Symposium
De onderneming in zwaar weer anno 2017:
Concernrelaties, bestuurdersaansprakelijkheid en herijking insolventierecht
De kredietcrisis ligt achter ons, en de Nederlandse economie raakt weer op stoom.
Toch zullen bedrijven en hun relaties nog steeds in zwaar weer terecht kunnen komen;
de economische omstandigheden lijken steeds sneller te kunnen wijzigen.
Als bedrijfsjuridisch adviseur dient u op de hoogte te zijn van de stand van het
toepasselijk wettelijke kader en recente jurisprudentie. Er is veel veranderd op dit
rechtsgebied. In dit symposium wordt u daarover bijgepraat, en heeft u de kans zelf
ook van gedachten te wisselen met de ervaren sprekers over de onderwerpen die
geagendeerd staan. NEVOA heeft zelf ook bijgedragen aan de nieuwe wetgeving, en
er wordt u een inkijkje gegeven in hoe de wetgevingsmachine werkt.
Inhoud o.a.










Aan tafel bij het wetgevingstraject rondom de herijking van het insolventierecht;
“De failliete moeder, onwillige dochters”, concernproblematiek rondom een
insolventiesituatie;
De 403-verklaring, een korte update naar aanleiding van HR SNS/CRI;
De aansprakelijkheid van de indirecte bestuurder naar aanleiding van HR Le Roux;
Pre-pack, een toelichting, ook vanuit arbeidsrechtelijk perspectief;
Advisering in de voorfase van een insolventie: bezien vanuit de insolvente onderneming als
de crediteur;
Hoe ga ik om met de curator? Wat is de invloed van de wet versterking positie curator?
Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de wet herziening strafbaarstelling
faillissementsfraude vanuit de praktijk bezien;
Tips en tricks van de ervaren curator.

Voor wie?
 Bedrijfsjuridisch adviseur
 Bedrijfsjuristen
 Advocaten

Sprekers
De heer mr. M.J. Swenker, Senior Juridisch Adviseur bij Bol Accountants.
De heer prof. mr. S.M. Bartman, advocaat en arbiter en hoogleraar ondernemingsrecht aan de
Universiteit Leiden.
De heer mr. P.J. Peters, advocaat (partner) Ondernemingsrecht, Insolventie & Procesrecht bij AKD, en
één van de curatoren van het Imtech concern.

Informatie
Datum & tijd:
Waar:
Kosten:
PE-punten
Cursuscode

28 juni 2016 van 13:00 uur – 17:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur); aansluitend borrel
Hotel Houten in Houten
€ 100,- exclusief BTW voor NEVOA en SRA-leden
€ 275,- exclusief BTW voor niet-SRA-leden/niet-NEVOA-leden
NEVOA: 4
NEVO13814

Deelnemers aan dit symposium ontvangen gratis de 2016 versie van:

Inschrijven kan via info@nevoa.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Marie
Ritter of Ellena Anastassiadis op het telefoonnummer 030 656 60 56.

