Praktische informatie
Datum
Vrijdag 9 mei 2014
Ontvangst vanaf 8u30
Plaats
Auditorium ING, Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Ingang langs de Troonstraat – Metro “Troon”
Parking “Twee Poorten – Deux Portes”
Prijs
175 € voor leden van het Vlaams Pleitgenootschap
215 € voor niet-leden
Te betalen op rekeningnummer 630-0215139-52
De prijs omvat: deelname aan de studiedag, het
verslagboek (uitgegeven door Intersentia), lunch en
koffie

Vlaams Pleitgenootschap
bij de Balie te Brussel
T.a.v. Marleen Dezaeger
Justitiepaleis
Poelaertplein
1000
BRUSSEL

Permanente vorming
De Orde van Vlaamse Balies heeft de studiedag erkend
voor 6 juridische punten.
Voor de magistraten werd om een financiële
tussenkomst van het IGO verzocht.
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Zakelijke zekerheden
en verbintenisrechtelijke
alternatieven
Studiedag
Vrijdag 9 mei 2014

Meer informatie
Secretariaat van het Vlaams Pleitgenootschap bij de
Balie te Brussel
Justitiepaleis
Poelaertplein te 1000 Brussel
T 02 508 65 83
(maandag tot en met donderdag tussen 9u en 12u)

F 02 508 65 82
E-mail: info@vlaamspleitgenootschap.be

Aula ING, Marnixlaan 24, 1000 Brussel

04/12/12 10:49

Te
frankeren
als briefkaart

15u15 - 15u55

15u55 - 16u35

16u35 - 16u50
16u50 - 17u00

datum:				handtekening:

14u35 - 15u15

p Ik wens een attest juridische punten.

Traditiegetrouw beoogt de studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel tegelijk praktijkgerichtheid en academische degelijkheid, dit alles aan een scherpe prijs. De studiedag
richt zich in de eerste plaats tot advocaten, maar is ook interessant
voor notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten of andere actoren in
de ondernemingspraktijk.

12u10 - 12u25
12u25 - 13u55
13u55- 14u35

- schrijft zich in voor de studiedag “Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven“

Het tijdstip van deze studiedag biedt tevens een uitgelezen kans
om een stand van zaken te maken rond de nog te verschijnen
uitvoeringsbesluiten betreffende de nieuwe wetgeving.

11u10 - 11u30
11u30 - 12u10

gemeente:

In een tweede luik van de studiedag zal door het panel verder uitvoerig aandacht worden besteed aan de positie, recente evoluties
en actuele knelpunten van het Belgische zekerhedenrecht binnen
de ruimere context van de vennootschapsrechtelijke, bancaire en
grensoverschrijdende rechtspraktijk.

10u30-11u10

adres:

Een gespecialiseerd panel van ervaren rechtspractici zal de verschillende facetten van de nieuwe wet betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig toelichten en evalueren.

9u50 - 10u30

Koffie en onthaal
Inleiding door de Voorzitter
Prof. dr. Matthias E. Storme (gewoon hoogleraar
KU Leuven, advocaat te Brussel/Gent):
Zakelijke zekerheden vs. persoonlijke zekerheden, een update - Problematiek van de omvang
van de dekking bij persoonlijke zekerheden en
zakelijke borg
Prof. dr. Joke Baeck (docent UGent):
Het nieuwe pandrecht
Mr. Charles-Antoine Leunen (advocaat te Brussel):
Praktische knelpunten inzake het pand op
schuldvorderingen
Koffiepauze
Prof. dr. Régine Feltkamp (docent VUB, advocaat
te Brussel) en Mr. Elisabeth Wellekens (advocaat te
Brussel):
Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen:
een bijzonder(e zeker)heid?
Vragen en discussie
Lunch
Prof. dr. Vincent Sagaert (hoogleraar KU Leuven en
UAntwerpen, advocaat te Brussel):
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht,
zakelijke subrogatie
Mr. Ivan Peeters (advocaat te Brussel) en Mr. Bart
Volders (advocaat te Brussel):
Zakelijke zekerheden en IPR: syntheseoefening
doorheen een veelheid van verwijzingsregels
Prof. dr. Koen Byttebier (hoogleraar VUB, advocaat
te Brussel/Gent) en Mr. Tom Wera (assistent VUB,
advocaat te Brussel):
Zakelijke zekerheden in vennootschapsgroepen
Mr. Walter Jacob (advocaat te Brussel):
Zakelijke zekerheden in het kader van bancaire
overnamefinanciering en herfinanciering
Vragen en discussie
Mr. Tamar Van Colenberghe (Voorzitter VPG):
Slotwoord

organisatie:

Kort samengevat heeft de nieuwe wetgeving als doelstelling om
een vereenvoudigd, coherent en geactualiseerd zekerhedenrecht te
introduceren, en zodoende een omvattend antwoord te bieden op
een aantal traditionele beperkingen van het bestaande wettelijk
kader.

8u30 - 9u
9u - 9u10
9u10 - 9u50

e-mail:

Onder het voorzitterschap van
Prof. dr. Eric Dirix, buitengewoon hoogleraar KU Leuven

tel.:

De nieuwe wet van 11 juli 2013 betreffende zakelijke zekerheden
op roerende goederen zal vanaf haar inwerkingtreding, uiterlijk
op 1 december 2014, aanleiding geven tot een aantal belangrijke
wijzigingen binnen het Belgische zekerhedenrecht. De introductie
van het veralgemeend bezitloos pandrecht en de oprichting van
een nationaal pandregister vormen hierbij de meest in het oog
springende innovaties, maar ook verscheidene andere aspecten
van het zekerhedenrecht maken het voorwerp uit van nieuwe wettelijke bepalingen.

Inschrijvingskaart

functie:

Programma

Dhr./Mevr.

Toelichting

