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Jaaroverzicht 2021-2022
5 juli 2022 (Gent of livestream)

Na het succes van de vorige edities brengt M&D Seminars dit jaar opnieuw het 

Jaaroverzicht, een studiedag bestaande uit 4 verschillende sessies.

Met dit jaaroverzicht sluit u uw gerechtelijk jaar af en bent u mee met de belangrijkste 

nieuwigheden.

Na een volledig digitale editie vorig jaar bieden we u dit jaar de keuze: 

klassikaal in Gent of digitaal via livestream.

Kies dus zelf wat u past:

• Ofwel volgt u het seminarie klassikaal in Gent samen met uw vakgenoten.

• Ofwel volgt u het seminarie digitaal via livestream vanop uw werkplek 

of van bij u thuis.

Prijs
330 euro (excl. btw)

Programma

Volledig programma 
en inschrijven 

op to.ncoi.be/jaaroverzicht

09.00 - 10.45 uur 11.00 - 12.45 uur 13.30 - 15.15 uur 15.30 - 17.15 uur

Sessie 1: Nieuw  verbintenissenrecht 
Prof. Dr. Stefan Somers  

Sessie 2: De invloed van het 
 (nieuwe) verbintenissenrecht in het 
goederenrecht 
Mr. Siel Demeyere 

Sessie 3: Update  ondernemingsrecht
Prof. Diederik Bruloot

Sessie 4: Crypto en blockchain: 
juridische toepassingen en 
ontwikkelingen  
Mr. Niels Vandezande

https://to.ncoi.be/jaaroverzicht


Programma
De MiD Zomer bestaat uit 16 webinars, die u live of uitgesteld kunt bekijken, en dit verspreid over juli en augustus:

Prijsformules
• 3 webinars naar keuze (minimum aantal): 330 euro (excl. btw)

• Per extra webinar betaalt u degressief 100 euro, 95 euro, 90 euro en zo verder

• Volledige reeks van 16 sessies: 1 240 euro (excl. btw)

Terug in ons zomeraanbod: de MiD Zomer! Tijdens de maanden juli en augustus bieden 

wij u een uitgebreid en boeiend aanbod van 16 (live)webinars.

U krijgt een interessante mix van 12 klassieke en actuele topics uit uw vakgebied. 

Daarnaast zijn er ook 4 webinars die specifiek gericht zijn op Estate Planning.

Voor een forfaitaire prijs van 330 euro stelt u uw eigen webinarpakket samen met 

3 topics naar keuze, die u uiteraard kunt aanvullen met één of meerdere topics tegen 

een degressief tarief. Een minimumkeuze van 3 sessies is dus vereist.

MiD Zomer: webinars 2022
Juli en augustus 2022 (live webinars)

Volledig programma
en inschrijven 

op to.ncoi.be/MiDZomer

09.30 - 11.30 uur 14.00 - 16.00 uur

04-07-2022 Webinar 1: Echtscheiding: Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen Webinar 2: Bestuurdersaansprakelijkheid

06-07-2022 Webinar 3: Het juridische lot van de B2B-wet na de inwerkingtreding van nieuw 
Boek 5 ‘Verbintenissen’

Webinar 4: M&A update 2022

07-07-2022 Webinar 5: De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht Webinar 6: Verplichte klokkenluiderregelingen: de klok tikt!  
(private en publieke sector) 

08-07-2022 Webinar 7: Procedure vereffening-verdeling: 3 actuele knelpunten Webinar 8: Aandelen-echtscheiding: moeilijk huwelijk? Voorkom financiële 
kater bij verdeling van het vermogen 

17-08-2022 Webinar 9: De bescherming van de onderneming als contractant Webinar 10: Koop en aanneming: juridische complicaties van asbest

18-08-2022 Webinar 11: Update sociaal recht Webinar 12: Anticipatieve ontbinding: nieuw boek verbintenissenrecht

19-08-2022 Webinar 13: Overlijden: vereffening-verdeling van een nalatenschap Webinar 14: Estate Planning nieuws: standpunten Vlabel en update 
rechtspraak

22-08-2022 Webinar 15: De nieuwe regeling inzake gedwongen uitsluiting-uittreding van 
aandeelhouders

Webinar 16: Dataprotection knipperlichten: aandachtspunten voor 
ondernemingen obv beslissingspraktijk van de GBA 

https://to.ncoi.be/MiDZomer


De Juristendagen
23, 25 en 30 augustus 2022 (Virtual Classroom)

Programma
Stel uw persoonlijk programma van minstens 3 digitale sessies samen.

Prijsformules
• Volledig programma (9 sessies over 3 dagen): 930 euro (excl. btw)

• 3 sessies vrij te kiezen over de 3 dagen (minimum aantal): 330 euro (excl. btw)

• Per extra sessie (vrij te kiezen over de 3 dagen): 100 euro (excl. btw)

Op 23, 25 en 30 augustus 2022 organiseren wij onze vijftiende editie van de 

M&D Juristendagen. Weer in digitale vorm, maar zoals u wellicht weet van vorig jaar 

staat dat een boeiend en leerrijk programma niet in de weg!

De formule van deze Juristendagen blijft uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor 

een forfaitaire basisprijs (330 euro excl. btw) 3 digitale sessies naar keuze volgen en 

dit over de drie dagen heen, en hij kan zich telkens bijkomend inschrijven voor één 

of meerdere sessies naar keuze. In totaal kan een deelnemer dus meerdere sessies 

volgen, gespreid over de drie Juristendagen.

De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar vennootschapsrecht en 
ondernemingsrecht.

Volledig programma 
en inschrijven 

op to.ncoi.be/juristendagen

09.30 - 11.30 uur 12.30 - 14.30 uur 15.00 - 17.00 uur

23-08-2022 Sessie 1: Hoe (anders) bewijs leveren 
in het nieuwe bewijsrecht
Mr. Ann-Sofie Maertens

Sessie 2: Nieuw verbintenissenrecht 
Prof. Dr. Stefan Somers

Sessie 3: Consumentenverkoop: 
nieuwe wetgeving  
Prof. Dr. Ralph De Wit

25-08-2022 Sessie 4: De geschillenregeling anno 2022 
Mr. Anouk Vantomme en Mr. Dominique De Marez

Sessie 5: Zakelijke zekerheden in vogelvlucht 
Mr. Thomas Donnez

Sessie 6: Gegevensbescherming  
Mr. Geert Somers en Mr. Bernd Fiten

30-08-2022 Sessie 7: Het traject van een bedrijfsovername 
Mr. Céline Mergeay en Mr. Kristof De Wael

Sessie 8: Bijzondere aandachtspunten 
bij overname van aandelen 
Mr. Anneleen Steeno

Sessie 9: Update ondernemingsrecht 
Prof. Diederik Bruloot

https://to.ncoi.be/juristendagen


Jaaroverzicht 
5 juli 2022
Voornaamste nieuwigheden van het afgelopen jaar

• 4 sessies, klassikaal of via livestream

• Met dit jaaroverzicht sluit u uw gerechtelijk jaar af en 

bent u mee met de belangrijkste nieuwigheden

MiD Zomer 
Juli én augustus 2022
Mix webinars

• 16 (live)webinars

• Over de verschillende rechtstakken heen

• Stel zelf uw webinarpakket samen (min. 3 webinars)

De Juristendagen 
23, 25 en 30 augustus 2022
Onze gekende klassieker!

• 9 digitale sessies

• Focus op vennootschaps- en ondernemingsrecht

• Stel zelf uw programma samen (min. 3 sessies)

Onze Zomer biedt u dit jaar opnieuw uitzonderlijk veel keuze. Tijdens de maanden juli en augustus kunt u bij ons terecht voor een  

ruim aanbod aan webinars en seminaries. 

Starten doen we net als vorig jaar met ons welgesmaakt Jaaroverzicht en eind  augustus zijn er uiteraard de klassieke Juristendagen.  

Ook deze zomer kunt u bij ons terecht voor onze MiD Zomer webinars: een gevarieerd programma met uiteenlopende topics  gespreid 

over juli en augustus.

Kortom, een zeer ruim aanbod waarin u vast en zeker ook uw gading vindt: u kunt immers uw persoonlijk programma samenstellen 

door alle onderdelen onderling te combineren. Op uw maat en volgens uw interesses en vakgebied. En wanneer het u het beste past.

Stel uw Zomer van M&D samen



M&D Seminars
Motstraat 30 

2800 Mechelen

Btw BE 0456.675.010

Tel.: +32 15 79 16 30

contact@ncoi.be

mdseminars.be

Algemene  
info

Contact
Sophie Nottebaert

Productmanager 

Tel.: +32 15 79 16 53

snottebaert@ncoi.be

Subsidies en erkenningen
M&D Seminars werkt samen met de meeste beroepsverenigingen. Ze erkennen 

onze opleidin gen voor permanente vorming en geven hun kennis en expertise 

vaak door in onze trainingen en studiedagen.

De seminars en opleidingen van M&D Seminars zijn erkend door de Vlaamse 

 overheid en door beroepsfederaties. U kunt dus gebruik maken van de subsidies 

van Kmo-portefeuille Vlaande ren en Liberform.

ncoi.be/subsidies

Voorwaarden
Betalen, annuleren of deelname verplaatsen

ncoi.be/voorwaarden

Volg ons op sociale media
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