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Doel : De kriegspiele op een georganiseerde en gestructureerde wijze te
laten verlopen.
Insolventierecht is nu eenmaal verdoken krijgsrecht. Frederik DE LEO Doctoraatsbursaal
Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU Leuven, UHasselt)
“Helderheid creëren is geen gave,helderheid creëren is een inspanning”
“Het is geen paradox te zeggen dat in onze meest abstracte stemmingen we misschien het dichtst bij onze meest
practische toepassingen zijn.”
(Alfred North Whitehead (1861–1947))

1. Inleiding door de coördinator
Juridische expertise versnelt niet alleen de besluitvorming door een betere uitgangspositie bij de eliminatie van
theoretische mogelijkheden maar verhoogt de kwaliteit van de beslissing door een evenwichtiger afweging, een
beslissing is pas goed opgebouwd indien de alternatieven zichtbaar werden gemaakt en de gemaakte keuze niet
wordt voorgesteld als de enig juiste: ze behoort dialectisch opgebouwd te zijn en niet apodictisch.
Bij elke beslissing moet aangegeven worden waarom voor de ene en niet voor de andere oplossing werd
gekozen – dissenting en concurring opinion dragen hiertoe bij
Vandaar dat de oplossing moet uitgeschreven worden in een procedure (iso 9001)

2. Waarom en hoe brainstormen
a. Noten kraken
b. Unaniem en geen meerderheid
3. Analyse en synthese
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Juristen en Advocaten zijn perfect opgeleid om een probleem aan te pakken TOP DOWN analytisch,
mathematici zijn opgeleid om een probleem aan te pakken BOTTOM UP synthetisch (axiomatisch)
Beide aanpakken hebben hun voor en nadelen .Abstract mathematisch werkt de analist in een infinite space en
de synthesist in een finite space. In kriegspiele komen we nu tot de zeer doeltreffende bidirection (two way)
welke in de wiskunde recursive proof wordt genoemd. Dit is de krachtigste bewijstheorie en daarom zijn de
kriegspiele zo uniek.Dit is de reden waarom een sterfhuisconsulent 3.000 vonnissen,arresten en
lemma’s(stukjes uit arresten van cassatie) uit zijn hoofd moet kennen,ze zijn namelijk de axioma’s waarop de
constructive aanpak steunt (modus ponens),Als analyst werkt men voornamelijk op de Modus Tollens (negatie
gevolgd door implicatie of de contrapositive)
Daarom zijn de kriegspiele zo efficiënt en uniek.

4. Iteraties
The Newton-Raphson Method

5. Out of the box denken

a. Verschil tussen een grootmeester schaak en een zeer goede
amateur schaker.
b. Deep blue
c. Commerciële maatschap techniek
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6. First draft van de huisadvocaat en curator uit de streek(batle plan)

7. Brainstorm

8. Contole
a. Pauliana proof
b. Veinzen en intellectuele valsheid in geschriften
c. Bedrieglijk onvermogend maken
d. Misbruik van vennootschap goederen
e. BW 1321 Tegenbrief
f. Art 25 faill wet
g. Vragenlijst voorkoming faillissement fraude.

9. Alarmbelprocedure
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