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STUDIEAVOND RECHT  

Het nieuwe pandrecht komt eraan

Overzicht van de krachtlijnen  

Kortrijk, maandag 17 oktober 2016
Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats
Maandag 17 oktober 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 in Kortrijk

Inschrijven
Schrijf in vóór 10 oktober 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

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

De deelnameprijs is 110 euro voor 
afgestudeerden vóór 2014 en 85 euro voor 
afgestudeerden in 2014, 2015 of 2016. 

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

18u15  Onthaal 
 
18u30  Inleiding 
 
 Eric Dursin, lid van de stuurgroep Recht     

18u35*   Het pandrecht: overzicht van de krachtlijnen
 
 Na herhaaldelijk te zijn uitgesteld, komt de 

inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet (2013) 
eindelijk in zicht. De wetgever neemt zich voor om 
op de valreep nog enige aspecten te wijzigen, in het 
bijzonder ten einde de toegang en de werking van het 
pandregister te verbeteren. 

 Wat de schuldvorderingen betreft wordt de 
mogelijkheid tot registratie afgeschaft, terwijl de 
registratie van het eigendomsvoorbehoud wordt 
mogelijk gemaakt. Met het nieuwe pandregister zal 
ons land beschikken over een performant en efficiënt 
systeem van zakelijke rechten op roerende goederen 
en loopt het hierbij voorop in Europa.   

 De sprekers zullen een globaal overzicht geven van de 
systematiek van de Pandwet en van de voorgestelde 
wijzigingen. Daarnaast zal worden ingegaan op een 
aantal bijzondere aspecten, zoals de publiciteit, 
uitwinning, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, 
rangconflicten en zekerheidstrust.

 
21u00   Vraagstelling
 
21u30   Einde

(*er is een pauze van een halfuur voorzien met broodjes)

Docenten

• Prof. Eric Dirix, Afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie, 
Buitengewoon hoogleraar KU Leuven

• Mr. Stan Brijs, advocaat NautaDutilh en vrijwillig 
wetenschappelijk medewerker KU Leuven (Instituut voor 
Handels-en Insolventierecht) 

Het nieuwe pandrecht

Deze studieavond richt zich tot  

Notarissen, advocaten, magistraten, projectontwik-
kelaars, investeerders, vastgoedconsultants en andere 
geïnteresseerden. 

Erkenning

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

• Voor magistraten werd tenlasteneming door het 
Instituut van Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

Livestream

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

Organisatie

Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, 
Johan Bekaert, Jean-Philippe Bonte, Frank 
Detremmerie, Rik Devloo, Eric Dursin, Wim Goossens, 
Hilde Laga, Emmanuel Leroux, Antoon Lust, 
Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Karel Vanbeylen 
en Pieter Vanherpe 


