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Van Doorne Ontbijtsessies
Tijdens de interactieve sessies gaan we in op diverse praktijkonderwerpen. Onze docenten, zelf praktiserende advocaten, notarissen en fiscalisten bij  

Van Doorne, nemen u mee in hun specifieke speelveld, waarbij ook uw vragen behandeld en beantwoord worden. Met het bijwonen van de sessies worden juridische PO-punten 

toegekend. U kunt kiezen om deze ontbijtsessies bij ons op kantoor te volgen of online. Alle ontbijtsessies vinden plaats van 08.00 uur tot 10.00 uur. Graag tot ziens!



Kent u de advocatuurlijke spelregels? 
 
Weet waaraan de advocaat in dienstbetrekking moet voldoen, wat u van uw externe advocaat mag verwachten en hoe de advocaat van de 

wederpartij zich moet gedragen. Door de introductie van de nieuwe gedragsregels zal ook het daadwerkelijke gedrag veranderen.

Me too! 
 
Meer en meer organisaties krijgen te maken met een #MeToo beschuldiging binnen de muren. Hoe te handelen en de schade te beperken in 

een speelveld waar belangen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. We bespreken het onderwerp vanuit de invalshoek van diverse stakeholders 

waaronder in elk geval de organisatie/werkgever, toezichthouders, de media, de klager en natuurlijk de betrokken beschuldigde.

Algemene kredietvoorwaarden van Nederlandse banken 
 
Algemene kredietvoorwaarden zijn vaak standaard onderdeel van een kredietovereenkomst, maar zijn de moeite van overweging waard. We 

bespreken en vergelijken deze ochtend de algemene kredietvoorwaarden van een paar Nederlandse banken. Daarbij lichten we enkele bepalingen 

uit, die minder voor de hand liggende consequenties hebben. Uiteraard zullen we ook ingaan op de Algemene bankvoorwaarden en ervaringen uit 

de praktijk uitwisselen.

Best value procurement – inkoop 
 
Best value procurement is een methode om de beste leverancier te kunnen selecteren; empirisch onderzoek toont aan dat projecten (van ICT tot 

bouw) via die methode (a) binnen budget, (b) op tijd en (c) voor de ten minste gewenste kwaliteit worden opgeleverd. Om dit te bereiken dient de 

opdrachtgever te beseffen hoe zich op te stellen; een uitkomst van gedrag staat immers vooraf vast (?!). Tijdens deze bijeenkomst bespreken we wat 

uw opstelling voor verschil maakt en hoe u dat kunt laten werken.
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Spreker Leonie Rammeloo

Sprekers Marjolijn Lips en Kriek Wille

Spreker Babette Vos

Spreker Gijs Verberne
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Afspraken met overheden 
 
Goed afspraken vastleggen is een kunst op zich, zeker wanneer het om afspraken met overheden gaat. Wat zijn de toezeggingen van die 

vriendelijke wethouder in de praktijk eigenlijk waard? En kan het college van B&W wel  afspraken maken over zaken die tot de bevoegdheid van 

de raad horen? En wat gebeurt er als belanghebbenden bezwaar maken tegen een mooie deal? Moeilijke vragen. En bij deze ontbijtsessie heldere 

antwoorden.

De eerste negen maanden met de AVG 
 
Eind mei 2018 was het eindelijk zover: de AVG is vanaf dat moment daadwerkelijk van toepassing geworden. In de aanloop daar naar toe lieten 

veel organisaties zich, onder dreiging van torenhoge boetes, verleiden tot grote paniekacties. Tijdens onze presentatie zullen wij ingaan op de 

‘’lessons learned’’ tot zover. Wat is goed gegaan en wat is blijven liggen? Hoe zorg je dat privacy compliance op de radar blijft? Tevens kijken wij 

naar hoe de Autoriteit Persoonsgegevens met haar toezichtstaken omgaat.
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Spreker Cees Kniestedt

Sprekers Elisabeth Thole en Özer Zivali
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Arbitrage of rechtspraak – voordelen en nadelen vergeleken 
 
Over de beste manier om geschillen in rechte te beslechten bestaan uiteenlopende opvattingen. Die van Jasper Leedekerken – corporate litigator 

met meer dan 20 jaar ervaring – en Bas van Zelst – advocaat en hoogleraar Dispute Resolution & Arbitration aan de Universiteit Maastricht – liggen 

mijlenver uit elkaar. In deze ontbijtsessie nemen Jasper en Bas je mee in hun polemiek over de beste geschiloplossingsmethode. Op basis van hun 

ervaringen in de praktijk bespreken ze de mogelijkheden die arbitrage en overheidsrechtspraak bieden en hoe je beide methoden inzet om tot het 

beste resultaat te komen.

Waarop te letten bij aankoop van registergoederen 
 
Wie onroerend goed aankoopt weet dat het niet alleen maar om de locatie gaat. In deze bijeenkomst bespreken we, wat (vanuit juridisch 

perspectief) nog meer van belang is: waarop zou je moeten letten vóórdat je onroerend goed koopt en waarom dat ook al weer van belang is.  

Wat minder aandacht verdient. En enkele tips & trics.

Internationale herstructureringen 
 
Er zijn steeds meer mogelijkheden om een grensoverschrijdende herstructurering binnen de EU tot stand te brengen: grensoverschrijdende fusies, 

omzettingen en splitsingen. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk omdat het wettelijk kader deels ontbreekt, zowel nationaal als op EU niveau. En 

wat zijn de gevolgen van de Brexit? We geven een overzicht van de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de ontwikkelingen.
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Sprekers Jasper Leedekerken en Bas van Zelst

Sprekers Annerie Ploumen en Eline Broekhof

Spreker Arnout Stroeve
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Mediarecht en onrecht (hoe om te gaan met onwelgevallige publiciteit) 
 
Hoe kunnen organisaties anticiperen op en omgaan met aandacht van de (social) media, als die ongewenst is. We bespreken hoe media aandacht 

te ’managen’, vooraf maar ook wanneer die speelt, hoe achteraf te bepalen wat de beste weg voorwaarts is, welke acties er zijn en hoe de 

organisatie te overtuigen wanneer stilzitten beter is.
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Contracteren in de zorg 
 
Een routebeschrijving door de eindeloze hoeveelheid specifieke regels waaraan moet worden voldaan bij contractering in de zorg.

Fiscale behandeling van advieskosten bij transacties 
 
Adviseurskosten bij transacties kunnen aanzienlijk zijn. Op welke wijzen dienen deze kosten fiscaal te worden behandeld en zijn er manieren om 

deze fiscaal te optimaliseren?

Stakeholder management in strategische processen -  de ondernemingsraad 
 
Al dan niet aangemoedigd door de politiek, lijkt de ondernemingsraad zich steeds nadrukkelijker te willen bemoeien met strategische processen 

bij ondernemingen. Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden (Eneco, Tata Steel, NS/Abellio) zal worden ingegaan op de rol van de 

ondernemingsraad rondom strategische processen.
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Sprekers Dimitri van Hoewijk en Cees Jan de Boer

Sprekers Sjoerd Stokmans, Rob de Win en Edie de Kwaasteniet

Sprekers Jeroen Sombezki en Steven Sterk

Overzicht ontbijtsessies *Programma onder voorbehoud, check altijd de laatste informatie op de agenda van de website

Aanmelden ontbijtsessie

Aanmelden ontbijtsessie

Aanmelden ontbijtsessie

2019

https://pages.vandoorne.com/ontbijtsessies-aanmelden
http://www.vandoorne.com/ontbijtsessies
http://www.vandoorne.com/ontbijtsessies
http://www.vandoorne.com/ontbijtsessies
http://www.vandoorne.com/ontbijtsessies


Management- en werknemersparticipatie 
 
Participatie door management en werknemers in de waarde creatie van hun onderneming is een toenemend fenomeen, niet alleen bij verkoop 

aan private equity investeerders maar ook daarbuiten. Die participatie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, afhankelijk van de 

beschikbare middelen en omvang van het aangeboden pakket. In dat kader komen allerlei aspecten aan de orde, zoals de waardering, de duur van 

de participatie, wat gebeurt er bij eventueel tussentijds vertrek, wat zijn de afspraken bij exit en – niet in de laatste plaats – hoe kan de participatie 

fiscaal optimaal worden gestructureerd?  Graag zullen wij deze aspecten nader met u bespreken.

Joint Ventures, de productieve balans tussen controle en samenwerking 
 
Samenwerking vraagt vertrouwen. Vertrouwen gedijt in een omgeving waar de samenwerkende partijen elkaar goed kennen en weten wat ze van 

elkaar verwachten. Een joint venture overeenkomst kan daarbij een goede tool zijn, maar ook de verkeerde toon zetten en een periode van moeizame 

kennismaking inleiden. De gedachte is juridische en praktische ervaringen te delen om in de toekomst (nog) beter beslagen ten ijs te komen.

Bestuurdersaansprakelijkheid 
 
Wanneer kan een bestuurder of commissaris privé aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van “wanbeleid” of schulden van de 

vennootschap? Voorbeelden uit de praktijk en do’s en dont’s.
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Spreker Daan ter Braak

Spreker Annemieke Hendrikse
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Onderhandelingen over aan- en verhuur van commercieel vastgoed 
 
Wij bespreken vanuit huurders- en verhuurdersperspectief mogelijke onderwerpen die bij de onderhandelingen aan de orde (zouden 

moeten) komen. Denk hierbij aan gebruik van het gehuurde, de contractuele bestemming, de eerst bepaalde duur en verlengingsperioden, 

huurprijsherzienings(on)mogelijkheid,  algemene bepalingen, onder(ver)huur en (de reikwijdte van) koop breekt geen huur.
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Als bedrijfsjurist tussen RvB en RvC  
 
Hoe zit het ook al weer met de verhoudingen tussen bestuurders en commissarissen? Wat betekent dat voor je rol als bedrijfsjurist? Hoe ga je 

effectief om met de dynamiek in de boardroom?
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