
© vbvc                                                     www.vbvc.be info@vbvc.be                              VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem  

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 9  2019 – 4 

Collegae, 

 

In deze nieuwsbrief  vindt u opnieuw de stand van zaken van onze 
beroepsvereniging.  

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief  zijn we ondertussen  het jaar 

2020 ingedoken, dus bij deze een welgemeend veilig  2020 gewenst van het 

ganse team. 

Wat staat er  dit jaar op de planning. Eerst en vooral de nieuwjaarsreceptie  

of eigenlijk het traditioneel geworden etentje, gekoppeld aan een brouwerij 

bezoek. 

Mr Bolle  hoofd  van het Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie West-

Vlaanderen zal  in de maand  mei  voor ons spreken en een stand van zaken 

geven. 

Verder plannen we   opnieuw  een ledenvergadering in samenwerking met 

een advocaat om even de juridische problemen te bespreken.  

We hebben ook contact genomen met constructiv, die voor ons ook een 

ledenvergadering zal invullen. 

Het is natuurlijk nog steeds zo dat u als lid steeds een voorstel kan doen om 

een vraag  of onderwerp op een ledenvergadering  te behandelen. We 

zoeken dan zoals steeds deskundig  advies. 

 

 

 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda  2020 

 

• Februari  : Nieuwjaarsreceptie 

• Mei : Ledenvergadering  in 

samenwerking met het FOD 

toezicht welzijn regionale directe 

Brugge 

 

Alle betalende leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Niet-leden kunnen zich inschrijven 

aan de prijs van het lidmaatschap ze 

zijn dan ook automatisch lid in 2019 

van VBVC. 

VBVC op facebook : 

https://www.facebook.com/VBVC-

1745500912345414 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
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Wijziging benaming vennootschapsvorm 

 

Vanaf 1 mei 2019 trad het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in voege.Concreet betekent dit dat er 

nieuwe regels voor vennootschappen werden opgesteld, onder meer met betrekking tot vennootschapsvorm, kapitaal, 

bestuur, uitkeringen enz. 

Alle vennootschappen en verenigingen hebben tot 1 januari 2024 tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe 

recht. Dit biedt ons de mogelijkheid om alle wijzigingen in het vennootschapsrecht die op uw vennootschap van 

toepassing zouden kunnen zijn, individueel toe te lichten en op maat te optimaliseren.  

Niettegenstaande deze termijn, zijn er een aantal regels die reeds op 1 januari 2020 voor alle vennootschappen van 

kracht gaan, zelfs al werden de statuten nog niet aan het nieuwe recht aangepast, de zogenaamde ‘dwingende 

bepalingen’. 

 

De voornaamste wijziging heeft betrekking op de vereenvoudiging en nieuwe afkorting van de vennootschapsvormen. 

Hierbij treft u een overzicht van de ondernemingsvormen die vanaf nu vermeld dienen te worden: 

 Vennootschapsvorm voor 1 januari 2020 Vennootschapsvorm na 1 januari 2020 

    

BVBA   

Eenpersoons BVBA BV (Besloten vennootschap) 

Starters BVBA   

    

CommVA (Commanditaire vennootschap op aandelen) NV (Naamloze vennootschap) 

    

GCV of CommV (Gewone commanditaire vennootschap) CommV (Gewone commanditaire vennootschap) 

    

CVBA (Coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid) 

BV (Besloten vennootschap) of CV (Coöperatieve 

vennootschap) 

    

TV (Tijdelijke vennootschap) Tijdelijke maatschap 

 

 Voor de NV (Naamloze vennootschap) en VOF (Vennootschap onder firma) wijzigt de vennootschapsvorm niet. 

Belangrijk is dat iedere vennootschap zich vanaf heden met de nieuwe vennootschapsvorm dient te identificeren, ook al 

werd deze nog niet omgevormd. 

Gebruik de nieuwe benaming en afkorting in alle communicatie, administratie en drukwerk.  

 

 

 

 

http://www.vbvc.be/
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Wist je dat je 

 

Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina? 

Dan moet u er volgende informatie op vermelden 

Een onderneming kan vandaag niet meer zonder zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument, leverancier 

of overheid haar online vinden. Maar heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal verplichte zaken 

moet vermelden, ook al verkopen ze geen producten of diensten via hun website. In 2017 controleerde de FOD Economie 

2.240 websites van bedrijven en in meer dan een derde van de gevallen was de verplichte informatie onvolledig of niet 

aanwezig. 

Het gaat nochtans om informatie die klanten helpt om een onderneming te identificeren en is daarom belangrijk voor het 

vertrouwen van klanten in de website van de onderneming. 
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Verkoopt u ook producten online? 

In dat geval moet uw website of Facebookpagina veel meer wettelijk verplichte informatie bevatten zoals 

• de totale prijs, 

• de belangrijkste kenmerken en voorwaarden, 

• de wijze van betaling en levering, 

• enzovoort. 

U vindt alle informatie over de verplichtingen bij verkoop via internet op de website van de FOD Economie. 
 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/vormen-van-verkoop/verkoop-op-afstand/verkoop-internet-e-commerce


© vbvc                                                     www.vbvc.be info@vbvc.be                              VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem  

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be

