
Eén jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV): 
misverstanden en (mogelijke) oplossingen 

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen en notariële medewerkers 

De inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ligt ondertussen meer dan 

een jaar achter ons. Het nieuwe recht geeft echter nog steeds aanleiding tot heel wat vragen en onduidelijkheden, ook 

na de eerste reparatiewet. Tegelijk lijken een aantal nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, in de praktijk nog niet ten 

volle te worden benut. Deze opleiding wil een antwoord bieden op de belangrijkste vragen waarmee u, als notaris 

wordt geconfronteerd bij de redactie van statuten en statutenwijzigingen. 

Data en locaties: 

 Di 9 maart 2021: interactief webinar van 13u00 tot 17u00 - VOLZET!

 Ma 22 maart 2021: interactief webinar van 13u00 tot 17u00 - VOLZET!

 Wo 26 mei 2021: interactief webinar van 13u00 tot 17u00

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen 
op pc, laptop of mobile devices. U kunt uw vragen voorleggen aan de sprekers hetzij tijdens het webinar, hetzij vooraf per mail aan ons 
gericht.  

Sprekers: 

 Diederik Bruloot, professor, Instituut Financieel recht, UGent

 Kristof Maresceau, professor, Instituut Financieel recht, UGent en director-advocaat Deloitte Legal (Laga

Corporate M&A)

Onder het voorzitterschap van: 

 Erik van Tricht, notaris te Merksem (sessie 9 maart)

 Eric de Bie, notaris te Ekeren (sessie 22 maart)

 Bram Vuylsteke, notaris te Riemst (sessie 26 mei)

Programma: 

Tijdens deze interactieve opleiding komen onder meer volgende topics komen aan bod: 

 Toereikend aanvangsvermogen, financieel plan en de aansprakelijkheid van de notaris;

 Inbrengen: beschikbaar/onbeschikbaar, volstorting en modaliteiten;

 Inbreng van nijverheid;

 Overgangsregeling inzake kapitaal in de BV;

 Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen in de BV;

 De diverse bestuursmodellen;

 Verschillende soorten aandelen;

 Intern reglement;

 Alarmbelprocedure in COVID-tijden;

 Toegelaten gebruik van de CV-vorm;

 Overgangsregeling afgeschafte vennootschapsvormen;

 … 



 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s): het congresboek wordt u toegestuurd 

Naam deelnemer 1: ............................................................................................................................. 

E-mailadres deelnemer 1: ................................................................................................................... 

Postadres deelnemer 1: ...................................................................................................................... 

 

Naam deelnemer 2: ............................................................................................................................. 

E-mailadres deelnemer 2: ................................................................................................................... 

Postadres deelnemer 2: ...................................................................................................................... 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van di 9 maart 2021: € 367 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van ma 22 maart 2021: € 367 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van wo 26 mei 2021: € 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. 

    interactief webinar di 9 maart 2021: ……… (aantal) personen 

   interactief webinar ma 22 maart 2021: ……….. (aantal) personen 

   interactief webinar wo 26 mei 2021: ……….. (aantal) personen 

 
Inschrijvingsprijs inclusief 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. 
 

 Studienamiddag 

Eén jaar Wetboek van 
vennootschappen en 
verenigingen (WVV):  

misverstanden en oplossingen 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar: 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

Dagschema interactief webinar 

13u00-13u10     Inleiding door de voorzitter 

13u10-14u00     Deel 1 

14u00-14u10     Vragen en antwoorden 

14u10-14u20     Pauze 

14u20-15u10     Deel 2 

15u10-15u20     Vragen en antwoorden 

15u20-15u30     Pauze 

15u30-16u20     Deel 3 

16u20-16u45     Vragen en antwoorden 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van 
Notarissen onder het nummer 20/32742 voor 3 uren.  

 

 

Interactief webinar 

Beperkt aantal deelnemers om een optimale interactie 
met de sprekers te kunnen garanderen. 


