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Klaar voor ‘The Big Refresh’? Op vrijdag 14 september bieden we een dag vol 

actuashots en infosessies rond verschillende thema’s. Zoals deze sessie over 

het vennootschapsrecht. 

Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hervormt het bestaande 
vennootschapsrecht zeer grondig. Zo heeft u ongetwijfeld al van de “kapitaalloze BV” gehoord, wat 
als een radicale vernieuwing mag beschouwd worden. Begrippen als aandeelhoudersrechten en 
schuldeisersbescherming werden fundamenteel herdacht. 

Verder heeft de wetgever beoogd om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en aantrekkelijker 
te maken. Veel van de nieuwe bepalingen zijn van aanvullend recht. Dit houdt in dat ze slechts een 
vangnet zijn, maar dat u vrij andere afspraken mag maken. Naast een aantal bijkomende 
verplichtingen, zal het nieuwe recht dus mogelijk ook heel wat opportuniteiten bieden voor uw 
onderneming. 

Volgende topics zullen onder meer aan bod komen: 

• Afschaffing van het kapitaalconcept en de invoering van een dubbele uitkeringstest binnen 
de BV (huidige BVBA) 

• Nieuwigheden aangaande aandelen binnen een BV (overdracht – rechten) 

• Kwantitatieve beperking van bestuursaansprakelijkheid 

• Bestuur binnen een NV, eenhoofdig of collegiaal? 

• Het directiecomité wordt afgeschaft in de NV. Is het duaal bestuursmodel een alternatief? 

• Wijzigingen aan het aandelenregister: wat als ik niet in regel ben? 

• Meervoudig stemrecht wordt mogelijk: alternatief voor controlevehikels à la maatschap en 
Stichting (STAK)?  

• De wet vereenvoudigt veel: hoe kan ik hier zo vlug mogelijk gebruik van maken? 



Na dit seminarie zal u een duidelijk zicht hebben op de nieuwe opportuniteiten die dit nieuwe 
Wetboek biedt en hoe u hier zo snel mogelijk op kan inspelen. Tevens zal u kunnen inschatten welke 
nieuwe verplichtingen er op u rusten en tegen wanneer u hiermee in regel dient te zijn.  

Spreker 

Liesbeth De Bruyne is Senior Manager en Luc Eberhardt is Director Tax & Legal bij Deloitte 

Accountancy. 

Informatie en inschrijvingen 

Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere 

updates. Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big 

Refresh terug vindt. 

 

Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de update ‘Bepaal je klantgerichte 

strategie in een veranderende wereld’. 

 

Inschrijven vóór 11 september. Nog vragen? Stuur een mailtje naar team netwerking. 

 

https://www.voka.be/activiteiten/big-refresh-de-grote-najaarsupdate
mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh

