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Charlotte De Muynck is advocaat 
sinds 2007 en gespecialiseerd in 
burgerlijke- en handelsgeschillen. 
Charlotte is actief zowel als 
advocaat in procedures voor de 
rechtbank, als in bemiddeling en in 
arbitrage. Zij focust op nationale 
en internationale 
handelsgeschillen, 
contractenrecht, 
aansprakelijkheidsgeschillen 
(desgevallend met 
gerechtsexpertise), 
productaansprakelijkheid, alsook 
beslag- en executierecht. 
 
In 2006 studeerde Charlotte af aan 
de Universiteit van Gent. Haar 
laatste jaar studeerde zij aan de 
Université de Fribourg in 
Zwitserland. In 2007 behaalde zij 
een Post-Masters diploma in 
General Management aan de 
Vlerick Management School in 

Leuven. 
 
Na haar Post-Masters, begon Charlotte in 2007 als advocaat aan de balie Brussel bij 
het internationaal advocatenkantoor NautaDutilh te Brussel. In 2020 vervoegde zij 
Monard Law te Gent en sloot zich aan bij de balie Gent. 
 
Charlotte is sedert 2012 door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als 
bemiddelaar. In 2013 volgde Charlotte bijkomende de opleiding Mediation & 
Negotiations aan de Harvard Law School in Boston. Charlotte is actief in bemiddeling, 
zowel als erkend bemiddelaar en als raadsman. Sedert 2014 treedt Charlotte ook op 
als arbiter in nationale en internationale conflicten. Zij is lid van bMediation en van 
CEPANI. 
 
Sedert 2015 is Charlotte docent in de basis- en specifieke opleidingen in bemiddeling 
en onderhandelingen bij bMediation en sedert 2021 bij New Deal Academy 
(https://www.newdeal.academy). Deze opleidingen zijn erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie en richten zich tot iedereen, ongeacht zijn/haar 
beroepsactiviteiten, zoals o.m. ondernemers & managers, bedrijfsleiders, 
bedrijfsjuristen, advocaten, vrije beroepen, consultants, vastgoedmakelaars, 
ingenieurs, HR-verantwoordelijken, psychologen, e.a. 
 
Charlotte is regelmatig spreker op seminaries over procesrecht, beslagrecht, 
bemiddeling en onderhandelingen en werkt ook aan publicaties in deze materies. 
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ERVARING 
 

2007 – 2020   Advocaat bij NautaDutilh te Brussel (litigation, arbitrage en 
bemiddeling) 

2012 – heden  Erkend bemiddelaar 

2015 – heden Arbiter 

2015 – heden  Docent in de basis- en specifieke opleiding tot erkend 
bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken 

2020 – heden Collaboratief advocaat 

2020 – heden  Advocaat bij Monard Law te Gent (litigation, arbitrage en 
bemiddeling) met focus op nationale en internationale 
handesgeschillen, contracten- en aansprakelijkheidsrecht, 
productaansprakelijkheid (met desgevallend 
deskundigenonderzoek), verzekeringsrecht, beslagrecht en 
(uitwinning van) zekerheden 

 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

2001 - 2005 Master in law, UGent 

2005 - 2006 Master in Business Law, Fribourg University (Switzerland) 

2006 – 2007  Master in Algemeen Management, Vlerick Business School 

2011 Erkend bemiddelaar in commerciële- en burgerlijke zaken, 
bMediation 

2013 Mediation and Negotiation, Harvard Law School (U.S.) 

2020 Erkend collaboratief advocaat, OVB 
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REFERENTIES 
 

 
- Arbiter 
- Erkend mediator in handels- en 

burgerlijke zaken 
- Erkend collaboratief advocaat 
 

 

 
- Newdeal Academy 

- Docent bemiddeling en 
onderhandelingen  

- bMediation  
- Lid van de raad van bestuur 
- Lid van het strategisch comité 

(adviesraad) 
- Erekend bemiddelaar 

- CEPINA 
- Lid van CEPINA 
- Arbiter 
- Erkend bemiddelaar 

- Medvocat 
- Lid van Medvocat 

 

 
 

PUBLICATIES 
 

 
- 2022 Artikel door C. De 

Muynck, “E-mediation”, voor 
IBJ 

- 2021 Nieuwsbrief door C. De 
Muynck, 
“Geschillenbeslechting in 
internationale handel via 
arbitrage”, voor CEPINA 

- 2018 Artikel door C. De 
Muynck en S. Oyserman, “De 
hervorming van de 
bemiddelingswet: van 
wetswijziging naar 
mentaliteitswijziging” in 
Tendensen in het bedrijfsrecht, 

 
- 2015 Artikel door C. De Muynck, 

S. Brijs, R. Lindemans en J. De 
Fauw “Overzicht van rechtspraak 
inzake beslag en executierecht” 
in TPR 

- 2012 Artikel door C. De Muynck 
en S. Brijs, “Recente 
ontwikkelingen in het beslag- en 
executierecht”, in CBR Jaarboek 
2011-2012, p. 67-116 
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het burgerlijk recht in 
beweging (Jaarboek IBJ 2018) 

- 2015 Artikel door C. De 
Muynck, S. Brijs, R. Lindemans 
en J. De Fauw “Overzicht van 
rechtspraak inzake beslag en 
executierecht” in TPR 

 

 
ARTIKELS 
 

 
- Bemiddeling: conflictoplossing 

met meerwaarde 

 
- Met bemiddeling ga je in een 

conflict op zoek naar een win-win 

 
 
 

SEMINARIES & WEBINARS 
 

 
- 2022 ML Webinar inzake “E-

mediation” 
- 2021 Seminarie “Goed Beter 

Bemiddeld” van New Deal 
Academy in het kader van de 
Bemiddelingsweek 

- 2021 Webinar van Balie Gent 
inzake “Bemiddeling op maat 
van de advocaat”  

- 2020 ML Webinar inzake ”De 
meerwaarde van bemiddeling” 

- 2020 ML Webinar inzake 
“Aansprakelijkheidsclausules 
en verzekeringen” 

 
- 2017 NOAB seminarie in Brussel 

(Mediation week) inzake “Opmars 
in bemiddeling” 

- 2015 NOAB seminarie in Brussel 
inzake “Recente ontwikkelingen in 
beslag- en executierecht” 

- 2015 VPG seminarie in Brussel in 
zake “Toename in bemiddeling in 
handelszaken: trends in praktijk 
en bij rechtbanken” 

- 2015 NOAB seminarie in Brussel 
inzake “Meerwaarde creëren in 
bemiddelingen en 
onderhandeling: rol van de 
advocaat” 
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- 2019 Centrale Day (Mediation 
Week) in Brussel inzake 
“Singapore Convention” 

- 2009-2019 Organisatie 
“NautaDutilh Interuniversitaire 
Pleitcompetitie” (jaarlijks) 

- 2018 Centrale Dag (Mediation 
week) in Brussel inzake 
“Caucus” 

- 2018 Dag van de Bedrijfsjurist 
inzake “De nieuwe 
bemiddelingswet” 

- 2017 CEPINA seminarie in 
Brussel (Mediation week) 
inzake “Praktische 
demonstratie bemiddeling en 
andere vormen van ADR” 

- 2017 NOAB seminarie in 
Brussel (Mediation week) 
inzake “Rol van de advocaat in 
bemiddeling en 
onderhandelingen” 
 

- 2014 NOAB seminarie in Brussel 
inzake “Recente ontwikkelingen in 
Beslag- en Executierecht” 

- 2014 Seminarie in Brussel inzake 
“Bemiddeling: kader en praktijk in 
België” 

- 2012 NOAB seminarie in Brussel 
inzake “Recente ontwikkelingen in 
Beslag- en Executierecht” 

- 2011 CBR studieavond in 
Antwepren en Gent inzake 
“Recente ontwikkelingen in 
Beslag- en Executierecht” 

- 2011 Lustrumcongres Insolad in 
Antwerpen inzake “Wet 
Continuïteit der Ondernemingen” 

 


