Lijst van afkortingen gebruikt in volgorde:
WVV

Wetboek van verenigingen en vennootschappen

GwH nr. 135/2020

Bij arrest nr. 135/2020 van 15/10/2020 (Belgisch Staatsblad 19/11/2020, p. 81493) heeft het Grondwettelijk Hof eerste lid,
3° van dit artikel vernietigd.
Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het
notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het
vennootschapsrecht (1), BS 15 juli 2021.
Wetsontwerp 2047
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot
regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik
van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, zitting 55, nr. 2047.
MvT 2047
Memorie van toelichting bij Wetsontwerp 2047
RvSt 2047

Advies van Raad van State over Wetsontwerp 2047 - 07/05/2021 (69.117/2/AV)

Amendement bij XX 2047

Amendementen bij Wetsontwerp 2047

Wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen, BS 19 juli 2021
Wetsontwerp 1887

Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, zitting 55, nr. 1887.

MvT 1887

Memorie van toelichting over Wetsontwerp 1887

RvSt 1887

Advies van Raad van State over Wetsontwerp 1887 - 09/02/2021 (68.577/2/AV)

Amendement bij XX 1887

Amendement bij Wetsontwerp 1887

Wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus
COVID-19, BS 4 mei 2020
Wetsontwerp 1668
Wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19, zitting 55, nr. 1668.
MvT 1668
Memorie van Toelichting bij Wetsontwerp 1668

RvSt 1668

Advies van Raad van State over Wetsontwerp 1668 - 13/11/2020 (68.261/1-2/AV)

Amendement bij XX 1668

Amendement bij Wetsontwerp 1668

Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het
gebruik van contanten, BS 5 augustus 2020
Wetsontwerp 1324
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten
MvT 1324
Memorie van toelichting over Wetsontwerp 1324
RvSt 1324

Advies van Raad van State over Wetsontwerp 1324 - 12/03/2020 (67.013/2/AV)

Amendement bij XX 1324

Amendement bij Wetsontwerp 1324

Wet van 28 april 2020 tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn
2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen
en verenigingen, BS 6 mei 2020
Wetsvoorstel 553
Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging
van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende
diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen, zitting 55, nr. 553
MvT 553
Memorie van toelichting over Wetsvoorstel 553
RvSt 553

Advies van Raad van State over Wetsvoorstel 553 – 10/12/2019 (66.666/2/AV)

Amendement bij XX 553

Amendementen bij Wetsvoorstel 553
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WVV
Voorontwerp
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Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. (3119)
Belgisch Staatsblad, 23/03/2019 (2019040586)
Voorontwerpteksten

Ontwerp

Wetsontwerp 04/06/2018, zoals ingediend in Parlement

MvT

Memorie van Toelichting over Wetsvoorstel 3119

RvSt

Advies van Raad van State over Wetsvoorstel 3119 – 9/10/2017 (61988)

RvSt 2

Advies van Raad van State over Wetsvoorstel 3119 – 13/09/2018 (63.906/2/V)

RvSt Amendement

Advies van Raad van State over Wetsvoorstel 3119 – 24/01/2019 (65.081/2)

Amendement XX

Amendementen bij Wetsvoorstel 3119

