Instructies en voorwaarden gebruik begeleidende tekst WVV
Deze webpagina bevat de links naar één document per artikel van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”), met achtereenvolgens de per 1 september 2021 in
voege zijnde wettekst, de tekst van wetsontwerp(en), voorontwerp(en), de memorie van toelichting
en, in voorkomend geval, de toelichting bij goedgekeurde amendementen en passages uit de
adviezen van de Raad van State.
Tot en met boek 6 voerden wij met het oog op het gebruiksgemak reeds volgende bewerkingen door:
-

De teksten volgen een omgekeerde chronologische volgorde (WVV – ontwerp –
voorontwerp)
Verwerking eventuele wijzigingswetten t.e.m. 1 september 2021, telkens met vermelding van
dezelfde documenten als bij het oorspronkelijke WVV
Verwerking vernietigingsarrest GwH nr. 135/2020
Vergelijking van de diverse versies van de teksten, waarbij wijzigingen worden weergegeven
in de recentere tekst (bv. verschillende formulering in het wetsontwerp t.a.v. het
voorontwerp verschijnt in de tekst van het wetsontwerp via doorstreping, idem voor WVV
t.a.v. wetsontwerp) en tussen de door de opeenvolgende wijzigingswetten aangepaste versie
van het WVV en de vorige versie van het WVV. De legende voor de wijzigingen is bij gebruik
van een Microsoft Windows besturingssysteem als volgt:
• Onderlijnd: toevoeging/vervanging
• Doorstreept: verwijdering
• Hyperlinks in documenten leiden naar verantwoording bij goedgekeurde
amendementen of het arrest GwH nr. 135/2020
De gebruikte mark-up-techniek is simple mark-up.

Het BCV zal op termijn ook de op dezelfde wijze bewerkte resterende boeken op deze webpagina te
plaatsen en onderzoekt daarbij de mogelijkheden om deze webpagina doorlopend up to date te
houden.
De legende van de gebruikte afkortingen kan u hier raadplegen.
De oorspronkelijke overzichten zijn opgesteld door mevrouw Filiz Korkmazer, gewezen adjunctkabinetchef economisch recht op het kabinet van toenmalig minister van justitie Geens (en thans
adjunct-kabinetchef Financiële cel bij huidig minister van financiën Vincent Van Peteghem). Mevrouw
Korkmazer stond o.m. in voor het hele traject van totstandkoming van het WVV, en leidde alle
werkgroepen en vergaderingen. Het BCV is mevrouw Korkmazer bijzonder dankbaar dat het deze
zeer nuttige documenten op zijn website ter beschikking mag stellen.
Hoewel het BCV en mevrouw Korkmazer zorgvuldig te werk zijn gegaan, zijn geen van beiden
verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen de weergegeven teksten en de geldende
wetgeving. Om de toepasselijke bepalingen van het WVV te kennen, raadpleegt u best de website
van de FOD Justitie. Indien u bij gebruik toch een vergissing zou vaststellen, kan u dat melden via
info@bcv-cds.be.
Het BCV zou bij gebruik een bronvermelding naar deze webpagina appreciëren, met dien verstande
dat auteurs eventuele persoonlijke wijzigingen wel duidelijk moeten aangeven.

