
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advocaat – Associate 

STEFANIE 
STAPPERS 
 
 
- Advocaat in commerciële contracten en overheidsopdrachten 
- Vloeiend in het Engels, Nederlands, Duits en Frans  
- Ervaring als bedrijfsjurist en als in-house advocaat 

 
 
+32 (0) 11 28 15 00 
stefanie.stappers@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
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Stefanie Stappers legt zich toe op 
het commercieel -en publiek 
contractenrecht. Ze maakt deel uit 
van onze praktijkgroepen 
Commercial law & Public law. 
 
Stefanie focust zich binnen ons 
kantoor op commerciële – en 
publieke overeenkomsten en 
geschillen, met een bijzondere 
focus op het IT/IP-recht. Stefanie 
bouwde een ruime ervaring op in 
de IT-sector, alsook in de 
eventindustrie.  
 
Stefanie Stappers is voor 
verschillende cliënten actief als in-
house advocaat.  
 
 
Stefanie studeerde magna cum 
laude af als Master de Rechten 
aan de Universiteit Hasselt. Voor 
haar rechtenstudie genoot 

Stefanie een officierenopleiding aan de Koninklijke Militaire School (144ste promotie 
Sociale & Militaire Wetenschappen) en behaalde ze een bachelordiploma als 
bedrijfsvertaler (EN, DE). 
 
Voor haar carrière aan de balie van Limburg werkte Stefanie als bedrijfsjurist bij een 
algemeen aannemer en was ze een aantal jaren actief voor de Europese Commissie en 
de Universiteit Hasselt.  
 
Stefanie Stappers is tevens academisch actief als gastdocent aan de Universiteit 
Maastricht voor het vak Europees zaken-en contractenrecht en spreekt regelmatig op 
seminaries voor onder meer VOKA. 
 
Stefanie is lid van de Belgisch Deutsche Juristenvereinigung. 
 
Ze is lid van de balie Limburg en sinds 2018 werkzaam bij Monard Law. 
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ERVARING 
 

2003 – 2005  Officierenopleiding, Koninklijke Militaire School 

2005 – 2008 Administratief medewerker, Europese Commissie 

2008 - 2009 Juridisch medewerker, Allen & Overy 

2009 - 2011 Vertaler, Universiteit Hasselt 

2011 - 2015 Juridisch en communicatiemedewerker, MetaCoat 

2016 - 2018 Bedrijfsjurist, Dillen Bouwteam NV 

2018 - heden Docent, Universiteit Maastricht 

2018 - heden Associate, Monard Law 

 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

1997 – 2003 Latijn – Moderne Talen, school voor NATO-expats Rösrath 
(Duitsland) 

2003 – 2005 Master Sociale en Militaire Wetenschappen, Koninklijke Militaire 
School 

2005 - 2008 Bachelor bedrijfsvertaler EN/DE, HIK 

2011 - 2016 Master in de Rechten, UHasselt 
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PUBLICATIES 
 

 
- Larcier, Nieuwsbrief 

Accountancy & fiscaliteit, “De 
impact van de nieuwe wet 
betalingstermijnen op 
(publieke) contracten”, 11 april 
2022 
 

 
 

 

 
ARTIKELS 
 

 
- Actualia: Prijsstijgingen en -

herzieningen in commerciële 
en publieke contracten 

- De impact van de nieuwe wet 
betalingstermijnen op 
(publieke) contracten 

- Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen: zijn uw 
algemene voorwaarden en 
contracten ertegen bestand? 
 

 
- Ontwerp van 

adequaatheidsbesluit voor 
doorgiften van 
persoonsgegevens na brexit 

- Onrechtmatige bedingen B2B 
- Advocaat-generaal Bobek bij het 

Hof van Justitie geeft advies in 
zaak van Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
tegen Facebook  
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SEMINARIES & WEBINARS 
 

- NCOI – M & D Seminars, 
“Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen in algemene 
voorwaarden en contracten”, 
25 oktober 2022 

- IBJ, “Een correcte regeling 
inzake IP in 
overheidsopdrachten”, 28 
november 2022 

- Voka Limburg, “Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen, zijn uw 
algemene voorwaarden en 
contracten er tegen bestand?”, 
13 september 2022 

- NCOI - M & D Seminars, 
“Gewijzigde 
marktomstandigheden en 
prijsstijgingen in algemene 
voorwaarden en contracten”, 8 
juni 2022 

- Voka Kempen, “Exportstructuren 
- Go International for Services”, 
27 april 2022 

- Voka Limburg, “Bryo sessie 
commerciële 
samenwerkingsverbanden”, 24 
maart 2022 

- Voka Limburg, “Exportstructuren - 
Go International”, 21 maart 2022 

 


