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‹ advocaten, notarissen, 
bedrijfsjuristen, magistraten

‹ accountants, belastingconsulenten, 
bedrijfsrevisoren, fiscalisten

‹ bestuurders, financiële en algemene 
directies met grondige voorkennis

‹ (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
‹ compliance officers
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de komende maanden zullen LegalNews.be en Wolters Kluwer – M&D Seminars een reeks 
van Themadagen aanbieden, waarbij, vertrekkend vanuit een complex juridisch actueel thema, 
diverse topsprekers gedurende anderhalf uur een onderwerp grondig zullen analyseren en kritisch 
becommentariëren.  
Tijdens de tweede Themadag ‘Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen’ worden, na een 
plenaire sessie over de geplande hervormingen in het vennootschapsrecht, zes opleidingen 
gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt 
voorzien.
de formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire 
basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies 
(in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). elke deelnemer aan de Themadag ontvangt het 
‘Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 2016-2017’ (uitgave Wolters kluwer). 

PROGRAMMA
vanaf 08.45 u. onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan de plenaire sessie
09.30 u.  start van de plenaire sessie

Plenaire sessie. De geplande wijzigingen in het vennootschapsrecht: een overzicht voor de practicus
(prof. dr. Philippe ernst)

11.00 u.  pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 1 of sessie 2
11.30 u.  start van sessie 1 of sessie 2

Sessie 1. The postman always rings twice. Besturen in tijden van risico’s. Casusgerichte toelichting 
over de mogelijke aansprakelijkheid die bestuurders kunnen oplopen ten aanzien van de curator, 
schuldeisers, aandeelhouders en de overheid 
(meester Annick Alders en meester Mats Muys)

Sessie 2. De geschillenregeling: actualia (met bijzondere aandacht voor de waardering van de 
aandelen) 
(meester Tom Vanraes)

13.00 u.  broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 3 of sessie 4
13.45 u.  start van sessie 3 of sessie 4

Sessie 3. De kapitaalloze BVBA: een eerste verkenning van het BVBA-recht ná de grote hervorming 
(prof. dr. diederik Bruloot)

Sessie 4. Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden  
(meester Patrick Waeterinckx)

15.15 u.  pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 5 of sessie 6
15.45 u.  start van sessie 5 of sessie 6

Sessie 5. De vennootschap in moeilijkheden: de WCO in de praktijk 
(de heer Guy Hermans)

Sessie 6. Overzicht van recente evoluties/knelpunten voor de rechtspraktijk: selectie uit (on)
gepubliceerde rechtspraak
(meester Brecht Lambrecht)

rond 17.15 u. laatste mogelijkheid tot vraagstelling
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schrijft in voor de opleiding Themadag ‘Vennootschapsrecht: actuele ontwikkelingen’ – 9 december 
2016 en betaalt na ontvangst factuur.

(duid twee of vier sessies aan die niet op hetzelfde uur plaatsvinden)

	  Plenaire sessie. de geplande wijzigingen in het vennootschapsrecht: een overzicht voor  
  de practicus

	  Sessie 1. Bestuursaansprakelijkheid: laatste evoluties, met bijzondere aandacht voor de 
  insolventiesituatie    
OF  Sessie 2. de geschillenregeling: actualia (met aandacht voor de waardering van de aandelen)

	  Sessie 3. de kapitaalloze BVBA: een eerste verkenning van het BVBA-recht ná de grote
  hervorming 
OF  Sessie 4. Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden

	  Sessie 5. de vennootschap in moeilijkheden: de WCo in de praktijk 
OF  Sessie 6. overzicht van recente evoluties/knelpunten uit (on)gepubliceerde rechtspraak

wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief:
(duid uw keuze aan)
 Dé gids voor vennootschappen 2016
 Gunsttarief: €250 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters kluwer ter waarde van €315,91 
 Handboek Vennootschappen – Algemeen deel 2016
 Gunsttarief: €240 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €300 
 De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden
 Gunsttarief: €56 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van €70
 Ondernemingen in moeilijkheden 
 Gunsttarief: €85 (excl. 6% btw) – uitgave Story Publishers ter waarde van €138
 Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen (2013)
 Gunsttarief: €89 (excl. 6% btw) - uitgave Wolters kluwer ter waarde van €113,73 

----------------------------------------------------------------------------------------  HANdTekeNING 

“Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. 
overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.” 

! enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax - per e-mail) tot 2 weken  
voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.  

Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

TERUGSTUREN OF FAxEN NAAR: 
M&d Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | Be-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | 

info@mdseminars.be

‹ €279 (excl. 21% btw) voor twee 
sessies, inclusief het ‘Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen 
2016-2017’ (uitgave Wolters 
kluwer ter waarde van €91,41), 
broodjesbuffet en koffie-
frisdranken.

‹ €399 (excl. 21% btw) voor vier 
sessies, inclusief het ‘Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen 
2016-2017’ (uitgave Wolters 
kluwer ter waarde van €91,41), 
broodjesbuffet en koffie-
frisdranken.

‹ ABONNEMENT M&D
 Als u een abonnement neemt bij 

M&d Seminars, geniet u van een 
aanzienlijke korting!

 => ALLE INFO OP 
 WWW.MDSEMINARS.BE
 BINNEN DE RUBRIEK KORTING

‹ SUBSIDIEMAATREGEL  
KMO-PORTEFEUILLE 

 de aanvraag moet ten laatste  
14 dagen na aanvang van de 
opleiding ingediend worden! Het 
bedrag exclusief btw komt in 
aanmerking.

 Gelieve in ieder geval te wachten tot 
u een factuur heeft ontvangen om 
kMo-portefeuille aan te vragen, 
zodat u voor het juiste bedrag 
subsidie kan aanvragen.

 erkenningsnummer: dV.o215472
 => ALLE INFO OP 
 WWW.MDSEMINARS.BE
 BINNEN DE RUBRIEK KORTING

‹ AANWEzIGHEIDSATTEST 
 de aanvraag gebeurt op het einde 

van de opleiding.
 orde van Vlaamse Balies:  

3 juridische punten per 2 sessies
 Nationale kamer van Notarissen: 

aanvraag ingediend voor 3 uren per 
2 sessies

 IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren per  
2 sessies

 IBr/BIBF: 4 uren per 2 sessies
 FSMA: 4 punten per 2 sessies voor 

compliance officers
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