Praktische informatie
DATUM
Woensdag 29 mei 9.15 – 16.45
Onthaal vanaf 8 u 45
PLAATS
Grote Aula, Maria Theresiacollege (MTC 2 lokaal 00.10)
Sint-Michielsstraat 6 (hoek Hogeschoolplein), 3000 Leuven

Instituut voor
Handels- en Insolventierecht

dichtstbijzijnde parkings:
Ladeuzeplein of H. Hart Naamsestraat
PRIJS

Instituut voor Handels- en
Insolventierecht KU Leuven
Studiedag Het recht inzake roerende
zekerheden na de grote hervorming

Tiensestraat 41, bus 3434
3000 Leuven

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 240, inclusief
documentatiemap, warme lunch (salons Georges),
koffiepauze en verslagboek achteraf.
Het verslagboek verschijnt na de zomer bij uitgeverij
Intersentia.
Bij annulering blijft het bedrag verschuldigd. Vervanging door
een collega is mogelijk mits dit op voorhand wordt meegedeeld.
PERMANENTE VORMING
De erkenning van OVB is aangevraagd voor 6 punten
(nr. 2012-02236).
Andere accreditaties zijn aangevraagd; voor magistraten wordt
om financiële tussenkomst door het IGO verzocht.

Het recht inzake
roerende zekerheden
na de grote
hervorming

Inlichtingen
Praktische informatie:
Mw. Yo Degryse, Instituut voor Handels- en Insolventierecht
KU Leuven, 016-32 52 14 yolande.degryse@law.kuleuven.be
Te frankeren
als briefkaart
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Studiedag

Leuven 29 mei 2013
Grote Aula Maria Theresiacollege

Inhoudelijke informatie:
Prof. M.E. Storme, Instituut voor Handels- en Insolventierecht
KU Leuven, matthias.storme@law.kuleuven.be

11/04/13 14:30

Toelichting
Tegen einde mei zal er duidelijkheid zijn betreffende de grote hervorming van de roerende zekerheidsrechten die op dit ogenblik in het federale
parlement wordt behandeld. Het betreft de belangrijkste hervorming op dit gebied sedert de hypotheekwet van 1851, minstens sedert de wet van
1919 tot invoering van het pand op handelszaak en
endossement van de factuur. De meest opvallende
hervorming is de veralgemeende invoering van
een registerpand. Daarnaast houdt de nieuwe wet
een grondige herschrijving in van de bepalingen
inzake pandrecht alsook eigendomsvoorbehoud,
naast een hele reeks kleinere hervormingen. Tijd
dus om een studiedag te houden die niet enkel de
nieuwe wet bespreekt, maar tevens onderzoekt wat
het resultaat is van de combinatie van de nieuwe
regel met de overige, niet gewijzigde, rechtsregels
inzake roerende zekerheden. Een keure aan specialisten uit zowel de rechtspraktijk als de universiteit
behandelt alle themata die voor de praktijk belangrijk zijn, zowel bij de beslechting van geschillen
als om reeds tijdig overeenkomsten aan te passen
aan de inwerkingtreding van de wet.
De studiedag richt zich dan ook zowel tot magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en
gerechtsdeurwaarders als alle andere practici die
met kredietverlening te maken hebben.

Programma

Inschrijving online

8 u 45

Onthaal

9 u 15

“Doelstellingen en inspiratiebronnen van het nieuwe
recht inzake roerende zekerheden”
prof. Eric Dirix, afdelingsvoorzitter Hof van cassatie,
buitengewoon hoogleraar KU Leuven

Inschrijven voor 20 mei
graag online via http://pvthemis.be (op datum 29 mei)
of via https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten_ci/nl/
portaal/activiteit/view_activiteit/721

9 u 45

“Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden van de
vervreemder”
prof. Vincent Sagaert, hoogleraar KU Leuven,
advocaat te Brussel

10 u 15 “Registerpand op roerende zaken en algemeenheden”
prof. Ruud Jansen, buitengewoon docent VUB,
Master in het notariaat
11 u

of per e-mail aan yolande.degryse@law.kuleuven.be

koffiepauze

Inschrijving per post

11 u 15 “Het (nieuwe) pandregister”
dhr. Johan Pieters, directeur FOD Financiën

Dhr. / Mevr.:............................................................................

11 u 40 “De uitwinning van pandrechten en retentierechten
na de hervorming”
mr. Jasmine Malekzadem, advocaat te Brussel,
praktijkassistent KU Leuven

Kantoor / Bedrijf:....................................................................

12 u 10  	vragenronde
12 u 30 Lunch in de salons Georges
14 u 15 “Roerende zekerheden en consumentenrecht”
prof. Reinhard Steennot, hoofddocent UGent
14 u 45 “Pand op schuldvorderingen en andere
zekerheidsrechten op schuldvorderingen”
prof. Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar
KU Leuven, advocaat te Brussel
15 u 30 “Zekerheden op financiële instrumenten in het nieuwe
recht en in de wet financiële zekerheden”
mr. Koen Panis, advocaat te Brussel,
praktijkassistent KU Leuven
16 u  	

“De security agent”
drs. Sander Van Loock, IWT-Bursaal Instituut voor
Verbintenissenrecht, KU Leuven

Functie:...................................................................................
BTW nr.:.................................................................................
Adres:......................................................................................
................................................................................................
Tel.:.........................................................................................
E-mail:.....................................................................................
Datum:..........................Handtekening:....................................
Schrijft zich in voor de studiedag Het recht inzake roerende
zekerheden na de grote hervorming
te Leuven op 29 mei 2013 en betaalt € 240.
Wenst een attest van deelname

❑ Ja ❑ Neen
Betaling na ontvangst van factuur

16 u 20 Vragenronde
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