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KBO BE 456.317.890 

                                                                                                      
 
  Antwerpen, 14 november 2022, 
 
 
Betreft : uitnodiging Eindejaarsevent van Pro Mandato “ Rembrandt’s Money” 

  
 
Waarde confraters, 
Beste curatoren,  
 
Pro Mandato -  de vereniging van curatoren, vereffenaars en mandatarissen aangesteld door de 
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Mechelen, Turnhout, nodigt u graag uit 
op haar Eindejaarsevent van 14 december 2022. 
 
Op 14 december as. is onze gastspreker Professor Bob Wessels, internationaal adviseur en arbiter, 
verbonden aan de Leidse Universiteit, die een uiteenzetting zal geven over “Rembrandt’s money. The 
legal and financial life of an artist-entrepreneur in the 17th century Holland”. 
  

Op verzoek van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, worden hierbij tevens 
de curatoren van Hasselt en Tongeren uitgenodigd, maar ook de magistraten in insolventiemateries 
en alle rechters in ondernemingszaken.  
 
Aansluitend op de uiteenzetting van Prof. B. Wessels, is er een walking dinner in de prestigieuze 
marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen met de gelegenheid tot ontmoeting van de Rechters-
Commissaris en de curatoren voor verdere nabespreking in het kader van de clusterwerking die 
momenteel door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen is georganiseerd.  
 
Dit is dus een ideale gelegenheid voor een feestelijke ontmoeting tussen magistraten, rechters in 
ondernemingszaken, curatoren, vereffenaars, insolventiefunctionarissen van de vijf afdelingen van 
het ressort Antwerpen binnen het kader van het insolventierecht van ondernemingen. 
 
Programma :  

17u45 – 18u15  Ontvangst en registratie – Verlat Hall  
18u15 – 19u15  Lezing – Darwin Hall  
19u15 – 22u15  Walking Buffet Elisabeth – Marble Hall  
22u15 – 23u15  Open Bar – Marble Hall  
23u15                  Vermoedelijk einde 

 
Locatie: Elisabethzaal te Antwerpen, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen ( ingang van ZOO) 
 
Wie: -      Magistraten 

-      Rechters in Ondernemingszaken 
-      Curatoren, vereffenaars en  mandatarissen aangesteld door de Ondernemingsrechtbank  
        Antwerpen, afdeling Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Hasselt en Tongeren. 
-      Genodigden 
 

 



Inschrijving  :  65,00 euro via onderstaande link vóór 1 december 2022 uiterlijk 12u00. 
 
Deze link vindt u ook in de e-mail. Zoniet kan u deze kopiëren en plakken in uw browser. 
 

https://forms.gle/tPTxvAjGAoXYCe8m7 
 
Bereikbaarheid en Parkeergelegenheid: zie https://www.koninginelisabethzaal.be/nl/plan-je-
bezoek/bereikbaarheid/ 

Inlichtingen : https://www.promandato.be 
           liesbet.jacobs@jacobs-law.be 
 
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten. 
 
Hoogachtend, 
Pro Mandato 
Namens de Raad van Bestuur 
Haar Voorzitter, 
 
Ilse MERTENS    
ilse.mertens@evclaw.com 
 

https://forms.gle/tPTxvAjGAoXYCe8m7

