In Recht in de Onderneming nr. 58 - 26 september 2017:
De hervormingen in het ondernemingsrecht zitten op
kruissnelheid: mis de start niet
Het vennootschaps- en verenigingsrecht is volop in evolutie, dat zal
niemand in de juridische wereld en ver daarbuiten zijn ontgaan. De
rollercoaster waarop de minister van Justitie lijkt te zitten, zit specifiek
voor het ondernemingsrecht op kruissnelheid. Het idee achter de
geplande wetswijzigingen is eenvoudig: de Belgische ondernemingen
moeten een modern, aangepast en efficiënt wettelijk kader krijgen. In
deze bijdrage geven we een eerste overzicht van de ingrijpende
hervormingsplannen in het ondernemingsrecht. Sommige plannen zijn
al wat verder gevorderd dan andere. Maar één ding staat vast: het
ondernemingsrecht zoals we het kenden is niet meer.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn in the picture
Samen met onze Britse collega’s van het kantoor Girlings UK
(Canterbury en Ashford) en onze Franse collega’s van het kantoor
Barron Brun Duwat Ritaine (Boulogne-sur-Mer) maakt Crivits &
Persyn deel uit van het Europees samenwerkingsverband Girlings
Europe. Op geregelde tijdstippen komen vertegenwoordigers van elk
kantoor dan ook samen om de gezamenlijke initiatieven in te steigers
te zetten en/of te evalueren. Ook op inhoudelijk vlak wordt informatie
uitgewisseld. Girlings Europe werd zeer recent ook lid van The
Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Great Britain (BLCC),
een belangengroep voor Belgische en Luxemburgse bedrijven die op
zakelijk gebied ook in het Verenigd Koninkrijk zeer actief zijn.
Op 1 september 2017 tekenden mr. Neil Braeckevelt, mr. Frede
Van In en mr. Evelien Vanhauter present op een Girlings Europe
meeting in Boulogne-sur-mer. Zij kregen onder meer een uitleg omtrent
de hervormingen in het Franse arbeidsrecht en hadden ook de eer om
exclusieve rondleiding te krijgen in het plaatselijke Hooggerechtshof.
Meer informatie vindt u op de website van Girlings Europe
(https://europe.girlings.com/nl)

Moederschapshulp voor
vrouwelijke zelfstandigen
zonder formele aanvraag
Voor de bevallingen vanaf 1
september 2017 moeten
vrouwelijke zelfstandigen geen
formele aanvraag meer doen bij
hun sociaal verzekeringsfonds
voor het verkrijgen van
moederschapshulp. Deze sociale
uitkering houdt het kosteloos
verkrijgen van 150
dienstencheques in om zich bij
huishoudelijke taken te laten
bijstaan. De bedoeling is dat de
vrouwelijke zelfstandige haar
zelfstandige activiteit beter kan
verzoenen met de zorg voor haar
pasgeboren kind.
Doordat de regelgeving werd
bijgestuurd, wordt nu vermeden
dat de moederschapshulp niet
verkregen zou worden door
onwetendheid. Uit enquêtes bleek
immers dat deze vorm van sociale
uitkering weinig bekend was bij
vrouwelijke zelfstandigen

****************
Mr. Astrid Lescouhier is sinds kort lid van het bestuur van de
Conferentie van de Jonge Balie te Brugge. Komend gerechtelijk jaar zal
zij zich bekommeren over “de nieuwe lichting” advocaat-stagiairs aan
de Brugse balie en staat zij in voor de organisatie van de Permanente
Vormingen voor advocaten. We zijn er van overtuigd dat zij hiervoor
de geknipte persoon is!
Lees meer...

Seminaries en studiedagen
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de
seminaries en studiedagen waarop onze advocaten spreken. Die
staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag bij te
wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be
Lees meer...

De hervormingen in het ondernemingsrecht zitten op
kruissnelheid: mis de start niet

Vanessa Ramon
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Het vennootschaps- en verenigingsrecht is volop in
evolutie, dat zal niemand in de juridische wereld en
ver daarbuiten zijn ontgaan. De rollercoaster waarop
de minister van Justitie lijkt te zitten, zit specifiek voor
het ondernemingsrecht op kruissnelheid. Het idee
achter de geplande wetswijzigingen is eenvoudig: de
Belgische ondernemingen moeten een modern,
aangepast en efficiënt wettelijk kader krijgen. In deze
bijdrage geven we een eerste overzicht van de
ingrijpende
hervormingsplannen
in
het
ondernemingsrecht. Sommige plannen zijn al wat
verder gevorderd dan andere. Maar één ding staat
vast: het ondernemingsrecht zoals we het kenden is
niet meer.
1. Iedereen ondernemer ...
… of toch zo goed als. Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een
beroepsactiviteit uitoefent, elke rechtspersoon, maar ook een andere

waardoor aanvragen vaak laattijdig
werden ingediend. Voortaan neemt
het sociaal verzekeringsfonds zelf
contact op met de betrokken
zelfstandige om haar wens om
moederschapshulp te genieten, te
bevestigen.
Zodra het sociaal
verzekeringsfonds beschikt over
de informatie van de inschrijving
van het kind of de kinderen in het
Rijksregister der natuurlijke
personen, verifieert men of de
voorwaarden vervuld zijn. Daarna
wordt de vrouwelijke zelfstandige
uitgenodigd om schriftelijk te
bevestigen dat zij de
moederschapshulp wenst te
genieten. Vervolgens bezorgt het
sociaal verzekeringsfonds het
uitgiftebedrijf een attest van
begunstigde van
moederschapshulp. Eens men de
dienstencheques verkregen heeft,
hebben zij geen beperkte
geldigheidsduur. Ook dit werd dus
gewijzigd want voorheen hadden
de dienstencheques slechts een
beperkte geldigheidsduur van acht
maanden.

Mijn klant begrijpt geen
Nederlands. In welke taal
factureer ik nu ook alweer?
Ondernemingen met hun
exploitatiezetel in het Nederlandse
taalgebied zijn steeds verplicht
hun facturen in het Nederlands op
te maken. In een arrest van 21 juni
2016 heeft het Europees Hof van
Justitie geoordeeld dat deze regel,
die gedicteerd wordt in het Vlaams

organisatie zonder rechtspersoonlijkheid – denk maar aan een
maatschap – wordt binnenkort een onderneming. Ook het onderscheid
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen zal verdwijnen. Zeg dus
binnenkort niet meer ‘handelaar’ of ‘koopman’, maar wel ‘onderneming’.
Het streefdoel is duidelijk: zo veel mogelijk uniforme regels voor iedereen
die economisch actief is, enkele uitzonderingen daargelaten. Elke
advocaat, architect, accountant, dokter ... maar ook elke landbouwer en
vzw wordt een onderneming. Volgens de minister van Justitie zal dit het
aantal ondernemingen in ons land met één miljoen doen stijgen.
Een groot stuk van de volledige economische wetgeving zal op al die
ondernemingen van toepassing worden. Denk maar aan de
inschrijvingsplicht in de KBO, boekhoudverplichtingen, insolventierecht,
enzovoort. En al deze ondernemingen zullen bij een geschil
terechtkunnen – of beter gezegd moeten – bij dezelfde rechtbank: de
rechtbank van koophandel, die herdoopt zal worden tot de
ondernemingsrechtbank.
We volgen de wettelijke evoluties in dit verband verder voor u op.
(Voorontwerp
van
wet
over
de
hervorming
van
het
ondernemingsrecht, goedgekeurd op de federale ministerraad op 20
juli 2017)
2. Elke onderneming kan failliet worden verklaard …
… of kan een gerechtelijke reorganisatie (WCO) aanvragen. Dit geldt
vanaf 1 mei 2018 voor iedere persoon of organisatie die door het leven
gaat als ‘onderneming’, dus ook voor een vzw, een beoefenaar van een
vrij beroep of een burgerlijke maatschap.
Er komt ook een nieuwe aansprakelijkheidsvordering voor de curator
tegen bestuurders wanneer een onderneming wordt voortgezet terwijl er
kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming of haar
activiteiten te behouden en een faillissement te vermijden. Het
Angelsaksische concept wrongful trading krijgt hiermee een eigen
wettelijke basis in België.
In een volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreid in op deze en andere
wijzigingen aan het insolventierecht.
(Wet houdende invoeging van het boek XX ‘Insolventie van
ondernemingen’ in het Wetboek van economisch recht, en houdende
invoeging van de definities eigen aan boek XX en van de
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het
Wetboek van economisch recht van 11 augustus 2017, B.S. 11
september 2017)
3. Tabula rasa in het vennootschapsrecht …
… of toch minstens ingrijpende wijzigingen. Het plan is om het huidige

Taaldecreet, het vrij verkeer
binnen de Europese Unie hindert.
Om aan dit euvel tegemoet te
komen werd het Vlaams
Taaldecreet aangepast met ingang
van 11 augustus 2017. De oude
regel blijft weliswaar ongewijzigd
voor facturen die gericht worden
aan klanten gevestigd in België.
Ten aanzien van deze klanten
moet minstens een factuur in het
Nederlands worden opgemaakt.
Enkel voor facturen aan klanten
gevestigd in een andere lidstaat
van de EU of Europese
Economische Ruimte werd een
nieuwe regel ingevoerd. Voortaan
mag naast de Nederlandstalige
factuur nog bijkomend een
rechtsgeldige factuur worden
opgemaakt in een officiële taal van
de EU of van de lidstaten van de
Europese Economische Ruimte
die geen lid zijn van de EU
(Ijsland, Lichtenstein en
Noorwegen), voor zover die taal
door beide partijen begrepen
wordt.
Vormt deze regel een belangrijke
hervorming? Op zich niet,
aangezien nog steeds een
primerende Nederlandstalige
factuur moet worden opgemaakt
én vertalingen reeds een gangbare
praktijk vormden. Voorheen
werden vertalingen echter niet
algemeen als rechtsgeldig erkend
en kon volgens de wet op basis
hiervan geen schuld worden
ingevorderd. Dit laatste is nu wel
mogelijk en duidelijk uitgeklaard
met de wijziging van het Vlaams
Taaldecreet.

Wetboek van vennootschappen integraal te vervangen door een nieuw
wetboek, dat het recht voor de vennootschappen en voor de verenigingen
en stichtingen zal bundelen. Ook verenigingen en stichtingen worden
ondernemingen en zullen, als ze dat wensen, net zoals
vennootschappen onbeperkt winstgevende en economische activiteiten
mogen uitoefenen.
Er
komt
een
drastische
vermindering
van
het
aantal
vennootschapsvormen.
Van
de
huidige
twaalf
‘Belgische’
vennootschapsvormen zullen we evolueren naar vier basisvormen: (1)
de maatschap, (2) de besloten vennootschap (BV), (3) de naamloze
vennootschap (NV) en (4) de coöperatieve vennootschap (CV). In
werkelijkheid zullen
er
in
de toekomst meer
dan
vier
vennootschapsvormen overblijven door de variatiemogelijkheden op de
maatschap, met ook het behoud van de vennootschap onder firma en
commanditaire vennootschap, en de mogelijkheid tot erkenning als
landbouwvennootschap. Elke overblijvende vennootschapsvorm krijgt
grotendeels zijn eigen wettelijke regels. Bij de verenigingen verdwijnt enkel
de beroepsvereniging als aparte verschijningsvorm.
Het wordt mogelijk om een NV met slechts één aandeelhouder op te
richten en te laten besturen door één enkele bestuurder, die
ontslagbescherming kan krijgen. Het directiecomité houdt op te bestaan.
De meeste evoluties komen er binnen de BVBA, die niet alleen inhoudelijk
maar ook qua benaming volledig vernieuwd wordt. Welkom aan de BV, de
besloten vennootschap, die de natuurlijke rechtsvorm moet worden voor
de meeste ondernemingen. Vaarwel aan de S-BVBA (starters-BVBA) en
de eenpersoons-BVBA. Weg met de minimumkapitaalvereiste binnen de
BV, maar opgelet: de vereiste van toereikend vermogen, zowel bij opstart
als erna, blijft overeind en zal leiden tot een verruimde aansprakelijkheid
voor de bestuurders.
Naast de structurele aanpassing van het vennootschaps- en
verenigingsrecht zal het komende wetboek – zoals het er nu naar uitziet –
op vele vlakken ook inhoudelijk drastisch wijzigen. Het zal duidelijkheid
(willen) scheppen over nu bestaande onzekerheden en een helder
wettelijk kader bieden aan vennootschappen en verenigingen.
Zodra het wetgevend proces op dit vlak verder gevorderd is, berichten we
u hierover concreet verder in onze nieuwsbrief.
(Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
goedgekeurd op de federale ministerraad op 20 juli 2017)
Een uitgebreide bijdrage van Mr. Vanessa Ramon over dit ontwerp
verschijnt binnenkort in het tijdschrift In Foro, een uitgave van de Unie
der Rechters in Handelszaken van België/Union des Juges Consulaires
de Belgique (URHB-UJCB).
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Naar een facultatief regime
voor BTW-belaste onroerende
verhuur
In haar begrotingsakkoord van 26
juli 2017, heeft de regering
voorzien in een optioneel stelsel
dat verhuur van onroerende
goederen met BTW mogelijk maakt.
Dit zou meteen de mogelijkheid
bieden voor vastgoedeigenaars
om van BTW-aftrek te genieten
voor oprichtingskosten of
bouwwerken. Over de uitwerking
hiervan en welke
huurovereenkomsten hiervoor in
aanmerking komen, is nog weinig
bekend. In het persbericht van 3
augustus 2017 dat minister Van
Overtveldt hierover uitstuurde
werd alvast gemeld dat alleen
huurovereenkomsten vanaf 1
januari 2018 in aanmerking komen
en dat regularisatie van
overeenkomsten uit het verleden
uitgesloten is. De maatregel moet
bijdragen aan de administratieve
vereenvoudiging van de BTWregelgeving en wordt daarom ook
nuttig geacht in de strijd tegen
fiscale fraude. Mogelijk wordt nog
verder inspiratie gehaald in
Nederland waar dit systeem reeds
bestaat en waar bij voorbeeld
vereist is dat het onroerend goed
wordt gebruikt voor doeleinden
waarvoor minstens 90% recht van
aftrek bestaat.

Kantoor Crivits & Persyn in the picture

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
Samen met onze Britse collega’s van het kantoor
Girlings UK (Canterbury en Ashford) en onze Franse
collega’s van het kantoor Barron Brun Duwat Ritaine
(Boulogne-sur-Mer) maakt Crivits & Persyn deel uit
van het Europees samenwerkingsverband Girlings
Europe.
Op
geregelde
tijdstippen
komen
vertegenwoordigers van elk kantoor dan ook samen
om de gezamenlijke initiatieven in te steigers te zetten
en/of te evalueren. Ook op inhoudelijk vlak wordt
informatie uitgewisseld. Girlings Europe werd zeer
recent ook lid van The Belgian-Luxembourg Chamber
of Commerce in Great Britain (BLCC), een
belangengroep voor Belgische en Luxemburgse
bedrijven die op zakelijk gebied ook in het Verenigd
Koninkrijk zeer actief zijn.
Op 1 september 2017 tekenden mr. Neil
Braeckevelt, mr. Frede Van In en mr. Evelien
Vanhauter present op een Girlings Europe meeting
in Boulogne-sur-mer. Zij kregen onder meer een
uitleg omtrent de hervormingen in het Franse
arbeidsrecht en hadden ook de eer om exclusieve
rondleiding
te
krijgen
in
het
plaatselijke
Hooggerechtshof. Meer informatie vindt u op de
website
van
Girlings
Europe
(https://europe.girlings.com/nl)
****************
M r. Astrid Lescouhier is sinds kort lid van het
bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie te
Brugge. Komend gerechtelijk jaar zal zij zich
bekommeren over “de nieuwe lichting” advocaatstagiairs aan de Brugse balie en staat zij in voor de
organisatie van de Permanente Vormingen voor
advocaten. We zijn er van overtuigd dat zij hiervoor de
geknipte persoon is!
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Seminaries en studiedagen

Kleinere vakorganisaties
kunnen niet zomaar buiten
spel worden gezet
De wet van 3 augustus 2016 tot
hervorming van de Belgische
spoorwegen voorzag dat
“uitsluitend de representatieve of
erkende syndicale organisaties
deel mochten nemen aan de
sociale verkiezingen”. Dit bracht
met zich mee dat deelname aan de
sociale verkiezingen exclusief
werd voorbehouden aan de
vakbonden die vertegenwoordigd
waren op nationaal niveau en die
een minimumaantal leden hadden,
waardoor bijvoorbeeld kleine
vakbonden zoals de
Onafhankelijke vakbond voor het
Spoorpersoneel (OVS) en de
Nationale Unie der Openbare
Diensten (NUOD) niet konden
deelnemen aan de sociale
verkiezingen in 2018.
Na een eerdere schorsing heeft
het Grondwettelijk Hof dit artikel
met een arrest van 26 juli 2017
definitief vernietigd. Het
Grondwettelijk Hof is immers van
mening dat de uitsluiting van de
kleine vakbonden het vertrouwen
van de werknemers in de
betrokken vakbonden om hun
belangen bij de werkgever te
verdedigen, ernstig kan aantasten.
Dit verlies van vertrouwen zou

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte
van de seminaries en studiedagen waarop onze
advocaten spreken. Die staan dikwijls open voor
iedere geïnteresseerde en niet alleen voor specifieke
beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag
bij te wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link.
Heeft u daarover vragen? Stuur ons gerust een e-mail
advocaten@crivits-persyn.be
Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (28 september 2017)

kunnen leiden tot een verlies van
leden, waardoor de kleine
vakbonden mogelijks stopgezet
zouden moeten worden.
De kleine(re) vakbonden binnen
de spoorwegsector nemen zo een
voorsprong op de private sector,
waar enkel leden van de drie
representatieve vakbonden (ACV,
ABVV of ACLVB) kunnen
deelnemen aan de sociale
verkiezingen.

Op 28 september 2017 geeft mr. Neil Braeckevelt, in samenwerking met
Escala, een opleiding omtrent de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten
voor het stadsbestuur van Nieuwpoort.
Meer info: specifieke doelgroep
Nieuw erfrecht op komst
Juridische aspecten actoren welzijnsbeleid (9 oktober 2017 en 18
oktober 2017 in Brugge, 19 oktober 2017 en 7 november 2017 in
Kortrijk)
In samenwerking met Syntra West geven meester Chris Persyn en
meester Charline Bulteel op 9, 18 en 19 oktober en op 7 november
een uiteenzetting over de juridische aspecten omtrent de actoren in het
welzijnsbeleid, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur’.
Locatie: Syntra West, Spoorwegstraat 14 , 8200 Brugge (9 oktober 2017
en 18 oktober 2017) & Syntra West, Doorniksesteenweg 220 , 8500
Kortrijk (19 oktober 2017 en 7 november 2017)
Meer info: specifieke doelgroep

Het erfrecht wordt binnenkort
middels een wet van 31 juli 2017
op enkele punten ingrijpend
gewijzigd. Met deze hervorming
wordt het erfrecht beter aangepast
aan de huidige samenleving,
waaronder de nieuw
samengestelde gezinnen.
Belangrijke punten zijn onder
meer:

Arbeids(weg)ongevallen gemeenrechtelijk benaderd (19 en 26
oktober 2017)

- vermindering van de wettelijke
reserve van de kinderen (d.i. het
gedeelte dat u niet kan
wegschenken) tot de helft van de
nalatenschap.

In samenwerking met Lexdura (www.lexdura.be) geven meester Alex De
Visscher en mr. Charline Bulteel op 19 oktober (te Gent) en op 26
oktober (te Antwerpen) een uiteenzetting over de gevolgen van
arbeids(weg)ongevallen die tegelijk ook gemeenrechtelijk afgehandeld
moeten worden en dit vanuit de positie van de betrokken aansprakelijken,
slachtoffers en verzekeraars.

- indien er geen kinderen zijn,
wordt het voorbehouden erfdeel
van de ouders van de overledene
vervangen door een
onderhoudsuitkering indien de
ouders zorgbehoevend zijn.

Locaties: 19 oktober 2017: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26/27,
9031 Drongen, 26 oktober 2017: Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45,
2000 Antwerpen
Meer info: www.lexdura.be

- erfgenamen zullen enkel de
waarde van de schenkingen
kunnen opeisen die hun reserve
aantasten en kunnen dus niet

langer de geschonken goederen in
natura terugvorderen.
Overheidsopdrachten in de zorgsector: een zorgenkind? (26
oktober 2017)
Mr. Neil Braeckevelt en mr. Evelien Vanhauter geven op 26 oktober
2017 vanaf 17h00 een kantoorseminarie voor instellingen in de
zorgsector met betrekking tot de nieuwe regelgeving inzake
overheidsopdrachten. Er worden een aantal relevante nieuwigheden
belicht, alsook tips & tricks voor het vermijden van vaak voorkomende
problemen. Aansluitend biedt het kantoor een receptie aan. Er kan gratis
worden ingeschreven op het volgend emailadres: seminarie@crivitspersyn.be
Locatie: Crivits & Persyn, Ezelstraat 25, 8000 Brugge
Meer info: specifieke doelgroepen (zorginstellingen, ziekenhuizen, etc.)

Legal Talks 2: Het groenere gras van de buurman. Over
internationale detachering en onderaanneming (16 november
2017)
Op 16 november 2017 verzorgen mr. Alex De Visscher en mr. Alain
Uyttenhove vanaf 18.30 uur onze tweede Legal Talks. Thema van het
seminarie dit jaar is internationale detachering en onderaanneming.
Inschrijven kan via LegalTalks@crivits-persyn.be.
Locatie: Crivits & Persyn, Ezelstraat 25, 8000 Brugge

De komende hervorming van het vennootschaps- en
verenigingsrecht: een moderne mix van vereenvoudiging en
flexibiliteit (21 november 2017)
Op de vooravond van 21 juli 2017 keurde de federale ministerraad een
voorontwerp van wet goed ter modernisering van het vennootschaps- en
verenigingsrecht. Het plan is opgevat om het Wetboek van
vennootschappen in het komende recht integraal te vervangen door een
nieuw wetboek, dat het recht voor de vennootschappen alsook de
verenigingen en stichtingen zal bundelen. Naast de structurele
aanpassing van het vennootschaps- en verenigingsrecht zal het
komende wetboek - zoals het er nu naar uitziet - op vele vlakken ook
inhoudelijk drastisch wijzigen. In samenwerking met de Conferentie van
de Jonge Balie te Brugge geeft mr. Vanessa Ramon op 21 november
2017 een uiteenzetting over deze op til zijnde ingrijpende wijzigingen die
dichterbij zijn dan ooit.
Meer info: specifieke doelgroep

De deficitaire vereffening is geen faillissement (22 november

- het wordt mogelijk om een
globale erfovereenkomst te sluiten
tussen ouders en hun
erfgenamen (inclusief eventuele
stiefkinderen) in neerdalende lijn.
Deze wijzigingen treden pas in
werking op 1 september 2018.
Niettemin is het nu van belang om
u er op te wijzen dat wie reeds
schenkingen heeft gedaan of een
testament opstelde, vanaf 1
september 2017 één jaar de tijd
heeft om te bepalen of hij/zij onder
de oude regels wenst te blijven. Dit
laatste kan uitsluitend via een
verklaring bij de notaris. Indien u
niets onderneemt voor 1
september 2018, zal u
automatisch onder het nieuwe
erfrecht vallen.

2017)
Voor een publiek van boekhouders, accountants en fiscalisten zal door
m r. Annick Alders casusgerichte toelichting worden gegeven bij de
diverse aspecten van de deficitaire vereffening, met bijzondere aandacht
voor de rol van de cijferberoeper. Dit avondseminarie wordt
georganiseerd in samenwerking met AIO vzw (Associatie voor Interne
Opleiding vzw).
Meer info: www.aiovzw.be

Nieuwe wet overheidsopdrachten (23 november 2017)
In samenwerking met Escala, geeft mr. Neil Braeckevelt op 23
november 2017 een opleiding omtrent de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten voor het stadsbestuur van Gistel.
Meer info: specifieke doelgroep

Samenloop
van
verschillende
letselschade (8 december 2017)

vergoedingssystemen

bij

Op 8 december 2017 geeft mr. Alex De Visscher voor het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding een uiteenzetting over de samenloop van
verschillende vergoedingssystemen. Deze uiteenzetting kadert in een
(gesloten) opleidingscyclus voor magistraten.
Meer info: specifieke doelgroep
top
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