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Insolventierecht 
 

 
 

 

Introductie 
De cursus insolventierecht is een vernieuwde versie van de vertrouwde vroegere VSO-cursus 
Insolventierecht, die door de NOvA georganiseerd werd. De complexiteit van het (materiële) 
insolventierecht neemt (nog) steeds toe. Kennis daarvan hebben is uiteraard belangrijk, maar uit 
onderzoek blijkt dat de helft daarvan niet beklijft. Weten welke kennis waar gevonden kan worden 
is effectiever. De principes die aan het insolventierecht ten grondslag liggen zijn (nagenoeg) niet 
veranderd. Analyse van een praktijkgeval aan de hand van die principes maakt het eenvoudiger, 
minder tijdrovend en dus minder kostbaar de juiste materieelrechtelijke leerstukken te selecteren. 
Tijdens de cursus zal het materiële insolventierecht aan de orde komen, naast de daaraan ten 
grondslag liggende principes. Het accent ligt dan enerzijds op het (kunnen) maken van de 
vertaalslag tussen theoretische –materieelrechtelijke- kennis en praktische uitwerking daarvan en, 
anderzijds, de keerzijde: van praktijkcasus naar het materiële insolventierecht. Die vertaalslagen 
zullen tijdens de cursus geoefend worden aan de hand van al dan niet door de docent verzonnen 
casus.    

 

 

Inhoud van de training 
Aan de orde komen de materieelrechtelijke onderwerpen die in nagenoeg elke (zakelijke) 
insolventie een rol spelen. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de hoofdrolspelers. De 
taken/verantwoordelijkheden van een curator/bewindvoerder en de rechter-commissaris zijn 
wettelijk geregeld; die van de andere hoofdrolspelers niet. In het avondprogramma komen 
uitgebreid de tips & tricks aan de orde die voor een goede (onderlinge) omgang belangrijk zijn. De 
cursus beslaat twee aaneengesloten dagen  en bestaat uit vijf dagdelen: 
Dag 1: 

1. bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana 
2. (wederkerige) overeenkomsten  
3. positie(s) hoofdrolspelers 
Dag 2: 
4. financiers en leveranciers 
5. financiële aspecten van insolventies  

 
 

Doelgroep 
De doelgroep van de cursus is niet beperkt tot advocaten die de ambitie hebben tot 
curator/bewindvoerder te worden aangesteld, maar ziet ook op advocaten die optreden namens 
financiers en crediteuren betrokken bij een faillissement en op medewerkers die werkzaam zijn bij 
financiers, de belastingdienst en het UWV: Weten hoe een curator een faillissement afwikkelt, 
betekent ook weten wat de positie en de rol daarin is voor (adviseurs van) de betrokken 
crediteuren en welke invloed zij wel/niet op die afwikkeling kunnen hebben.   

 

 

Voorbereiding en aanpak van de cursus 
Ter voorbereiding ontvangt de cursist een syllabus. Verwacht  wordt dat de inhoud van syllabus 
voorafgaande aan de cursus is bestudeerd. De opzet van de cursus is van dien aard dat een zeer 
(inter)actieve opstelling van de cursisten tijdens de cursus verwacht wordt.   

 
Duur training en locatie 
De cursus beslaat twee dagen aaneengesloten met de mogelijkheid voor overnachting.  
Er zijn jaarlijks verscheidene mogelijkheden om in te schrijven. Voor actuele data en 
trainingslocatie verwijzen wij u graag naar het secretariaat van Merlijn of naar de website 
www.servicehuis-advocatuur.nl. 

 
Aantal deelnemers 

Het maximum aantal deelnemers is 30.  
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Docenten 
De cursus wordt gegeven door zeer ervaren docenten, die al dan niet als curator, advocaat of 
adviseur betrokken zijn (geweest)  in veel faillissementen. Voor nadere informatie over de 
docenten en de prijs verwijzen wij u naar onze website. www.servicehuis-advocatuur.nl.  

 
 

 
Opleidingspunten 
Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut o.a. geaccrediteerd door het Nederlands Mediation 
Instituut (NMI) thans MfN, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), Beroepsorganisatie 
Bedrijfsjuridisch adviseurs (NEVOA), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 
certificatiecommissie SAD (ten behoeve van arbeidsdeskundigen) en de Nederlandse Vereniging 
voor Heelkunde (NVA). Voorts zijn het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), de 
Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie (SGRC) en Bureau beëdigde tolken en vertalers 
(Bureau Wbtv) na individuele beoordeling bereid opleidingspunten toe te kennen in het kader van 
de verplichte permanente educatie. Momenteel worden er alleen PO punten aangevraagd. Voor 
alle overige beroepsgroepen kunnen op verzoek punten aangevraagd worden. Eventuele kosten 
zijn voor rekening van de cursist. Permanente Educatie NOVA / NEVOA  

 

 
 

Permanente Educatie NOVA / NEVOA 
Deze training levert u de volgende punten op: 
12 PO kennis punten en 3 PO vaardigheidspunten 
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PROGRAMMA 
 

Het programma heeft een vast stramien per dagdeel. Gestart wordt met een materieel 

rechtelijk inleiding waarna steeds aan de hand van een praktijkcasus interactief 

gewerkt wordt. Het avondprogramma heeft het karakter van een training. 

 

Dag 1 

Ochtendprogramma  

09.30 – 10.00 uur: ontvangst met koffie of thee 

 

10.00 – 10.15 uur: welkom, inventarisatie ervaring en leerdoelen, uitleg programma 

 

10.15 – 13.00 uur: Bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana (11.30 – 11.45 uur: 

pauze) 

 

13.00 – 13.45 uur: lunch 

  

Middagprogramma 

13.45 – 17.00: (Wederkerige) overeenkomsten (15.15 – 15.30 uur: pauze) 

 

17.00 – 17.30 uur: snack 

 

Avondprogramma 

17.30 – 20.30 uur: De positie(s) van de hoofdrolspelers, een verkenning van de eigen 

rol met tips & tricks voor het goed laten verlopen van het proces. 
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Dag 2 

Ochtendprogramma 

9.15 – 12.30: Financiers en leveranciers (10.30 – 10.45: pauze) 

12.30 – 13.15: lunch 

 

Middagprogramma 

13.15 – 17.15: Financiële aspecten van insolventies (14.30 – 14.45: pauze) 

17.15 – 17.30: afronding en evaluatie 
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