
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advocaat - Partner 

JEROEN 
RASKIN 
 
 
- Advocaat M&A, corporate finance en algemeen ondernemingsrecht 
- Vennootschapsrechtelijke en financiële geschillen 
- Onderhandelaar met focus op strategische en psychologische aspecten 
 
 
 
+32 (0) 11 28 25 00 
jeroen.raskin@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
mailto:jeroen.raskin@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/jeroen-raskin-a705b66/
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Jeroen Raskin is een 
corporate/M&A partner van 
Monard Law, gespecialiseerd in 
M&A, Corporate Finance en 
algemeen Ondernemingsrecht. Zijn 
expertise omvat de behandeling 
van vele nationale en 
grensoverschrijdende transacties, 
joint ventures voor zowel 
industriële partijen als voor private 
equity of durfkapitaalfondsen en 
hij heeft een bijzondere expertise 
ontwikkeld in de financieel 
gereguleerde sector en de IT- en 
telecomsector. Daarnaast 
vertegenwoordigt hij een aantal 
familiebedrijven en staat hij 
internationale aandeelhouders en 
bestuurders bij in hun corporate 
governance vraagstukken. 
 
Verder is hij gespecialiseerd in 
corporate en financiële geschillen.  
 

Hij staat binnenlandse en internationale cliënten bij in M&A-geschillen, 
bestuurdersaansprakelijkheid en conflicten tussen aandeelhouders en 
vertegenwoordigt zowel financiële instellingen en gereguleerde ondernemingen als 
investeerders en aandeelhouders. 
 
Hij staat buitenlandse cliënten bij in het kader van geschillen, investeringen, 
overnames en Corporate Governance zoals bijvoorbeeld bijstand van buitenlandse 
bestuurders en investeerders. Zijn internationaal netwerk laat toe dat hij zijn Belgische 
cliënten in het buitenland kan bijstaan met de juiste plaatselijke gespecialiseerde 
advocaten. 
 
Cliënten zien hem als een ervaren, klantgerichte en servicegerichte advocaat met 
praktische oplossingen voor zowel juridische als strategische uitdagingen. 
 
Hoogwaardig advies, gezond verstand en zakelijk inzicht zijn belangrijke waarden voor 
het team bij Monard, wat resulteert in oplossingsgericht en betrouwbaar advies voor 
hun cliënten. Zij hebben een jong en dynamisch team dat juridische obstakels benadert 
als uitdagingen om de beste oplossing te vinden voor hun ondernemende cliënten. 
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INTERNATIONALE ERVARING 
 

 Lid van IBA (“International Bar Association”) 

 Lid van het “BANKING LITIGATION NETWORK” 

 Bestuurder van het internationale netwerk “IUROPE 

 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

 Diploma in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven 

 DES-diploma in economisch recht, VUB 

 Corporate Finance, Leuven School of Business and Economics 
 

 
 

REFERENTIES 
 

- Legal 500: aanbevolen voor 
“Dispute Resolution” (m.n. voor 
financiële geschillen) en voor 
Corporate, Commercial & M&A 

- Chambers en Legal 500: 
vermeld voor Banking & 
Finance (Financial Litigation) 

- highly recommended in de 
Leaders League voor M&A 
 

- Client feedback in the Legal 500 
& Chambers: 
 
‘I always work with Jeroen Raskin 
and his team. He is a very 
pragmatic and empathic lawyer 
who understands our business. 
We truly love his pragmatic & 
tactical advice in strategic issues. 
He reads the game very well and 
knows to negotiate real solutions.’ 
 
‘Jeroen Raskin is professional, 
flexible and result-oriented.’ 



        
 
 
 

CV Jeroen Raskin 4 

“Het Monard Law team onder 
leiding van Jeroen Raskin slaagt 
erin om daadwerkelijk en actief te 
luisteren, en de grieven van de 
klant te vertalen in krachtige 
juridische argumenten. Daarbij 
hanteren zij daadwerkelijk de 
hoogste ethische en 
professionele normen, wat hen 
duidelijk onderscheidt van vele 
anderen.” 

 
 
 

JEROEN IN DE PERS 
 

 
- De beleggers die hun broek 

scheurden aan de 'verzekeraar 
van de rijken – De Tijd – 
29.06.2021 

- Limburgse beleggers slepen 
Swiss Life voor de rechtbank – 
Nieuwsblad – 18.08.2016 (TAK 
23 beleggingen) 

- Rechtszaak tegen Hasseltse 
verzekeraar die “Vaticaan 
obligaties verkocht” – 
27.07.2015  

- Axa laat ons in de kou staan – 
HLN – 10.10.2015 
(Aansprakelijkheid bankagent)  

- Niet dromen over miljarden – 
Moneytalk – 16.10.2014 
(Analyse m.b.t. de Fortis zaak) 

- Kleine spaarders willen hun 
geld terug – Moneytalk –
16.02.2012 (Interview m.b.t. 
Arco zaak) 

 
- Nyrstar verborg extra winst net 

voor overname door Trafigura – 
De Tijd – 11.06.2021 

- Nog procedures op komst van 
Nyrstar-aandeelhouders – De Tijd 
– 29.06.2021 

- Procedureslag over Nyrstar duurt 
voort – De Tijd – 03.09.2021 

- Kleine aandeelhouders Nyrstar 
verliezen slag – De Tijd – 
05.07.2021 

- Aandeelhouders Nyrstar eisen 2 
miljard euro van Trafigura – De 
Tijd – 25.04.2022 

- Grondstoffenreus Trafigura voor 
de rechter in Turnhout – De Tijd – 
15.06.2022 

- Rechtbank gaat in Trafigura-
proces niet in op grond van de 
zaak – De Tijd – 16.06.2022  
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- Leterme en Di Rupo hebben 
onze oplossing voor Arco links 
laten liggen - HBVL – 
04.10.2018 

 
 
 
 

SEMINARIES & WEBINARS 
 
 

- “Nieuw Wetboek 
Vennootschappen” (VOKA)  

- M&A workshop “Scoren bij een 
overname doe je niet 
onvoorbereid”  

- Infosessie voor accountants  
- KBC Event Tongeren  
- “Ondernemers op een 

kruispunt” (Unizo)  

- “Exportstructuren toegelicht” 
(VOKA) samen met Kristof Zadora  

- “Juridische benadering van 
investeringsstrategieën” 
(Business Angels Netwerk 
Vlaanderen) 

 
 
 


