
Van CVBA naar BVBA
Implicaties van de nieuwe vennootschapswetgeving in uw vrije beroepspraktijk

ACTUASESSIES MECHELEN/GENT/LEUVEN
DINSDAG 22 MEI 2018 , WOENSDAG 30 MEI 2018 OF DINSDAG 5 JUNI 2018

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een nieuwe professionele vennootschap? Noteer meteen 
deze data en maak uw keuze uit één van de drie locaties!

De komende hervorming van het vennootschapsrecht brengt grote verschuivingen teweeg in het 
vennootschapslandschap. Tijdens deze korte sessie komt u te weten wat de gevolgen van deze hervorming zijn voor u 
als vrije beroeper. Zo weet u meteen of actie en opvolging zijn aangewezen. De aandacht gaat vooral naar de klassieke 
professionele vennootschap en naar de eenpersoonsvennootschap.

• Wordt het gemakkelijker mijn beroep in een vennootschap uit te oefenen?
• Welke vennootschapsvormen staan voor mij open?
• Zal er iets veranderen voor mijn huidige vennootschap?
• Verandert er iets fiscaal?
• Zijn er andere must-knows in het nieuwe vennootschapsrecht?

De actuasessies worden gegeven door Marieke Wyckaert, professor vennootschapsrecht en expert ter zake die 
meeschreef aan de hervorming. De sessies zijn gericht tot alle vrije beroepers, en focust zich op de krachtlijnen van de 
hervorming, eerder dan op de technische details.

 Dinsdag 22/05/2018 – Mechelen 
 17u.30 - 18u.00: Onthaal van de deelnemers
 18u.00 - 19u.30: Uiteenzetting
 19u.30 - 20u.00: Netwerkdrink
 
 Woensdag 30/05/2018 – Gent
 16u.30 - 17u.00: Onthaal van de deelnemers
 17u.00 - 18u.30: Uiteenzetting
 18u.30 - 19u.00: Netwerkdrink

 Dinsdag 05/06/2018 – Leuven
 16u.30 - 17u.00: Onthaal van de deelnemers
 17u.00 - 18u.30: Uiteenzetting
 18u.30 - 19u.00: Netwerkdrink

 Onmisbaar voor alle vrije beroepen die met een vennootschap werken; voor alle juridische, economische en fiscale 
beroepen, beroepsverenigingen van vrije beroepen, ordes en Instituten, rechters in handelszaken, adviseurs van vrije 
beroepers die op de hoogte willen zijn van deze nieuwe ontwikkelingen.

 Marieke Wyckaert, hoogleraar te Leuven, advocaat bij Eubelius, als expert betrokken in 
de voorbereiding van het nieuwe vennootschapsrecht.

i.s.m.



 Het inschrijvingsgeld voor deze studievooravond 
bedraagt 118,50 euro (excl. 21% btw) / 150 euro 
(incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de documentatiemap
 • de catering

 Leden van de Federatie voor Vrije Beroepen betalen 
125 euro (incl. 21% btw).

 Bespaar met KMO-portefeuille
 Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd 

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? 
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

 • Erkend door de Orde van Vlaamse Balies.
 • Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor  

 Gerechtelijke Opleiding.
 • Erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer  

 van Notarissen.
 • Erkenning aangevraagd bij IAB - BIBF.
 • Erkend door IBR.
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van   

 deelname.

 Dinsdag 22 mei 2018 (Mechelen) van 17u30 tot 
20u

 Woensdag 30 mei 2018 (Gent) van 16u30 tot 19u
 Dinsdag 5 juni 2018 (Leuven) van 16u30 tot 19u

 22/05/2018 - Mechelen
 Thomas More - Campus De Vest - Aula 2
 Zandpoortvest 60
 2800 Mechelen

 30/05/2018 - Gent
 VAC GENT - Virginie Lovelinggebouw - Artevelde 

(21e verdieping)
 Koningin Maria Hendrikaplein 70
 9000 Gent

 05/06/2018 - Leuven
 Provinciehuis Vlaams Brabant - Auditorium
 Provincieplein 1
 3010 Leuven

 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw 
inschrijving.
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Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan tot 14 kalenderdagen na de inschrijving en uiterlijk tot 5 kalenderdagen voor de opleiding.
Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij inschrijvingen via andere kanalen betaalt u 15 euro
administratieve kosten. Een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten 
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.


