CURSUSAANBOD
Met Jeroen Schellekens,
bekend van de lezingen bij

Kapt. Hatterastraat 23g
5015 BB Tilburg
T 040 - 8 450 660
E info@FVacademy.nl

www.FVacademy.nl

CURSUSAANBOD

F AILLISSEMENTS V ERZEKERING
Wellicht heeft u Jeroen Schellekens al eens ontmoet op een van de talloze
lezingen die hij geeft op verzoek van de NBA of de Register Belastingadviseurs.
In 2011 legde hij de basis voor het concept van de FaillissementsVerzekering,
dat inmiddels landelijke bekendheid geniet vanwege expertise op het gebied

BAS IS CUR S US :

'BESCHERMING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT'

€ 475,- p.p.*

* Prijs inclusief cursusmateriaal, accommodatie en lunch.

van recovery, herstructureringen, faillissementen, financieringen en zekerheden.
TIJDEN:

De Academy
De Academy van FaillissementsVerzekering heeft tot doel om de professionele

Ochtendprogramma

09:30 - 11:00 uur / 11:15 - 13:00 uur

Lunch (inclusief)

13:00 - 13:30 uur

Middagprogramma

13:30 - 15:15 uur / 15:30 - 17:30 uur

adviseurs (in de accountancy en belastingadviespraktijk) van praktisch toepasbare
kennis te voorzien over zaken als:
• Rol en speelveld curator, fiscus en bank;
• Faillissementsrisico’s;
• (Fiscale) aansprakelijkheden;
• Herstructureringen.
Bent u van mening dat een adviseur niet reactief maar proactief moet zijn?
Meld u dan snel aan en ontvang de sleutel tot proactiviteit !!!
Cursusmateriaal:
Bij iedere cursus verkrijgt u specifiek cursusmateriaal bestaande uit:

Beschrijving:
Ondernemers zijn vaak zo emotioneel betrokken bij hun bedrijf dat opportunisme
hun drijfveer wordt in slechte (bedrijfs)economische tijden. Zorgt de ondernemer
wel goed voor zichzelf? Wat gebeurt er op het moment dat het optimisme omslaat
naar paniek en de ondernemer zich realiseert dat zijn opgebouwde vermogen is
verdampt in de werkmaatschappij? Vanuit onze dagelijkse adviespraktijk en curatorschap blijkt de BV-structuur in de meeste gevallen onvoldoende bescherming te
bieden. Hier ligt een zorgplicht voor u als accountant adviseur. Deze dagcursus
geeft u antwoord op de vraag hoe je de ondernemer beschermt tegen de gevolgen
van een faillissement en wat uw rol als accountant / adviseur daarin is.

Syllabus met hand-outs van de cursus;

Cursusdoelen:

Diverse bijlagen ter ondersteuning van de les;

Na het volgen van deze cursus:

Appendix:

Overziet u de strekking van de faillissementsproblematiek;

- Fiscale bodemperikelen;

Weet u welke rol u speelt naast de curator, bank en fiscus;

- Bestuurdersaansprakelijkheid;

Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het insolventierecht;

- Fiscale eenheden;

Heeft u handvatten om uw cliënten te adviseren.

Jurisprudentiebundel (digitaal naslagwerk).
Kijk voor data en locaties op pagina 7.

Binnenkort ook cursussen online!
www.legent.nl
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CURSUSAANBOD
VERVOLGCURSUS:
Deel 1

'DOOR DE BRIL VAN DE CURATOR'

€ 375,- p.p.*

VERVOLGCURSUS:
Deel 2 'DE

IEFSO-METHODE IN DE PRAKTIJK'

* Prijs is inclusief cursusmateriaal en accommodatie.

TIJDEN:

Ochtendprogramma

of Middagprogramma

€ 375,- p.p.*

* Prijs is inclusief cursusmateriaal en accommodatie.

TIJDEN:

08:30 - 11:00 uur / 11:15 - 13:15 uur

Ochtendprogramma

13:15 - 15:45 uur / 16:00 - 18:00 uur

of Middagprogramma

08:30 - 11:00 uur / 11:15 - 13:15 uur
13:15 - 15:45 uur / 16:00 - 18:00 uur

Beschrijving:

Beschrijving:

leert u met meer diepgang de onderlinge concernrelaties te zien vanuit het

effectief in te zetten voor de advisering van uw clientèle. Aan de hand van casuïstiek

Deze vervolgcursus bestaat uit twee delen. Met dit eerste deel van deze cursus
perspectief van een curator. Aan de hand van de IEFSO-methode leert u de

theorie kennen om binnen een concern (intracompany) tot een diagnose van
risico's te komen. U leert risicovolle cliënten herkennen en dit onderbouwd
te presenteren.
Cursusdoelen:

Na deze cursus bent u in staat om:

A. Tot een diagnose te komen waarbij u
l
l
l
l

Risicovolle cliënten herkent;

Gebruik kunt maken van opgedane wetskennis;

Concernrelaties visueel in beeld brengt ter ondersteuning van uw advisering;
Intracompany risico's en de effecten voor de groep signaleert.

B. Cliënten gericht te adviseren over:
l
l
l
l
l

Risico's bij discontinuïteit en onbenutte kansen;

Het herkennen van onwenselijke intracompany vorderingen;
Effecten van de huidige risico's op de groep;
Mogelijke juridische oplossingsrichtingen;

Initiëren van offensieve en defensieve zekerheidsrechten.

Tijdens dit tweede deel leert u de juridische theorie en IEFSO-methode uit deel 1

uit de praktijk (o.a. een transportbedrijf) leren wij u stap voor stap tot een diagnose
van risico's te komen. Daarnaast gaat u oplossingen initiëren om de risico's te

neutraliseren. Zaken die hierbij aan bod komen zijn onder andere: herstructurering,
verrekening, cessie, inbetalinggeving, sale and leaseback en het vestigen van
zekerheden.

Cursusdoelen:

Na deze cursus bent u in staat om:

A. Tot een diagnose te komen waarbij u
l
l

Concernrelaties visueel in beeld brengt ter ondersteuning van uw advisering;
Oplossingen te adviseren.

B. Cliënten gericht te adviseren over:
l
l

Effecten van de huidige risico's op de groep;

Het initiëren van herstructureringsaspecten en beschermen van actief;

l

Het juridisch correct oplossen van risicovolle posities door verrekening, cessie,

l

Het signaleren van de juiste aanknopingspunten voor het vestigen van

et cetera;

zekerheidsrechten.

Deze cursus is deel 1 van 2. Dit deel richt zich op modellen en theorieën. Beide zijn

Deze cursus is deel 2 van 2. Dit deel richt zich op het toepassen van de theorie en

Deel 2 richt zich op de casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. U leert hierdoor de

van de curator. Wij adviseren u om eerst deel 1 te volgen en aansluitend deel 2.

los van elkaar te volgen, maar wij adviseren om eveneens deel 2 te volgen.

juridische theorie en IEFSO-methode uit deel I beter toe te passen in uw dagelijkse
praktijk. Bij gelijktijdige inschrijving van deel 1 en 2 krijgt u € 100,-- korting.
Kijk voor data en locaties op pagina 7.
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IEFSO-methode (uit deel 1) aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
Hierdoor kunt u het geleerde effectiever in uw praktijk toepassen. Bij gelijktijdige
inschrijving van deel 1 en 2 krijgt u € 100,-- korting.
Kijk voor data en locaties op pagina 7.
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Schrijf u in via onze website www.legent.nl of via onderstaand inschrijfformulier.

Docenten
Onze docenten zijn mensen uit de praktijk. In hun dagelijkse praktijk zijn zij bezig met
faillissementen en advisering rondom herstructureringen. Op de cursusdagen kunt u
een van onderstaande docenten aantreffen:

INS CHR IJFFOR M ULIER CUR S US S EN :
Bedrijf/organisatie
Naam

ing. J.A.G. (Jeroen) Schellekens MBA

E-mail

Jeroen is bedrijfskundige en heeft 9 jaren als DGA een familiebedrijf

Telefoon

geleid dat aluminium gevelelementen voor de professionele bouw
produceerde. Door de terugval in de bouw heeft Jeroen zijn werk-

Inschrijving voor:

maatschappij met behulp van een faillissement op goede wijze

Aantal:

kunnen beëindigen doordat preventief de juiste juridische maatregelen genomen waren. Jeroen heeft het, vanuit zijn ervaring, tot
zijn persoonlijke missie gemaakt om ondernemers te behoeden voor
de verstrekkende financiële gevolgen van een faillissement.
Hij verzorgt veel lezingen, opleidingen en seminars, waarbij hij in
begrijpbare taal wijst op de noodzaak van het tijdig nemen van
juridische maatregelen.
Jeroen legde in 2011 de basis voor de FaillissementsVerzekering en
treedt voor curatoren op als interimmanager bij grotere faillissementen
om de activiteiten na faillissement door te starten.
mr. B.W.H. (Boris) Pepping
Boris is privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht
(mr.) en beëdigd advocaat. Naast zijn bloeiende procespraktijk
adviseert hij veel ondernemingen op contractueel en vennootschapsrechtelijk gebied, in het bijzonder waar het gaat om financieringen
en zekerheden.
Boris treedt vaak op als curator in faillissementen. In 2008 rondde hij
de specialisatieopleiding insolventierecht af en werd hij lid van Insolad,

Dagcursus: ‘BESCHERMING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT’

475,-- excl. btw

di. 22-11-2016

dagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

do. 01-12-2016

dagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

di. 13-12-2016

dagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

Vervolgcursus deel 1: ‘DOOR DE BRIL VAN DE CURATOR’

375,-- excl. btw

do. 24-11-2016

middagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

di. 06-12-2016

ochtendprogramma

VDT Advocaten Tilburg

vr. 16-12-2016

middagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

Vervolgcursus deel 2: ‘PRAKTISCHE ADVISERING’

375,-- excl. btw

di. 29-11-2016

ochtendprogramma

VDT Advocaten Tilburg

do. 08-12-2016

middagprogramma

VDT Advocaten Tilburg

ma.19-12-2016

ochtendprogramma

VDT Advocaten Tilburg

Korting bij gelijktijdige inschrijving van Deel 1 & 2
Paraaf voor akkoord:

100,-

Datum:

Vereniging van Insolventierechtadvocaten. Sinds 2011 is Boris partner
bij VDT-advocaten en alliantiepartner bij de FaillissementsVerzekering.
Zijn rechtsgebieden:
insolventierecht (lid Insolad);
vennootschapsrecht;

Dit document faxen naar 013 - 544 64 64 of per e-mail naar:
info@Legent.nl. U kunt ook inschrijven via onze website op
www.FVacademy.nl of scan de QR-code op de achterzijde.

ondernemingsrecht;
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beslag & executie;

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Op uw inschrijving zijn de algemene cursusvoor-

algemene voorwaarden.

waarden versie 2014-03.01 van toepassing die u kunt downloaden op onze website.
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