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Pieter Helsen specialises in 
criminal law (economic criminal law 
as well as general criminal law) 
and criminal proceedings. 
 
Pieter Helsen has a law degree 
(Catholic University of Leuven, 
1997). He has been practising law 
at Monard Law since 1997 and has 
been a partner since September 
2007. In addition, he worked part-
time for six years (1998-2004), at 
the Catholic University of Leuven 
Criminal Law Institute as assistant 
researcher in criminal proceedings 
law. He has been a lecturer in 
criminal law and criminal 
proceedings at the Katholieke 
Hogeschool Limburg since 2004 
till 2014. 
 
Pieter Helsen speaks and writes 
regularly on matters relating to 
criminal law and criminal 

proceedings law. He is a member of the Limburg bar. 
 
 
 
 

EXPERIENCE 
 

1997 – now   Member of the Limburg bar and practising law at Monard Law 

1998 – 2004  Worked part-time for six years (1998-2004), at the Catholic 
University of Leuven Criminal Law Institute as assistant 
researcher in criminal proceedings law 

2004 – 2014  Lecturer in criminal law and criminal proceedings at the 
Katholieke Hogeschool Limburg 

2007 – now  Partner at Monard Law 
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TRAINING 
 

1997 Law degree, Catholic University of Leuven 

 
 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 

 
- P. HELSEN, - ‘Lasthebber ad 

hoc’ in X, Strafrecht en 
strafvordering. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 2013, 30 p. 

- P. HELSEN, - ‘De weigering tot 
regeling der rechtspleging: 
twee kansen voor de prijs van 
één?’, noot onder Cass. 17 april 
2012, N.C. 2013, 128-130. 

- P. HELSEN, - ‘Hoger beroep 
tegen de uitvoerbaar bij 
voorraad aangestelde 
lasthebber ad hoc’, noot onder 
Antwerpen 22 februari 2006, 
R.W. 2009-10, 583-584. 

- P. HELSEN, - ‘De 
proportionaliteit van 
onderzoeksdaden en de 
opportuniteit van vervolging 
door de rechter getoetst’, noot 
onder Luik 3 december 2009, 
T. Strafr. 2010, 156-158 (met E. 
Van Lishout). 

- P. HELSEN ‘De strafrechtelijke 
verdediging van de failliete 
vennootschap’, noot onder 

 
- Wanneer is de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc verplicht?, noot 
onder Corr. Leuven 22 februari 
2006, T. Strafr., 2006, 229-232. 

- De Lasthebber ad hoc in het 
strafrecht: een eerste verkenning 
op braakliggend terrein, 
T.Strafr.2003, 2-13. 

- De werkstraf: enkele kritische 
bedenkingen, in X, Recht in 
beweging, KULeuven, Leuven, 
2003, 189-197. 

- Hoe zwaar weegt de werkstraf?, 
N.J.W. 2002, 123-127. 

- Heling: is een veroordeling op 
burgerlijk gebied mogelijk, A.J.T., 
2000-2001, 149-151. 

- Is een kwijtschelding van 
strafrechtelijke geldboetes in het 
kader van de collectieve 
schuldenregeling mogelijk?, noot 
onder Antwerpen 3 april 2000, 
A.J.T., 2001-2002, 388. 

- Het verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling: Kan een vrij 
persoon 'in vrijheid' worden 
gesteld?, noot onder Cass. 9 
oktober 2001, T. Strafr. 2002, 
164. 
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Antwerpen 7 mei 2008, R.W. 
2008-09, 1520-1522. 

- Schorsing van de verjaring bij 
gebrekkige inleiding voor het 
Vonnisgerecht?, noot onder 
Corr. Brussel 13 juni 2007, T. 
Strafr., 2008, 409-410. 

- De strafbare deelneming van 
de notaris aan een misdrijf, 
N.F.M. 2004, 46 –51. 

- De vaudeville van de verjaring, 
T. Strafr. 2003, 163 – 165. 

- De Wet van 16 juli 2002 
betreffende de verjaring van 
de strafvordering: verjaring van 
talrijke misdrijven op 1 
september 2003?, T. Strafr. 
2003, 62- 68. 

- Strafprocesrecht: recente 
ontwikkelingen, in Themis, 
straf(proces)recht, DUPONT, 
L., VERSTRAETEN, R. en 
HUTSEBAUT, F. (eds.), 2000-
2001, vormingsonderdeel 6, 29 
–57. 

-  

- Over dure scheermesjes, het 
politieverhoor en de vrijheid van 
komen en gaan, noot onder Rb. 
Hasselt (Rk.), 14 december 1999 
en Antwerpen (K.I.), 28 december 
1999, Limb. Rechtsl., 2000, 121 en 
Vigiles,2000, 134. 

- Collectieve schuldenregeling: 
geen kwijtschelding van 
strafrechtelijke boetes, Jura Falc., 
1999-2000, nr. 4, 541-544 Het 
getuigenverhoor ter zitting: 
passieve rol van de strafrechter?, 
noot onder Cass. 22 juni 1999, 
T.Strafr. 2001, 77. 

- De fiscus als aangever van 
onrechtmatig bewijs, noot onder 
Corr. Hasselt, 15 december 1998, 
Limb. Rechtsl., 1999, 108-113 

- Strafrecht en penitentiair recht, in 
MONARD, E. en DEGREEF, D., Het 
eenzijdig verzoekschrift (art. 584, 
3de lid Ger. W.): nood breekt 
tegenspraak, Recht en praktijk, 
Kluwer, Antwerpen, 1998, 164-
175. 

- Diefstal van computergegevens, 
Jura Falc., 1997-98, 261-285. 

 

 
ARTICLES 
 

 
- Onderzoek van uw gsm of 

laptop: bent u verplicht uw 
paswoord mee te delen? 

 
- Eandis vrijgesproken voor 

dodelijke gasontploffing 
- Nieuwe “anti-kraakwet” biedt 

eigenaars meer armslag 
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- Eerherstel voor u en uw bedrijf: 
hoe wordt een veroordeling zo 
snel mogelijk gewist? 

- Politiegeweld versus geweld 
tegen de politie 

- Beeldenstormen doe je niet 
straffeloos! 

- NEWSFLASH - De hacking van 
Picanol: het belang van 
technische en organisatorische 
maatregelen en sensibilisering 
van medewerkers 

- Hoe krijg je eerherstel na een 
veroordeling? 

- Facturatiefraude: hoe kan je 
het vermijden, en wat te doen 
als je toch slachtoffer wordt? 

- Contante betalingen: wat is 
nog toegelaten? 

- Kraken voortaan strafbaar: wat 
zijn uw mogelijkheden als 
eigenaar? 

- Klant failliet? Vergeet niet de 
bestuurder aan te spreken 

- Tot vier jaar gevangenisstraf voor 
handel met voorkennis op de 
beurs 

- Stiekem opgenomen gesprek kan 
bewijswaarde hebben 

- MAG U STIEKEM EEN GESPREK 
OPNEMEN ? 

- MONARD LAW IN DE PERS 
- Kan het gerecht gestolen 

bedrijfsinformatie tegen uw 
bedrijf gebruiken? 

 
 
 

SEMINARS & WEBINARS 
 

 
- Congres Forum for the Future: 

Strafrechtelijke risico’s en 
aandachtspunten voor 
cijferberoepen: hoe vermijdt u 
vervolging wegens 
medeplichtigheid aan een door 
de cliënt of opdrachtgever 
gepleegd misdrijf? 10.05.2022 

- Monard Law & Noordlink & 
Voka: 21 keer expertise en 
advies op jouw maat 
23.04.2019 

 
- Hoe vermijdt u vervolging bij 

onregelmatigheden door een 
opdrachtgever? 24.04.2018 

- Ondernemingsstrafrecht anno 
2016 13.04.2016 

 


