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Stephane Criel is Partner in de 
afdeling commercieel recht van 
ons kantoor. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in intellectueel 
eigendomsrecht, bedrijfs-
geheimen, handelspraktijken, 
algemeen handels- en economisch 
recht alsook economisch 
strafrecht met een focus op 
informaticacriminaliteit. 
 
Hij ondersteunt zijn nationale en 
internationale cliënten in hun 
zoektocht naar een pragmatische 
oplossing voor een breed gamma 
aan commerciële problemen. Hij 
analyseert en beoordeelt risico’s in 
gerechtelijke procedures en 
procedeert in zijn vakgebieden. 
 
Stephane adviseert voornamelijk 
met betrekking tot de 
bescherming van intellectuele 
creaties, knowhow of 

bedrijfsgeheimen en het vermijden of oplossen van problemen in verband met 
intellectueel eigendom. Hij ontwerpt of reviseert en onderhandelt contracten en zoekt 
naar de beste en zo nodig creatieve oplossing. In het strafrecht heeft Stephane 
meerdere rechtszaken in cybercriminaliteit en inbreuken op intellectueel 
eigendomsrecht gepleit. 
 
Stephane heeft een diploma in Rechten (Universiteit Gent 1993) en behaalde in 2000 
een Master of Intellectual Property and ICT Law (tweetalige graad, Katholieke 
Universiteit Brussel-Katholieke Universiteit Leuven). Van 2013 tot 2016 doceerde hij 
intellectueel eigendom op HOWEST (Brugge). Hij is een regelmatige spreker voor 
VLAIO en Unizo en gastdocent aan UGent. 
 
In 1993 startte hij zijn loopbaan aan de balie te Gent en in 1999 richtte hij zijn eigen 
advocatenkantoor op. In 2007 was hij medeoprichter van het advocatenkantoor 
VanEeghem&Criel vooraleer hij zich in 2016 aansloot bij Monard Law. 
 
Sinds 2000 is hij benoemd als derde arbiter in geschillen over domeinnamen voor 
CEPANI, het Belgisch centrum voor Arbitrage en Mediatie. 
 
Hij is een regelmatig verkozen lid van de Raad van de Orde van de Gentse balie . 
 
Stephane is medeoprichter van Future Lawyers Belgium (een platform dat advocaten 
wil inspireren om te innoveren) en lid van de Taskforce Overmorgen van de Orde van 
Vlaamse balies (die als opdracht heeft een visie te geven over de toekomst van de 
advocatuur). 
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ERVARING 
 

1993 Lid balie te Gent 

1999 Oprichting eigen advocatenkantoor 

2007  Medeoprichter advocatenkantoor VanEeghem&Criel 

2013 – 2016     Docent intellectueel eigendom op HOWEST (Brugge) 

2016 Werkzaam bij Monard Law 

 Regelmatige spreker voor VLAIO en Unizo  

 Gastdocent aan UGent 

 Lid van meerdere comités van de Vlaamse Orde van Advocaten 

 Medeoprichter Future Laywers Belgium 

 Lid Taskforce Overmorgen van de Orde van Vlaamse balies 

 
 
 
 

OPLEIDINGEN 
 

1993  Rechten, Universiteit Gent  

2000  Master of Intellectual Property and ICT Law (tweetalige graad), 
Katholieke Universiteit Brussel-Katholieke Universiteit Leuven 

2000  Benoemd als derde arbiter in geschillen over domeinnamen voor 
CEPANI, het Belgisch centrum voor Arbitrage en Mediatie 
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PUBLICATIES 
 

- Joke Baeck, Stephane Criel, 
Kris Wagner, Law of Seizure 
and Execution, Larcier, 2019. 
 

- Stephane Criel, “Dream your 
worst nightmare and then invest 
in it”, article in Today’s lawyer, 
May 2019. 
 

 
 

 
SEMINARIES 
 

 
- 10.12.2019, Larcier Afternoon 

Study Workshop, “Updates on 
the Law of Seizure and 
Execution, featuring Stephane 
Criel on the seizure of 
counterfeit goods” 
 

 
- 2019-2020: “Protection of Trade 

Secrets” Seminar in cooperation 
with software partner Spikes at 
the offices of Monard Law in 
Ghent, Lommel, Hasselt, Antwerp 
 

 


