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Finaal  23 januari 2013 

 

Legal Houdini Academy – Pharos Advocaten Faillissementsrecht in praktijk 

 

Introductie 

 

Legal Houdini Academy
1
  verzorgt op 12 maart 2013 een middagcursus Faillissementsrecht in 

praktijk voor Pharos Advocaten.  De duur is middagcursussen is vier uur, aanvang  13.30 uur, 

eindtijd 18.30 uur (effectieve lesuren excl. pauzes: 4 uur).  

 

De bedoeling van de cursus  is om aan de deelnemers voor de relevante onderwerpen niet 

alleen de juridische kennis mee te geven maar ook de praktische handvatten hoe ze met 

deze juridische kennis in hun praktijk kunnen om gaan. De cursus is deels bedoeld ter 

opfrissing van kennis en deels ter verdieping van kennis. 

 

Doelstelling  

 

De doelstelling van de cursus is om een inzicht te geven in wat gedaan moet en kan worden 

indien een natuurlijke of rechtspersoon surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt 

verklaard,  dan wel (voor zover het een natuurlijke persoon betreft) in de WSNP terecht 

komt. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 

• Faillissement, Surseance van betaling en WSNP: Hoe uitgesproken, wanneer, 

gevolgen (onder andere ook voor echtgenoot), fases (theorie en praktijk, inclusief de 

voor de hypotheekhouder relevante termijnen), relevante partijen, gevolgen 

bestaande overeenkomsten, specifieke positie hypotheekhouder 

• Praktijk: Wat gebeurt er in Nederland indien een natuurlijke of rechtspersoon failliet 

gaat, faillissement, surseance van betaling of de WSNP (voor zover het een 

natuurlijke persoon betreft) aanvraagt, wat is de positie beslaglegger en 

hypotheekhouder?  

• Gebruik maken van de bedongen zekerheden in en buiten faillissement: 

o Executie van hypotheekrecht 

o Pre-veilingfase 

o Onderhandse executoriale verkoop 

o Openbare executoriale verkoop 

o Executie van het pandrecht op vorderingen 

o Step in rechten 

o De invloed van beslagleggers en houders van een hypotheekrecht en 

pandrecht in rang achtergesteld (2e en 3e pand- hypotheekrecht) 
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o Faillissement en gebruik maken van pand- en hypotheekrechten, de 

Separatist en de beperkingen 

o Bankgarantie 

o Borgtocht 

 

• Recente Ontwikkelingen in het Insolventierecht 
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