
HET GEWIJZIGD VENNOOTSCHAPSRECHT
 Een praktische stand van zaken 6 maanden na inwerkingtreding

6 november 2019
Van Der Valk hotel Antwerpen

Inleiding – Robrecht Coppens (vennoot Corporate/M&A bij Loyens & Loeff) 
 • Verwelkoming
 • Agendaschets en algemene toelichting bij het gewijzigd     
    vennootschapsrecht (WVV)

Lessons Learned na 6 maanden WVV in de praktijk – Mathias Hendrickx en 
Filip Jorens (Advocaten Corporate/M&A bij Loyens & Loeff) 
 • Het overgangsregime van W. Venn. naar WVV
 • De statutaire zetelleer als nieuwe maatstaf 
	 •	De	gewijzigde	belangenconflictregeling
 • Nieuwe bestuursformules in de NV 
 • Praktische aanbevelingen

Opportuniteiten onder het nieuwe vennootschapsrecht voor KMO’s en 
beginnende ondernemers – Mathias Hendrickx en Filip Jorens (Advocaten 
Corporate/M&A bij Loyens & Loeff) 
	 •	De	BV	als	flexibel	werkinstrument
 • De winstuitkering herbekeken 
 • De mogelijkheid tot meervoudig stemrecht  
 • Nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven
 • De modernisering van de neerleggings- en publicatieformaliteiten 
 • Het elektronisch aandelenregister
 • Praktische aanbevelingen

Fiscale impact van het WVV op KMO’s – Wouter Strijckers (Advocaat 
International Tax Services bij Loyens & Loeff) 
	 •	De	fiscale	gevolgen	van	de	afschaffing	van	het	kapitaalbegrip	voor	de	BV	
	 •	De	fiscale	impact	van	de	invoering	van	de	statutaire	zetelleer	
	 •	De	fiscale	gevolgen	van	de	omzetting	in	andere	rechtsvormen
 • Praktische aanbevelingen

Met aanwezigheidsattest voor 4 uur permanente vorming



Inschrijvingsformulier
 

Het gewijzigd vennootschapsrecht
6 november 2019 – Van Der Valk hotel Antwerpen        1972

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de routebeschrijving en factuur.

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de  koffiepauzes, gratis parking en de volledige documentatie.   
Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 453,75 euro 375 euro + 21% BTW) en kan u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54. U kan ook betalen via de kmo-porte-
feuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag bedraagt 375 euro. Meer 
info op de website www.kmo-portefeuille.be Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum.  Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kan u ook altijd laten vervan-
gen door een collega.

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze toekomstige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevens-
bescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details van hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/
privacy-policy

Naam bedrijf: 

Adres: 

Postcode:   Stad/Gemeente: 

Ondernemingsnummer: 

Telefoon:   Website: 

Sector: 

Aantal werknemers: 

Deelnemers:

Naam:   Voornaam:  Dhr Mevr

E-mail: 

Functie: 

Naam:   Voornaam:  Dhr Mevr

E-mail: 

Functie: 

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)

Naam bedrijf: 

Adres: 

Postcode:   Stad/Gemeente: 

Ondernemingsnummer: 

Datum:    Handtekening:

Per brief  Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel
Per fax    0032/(0)3 227 18 59
Per tel.    0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53
E-mail     info@infotopics.be
Website  www.infotopics.be

BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
IBAN: BE42 2200 9294 7254

SWIFT BIC: GEBA BE BB
BTW BE 0453326035
RPR-RPM Antwerpen


