
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Advocaat – Senior Associate 

CHARLES 
CLAEYS 
 
 
- Advocaat ondernemingsrecht 
- Erkend als bemiddelaar in (inter)nationale conflicten 
- Biedt inhouse legal support aan ondernemingen 
 
 
 
+32 (0) 9 224 44 28 
charles.claeys@monardlaw.be 
Let’s connect on LinkedIn 
 
 
 

https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
https://monardlaw.be/nl/team/stefanie-stappers/#biography
mailto:charles.claeys@monardlaw.be
https://www.linkedin.com/in/charles-claeys-48362434/
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Charles Claeys behaalde in 2012 
een Master in de rechten aan de 
Universiteit Gent. Sinds 2012 is 
Charles Claeys advocaat en 
toegelaten tot de Gentse balie. Hij 
behaalde een master na master in 
het ondernemingsrecht aan de 
Universiteit Antwerpen in 2014 
(LL.M). 
 
Charles Claeys is als advocaat 
actief in het commercieel- en 
economisch recht. Hij houdt zich 
bezig met commercieel 
contractenrecht, handelsrecht en 
marktpraktijken. 
 
Zo heeft Charles Claeys ervaring in 
het onderhandelen en opstellen 
van diverse commerciële 
overeenkomsten, maar ook in het 
voeren van allerhande commerciële 
geschillen voor cliënten uit diverse 
(vaak gereguleerde) sectoren. 

 
Charles Claeys werkt zowel voor startups en scaleups als grotere ondernemingen. 
 
Voorts heeft Charles Claeys een bijzondere sector gebonden ervaring in het verlenen 
van juridische ondersteuning in de F&B, facility en hospitality sector. In die zin heeft 
Charles Claeys veel expertise in het opzetten van allerhande exploitatie formules 
(franchising, domeinconcessies, enz.).  
 
Charles Claeys heeft ook verschillende juridische artikelen over deze disciplines 
gepubliceerd en is lid van de redactieraad van RABG (deelredactie voor contracten- en 
zakenrecht). 
 
Sedert 2020 is Charles Claeys door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als 
bemiddelaar in nationale en internationale conflicten.  
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ERVARING 
 

2012    Lid van de Gentse balie 

2015 Opname tableau 

2020    Erkend als bemiddelaar in nationale en internationale conflicten 
door de Federale Bemiddelingscommissie 

 
 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

2012    Master in de rechten, Universiteit Gent 

2014    Master na master in het ondernemingsrecht, Universiteit 
Antwerpen (LL.M) 

 
 
 
 

REFERENTIES 
 

- Charles Claeys was de 
afgelopen jaren betrokken bij 
de (internationale) exploitatie 
van diverse commerciële 
formules, waaronder:  

o koffie- en 
fastfoodketens 

o hotels 
o retailmerken 
o restaurantgroepen 
o verschillende 

soorten 
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dienstverleningen 
(financieel, 
industrieel, 
consultancy) 

o … 

 
 
 
 

PUBLICATIES 
 

- CLAEYS, C., Er is een verschil 
tussen "in gebreke zijn" en een 
"ingebrekestelling", RABG 
2021, afl. 15, 1444-1446 

- CLAEYS, C., 'Fraus omnia 
corrumpit' toegepast op de 
leer van de misleidende 
handelspraktijken, RABG 2019, 
afl. 16, 1425-1428 

- CLAEYS, C., “Bescherming van 
bedrijfsgeheimen. Nieuwe 
regeling”, NjW 2019, nummer 
396, 98-105 
 

- CLAEYS, C., GwH 6 oktober 2016, 
nr. 2016/124, NjW 2017, nummer 
355, 68. noot "Begrip: 
buitengewone 
schuldvorderingen”  

- Claeys, C., Cass. 23 januari 2015, 
NjW 2015, nummer 328, 642, 
noot "Statuut saneringskosten bij 
de afvalproblematiek in het 
faillissement”  

- Claeys, C., Rb. Oost-Vlaanderen 
(afd. Gent) 2 juni 2015, NjW 2015, 
nummer 325, 511, noot 
"Grensoverschrijdende inning" 

 
 

ARTICLES 
 

- Vrijheid, blijheid (onder het 
nieuw Burgerlijk Wetboek)? – 
het algemeen 
bevrijdingsbeding 

- Sinds 1 september 2019 geldt het 
verbod van misleidende en 
agressieve marktpraktijken ook in 
B2B relaties  
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- Nieuw algemeen 
contractenrecht 

- Charles Claeys – Een sterke 
band met Autogrill België door 
inhouse te werken 

- Met bemiddeling ga je in een 
conflict op zoek naar een win-
win 

 

- Het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en 
Verenigingen – Boek 4. De 
maatschap, de vennootschap 
onder firma en de commanditaire 
vennootschap 

- Bescherming en misbruik van 
bedrijfsgeheimen 

 
 

 
 
 

SEMINARIES 
 

- 28.02.2018: Op welk kruistpunt 
sta jij? 

- 28.05.2019: bedrijfsgeheimen 
(start it @KBC) 

- 10.09.2019, 12.09.2019: 
Interactieve Sessies 
Bedrijfsgeheimen  

- 27.01.2020 & 31.12.2020: 
Interactieve Sessies 
Bedrijfsgeheimen  

- 03.06.2020: Omgaan met 
boekingen en annulaties in 
Corona tijden (Westtoer) 

- 24.09.2020: Rechten en 
plichten in het kader van 
annuleringen in Corona tijden 
(Logeren in Vlaanderen) 
 

- 03.12.2020: Rechten en plichten 
in het kader van annuleringen in 
Corona tijden (Horeca 
Vlaanderen) 

- 14.12.2020: Rechten en plichten 
in het kader van annuleringen in 
Corona tijden (Provincie Oost-
Vlaanderen) 

- 27.11.2021: Bescherming van 
bedrijfsgeheimen (Forum for the 
future) 

- 17.03.2022: Contracteren voor 
beginners (Forum for the future) 

 

 


