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Rechtspersonen zijn risicovol voor schuldeisers. Controlerende insiders (aandeelhouders of 
leden, bestuurders enz.) kunnen goederen en schulden opportunistisch verschuiven van het 
vermogen van de rechtspersoon onder hun controle naar hun privévermogen, en omge-
keerd. Op die manier kunnen insiders de schuldeisers van de rechtspersoon benadelen zon-
der daardoor zelf geschaad te worden (en zelfs in hun eigen voordeel).

Experten behandelen de talrijke uitdagingen waarmee schuldeisers van rechtspersonen 
worden geconfronteerd. Ze bespreken welke remedies het vennootschaps-, verenigings- en 
insolventierecht aanreikt, en wat daarvan de mogelijkheden en beperkingen zijn. Komen 
onder meer aan bod: excessieve dividenden en verkapte uitkeringen, bestuursaansprake-
lijkheid bij faillissement, de actio pauliana als onderschatte remedie, schuldeisersbenadeling 
bij vennootschapsgroepen enz. Rode draad doorheen deze studiemiddag is het proefschrift 
Schuldeiser & Rechtspersoon van dr. Gillis Lindemans, waarvan een exemplaar (ter waarde van 
165 EUR) in het inschrijvingsgeld is inbegrepen.

DATUM EN LOCATIE

19 maart 2020  (13.30 - 18.20)

Leuven, DV1 91.56 Auditorium Zeger Van Hee, Tiensestraat 41, 3000 Leuven

ERKENNINGEN

OVB | NKN | IBJ: in aanvraag

INFORMATIE

Line Leys: line.leys@kuleuven.be

PRIJS

Deelname met boek, 175 euro, deelname zonder boek, 150 euro * Vrij van BTW volgens 
art44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)

Inschrijven: https://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/
index/view_activiteit/5050
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INSCHRIJVEN



Programma

13.30         Onthaal

13.50         Verwelkoming door de voorzitter
                   prof. em. Eric Dirix, KU Leuven, sectievoorzitter in het 
                  Hof van Cassatie

14.00         Waarom schuldeisersbescherming nijpender is bij 
                   rechtspersonen dan bij natuurlijke personen
                  prof. dr. Joeri Vananroye, Instituut Handels- en Insolventierecht  
                  KU Leuven, advocaat te Brussel

14.20         De actio pauliana als onderschatte remedie voor schuldeisers  
                   van rechtspersonen
                  dr. Gillis Lindemans, Instituut Handels- en Insolventierecht 
                  KU Leuven, advocaat te Brussel

14.50         Bestuursaansprakelijkheid bij nakende insolventie
                  prof. dr. Marieke Wyckaert, Jan Ronse Instituut voor Vennoot-
                  schaps- en Financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel

15.20         Het vennootschapsbelang in de aanloop van insolventie
                  prof. dr. Sofie Cools, Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps-  
                  en Financieel recht KU Leuven

15.50         Koffiepauze

16.20         Het belang van internationaal privaatrecht bij schuldeisersbescherming 
                   bij vennootschappen
                  dhr. Michiel Poesen, Instituut Internationaal Privaatrecht KU Leuven

16.45         Grenzen aan uitkeringen in het vennootschaps- en insolventierecht
                  prof. dr. Robbie Tas, Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en 
                  Financieel recht KU Leuven, advocaat te Brussel en te Leuven

17.15         De actio pauliana en de vennootschapsgroep: studie van tegenstellingen
                  mr. Arie Van Hoe, Onderneming & Recht UA, advocaat te Brussel

17.40         Q&A | Paneldiscussie


