
Twee jaar WVV - webinar 
Opdracht vervuld? Of extra werk voor de notaris, accountant, advocaat en/of 

bedrijfsjuristen en bestuurders? 

Het WVV beoogde het vennootschapsrecht te moderniseren via een doorgedreven vereenvoudiging, een 

verregaande flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties. Naar aanleiding van de tweede verjaardag 

van het WVV overlegt een gespecialiseerd team van beoefenaars van het vennootschapsrecht over de vraag of 

het WVV zijn ambitie waarmaakt. Moet de beoogde modernisering van het vennootschapsrecht anno 2021 ook 

via nog andere krachtlijnen gebeuren? Noden en opportuniteiten. 

Deze hooggespecialiseerde opleiding richt zich tot de professionele jurist/economist met voorkennis van 

het vennootschapsrecht. Gelet de mogelijkheid tot interactie is het aantal deelnemers strikt beperkt.  

Dit webinar wordt u aangeboden i.s.m. Jubel.be. Ontvang de Jubel newsletter en neem deel met korting.  

Datum: 

 Vrijdag 4 juni 2021, van 14u tot 16u

Sprekers: 

 Jan Peeters, Partner bij Stibbe Advocaten

 Tom Meuleman, Partner PwC Bedrijfsrevisoren en voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

 Tim Carnewal, Notaris bij Berquin Notarissen

 Sandra Gobert, Directeur-Generaal bij Guberna

Interactief panelgesprek onder voorzitterschap van: 

 Prof. dr. Alain François, docent vennootschapsrecht aan de VUB, partner bij Eubelius Advocaten

Programma: 

 Deel 1 - Flexibiliteit in het WVV: realiteit of illusie? Ingeleid door Jan Peeters

o Maakt het WVV zijn ambitie tot verregaande flexibiliteit (voorlopig) waar?

o Is de BV écht zoveel flexibeler dan de NV?

 Deel 2 - De bescherming van derden in het vennootschapsrecht. Ingeleid door Tom Meuleman
o Flexibiliteit, ok, maar niet ten koste van de belangen van derden, inz. de schuldeisers

o ”Derdenbescherming onder het WVV: de standpunten van het IBR.

 Deel 3 - Een modern vennootschapsrecht is (ook) digitaal. Ingeleid door Tim Carnewal
o De online oprichting: risico’s en kansen voor het notariaat.

o Het verlijden van authentieke vennootschapsakten op afstand: is het notariaat er klaar voor?

 Deel 4 - Een modern vennootschapsrecht heeft (meer) oog voor de rol van de vennootschap in de
maatschappij. Bijzondere opdracht voor de bestuurder. Ingeleid door Sandra Gobert

o Wachten op Europese initiatieven of voortrekkersrol spelen?

o Naar een Belgische benefit corporation of société à mission?



ANTWOORDKAART Jubel.be 

Naam & voornaam:  .............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 Ik schrijf me in voor de Jubel-Talk WVV  op 4 juni 2021 (online) aan € 179 excl. btw.

 Ik schrijf me in voor de Jubel-Talk WVV op 4 juni 2021 (online) aan de partnerprijs van € 137

excl. btw als abonnee van:

 De Bestuurder

 Jubel: Schrijf u in op het wekelijkse news van Jubel.be

 Knowlex-gebruiker

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 

medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de opleidingsdatum. 

2 jaar WVV 

Notarissen, advocaten, 
accountants, bestuurders en 

bedrijfsjuristen, werk aan de winkel? 

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

Schema 

14u00-14u10       Inleiding door de voorzitter 

14u10-14u30       Deel 1  

14u30-14u50       Deel 2 

14u50-15u10       Deel 3 

15u10-15u30       Deel 4 

15u30-16u00       Vragen, overleg en discussie 

Dit debat gaat door in de vorm van een webinar. U hoeft geen 

software te downloaden: uw registratie gebeurt op basis van uw  

e-mailadres en u hoeft enkel te klikken op de link die u van ons 

krijgt. Door middel van de chatfunctie kunt u vragen stellen aan de 

sprekers. 

Deelname 

Opleiding toegankelijk mits grondige voorkennis. Het 

aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte inter-

actie mogelijk te maken. 

Erkenning-accreditering 

Erkenning permanente vorming aangevraagd bij het 

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) voor 2 punten 

(voortgezette opleiding), Guberna voor 2 uren, de 

Orde van Vlaamse Balies (OVB) voor 2 standaard-

punten, en bij de Nationale Kamer van notarissen 

(NKN) voor 2 uren opleiding. 

 met dank aan 

http://jubel.be/
http://www.knopspublishing.be/



