door zijn vasthoudendheid (zonder daarom desgevallend redelijke compromissen
uit de weg te gaan), zijn onafhankelijkheid opzichtens politiek, service‐clubs, e.d. en stelt de
belangen van zijn cliënten, voornamelijk zakelijk georiënteerd, absoluut centraal. Zijn niet‐aflatende
inzet is enorm gewaardeerd.

