
Easydrafting België 
Lijst van templates 

Burgerlijk en gerechtelijk recht
Burgerlijk 

• Leningscontract
• Huurovereenkomst kantoor

Gerechtelijk 

• Brief tot betwisting van een factuur
• Afbetalingsplan
• Aanmaning tot betaling
• Dagvaarding in kort geding
• Dagvaarding
• Ingebrekestelling
• Verzoekschrift tot hoger beroep
• Verzoekschrift op tegenspraak
• Verzoekschrift om toelating tot bewarend beslag op roerend goed

Economisch en vennootschapsrecht
De oprichting van de vennootschap 

• Oprichtersverslag bij inbreng in natura bij oprichting van een BV
• Notariële oprichtingsakte van een BV
• BV - Financieel Plan - Oprichting van een BV met voldoende aanvangsvermogen

(aangepast aan WVV)
• NV - Financieel Plan - Oprichting van een NV met voldoende aanvangsvermogen

(aangepast aan WVV)
• NV/BV - Financieel Plan - Opdrachtbrief aan bedrijfsrevisor (Aangepast aan WVV)
• BV/NV - Inbreng in natura bij oprichting - Aanvraag aan bedrijfsrevisor voor opstellen

controleverslag (aangepast aan WVV)
• BV - Inbreng in natura bij oprichting - Opstellen controleverslag - Bevestiging opdracht

door de bedrijfsrevisor (aangepast aan WVV)
• Inbreng in natura bij oprichting - opdrachtbrief bedrijfsrevisor (aangepast aan WVV)

De financiering en de aandelen 

• Aandeelhoudersovereenkomst
• Overeenkomst tot overdracht van aandelen
• Verslag van de enige bestuurder van een BV bij de buitengewone AV met betrekking

tot het voorstel om eigen aandelen in te kopen



• Notulen van de bijzondere AV met uitkering van tussentijdse dividenden in een BV of 
  een CV 

 

De werking van de vennootschap  
 

• Verslag van intern beleid van het bestuursorgaan bij de jaarlijkse 
  aandeelhoudersvergadering van een BV 
• Bijzonder verslag van de enige bestuurder bij de bijzondere AV in geval van 
  belangenconflict binnen een BV 
• Verklaring van verzaking aan de oproepingsformaliteiten voor de AV 
• BV/NV/CommV/VOF - Afstandsverklaring bestuurder / zaakvoerder / commissaris / 
  aandeelhouders / vennoten m.b.t. de oproeping van de jaarvergadering / bijzondere 
  algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering  (statuten aangepast 
  aan WVV) 
• Volmacht voor de jaarvergadering 
• Benoeming van een gedelegeerd bestuurder binnen een NV 
• Benoeming of ontslag van een bestuurder van een BV of een NV 
• BV – Wijziging van het voorwerp – Notariële akte – Statuten reeds aangepast 
  (aangepast aan WVV) 
• BV - Wijziging van het voorwerp - Notariële akte - Met wijziging van de statuten 
  (aangepast aan WVV)  
• Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de alarmbelprocedure en de 
  herstelmaatregelen van een NV 
• BV - uitbreiding van het voorwerp - Bijzonder verslag (statuten aangepast aan WVV) 
• VOF – Uitbreiding van het voorwerp – Verslag 
• NV – Uitbreiding van het voorwerp – Verslag (aangepast aan WVV) 
• NV – Wijziging van het voorwerp – Notariële akte 
• BV-CV-NV – Statutenwijziging - Notulen akte m.b.t. de wijziging van het voorwerp van 
  de vennootschap (aangepast aan WVV) 
• BV-CV-NV - Publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de 
  wijziging van het voorwerp van de vennootschap 
• Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - notulen bestuursorgaan – uittreksel 
  bekendmaking 
• BV-CV-NV – Statutenwijziging - Wijziging van het adres van de zetel van de 
  vennootschap binnen hetzelfde gewest als het adres is opgenomen in de statuten 
• BV-CV-NV – Publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de 
  verplaatsing van de zetel in hetzelfde gewest als het adres is opgenomen in de 
  statuten 
• Notulen van de algemene vergadering van een BV 
• Geheimhoudingsovereenkomst 
• Handelshuurovereenkomst 
• Benoeming of ontslag van een bestuurder van een BV of een NV 
• Bijzonder verslag tegenstrijdig belang (één bestuurder in BV/NV) (statuten aangepast 
  aan WVV) 

 

Het kapitaal en de inbreng  
 

• Verslag van het bestuursorgaan aan de bijzondere AV met betrekking tot de 
  vermindering van het beschikbare kapitaal van een BV 



• BV-NV – Representatiebrief / Bevestigingsbrief bij inbreng in natura (aangepast aan 
  WVV) (214) 

 

De jaarrekening  
 

• Eenparige schriftelijke beslissing van de aandeelhouders ter goedkeuring van de 
  jaarrekening van een BV 
• Notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders met de goedkeuring van de 
  jaarrekening van een BV 

 

De omzetting van de vennootschap  
 

• Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van een NV m.b.t. het voorstel tot 
  ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte 
• Verslag van het bestuursorgaan in geval van de omzetting van een BV naar een NV 
• CommV.VOF. – Wijziging uitbreiding van het voorwerp (aangepast aan WVV) 
• Overdracht handelsfonds 

 

IP/IT-recht  
  
GDPR  

  
• Procedure voor het beheer van de rechten van personen die betrokken zijn bij de 
  verwerking van hun persoonsgegevens 
• IT Charter (beleid inzake het gebruik van IT-middelen) 
• GDPR - clausule in een arbeidsreglement 
• Procedure voor het beheer van datalekken  
• Externe DPO opdrachtbevestiging 
• Overeenkomst voor de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens – AVG 
  verwerkersovereenkomst 
• Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens gemeenschappelijke 
  verantwoordelijkheid 
• Wijziging van de arbeidsovereenkomst – GDPR 
• Procedure voor het beheer van datalekken 
• Contract voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) 

  

Nieuwe technologieën  
  

• Overeenkomst voor het ontwerp van een website 
• Algemene voorwaarden voor de verkoop van online producten en online diensten 

  

Intellectuele eigendom  
  

• Overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten 
• Overeenkomst tot overdracht van een merk 
• Geheimhoudingsovereenkomst 
• BENELUX/EU- octrooilicentieovereenkomst 

 



Strafrecht  

Opsporingsonderzoek  
  

• Verklaring benadeelde partij 
• Verzoekschrift tot inzage in het opsporingsdossier (art. 21bis Sv.) 

 

Vonnis  
  

• Verzoekschrift tot heropening van de debatten 
• Klacht met burgerlijke partijstelling 
• Verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen (art. 61quinquies Sv.) 
• Grievenformulier hoger beroep 

 

Uitvoeringsfase  
 

• Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling om medische redenen 
 

Bijzondere procedurestukken  
 

• Verzoek tot vervanging van een deskundige op grond van artikel 973 van het 
  Gerechtelijk Wetboek 

 

Gerechtelijk onderzoek  
 

• Hoger beroep wegens niet-beantwoording door de onderzoeksrechter (art. 61ter, §6 
  van het Wetboek van strafvordering) 
• Verzoekschrijft tot opheffing van beslag (art. 61quater) 
• Verzoekschrift tot inzage in het onderzoeksdossier (art. 61ter Sv.) 

 

Cassatie  
 

• Akte van afstand van een beroep in cassatie tegen burgerlijke bepalingen zonder 
  berusting 

 

Familierecht  

Filiation  
 

• Dagvaarding voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 322 Oud BW) 
• Verzoek om toestemming handeling ouderlijk gezag 
• Verzoek tot vaststelling van huisvestingsregeling (art. 374 Oud BW) 
 

Echtscheiding  
 

• Voorafgaande overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming 
• Verzoek tot vaststelling afzonderlijke verblijfplaats van de echtgenoten 



Adoptie  
 

• Eenzijdig verzoek tot eenvoudige adoptie (art. 1231-3 Ger.W.) 
 

Arbeidsrecht  

Arbeidsovereenkomst  
  

• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
• Scholingsbeding 
• Niet-concurrentiebeding 
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur – voltijds 
• Deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
• Voltijdse arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk 
• Voltijdse vervangingsovereenkomst – arbeider 
• Arbeidsovereenkomst voor studenten 
• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst  
 

• Overeenkomst tot vastlegging van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
  wegens medische overmacht 
• Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord 
• Verklaring – Artikel 961/1 van het Gerechtelijk Wetboek - Model van ter terechtzitting 
  toelaatbare getuigenis 

 


