
Het nieuwe Wetboek  
van vennootschappen  
en verenigingen toegelicht

3 Nederlandstalige studiedagen 
(inschrijven via Intersentia)

2 Franstalige studiedagen 
(inschrijven via Anthemis)

en 1 tweetalige studiedag 
(inschrijven via Intersentia of Anthemis)

6 studiedagen 

• Bij voorkeur online inschrijven via www.intersentia.be/opleidingen.

• Online inschrijvingen worden onmiddellijk verwerkt, betaald en geregistreerd.  
Zo bent u zeker van uw reservering. 

• Gebruik van de kmo-portefeuille kan enkel indien u online inschrijft.

• Inlichtingen: T 03 680 15 50 | F 03 658 71 21 | studiedag@intersentia.be

Inschrijving is enkel geldig na ontvangst van betaling.

Naam deelnemer(s):

Functie:

Kantoor/instelling:

Straat en nr.:

Postcode:        

Gemeente:

Tel.:         

E-mailadres:

Btw-nr.:

schrijft zich in voor de studiedag Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen toegelicht op:

 Dinsdag 11/09/2018 Antwerpen   volledige dag  namiddag

 Dinsdag 18/09/2018 Gent  volledige dag  namiddag

 Donderdag 20/09/2018 Brussel  volledige dag  namiddag

 Vrijdag 28/09/2018 Leuven  volledige dag  namiddag

Voor de studiedagen in Luik en Louvain-la-Neuve kunt u inschrijven via  
www.anthemis.be of via e-mail naar commande@anthemis.be..

Datum:  Handtekening:

Intersentia nv respecteert uw 
privacy. De door u verstrekte 
persoonsgegevens worden en-
kel verwerkt om de door u be-
stelde producten of diensten te 
kunnen leveren of om u op de 
hoogte te kunnen houden van 
onze producten en diensten. 
Tegen de verwerking van uw 
gegevens voor bovenstaande 
doeleinden kunt u zich kos-
teloos verzetten via e-mail 
naar mail@intersentia.be of 
per brief aan Intersentia nv, 
Groenstraat 31 te 2640 Mortsel. 

U hebt het recht om uw gege-
vens in te kijken, zo nodig te 
verbeteren en te laten wissen. 
Wij verzekeren u dat Intersen-
tia uw gegevens enkel aan 
derden meedeelt wanneer de 
wet ons hiertoe verplicht of 
om de levering van de door u 
bestelde producten of diensten 
te kunnen garanderen. Wenst 
u niet op de hoogte te worden 
gehouden van onze producten 
en diensten, kruis dan dit vakje 
aan : 

• ANTWERPEN 
dinsdag 11 september 

• GENT 
dinsdag 18 september 

• BRUSSEL 
donderdag 20 september 

• LEUVEN  
vrijdag 28 september 

• LUIK 
dinsdag 23 oktober 

• LOUVAIN-LA-NEUVE  
donderdag 8 november 

6 locaties

Ons land krijgt een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De hervorming is 
dermate fundamenteel dat werkelijk alle ondernemingen erdoor worden geraakt. De rechts-
faculteiten van zeven Belgische universiteiten hebben hun krachten gebundeld om u op zes 
locaties een volledig overzicht te bieden van alle belangrijke wijzigingen: van de afschaffing 
van het kapitaal in de BV(BA) tot de wijziging van de vereffeningsprocedure, van de spelregels 
bij aandeelhoudersruzies tot de regels over aandelenoverdrachten, van de kapitaalverhoging 
in de NV tot de toegelaten activiteiten door vzw’s. 

Verschillende sprekers hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Wetboek.

Deze studiecyclus richt zich tot alle juridische spelers binnen het vennootschaps- en vereni-
gingswezen. U mag een antwoord verwachten op al uw vragen. Een illustratieve greep uit het 
rijke aanbod:

Welke aanpassingen zijn nodig aan de statuten van bestaande vennootschappen en binnen welke 
termijn? Wat met de CV’s: allemaal om te vormen tot een BV? Wat betekent de nieuwe liquiditeitstest 
voor dividenduitkeringen en voor rekeningen-courant van aandeelhouders? Hoe het bestuur vorm-
geven, hoe het statuut van bestuurders regelen en hoe zit het met hun aansprakelijkheid? Wat wijzigt 
er voor aandeelhoudersovereenkomsten en de verdeling van stemrecht en winsten? Wat zijn de fisca-
le en boekhoudkundige implicaties van deze fundamentele hervorming? Hoe verloopt de overgang 
van het oude W.Venn. naar het nieuwe WVV?

• Doelgroep: advocaten, magistraten, notarissen, beoefenaars van cijferberoepen, bedrijfs- 
juristen en bankiers.

• Het concept van deze studiedagen is als volgt: in de voormiddag komen steeds 
gelijkaardige algemene onderwerpen aan bod, die voor iedereen van belang zijn. In de 
namiddag wordt per locatie gefocust op een bepaald thema.

• Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een hele dag en/of voor een namiddag op een 
locatie naar keuze.

• Prijs: 

• 275 euro per volledige dag (excl. btw)

• 195 euro per halve dag (excl. btw)

• De prijs is inclusief documentatiemap, koffiepauzes, broodjeslunch en een gloednieuw 
naslagwerk over de nieuwe wetgeving (winkelprijs ca. 100 euro). 
Er wordt na de studiecyclus zowel een Nederlandstalig als een Franstalig naslagwerk 
uitgegeven. Deelnemers aan de Nederlandstalige studiedagen ontvangen het 
Nederlandstalige boek. Deelnemers aan de Franstalige studiedagen ontvangen het 
Franstalige naslagwerk. Deelnemers aan de studiedag in Brussel hebben de keuze tussen 
de Franstalige en de  Nederlandstalige uitgave.

• Erkenningen: in aanvraag bij OVB, IGO, NKN, IAB, BIBF en FSMA. 

INFORMATIE ONLINE INSCHRIJVEN

Het nieuwe Wetboek  
van vennootschappen  
en verenigingen toegelicht



PROGRAMMA’S PER LOCATIE

GENT
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 

 
De BV

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

ANTWERPEN
DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018 

Conflicten  
en structuurwijzigingen

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

NAMIDDAG

• De geschillenregeling 
Philippe Ernst en Béatrice Ponet

• Ontbinding en vereffening 
Eric De Bie

• Herstructureringen 
Jean-Pierre Blumberg

• Koffiepauze

• Invoering van de statutairezetelleer en 
grensoverschrijdende omzetting van 
vennootschappen 
Johan Meeusen en Koen Reniers

• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

NAMIDDAG

• De kapitaalloze BV: fiscale en boekhoudkundige 
gevolgen 
Jan Verhoeye

• De uitgifte en overdracht van effecten 
Hans De Wulf

• Koffiepauze

• Bestuurdersaansprakelijkheid 
Sarah De Geyter en Marc Kruithof

• Conflicten in vennootschappen:  
de geschillenregeling en nietigheden 
Robby Houben

• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

VOORMIDDAG

• Inleiding door de voorzitter  
Herman Braeckmans

• Algemene beginselen van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen 
Frank Hellemans

• De kapitaalloze BV als opvolger van de BVBA 
Diederik Bruloot 

• Koffiepauze

• Bestuur en werking van vennootschap en vereniging 
Marieke Wyckaert en Nele Somers

• Het overgangsrecht 
Robby Houben

• Q&A en broodjeslunch

VOORMIDDAG

• Inleiding door de voorzitter  
Michel Tison

• Algemene beginselen van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen  
Kristof Maresceau en Christoph  Van der Elst

• De kapitaalloze BV als opvolger van de BVBA  
Diederik Bruloot

• Koffiepauze

• Wijzigingen inzake governance in NV en BV  
Marieke Wyckaert

• Het overgangsrecht  
Jean-Marie Nelissen Grade

• Q&A en broodjeslunch

BRUSSEL 
DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 

 
De (genoteerde) NV / La SA (cotée en bourse)*

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

NAMIDDAG

• Nieuwe regels voor genoteerde vennootschappen / 
Nouvelles règles pour les sociétés cotées 
Marieke Wyckaert & David Szafran

• Kapitaal en effecten: over meervoudig stemrecht, 
loyaliteitsstemrecht en andere nieuwigheden / Capital et 
titres : droit de vote multiple, droit de vote de loyauté et 
autres nouveautés - Jeroen Delvoie &  
Davina Devleeschouwer

• Bestuur: de nieuwe bestuursmodellen in de NV en de 
impact ervan op de genoteerde NV / Gouvernance : les 
nouveaux modèles d’administration dans la SA et leur 
incidence pour la SA cotée - Didier Willermain ,  
Gilles Collard & Francine Messinne 

• Koffiepauze

• Herstructureringen: nieuwigheden / Restructurations : 
nouveautés - Koen Byttebier & Tom Wera

• Conflicten: een nieuwe dimensie? / Les mécanismes de 
résolutions des conflits : une nouvelle dimension ? - Fabrice 
Mourlon Beernaert, Nicolas Vanderstappen & Gautier Matray

• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

VOORMIDDAG

• Voorzitterschap / Présidence - Paul Alain Foriers

• Inleiding / Introduction - Xavier Dieux

• Toespraak van de minister van Justitie / Allocution du 
Ministre de la justice - Koen Geens

• Algemene beginselen / Principes généraux 
Paul Alain Foriers & Jean-Marie Nelissen Grade

• De nieuwe BV / La nouvelle SRL - Hans De Wulf

• Koffiepauze 

• Governance (incl. aspecten van aansprakelijkheid) /  
La gouvernance (y compris éléments de 
responsabilité) 
Alain François & Ludo Cornelis

• Overgangsrecht / Droit transitoire 
Valérie Simonart

• Q&A en broodjeslunch

• Onthaal deelnemers namiddag  
(12u45-13u45 met broodjes)

LEUVEN
VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 

  
Not-for-profit

• Onthaal deelnemers (8u30-9u)

NAMIDDAG

• Inleiding door de Voorzitter 
Jean-Marie Nelissen Grade

• VZW, IVZW en stichting geïntegreerd in het WVV: 
revolutie of logische evolutie? - Frank Hellemans 

• De coöperatieve vennootschap: “reculer pour mieux 
sauter”? - Matthias Wauters

• Koffiepauze

• De sociale onderneming: gelijkenissen en verschillen 
tussen VZW en CVSO - Marleen Denef

• Het nieuwe WVV: zal de fiscaliteit de pret bederven? 
Luc De Broe

• Ten uitgeleide: het WVV en de not-for-profitsector 
Koen Geens

• Q&A (einde voorzien rond 17u30)

VOORMIDDAG

• Inleiding door de voorzitter - Marieke Wyckaert

• De rechtspersoon, de vennootschap, de bestuurder en de 
aandeelhouder in het nieuwe ondernemingsrecht 
Joeri Vananroye

• De statutairezetelleer: “fasten your seatbelts of behouden 
vlucht?” - Marieke Wyckaert 

• De kapitaalloze BV: copernicaanse revolutie of aggiornamento? 
Jean-Marie Nelissen Grade

• Koffiepauze 

• Governance: duidelijke bestuursstructuren, geëmancipeerde 
aandeelhouders - Hans De Wulf 

• De nieuwe geschillenregeling: naar een meer efficiënte en 
marktconforme oplossing van aandeelhoudersconflicten 
Robbie Tas 

• Vereffeningsprocedure nieuwe stijl: eenvoudiger is (soms) beter 
Eric De Bie

• Tussen oud en nieuw: overgangsrecht van het nieuwe 
vennootschaps- en verenigingsrecht - Stijn De Dier

• Q&A en broodjeslunch

LOUVAIN-LA-NEUVE
DONDERDAG 8 NOVEMBER 

L’influence sur les autres  
branches du droit

• Accueil des participants (8h30-9h)

LUIK
DINSDAG 23 OKTOBER 

La pratique quotidienne des  
sociétés non cotées en bourse

• Accueil des participants (8h30-9h)

APRES-MIDI

• Introduction par le Président 
Roman Aydogdu

• La responsabilité des administrateurs 
Ludo Cornelis 

• Les procédures de résolution des conflits internes 
et la censure judiciaire des décisions des organes 
Eric Pottier et Thierry L’Homme 

• Q&A

• Pause-café

• La cession de titres 
Didier Matray

• Dissolution/Liquidation 
Roman Aydogdu

• Q&A (Fin : 17h30)

APRES-MIDI

• Droit de l’entreprise 
Michel Coipel 

• Droit comptable et droit fiscal 
Luc De Broe et Daniel Garabedian 

• Droit financier 
Philippe Lambrecht 

• Pause-café 

• Droit judiciaire 
Hakim Boularbah 

• Droit international privé 
Marc Fallon

• Q&A (Fin : 17h30)

MATINÉE

• Introduction par le Président 
Olivier Caprasse

• Les principes généraux de la réforme 
Olivier Caprasse

• La SRL - Protection des créanciers 
Robbie Tas 

• La SRL - Droit des actionnaires 
Paul Alain Foriers

• Pause-café

• La gouvernance 
Xavier Dieux

• Le droit transitoire 
Jean-Marie Nelissen Grade

• Q&A et déjeuner sandwich

MATINÉE

• Introduction par le Président 
Guy Horsmans

• Les principes généraux de la réforme 
Valérie Simonart

• La SRL 
Henri Culot 

• La gouvernance 
Yves De Cordt

• Pause-café 

• Le droit transitoire 
Jean-Marie Nelissen Grade

• Q&A et déjeuner sandwich

• Onthaal deelnemers namiddag  
(12u45-13u45 met broodjes)

• Onthaal deelnemers namiddag  
(12u45-13u45 met broodjes)

• Onthaal deelnemers namiddag  
(12u45-13u45 met broodjes)

• Accueil des participants après-midi  
(12h45-13h45 avec déjeuner sandwich)

• Accueil des participants après-midi  
(12h45-13h45 avec déjeuner sandwich)

* Simultaanvertaling zal worden voorzien


