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Verdiepingscursus Faillissementsfraude
Datum:
Tijd:
Inloop:
Locatie:
Kosten:
PO‐punten:

Donderdag 13 maart 2014
10.00 – 17.00 uur
vanaf 9.30 uur
Plein 15‐16, Den Haag
€ 399,‐ excl. BTW*
6

Servicedesk
Wilt u meer informatie of bent u op zoek
naar maatwerk? Neem dan contact met ons
op.
Bel naar 070‐711 39 10 of stuur een e‐mail
naar info@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

* Bij deelname van meerdere personen binnen uw organisatie ontvangt u € 50,‐ korting p.p.
____________________________________________________________________________________________

Omschrijving
In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders
gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van
faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan.
Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civiel‐
rechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. Zo zal dieper in gegaan worden op de
bankbreukdelicten (art. 340‐344 Sr) en op het fenomeen van verschuilen achter (buitenlandse)
rechtspersonen en/of stromannen. Naast het handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie zullen de
instrumenten van de curator en fiscus aan bod komen. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen
en nieuwe maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude ruimschoots aan bod.
Alle onderwerpen zullen worden behandeld aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden.

Programma
Klik hier voor het volledige programma.

Docent: Tineke Hilverda
Hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Senior raadsheer bij het gerechtshof Den Bosch
Doelgroep
Advocaten
Curatoren
Leden van de zittende en staande magistratuur
(Overheids)juristen
Leden van toezicht‐ en opsporingsteams

Praktische Informatie
Datum & tijd: Donderdag 13 maart 2014 | 10.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur).
Locatie: Plein 15‐16 (2511 CR) te Den Haag.
Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).
Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.
Kosten: € 399,‐ excl. BTW
Deze prijs is inclusief:
Uitgebreide syllabus (deze wordt een week tevoren toegezonden)
Lunch
Consumpties
Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden
€50,‐ korting.
Belangstelling? Schrijf u hier in of stuur een mailtje naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.
U kunt ook bellen naar 070‐711 39 10 of 06‐19 92 09 76.
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