Van BVBA naar BV
Het nieuwe BV-recht aan de hand van een draaiboek voor het notariaat
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Het Belgische vennootschapsrecht staat aan de vooravond van de grootste hervorming van de voorbije
decennia. Vooral de regelen voor de BVBA, die tot BV wordt omgedoopt, worden hierbij volledig hertekend.
Tijdens deze opleiding wordt een volledig overzicht geboden van het nieuwe BV-recht en wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan de aanpassing van de statuten van de bestaande BVBA’s die door de hervorming
noodzakelijk worden gemaakt.
Data en locaties:
Di 19 februari 2019: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 (VOLZET)
Wo 27 februari 2019: Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146 (VOLZET)
Di 19 maart 2019: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 (VOLZET)
Extra sessies:
Do 9 mei 2019, Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9
Ma 27 mei 2019, Sint-Martens-Latem, Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41

Parkeren:
naast het gebouw
voor het gebouw
bij het gebouw
naast het gebouw
bij het gebouw

Sprekers:
Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent
Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en advocaat Laga advocaten
Studienamiddag onder voorzitterschap van resp.:
Bram Vuylsteke, notaris te Riemst (opleiding Houthalen)
Jean-Charles De Witte, notaris te Kortrijk (opleiding Oostkamp)
Alvin Wittens, notaris te Wijnegem (opleiding Antwerpen)
Programma:
Tijdens deze opleiding komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:
A. Overzicht en algemene principes van de hervorming van het vennootschapsrecht, met o.m.:
Wanneer treedt de wet in werking voor resp. de nieuwe en de bestaande vennootschappen?
Wat te doen in afwachting van de inwerkingtreding?
Welke vennootschapsvormen verdwijnen en wat zijn de gevolgen?
B. Overzicht van het nieuwe BV-recht, met o.m.
Overzicht van de nieuwe suppletieve bepalingen met bespreking van de verschillende opties voor de
statuten (volstorting, aandelenoverdracht, bestuur, bijeenroeping AV, uittreding en uitsluiting, reserves,
vereffening, …)
Analyse van het overgangsrecht (bijv. omzetting van rechtswege van het kapitaal en de wettelijke
reserve)
Checklist voor de statuten bij de overgang van BVBA naar BV
Checklist voor de statuten bij de overgang van CVBA naar BV
…

Dagschema

Deelname

12u45-13u30

Ontvangst met lichte lunch

13u30-13u40

Inleiding door de voorzitter

13u40-15u15

Deel 1

15u15-15u35

Pauze

15u35-17u30

Deel 2

17u30-18u00

Vragen en overleg

18u00

Discussie en netwerking – drink

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële
medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om
doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te
maken.
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer
van Notarissen onder nummer 18/28920 voor 3,5u
juridische vorming.

ANTWOORDKAART

Notaris of medewerker: .......................................................................................................................
Notaris of medewerker: .......................................................................................................................
Kantoor: ..............................................................................................................................................

Studienamiddag

Van BVBA naar BV
Het nieuwe BV-recht aan de hand
van een draaiboek voor het
notariaat

Adres: .................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 19 februari 2019 (Houthalen): € 367 excl. btw.
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 27 februari 2019 (Oostkamp): € 367 excl. btw.
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 19 maart 2019 (Antwerpen): € 367 excl. btw.
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 9 mei 2019 (Houthalen): € 367 excl. btw.
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 27 mei 2019 (Sint-Martens-Latem): € 367 excl. btw.
Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
Studienamiddag 19 februari 2019 (Houthalen): ……(aantal) personen
Studienamiddag 27 februari 2019 (Oostkamp): ……(aantal) personen
Studienamiddag 19 maart 2019 (Antwerpen): ……(aantal) personen
Studienamiddag 9 mei 2019 (Houthalen): ……(aantal) personen
Studienamiddag 27 mei 2019 (Sint-Martens-Latem): ……(aantal) personen

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 65.
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of
medewerker de sessie(s) te laten volgen.
Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.

Hoe inschrijven?
www.mijnwetboek.be/nl/
opleidingen
Deze antwoordkaart
per post zenden naar
MijnWetboek.be/
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent
Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50
Een e-mail sturen naar
info@mijnwetboek.be met
uw inschrijvingsgegevens

