
UITDAGINGEN EN KANSEN VAN HET 
NIEUWE WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN 

EN VERENIGINGEN
Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Wetboek voor uw  
organisatie? Welke aanpassingen kan u best maken?

DINSDAG 15 JANUARI 2019 • ANTWERPEN

   CONFERENTIE

www.ifebenelux.com



ÉDITO

Voor wie is deze 
studiedag bestemd?
• Voorzitters, CEO’s, 

topmanagers
• Algemeen directeurs, 

Bedrijfsleiders
• Managers en 

aandeelhouders
• Leden van het 

Uitvoerend Comité
• Juridische, financiële 

en administratieve 
directeuren

• Financiële controleurs, 
risicobeheerders

• Bedrijfsrevisoren, 
accountants

• Bedrijfsjuristen
• Gespecialiseerde 

advocaten en 
consultants

• Notarissen en 
gerechtsdeurwaarders

Wat zijn onze pedagogische 
doelstellingen?
• Het WVV is een revolutie in het recht van 

de organisatie van ondernemingen. Onze 
specialisten vertellen u:
– Welke regels verstrengen
– Welke regels versoepelen
– Waar u moet op letten.

• Het hele scala van het organisatierecht komt 
aan bod in de hervorming. Wij selecteerden 
voor u, na een algemene inleiding, het 
bestuur in de NV, de revolutie van het 
eenvoudig stemrecht, de uitgifte van effecten 
en de herstructureringen in de brede zin van 
het woord.

• Integreer de nieuwe kenmerken van het 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

• Identificeer prangende uitdagingen 
voor uw organisatie op het vlak van 
vennootschapsrecht, bestuur, effecten, 
stemrechten, bedrijfsomvorming, 
belangenconflicten...en ga er efficiënter 
mee om. 

Het et nieuwe WVV is de belangrijkste hervorming die ons vennootschaps- en verenigingsrecht 
tot nog toe heeft gekend. Flexibilisering en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen.

U wordt ingeleid in de krachtlijnen van de hervorming. Daarna worden de volgende thema’s 
uitgediept: 
– Corporate governance in de NV 
– Meervoudig stemrecht: wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe bereidt u zich daarop voor?
– Effecten in de NV: uitgifte, overdracht, inkoop en wijziging van de eraan verbonden rechten
– De nieuwe Besloten Venootschap (BV/SRL): verandert alles? 
– Wat zijn de veranderingen in de fusie- en overnamepraktijk, herstructureringen, 
omzettingen, ontbindingen?
Het seminarie wordt besloten met een paneldiscussies, waar het accent zal liggen op praktische 
aspecten: op dat ogenblik kan u uw vragen stellen en interactief zelf deelnemen aan de discussie.

Marieke Wyckaert
Partner – EUBELIUS

Wat is onze 
werkmethode?
• Het programma is gedefinieerd 

in nauwe samenwerking met 
belanghebbenden om aan  
professionele verwachtingen te 
voldoen

• Een praktische benadering van 
het onderwerp aan de hand 
van voorbeelden uit elkaars 
ervaringen 

• U ontvangt een speciaal voor 
de conferentie ontwikkelde 
schriftelijke ondersteuning

• Al uw vragen zijn welkom per 
e-mail. Contacteer ons via 
jfdesaintmarcq@abilways.com

ACCREDITATIES
IFE is als opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer:  
500036 A-B – 6,5 studiepunten per dag
Deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB-IBR): 
B0487/2016-05
• Bedrijfsrevisoren bewaren het aanwezigheidscertificaat en kunnen hun opleidingsuren 

registreren via het elektronisch loket van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
• Accreditatie door het Instituut van Actuarissen in België (IA-BE): Gelieve ons hieromtrent te 

contacteren
• Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF): Gelieve ons hieromtrent te 

contacteren
• Orde van Vlaamse Balies (OVB): Gelieve ons hieromtrent te contacteren
• Nationale Kamer van notarissen (NKN): Gelieve ons hieromtrent te contacteren



8u30 Onthaal van de deelnemers

8u45 Inleiding door de Voorzitter over 
de hervorming 

9u00 
De krachtlijnen van het VWW

 – Overzicht van de krachtlijnen van het WVV 
• Definities
• Summa divisio’s 
• Belangrijkste drijfveren voor het nieuwe Wetboek

 – Wat zijn de gevolgen voor uw vennootschap of 
vereniging? Welke voordelen, nadelen, risico's en 
kansen biedt het WVV?

 – Welke rechtsvormen verdwijnen en hoe dienen 
de betrokken vennootschappen zich aan te 
passen aan de nieuwe regelgeving? 

 – Welke keuzes zal een nieuwe of bestaande 
vennootschap moeten maken onder het 
overgangsrecht? Hoe veel tijd krijgen zij 
daarvoor?

 – Wordt het Belgisch vennootschaps- en 
verenigingsrecht nu écht aantrekkelijker? 

Frank Hellemans
Partner
EUBELIUS
Docent 
RECHTSFACULTEIT KU LEUVEN

10u00 
Corporate governance in de NV 

 – Welke zijn de voornaamste wijzigingen en welke 
impact hebben de wijzigingen op het bestuur 
van de NV? 

 – Welke zijn de nieuwe mogelijkheden wat betreft 
ontslagvergoeding en opzegtermijn bij ontslag 
van de bestuurder?

 – Een keuze tussen drie stelsels: monistisch 
bestuur (raad van bestuur), duaal bestuur 
(directieraad en raad van toezicht) of unieke 
bestuurder (i.e. de opvolger van de Comm.VA); 
impact van de afschaffing van het directiecomité

 – De eenhoofdige NV en de vereenvoudiging van 
de holdingstructuur

 – Op welke wijze worden de belangenconflicten 
voortaan geregeld?

 – Welke vernieuwingen zijn er vanuit het 
perspectief van de aandeelhouder? 

 – Wat is de nieuwe regeling inzake de 
aansprakelijkheid van bestuurders, in het 
bijzonder de wettelijke beperking van 
aansprakelijkheid tot een in de wet bepaald 
bedrag, en wat is de impact op de bestaande 
praktijk? 

Robby Houben 
Counsel
BAKER MCKENZIE
Hoofddocent 
UANTWERPEN

10u30 Koffienetwerking

11u00 
Meervoudig stemrecht: wat zijn de 
nieuwe uitdagingen en hoe bereidt 
u zich daarop voor?

 – Overzicht van de wijzigingen i.v.m. het stemrecht 
en de mogelijkheden tot invoering van een 
meervoudig stemrecht

 – Niet-genoteerde NV en BV: wat zijn de 
mogelijkheden en voorwaarden voor de uitgifte 
van aandelen met meervoudig stemrecht?

 – Genoteerde vennootschappen : wat zijn de 
modaliteiten rond invoering en behoud van het 
facultatief dubbel loyauteitsstemrecht ?

 – Wat gebeurt er met aandelen met meervoudig 
stemrecht wanneer een vennootschap naar de 
beurs trekt ? 

 – Welke toekomst voor aandelen zonder 
stemrecht?

 – Evaluatie en enkele strategische overwegingen 

Robbie Tas
Partner
INTUI
Docent
MANAMA VENNOOTSCHAPSRECHT KU 
LEUVEN

12u00
Effecten in de NV: uitgifte, 
overdracht, inkoop en wijziging van 
de eraan verbonden rechten

 – Wat zijn de nieuwe regels rond de uitgifte van 
aandelen en andere effecten?

 – In welke mate kan de overdracht van NV-effecten 
in het WVV worden beperkt en op welke wijze 
kan men eventuele contractuele afspraken 
hieromtrent afdwingen?

 – Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de 
regels rond de obligatielening?

 – Hoe worden effectenhouders in het nieuwe 
vennootschapsrecht beschermd en wat is de 
impact hiervan op de emittent?

 – Hoe zien de nieuwe regels voor de inkoop van 
eigen aandelen eruit?

 – Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op het vlak 
van de organisatie van de algemene vergadering 
van aandeelhouders?

Kristof Maresceau
Senior associate
LAGA
Docent
UGENT

12u40 Lunch 

14u00
De nieuwe Besloten Venootschap 
(BV/SRL): verandert alles? 

 – Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van het 
kapitaal voor aandeelhouders, bestuurders en 
derden?  

 – De nieuwe regels voor de uitkering van winst.
 – Nettovermogens- en liquiditeitstests: wat 

betekent dit in de praktijk?

 – Welke uitkeringen worden getroffen door deze 
dubbele test?

 – Hoe organiseer ik de intrede van nieuwe 
investeerders? Hoe kan ik de waarde van de 
inbreng van kennis en knowhow verhogen?  

 – Hoe het bestuur organiseren?
 – Uittreding van aandeelhouders: hoe hiermee om 

te gaan?

Dirk Van Gerven 
Partner
NAUTADUTILH

15u00
Wat zijn de veranderingen in 
de fusie- en overnamepraktijk, 
herstructureringen, omzettingen, 
ontbindingen?

 – Welke zijn de belangrijkste wijzigingen in de 
procedures?
• Fusies en splitsingen
• Grensoverschrijdende omzettingen
• Ontbinding en liquidatie 

 – Wat zijn de versoepelingen rond stemafspraken, 
financiële steunverlening, etc.

David Roelens 
Partner
LAGA

16u00 Koffienetwerking 

16u15    Paneldiscussie
Het nieuwe vennootschapsrecht en 
meest recente praktijken

 – Hoe bereidt u zich voor op het nieuwe wetboek?
 – Hoe moeten de regels voor de inwerkingtreding 

worden begrepen? 
 – Wat zijn de positieve kanten van de hervorming? 
 – Welke aspecten van de hervorming kunnen 

zorgwekkend zijn?
 – Welke keuzes maakt u best met betrekking tot 

aanvullende bepalingen?
 – Met welke aandachtspunten houdt u best 

rekening bij de relaties tussen de verschillende 
besluitvormingsorganen?

 – Wat is het standpunt van de schuldeisers? 

Discussieleider:  
Marieke Wyckaert
Panel:
Eric De Bie
Notaris
Gastdocent rechtspersonenrecht
KUL
Annelies De Wilde
Senior Research Associate
GUBERNA (INSTITUUT VOOR 
BESTUURDERS)
Bernard Thuysbaert
Managing Partner 
DEMINOR

17u30 Afsluiting van de studiedag 

Uitdagingen en kansen van het nieuwe Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen 

PROGRAMMA

DINSDAG 15 JANUARI 2019
VOORZITTER:  
Marieke Wyckaert, Partner, EUBELIUS, Hoogleraar, JAN RONSE INSTITUUT VOOR VENNOOTSCHAPS-EN FINANCIEEL RECHT 
KU LEUVEN



Informatie over het programma
Jean-Félix de Saint-Marcq – jfdesaintmarcq@abilways.com

Inschrijving
Online: www.ifebenelux.be
Help nodig? Contacteer ons +32 (0)2 533 10 20 of book-ife@abilways.com

Deelname (+21% btw)
550 € (excl. btw)
Deze prijzen zijn inclusief lunch, drankjes en documentatiemap.
U kunt als volgt betalen:
• via een overschrijving naar onze bankrekening: BNP PARIBAS FORTIS, 
Agentschap Leopoldswijk, Luxemburgplein 14, B-1050 Brussel, 
rekeningnummer IBAN : BE98210004689293. Gelieve de naam van de 
deelnemer te vermelden alsook het factuurnummer.

Inschrijvingen
Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, zullen wij u een factuur toesturen. 
Deze dient betaald te worden voor de aanvang van het seminarie.
De op dit formulier verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk en worden gebruikt voor de registratie, het beheer en de 
opvolging van de opleiding door de diensten van de groep ABILWAYS (EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, IFE 
Luxembourg, IFE Belgium, ABILWAYS DIGITAL, ABILWAYS LS, ABILWAYS SA) die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Zij 
worden bewaard gedurende de wettelijke termijn waarvoor administratieve en financiële controles op opleidingsactiviteiten 
zijn voorgeschreven. In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht 
op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken en draagbaar te zijn. Dit recht kan 
worden uitgeoefend door contact op te nemen met IFE BY ABILWAYS 41 Wetenschapsstraat – 1040 Brussel. U kunt ons beleid 
inzake gegevensbescherming raadplegen. ABILWAYS kan u per post, per telefoon of langs elektronische weg commerciële 
informatie meedelen met betrekking tot uw belangen in het kader van zijn activiteiten en die van de groep. Indien u dit 
niet wenst te doen of indien een van deze communicatiemiddelen u beter bevalt, gelieve dit per post te melden aan de 41 
Wetenschapsstraat – 1040 Brussel of op het volgende e-mailadres correctionbdd@ifexecutives.com

Annulaties
Moeten schriftelijk worden geformuleerd: de annulering geeft aanleiding 
tot een integrale terugbetaling of een tegoedbon, als ze wordt ontvangen 
ten laatste twee weken voor aanvang van de opleiding. Voorbij deze datum, 
is het bedrag dat wordt ingehouden 30% van de inschrijvingsprijs indien 
de annulering tien dagen of meer voor aanvang van de opleiding wordt 
ontvangen, 50% van de inschrijvingsprijs indien ze minder dan 10  dagen 
voor de aanvang van de opleiding wordt ontvangen of 100% van de 
inschrijvingsprijs indien de annulering minder dan drie dagen voor de dag van 
aanvang van de opleiding gebeurt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. 
Voor de opleidingen zijn vervangers van de deelnemers toegelaten op gelijk 
welk moment en zonder kosten na schriftelijke communicatie van de namen 
en contactgegevens van de vervanger.

Data en plaats van de conferentie
DINSDAG 15 JANUARI 2019 • ANTWERPEN
(Dicht bij het station Antwerpen-Centraal)
Gelieve de locatie van de conferentie kennis te nemen van de brief die U 10 dagen 
vóór de aanvang van de conferentie wordt overgemaakt. 241134 INT

JA, ik schrijf mij in voor de conferentie “Uitdagingen en kansen van het nieuwe Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen” op dinsdag 15 januari 2019 (code 241134)

Naam en voornaam ______________________________________________________________________________
Bedrijf  _________________________________Functie _________________________________________________
Sector _________________________________Nr btw __________________________________________________
Adres  __________________________________________________________________________________________
Postcode  _______________________________Plaats __________________________________________________
Sector _________________________________Nr btw __________________________________________________
Tel. ____________________ Fax _____________________ E-mail** ________________________________________
Datum en handtekening:

** Uw emailadres is nodig om u uw convocatie toe te kunnen sturen.

IFE Benelux is een merk van de groep
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10-32-3010

Scan de QR code
en vindt ons terug
op je smartphone!

PRAKTISCHE INFORMATIE

OPLEIDINGEN OP MAAT

EEN GEPASSIONEERD TEAM TOT UW DIENST
Een meertalige Client Relationship Manager die naar Uw verzuchtingen luistert

Creatieve pedagogisch geschoolde deskundigen om de meest innovatieve 
oplossingen met U uit te werken

Een logistiek team om alles bij U of bij ons ter plekke te organiseren. Dit voor Uw 
optimale gemoedsrust

EEN PEDAGOGISCH ONDERBOUWDE AANPAK, GERICHT OP DE 
LEERLING EN ZIJN BEROEPSOMGEVING- EN WERKELIJKHEDEN
Bouwen op concrete cases, toegepast binnen diverse contexten

Zich aanpassen aan de realiteit van het terrein en aan de operationele behoeften

DE VERWERVING VAN OPERATIONELE VAARDIGHEDEN
U kan de invloed van onze opleiding op de individuele prestaties en op de 
organisatie beoordelen

U kan de veranderingen van de attitudes opvolgen en meten

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Contacteer ons om Uw uitdagingen met ons te bespreken!

Ivan Janse
Client Relationship 
Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Dankzij onze ervaring met klanten uit de meest uiteenlopende sectoren kunnen wij U een doeltreffende  
en gepersonaliseerde oplossing bieden.

Onze betrokkenheid, onze wil om partner te zijn van Uw successen, garanderen U reactiviteit en glimlach


