Praktische informatie
Datum en uur: De studienamiddag gaat door op vrijdag 11 mei,
ontvangst vanaf 13u30.
Plaats: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, gebouw R, aula R002,
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
Inschrijving en betaling

Onderzoeksgroep Onderneming & Recht

Door de antwoordkaart terug te sturen vóór 1 mei 2012 naar Intersentia
(Groenstraat 31, 2640 Mortsel. Fax: 03 658 71 21)
U betaalt na ontvangst van factuur.
Het inschrijvingsgeld, incl. koffiepauze, documentatie en het verslagboek bedraagt 100 EUR

Studienamiddag

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd en annulatie
is enkel schriftelijk mogelijk tot één week vóór de activiteit.
Desgevallend kan u wel een vervanger laten deelnemen.

Intersentia
Studienamiddag
De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?)
Groenstraat 31
2640 Mortsel

Erkenning
Elke deelnemer krijgt op aanvraag een aanwezigheidsattest.
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Kamer
van Notarissen is 4 punten. Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs
en personeelsleden van de rechterlijke orde wordt de inschrijvingsprijs
ten laste genomen door het IGO. Voor hen die zich inschrijven doch
niet effectief aanwezig zijn, neemt het IGO de eventuele kosten niet
ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die
dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de
vervangen collega.
Een attest van deelname in het kader van permanente vorming wordt
uitgereikt (IAB - IBR - BIBF).
Inlichtingen
Intersentia - Groenstraat 31 - 2640 Mortsel
Tel.: +32 3 680 15 50
Zie ook de website van de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht:
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*FACREC&n=90254

DE VENNOOTSCHAPSGROEP IN DE GREEP
VAN HET RECHT (?)
Vrijdag 11 mei 2012
Universiteit Antwerpen

Frankeren
als
briefkaart

15.50-16.35: Aandachtspunten bij het implementeren en
controleren van een transfer pricing beleid in de
vennootschapsgroep
Deelrapport Fiscaal recht door
prof. dr. P. Cauwenbergh
Repliek door de heer L. Batselier
(Dienst voor Voorafgaande beslissingen)
16.35-17.20: Op zoek naar de groep in het arbeidsrecht
Deelrapport Arbeidsrecht door prof. dr. J. Peeters
Repliek door de heer G. Cox (Directeur-generaal
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen)
17.20-17.50: Panelgesprek met o.l.v. prof. dr. B. Peeters met
de heer D. Deschrijver (Bosal),
mevrouw E. De Beuckelaer (BASF) en
mevrouw J. Van Caenegem (Tessenderlo Group)
17.50-18.00: Conclusie door prof. dr. M. Vanmeenen

Datum : ..................................................................... Handtekening : ......................................................................................................

15.30-15.50: pauze

❑ Ik wens een attest juridische punten.

De vennootschapsgroep zelf krijgt het laatste woord. In een
panelgesprek bespreken vooraanstaande bedrijfsjuristen
de voor- en nadelen van het voeren van een economische
activiteit in het kader van een vennootschapsgroep.

Repliek door de heer S. Raes
(Voorzitter Raad voor de Mededinging)

schrijft in voor de Studienamiddag De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?)

De vennootschapsgroep is een belangrijke economische
actor. Een accuraat toezicht op de werking van de vennootschapsgroep is meer dan ooit vereist. Vanuit deze optiek
wordt de studienamiddag verrijkt met de tussenkomst van
vertegenwoordigers van belangrijke toezichthouders, die
nader ingaan op de voornaamste uitdagingen die de vennootschapsgroep in hun visie stelt.

Deelrapport Mededingingsrecht door
prof. dr. A. M. Van den Bossche

Tel. : ..........................................................................................................................................................................................................

Op deze studienamiddag wordt de top-down benadering
ingeruild voor een bottom-up benadering, waarbij specialisten uit het mededingingsrecht, het fiscaal recht en het
arbeidsrecht de vennootschapsgroep vanuit hun vakgebied
analyseren. De vennootschapsgroep geldt hier als het overkoepelende prisma ter beschouwing van het economisch
recht. De centrale vraagstelling van de studienamiddag is
of deze benadering resulteert in één groepsbegrip, dan wel
in een groepsbegrip à géométrie variable.

14.45-15.30: Niet schuldig, wel verantwoordelijk.
De toerekenbaarheid van inbreuken op het
mededingingsrecht binnen vennootschapsgroepen

Postcode : .......................................... Gemeente/Stad : ............................................................................................................................

De vennootschapsgroep leeft! Maar wat met zijn juridische
omkadering? Van een algemeen groepsrecht is geen sprake.
Beschouwt het recht de vennootschapsgroep als een loutere
verzameling van individuele vennootschappen, of wordt de
eigenheid van de vennootschapsgroep – de centrale leiding –
alsnog in rekening gebracht? Traditioneel wordt deze vraag
vanuit het vennootschapsrecht onderzocht (top-down).
Deze invalshoek vertrekt evenwel vanuit het meer en meer
achterhaalde beeld van de individuele vennootschap, en
biedt aldus weinig perspectief om de vennootschapsgroep
naadloos in het economisch recht te integreren.

14.15-14.45: Algemeen rapport: drs. A. Van Hoe

Straat en nr. : .............................................................................................................................................................................................

De groep in de greep van het recht, of het recht in de greep
van de groep? Deze vraag staat centraal op de studienamiddag georganiseerd door de Onderzoeksgroep Onderneming
& Recht van de Universiteit Antwerpen.

Inleiding: prof. dr. H. Braeckmans

Organisatie: ...............................................................................................................................................................................................

14-14.15:

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................

De vennootschapsgroep in de greep van het recht (?)

Inschrijvingskaart
Functie : ....................................................................................................................................................................................................

Programma

Mevr./Dhr. : ...............................................................................................................................................................................................

Toelichting

