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STUDIEAVOND 

20 jaar geschillenregeling: 
Evaluatie en vooruitblik  

Kortrijk, maandag 26 september 2016
Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 26 september 2016 van 18.30 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur

Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Inschrijven

Schrijf in vóór 19 september 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen? 
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 140 euro.  

Bespaar op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.  Meer informatie 
op http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

18.15	 Onthaal

18.30		 Inleiding 
	 Dhr.	Stefaan	De	Clercq,	voormalig	minister	van	

justitie	
	
	 De	toenmalig	minister	van	justitie	verleent	duiding	

bij	de	invoering	van	de	geschillenregeling.
 
18.45		 De advocaat 
 Mr.	Philippe	Mulliez,	advocaat-vennoot	Eubelius	

	 Biedt	de	geschillenregeling	een	volwaardige	
oplossing	voor	een	patsituatie?	Kan	men	een	
conflict	creëren	om	een	exit	te	forceren?	Hoe	
ruim	dient	de	notie	“gegronde	reden”	te	worden	
geïnterpreteerd?	Wat	met	connexe	vorderingen?	

 
19.30			 Pauze 
 
20.00			 De rechtbank 
 Dhr.	Guido	De	Croock,	Wn.	Afdelingsvoorzitter	

Koophandel	Gent	afdeling	Dendermonde		

	 Biedt	de	geschillenregeling	aan	de	voorzitter	
voldoende	flexibiliteit	om	het	conflict	pragmatisch	
op	te	lossen?	Wat	bij	foutloze	patstelling	en	
wederzijdse	vorderingen?	De	voorzitter	deelt	
zijn	ervaringen	en	formuleert	een	aantal	
aanbevelingen.	

20.45			 De deskundige 
 Dhr.	Dany	Van	Impe,	Van	Impe	Accountancy		

	 Is	de	opdracht	voor	de	deskundige	steeds	een	
variante	op	het	zelfde	thema	of	is	er	soms	meer	
aan	de	hand?	Is	het	voor	de	deskundige	altijd	even	
duidelijk	volgens	welke	criteria	dit	moet	gebeuren?	
Op	welk	ogenblik	moet	er	gewaardeerd	worden?	
Moet	er	rekening	gehouden	worden	met	een	
décote	of	een	meerderheidspremie?	Hoe	ervaart	de	
deskundige	zijn	tussenkomst?

21.30		 Vraagstelling 

20 jaar geschillenregeling:
Evaluatie en vooruitblik

De geschillenregeling biedt de mogelijkheid om een 
vennoot uit te sluiten, dan wel zelf uit de vennootschap 
te treden. Deze exit-procedure bleek een enorm succes. 
De overvloedige rechtspraak is daar getuige van. Deze 
rechtspraak heeft het wetgevend kader trouwens voor 
een belangrijk gedeelte mee vorm gegeven.  

Twintig jaar na de inwerkingtreding staan we stil bij het 
succes van de geschillenregeling en de manier waarop 
deze in de praktijk wordt ervaren. We formuleren 
ook een aantal suggesties waarmee de wetgever bij 
de redactie van het nieuwe wetboek vennootschappen 
rekening kan houden.

De geschillenregeling wordt bekeken vanuit drie 
invalshoeken:

• De advocaat
• De rechtbank
• De deskundige

Deze studieavond richt zich tot 

Advocaten, juristen, notarissen, bedrijfsleiders, 
aandeelhouders, boekhouders, accountants, revisoren 
en financieel verantwoordelijken

Erkenning 

• Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de 
Nationale Kamer van Notarissen is aangevraagd. 

• Attest van deelname in het kader van permanente 
vorming wordt uitgereikt (IAB – IBR – BIBF). 

Livestream

U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig.


