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FACTURATIEGEVENS:
Naam kantoor:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Tel:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

Fax:............................................................................................... Email:

..............................................................................................................

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer(s).....................................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst zich in te schrijven voor de juridische studienamiddag VZW Verenigingsrecht en vennootschapsrecht
❑
❑
❑
❑

GENT.....................................maandag 20 mei 2019
GROOT BIJGAARDEN............dinsdag 28 mei 2019
ANTWERPEN.........................woensdag 5 juni 2019
HASSELT................................woensdag 12 juni 2019

en schrijft over het bedrag van ................x €161,00 (OF via KMO Portefeuille) = ..........€ op reknr: BE83 4262 2137 7115
met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.
Graag antwoord (fax, mail uw reservatie of stuur antwoordkaart naar (EuroPConcept bvba – David Tenierslaan 14 8500 KORTRIJK)
Fax: 02/706 49 21

E- mail: info@europconcept.be
Of online registratie via www.europconcept.be (klik: Juridische studienamiddagen)

U kunt ook online inschrijven via de informatieve website
www.europconcept.be
Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken
aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de
gestructureerde referentie die u op de factuur terug vindt.

-

Gelieve het PROJECTBEDRAG netto €133,06 in te vullen a.u.b. (40%
wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)

-

EuroPConcept bvba
David Tenierslaan 14 8500 Kortrijk
Tel: 02 456 07 90 - Fax: 02 706 49 21
Email: info@europconcept.be

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
Na inschrijving ontvangt u een factuur GELIEVE DE BETALING UIT TE
VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling
a.u.b.)
Studienamiddag: € 161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus,
onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

INSCHRIJVING

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074

Juridische studienamiddag:

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE VERENIGINGSRECHT
EN VENNOOTSCHAPSRECHT

GENT........................................................... MAANDAG 20 MEI 2019
GROOT BIJGAARDEN........ DINSDAG 28 MEI 2019
ANTWERPEN................................... WOENSDAG 5 JUNI 2019
HASSELT................................................ WOENSDAG 12 JUNI 2019
AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

GENT - GROOT-BIJGAARDEN - ANTWERPEN - HASSELT

PRAKTISCHE INFORMATIE

JURIDISCHE UITEENZETTING :

Programma:

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE
VERENIGINGSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

13.30 u
14.00 u
17.30 u
18.00 u

Onthaal
Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
Vraagstelling en nabeschouwing.
Einde en attesten

Data & Locaties:

BEKNOPTE INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAGEN
Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV)
in werking voor alle nieuwe rechtspersonen.
Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht wordt gekenmerkt door een vergaande
vereenvoudiging en flexibilisering.
Belangrijke wijzigingen zijn o.m. de afschaffing van het kapitaal bij de BV, de opheffing van
het verbod op economische activiteiten bij VZW’s en verschillende wijzigingen op vlak van
het bestuur van vennootschappen en verenigingen.
De inhoud van de voorgestelde studienamiddagen is als volgt:
- Op 20 mei 2019 en 12 juni 2019 zullen de sprekers ingaan op de meest opvallende
wijzigingen van dit nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht, namelijk de nieuwe
regels voor de kapitaalloze BV en de veranderde regelgeving bij VZW’s.
- De studiedagen op 28 mei 2019 en 5 juni 2019 focussen op de veranderde
regelgeving bij VZW, stichtingen en coöperatieve. Tijdens deze sessie zal de nieuwe
wetgeving voor verschillende non profit rechtsvormen uitgebreid worden toegelicht.

Maandag 20 mei 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde
Dinsdag 28 mei 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN
Woensdag 5 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN
Woensdag 12 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT
Aanvang telkens om 14.00 uur

Sprekers:
De sprekers van de studienamiddag zijn gespecialiseerd in de regelgeving
rond VZW’s, sociale ondernemingen en hybride vennootschapsstructuren.
Zij maken allen deel uit van het kantoor “Impact advocaten”
Dit team werd samengesteld door o.m. Prof. dr. Marleen Denef (KU
Leuven) en heeft doorheen de jaren een uitgebreide expertise opgebouwd
met en rond sociale ondernemingen.
Tegelijkertijd beheersen verschillende sprekers ook de beginselen van het
klassieke vennootschapsrecht.
Afhankelijk van data zullen er telkens minstens 2 sprekers aan bod komen.
Mr. Xanne Holvoet
- Master in de rechten aan de KU Leuven.
- Haar eerste masterjaar bracht zij door aan de University of
Southampton in het Verenigd Koninkrijk.
- Mr Holvoet is vooral gespecialiseerd in vennootschapsrecht,
verenigingsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Mr. Coralie Mattelaer
- Licentiaat FUNDP Namur en KU Leuven.
- Bracht een deel van haar licentiaatsjaren door aan de Hümboldt
Universität te Berlijn
- Mr. Mattelaer is meer dan tien jaar actief in de praktijk en is o.m.
gespecialiseerd in arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting
inzake handelsrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht, M&A en
real estate transacties.
Mr. Benoit Spitaels
- Master in de rechten aan de KU Leuven
- Mr. Spitaels is meer dan tien jaar actief in de praktijk en heeft een
brede expertise in de regelgeving van VZW’s en stichtingen;
- Genoemd als een “Next Generation Lawyer” in de Legal 500 Europe
(2018) voor de categorie “not-for-profit Belgium”

ACCREDITATIES:
Mr. drs Bram Van Baelen
- Master in de rechten aan de KU Leuven.
- Sinds september 2017 verbonden als doctorandus en assistent
bij prof. dr. Koen Geens en prof. dr. Marieke Wyckaert aan het Jan
Ronse Instituut KU Leuven.
- Momenteel bereidt hij een proefschrift voor rond de beslagprocedure
op aandelen in een vennootschap.
- Mr Van Baelen beheerst zeer uiteenlopende thema’s in het
vennootschaps- en verenigingsrecht en publiceert regelmatig over
diverse thema’s.

OVB................................................................................ 4 JURIDISCHE PUNTEN
NK NOTARISSEN............................................... 3.5 UREN
NK GERECHTSDEURWAARDERS...... 4 JURIDISCHE PUNTEN

