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ULMER LEGAL 

 

 

Legal Houdini Academy – Daan Auctions Insolventierecht  

 

Introductie 

 

Legal Houdini Academy
1
  verzorgt in 2013 in samenwerking met Ulmer Legal

2
  een cursus 

Insolventierecht.  

 

Doelstelling  

 

De doelstelling van de cursus is om een inzicht te geven om aan taxateurs inzicht te geven 

wat er allemaal vanuit de juridische invalshoek komt spelen bij een faillissement, een 

surseance van betaling of een WSNP procedure.   

 

De te behandelen stof per dagdeel is als volgt: 

 

Dag 1 Beëindiging van financieringen en verhaal 

 

• Schuld versus Eigen Vermogen 

• De rol van risicodragend kapitaal en de invloed op het vennootschappelijk belang 

• Voorbeelden van financieringen 

• Kredietopzegging 

o Opeisbaar, Opzegging, Opeisen 

o Invloed van de Redelijkheid en Billijkheid 

o Relevante vragen kredietopzegging 

• Verhaal 

• Verhaalsmogelijkheden 

• Beperkingen  

• Verplichting om zekerheid te verstrekken (Positive Pledge) 

• Achterstelling (Subordination) 

 

Dag 2 Verhaal en zekerheidsrechten 

 

• Pand- hypotheekrechten (incl. roerend en onroerend) 

• Tot zekerheid waarvan 

• Vaste-, Krediet- en Bankhypotheek 

• Parallel Debt 

• Regres en Subrogatie 

• Problemen bij uitwinning 

                                                 
1
 Legal Houdini Academy is een initiatief van Johan Jol, voorheen werkzaam als advocaat, Cohen-advocaat en 

general counsel NIBC Bank N.V. Hij is thans werkzaam als jurist voor ABN AMRO Bank N.V. en als zelfstandig 

jurist en opleider, zie www.legalhoudini.nl.  
2
 Ulmer Legal is de naam waaronder Carolijn Ulmer haar werkzaamheden als zelfstandig opleider en jurist 

verricht 
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• Overwaardearrangement 

• Overgang Zekerheidsrechten 

• Eigendomsvoorbehoud 

• Retentierecht 

• Reclamerecht 

• Bodem(voor)recht 

• Hoofdelijkheid en Borgtocht 

 

Dag 3 Faillissement, Surseance van betaling en WSNP 

 

• Beschrijving Formele Insolventieprocedures, begin en (doel)einde 

• De Spelers en stakeholders 

• Positie van crediteuren waaronder, positie van de Fiscus 

• Verrekening 

• De Faillissementspauliana 

• Misbruik van faillissementsrecht 

• Internationaal Faillissementsrecht 

• Recente ontwikkelingen 

 

Dag 4 De Separatist, wat wil en kan de separatist? 

 

• De bijzondere positie van de Separatist 

• De discussie met de curator 

• Waarom, wanneer en hoe omzeilt hij de waterval? 

• Verschillende mogelijkheden van verhaal door pand- en hypotheekhouder 

• De rangorde en botsing van de verschillende zekerheden (onder andere 

bodem(voor)recht) 

• Herstructureren voor en na faillissement, voor en nadelen 

• Doorstart en pre-pack 

 

 


