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Fusie TRV en RPS
Twee vaktijdschriften over vennootschaps- en
verenigingsrecht fuseren
De redacties van het Nederlandstalige ‘Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap’
(TRV) en het Franstalige ‘Revue Pratique des Sociétés’ (RPS) bundelen hun krachten. Vanaf
volgend jaar staan ze gezamenlijk in voor de redactie van het nieuwe, tweetalige
fusietijdschrift TRV-RPS. Op 9 december werd deze fusie bezegeld tijdens een plechtige
zitting in de Universitaire Stichting te Brussel.
Zowel het ‘Revue Pratique des Sociétés’ (sinds 1889) als het ‘Tijdschrift voor Rechtspersoon
en Vennootschap’ (sinds 1988) zijn toonaangevende vaktijdschriften die voornamelijk
focussen op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het stond in de sterren geschreven dat
zij ooit zouden samenwerken. Een tijdschrift wint er bij tweetalig te zijn. Rechtspraak en
rechtsleer in het Frans en het Nederlands opnemen, is een rijkdom waarop de lezer recht
heeft. Het is noodzakelijk voor haar of zijn praktijk van het ondernemingsrecht. Dankzij de
fusie komt de redactie in handen van vooraanstaande juristen uit de twee landsgedeelten,
met vertegenwoordigers van alle universiteiten die België rijk is en met auteurs uit alle
uithoeken van het land.
Maar er is meer. Dit samengaan van beide redacties gebeurt op een ogenblik dat het
vennootschaps- en verenigingsrecht aan een grondige hernieuwing toe is. Er is meer dan
ooit nood aan een instrument dat voorbereid is op de toekomst waarin de mobiliteit van
vennootschappen en verenigingen exponentieel zal toenemen. Het Belgisch Centrum voor
Vennootschapsrecht werkt onder de auspiciën van de minister van Justitie aan een
aanpassing van het Wetboek van Vennootschappen. Het nieuwe fusietijdschrift zal vanaf zijn
eerste nummers mee nadenken en suggesties formuleren voor een modern vennootschapsen verenigingsrecht.
Het nieuwe fusietijdschrift TRV-RPS wordt uitgegeven door Roularta Media Group (de
huidige uitgever van TRV), met marketingondersteuning vanwege uitgeverij Bruylant (de
huidige uitgever van RPS). De fusie is concreet van toepassing vanaf de eerste editie van de
jaargang 2016 van elk van beide tijdschriften.

Voor nadere informatie over het fusietijdschrift TRV-RPS kan u contact opnemen met
Marieke Wyckaert, lid van de redactieraad van het fusietijdschrift, op +32 16 32 54 15.
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