Als ondernemer krijgt u met heel wat juridische aspecten te maken. Om een helder inzicht te krijgen in deze
soms moeilijke materie wijst Crivits & Persyn u graag de weg. In onze nieuwsbrief belichten we elke maand
een recent juridisch topic dat relevant kan zijn voor u en uw onderneming. Voor meer specifiek advies of
een antwoord op concrete vragen staan we u graag persoonlijk te woord.

In Recht in de Onderneming nr. 17 - 25 juni 2013:
De advocatenakte. Meer rechtszekerheid voor de
contractsluitende partijen
Bij wet van 29 april 2013 werd een nieuwe vorm van onderhandse
akte geïntroduceerd: de zogenaamde advocatenakte. Hiermee
komt de wetgever tegemoet aan de vraag van de Ordre des
barreaux francophones et germanophone (OBFG). Die had in de
aanloop naar de federale verkiezingen van 13 juni 2010 naaralle
partijvoorzitters een brief gestuurd met als titel ‘Les 10 priorités
pour la justice’, waarin de balie wees op de noodzaak van een
dergelijke advocatenakte.
Lees meer...

Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag op de hoogte van
de seminaries en events waaraan onze advocaten deelnemen. Die
staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of event bij te
wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be.
Lees meer...

De advocatenakte. Meer rechtszekerheid voor de
contractsluitende partijen

Crivits & Persyn bestaat dit jaar 25
jaar. Niet alleen ons kantoor heeft
reden tot vieren. Ook Open
Monumentendag eert haar 25ste
verjaardag en pakt uit met 'Het
beste van Open Monumentendag'.
Gelet op zijn geschiedenis heeft
Crivits & Persyn, in het licht van
haar 25-jarig bestaan, beslist om
het kantoor voor het grote publiek
open te stellen in het kader van
‘Open Monumentendag’, die dit
jaar plaatsvindt op zondag 8
september 2013. Crivits & Persyn
huist sinds 1 januari
2004 inderdaad in het sfeervolle
en geklasseerde ‘Huis Dautricourt
de Spot’, gelegen in de Brugse
binnenstad. Dit ‘huis’ stamt uit de
16de eeuw en kent een rijke
geschiedenis. Wie het kantoor al
bezocht, zal zich zeker het
imposante ‘atrium’ herinneren, dat
vroeger dienst deed als
binnentuin. Ooit was dit huis
bewoond, later fungeerde het dan
weer als een multifunctioneel

Charline Bulteel

Advocaat
charline.bulteel@crivits-persyn.be
Bij wet van 29 april 2013 werd een nieuwe vorm
van onderhandse akte geïntroduceerd: de
zogenaamde advocatenakte. Hiermee komt de
wetgever tegemoet aan de vraag van de Ordre des
barreaux francophones et germanophone (OBFG).
Die had in de aanloop naar de federale
verkiezingen van 13 juni 2010 naaralle
partijvoorzitters een brief gestuurd met als titel ‘Les
10 priorités pour la justice’, waarin de balie wees
op de noodzaak van een dergelijke advocatenakte.

dienstencentrum, nu staat het
integraal ten dienste van
Crivits & Persyn. Wie zeer
benieuwd is, kan al even een
bezoekje brengen op
http://sector.openmonumenten.be
maar verdere informatie volgt ook
nog van ons.

Wat is een ‘advocatenakte’?
Het begrip ‘advocatenakte’ is niet letterlijk terug te vinden in de nieuwe wet.
Er wordt wel gesproken over een ‘door de advocaten van de partijen
medeondertekende onderhandse akte’. De advocatenakte is dus een soort
van onderhandse akte (een geschrift ondertekend door partijen), en geen
authentieke akte zoals de notariële akte. Bovendien is er pas sprake van
een advocatenakte als de akte mee wordt ondertekend door de advocaten
van alle partijen. Daarbij moet elke partij met een verschillend belang door
een andere advocaat worden bijgestaan.
Voor wie is de advocatenakte bindend?
De advocatenakte heeft niet de waarde van een authentieke akte, zodat ze
enkel bindend is voor de contractsluitende partijen, hun erfgenamen of
rechtsverkrijgenden. De advocatenakte heeft geen bewijskracht ten
aanzien van derden.
Vormvoorwaarden
De advocatenakte moet aan een aantal vormvoorwaarden voldoen:
1.
De akte moet worden ondertekend door de advocaten van alle
partijen.
2.
In de akte moet worden vermeld dat de advocaten de partijen volledig
hebben ingelicht over de rechtsgevolgen van de akte.
3.
De akte moet worden opgemaakt in ten minste evenveel originele
exemplaren als er partijen met een verschillend belang en
ondertekenende advocaten zijn (behalve voor een akte die elektronisch
ondertekend wordt).
4.
Op elk exemplaar wordt vermeld in hoeveel originele exemplaren de
akte is opgemaakt.

Kmo-portefeuille kent
binnenkort ook steun toe voor
“coaching”
De Vlaamse overheid geeft via de
kmo-portefeuille steun voor
ondernemersbevorderende
diensten aan kmo’s en vrije
beroepers. De vijf pijlers van deze
diensten zijn opleiding, advies,
strategisch advies, advies voor
internationaal ondernemen en
technologieverkenning.
Daar komt binnenkort een nieuwe
pijler “coaching” bij, waarvoor de
steun 50% van de verrichte dienst
betreft met een maximale subsidie
van 10.000 euro per jaar.
Coaching wordt omschreven als
“een vorm van begeleiding,
gegeven door een erkende
dienstverlener, om de persoonlijke
effectiviteit van de gecoachte
werkende in de onderneming in
zijn ondernemingsprocessen te
verbeteren”.
Nieuw is ook dat de verkregen
opleiding, advies en coaching,
waarvoor een tussenkomst via de
kmo-portefeuille door de
onderneming wordt gevraagd,
voortaan zal moeten bijdragen tot
de versterking, groei of

Men kan zich de vraag stellen wat het betekent voor de waarde van de
akte wanneer ze aan een van deze vormvoorwaarden niet voldoet. Moet
de akte dan meteen worden beschouwd als een gewone onderhandse
akte en verliest ze daardoor haar waarde als ‘volledig bewijs’? De sanctie
is alleszins niet duidelijk. Enkel wat de laatste vormvoorwaarde betreft,
bepaalt de wet dat de partij die haar verbintenissen zoals vermeld in de
akte heeft uitgevoerd, het niet vermelden van het aantal originele
exemplaren niet kan tegenwerpen.

transformatie van de onderneming
in Vlaanderen.
De datum van de inwerkingtreding
van deze nieuwe regeling is nog
niet vastgelegd, maar dit zou niet
lang meer op zich laten wachten.

Wat is de waarde van de advocatenakte?
Het was de bedoeling van de wetgever om de contractsluitende partijen
meer rechtszekerheid te bieden en om geschillen over bijvoorbeeld de
handtekening, datum en inhoud van de overeenkomst te vermijden. De
advocatenakte levert dan ook volgens de wet ‘een volledig bewijs’ op van
het geschrift en van de handtekening van de partijen die bij de akte
betrokken zijn.
Die medeondertekening door de advocaten impliceert echter niet dat de
advocaat vaststellingen doet met een grotere bewijskracht. Het betekent
wel dat de partijen erkennen dat ze zich wel degelijk hebben verbonden,
dat hun handtekeningen authentiek zijn en dat de partijen instemmen met
de inhoud van hun overeenkomst.
Omkering van de bewijslast
Dit leidt tot een omkering van de bewijslast. Het is niet aan de partij die
zich wil beroepen op een akte waarvan de echtheid door de tegenpartij in
twijfel wordt getrokken, om het bewijs van die echtheid te leveren
(bijvoorbeeld door middel van een schriftonderzoek). Integendeel, het is
net aan de partij die de echtheid van de akte betwist om een burgerlijke
valsheidsprocedure (zie artikelen 895 tot 914 van het Gerechtelijk
Wetboek) in te stellen.
De valsheidsprocedure kan aangewezen zijn in een situatie waarbij de
akte wordt veranderd of vervalst na het optreden van de advocaat. Ook bij
de ondertekening zelf van de akte is het niet uitgesloten dat iemand zich
een valse identiteit aanmeet of dat een handtekening of een schriftelijke
vermelding wordt nagemaakt.
In de parlementaire voorbereidingen van deze wet valt te lezen dat men
hoopt dat die ‘omkering van de bewijslast’ een gunstige weerslag zal
hebben op het streven om conflicten uit de gerechtelijke sfeer te halen.
Verhoogde verantwoordelijkheid van de advocaat
De wet van 29 april 2013 bepaalt uitdrukkelijk dat de advocaat door de
akte mee te ondertekenen verklaart dat hij de partij(en) die hij bijstaat
volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van de akte. Dit moet
overigens in de akte worden gestipuleerd. De advocaat is dus
aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan de partij(en)

Taks op omzetting van
toondereffecten : the sequel
Sinds 2012 is op de omzetting van
toondereffecten een bijzondere taks
verschuldigd. (Zie ook onze
nieuwsbrief van december 2012)
Zoals toen al gemeld, werd de vraag
of deze omzettingstaks al dan niet
onwettig is, voorgelegd aan het
Grondwettelijk Hof. Het Hof stelde
daarover, in een arrest van 16 mei
2012, een prejudiciële vraag aan het
Europese Hof van Justitie. Voor een
definitief antwoord op de hamvraag is
het dus nog even wachten.
In hetzelfde arrest neemt het
Grondwettelijk Hof wel een standpunt
in over de vraag door wie de taks
uiteindelijk moet betaald worden.
Artikel 65 van de wet van 28
december 2011 houdende diverse
bepalingen bepaalt namelijk dat de
taks betaald wordt door de
uitgevende vennootschap. Het Hof
wijst er echter op dat de
omzettingstaks een kost vormt die
inherent verbonden is aan de
omzetting van effecten aan toonder in
effecten op naam. En deze kosten
kunnen op grond van het Wetboek
van vennootschappen ten laste
worden gelegd van de houders van
de effecten (art. 462 W.Venn.). Een

vennootschap die initieel de

verschaft.

omzettingstaks betaalde, zou de kost

De wet van 29 april 2013 over de door de advocaten van de partijen
medeondertekende onderhandse akte werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 3 juni 2013 en trad in werking op 13 juni 2013.
top

voor de omzetting in aandelen op
naam aldus kunnen doorrekenen
aan haar aandeelhouders.

Komende seminaries bij Crivits & Persyn Advocaten

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u voortaan graag
op de hoogte van de seminaries en events
waaraan onze advocaten deelnemen. Die staan
dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet
alleen voor specifieke beroepsgroepen. Wenst u
een seminarie of event bij te wonen? Klik gewoon
door op de bijhorende link. Heeft u daarover
vragen?
Stuur
ons
gerust
een
e-mail
advocaten@crivits-persyn.be.
De Wet Marktpraktijken en het vrij beroep (27 september 2013)
In samenwerking met de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge en
UPV-VUB geeft mr. Yves Vandendriessche op 27 september 2013 een
seminarie over de toepasbaarheid van de Wet Marktpraktijken en
Consumentenbescherming
op
de
relatie
van
de
vrije
beroepsbeoefenaar met zijn cliënt. Er wordt stilgestaan bij de Europese
ontwikkelingen, de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, en de
concrete gevolgen van een eventuele toepasbaarheid.
Locatie: Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat
Meer info: (specifieke doelgroep: magistraten en advocaten)
top

Wijziging tarief
bedrijfsvoorheffing bij
aanvullende pensioenen vanaf
1 juli 2013
Vorig jaar werd via de
programmawet van 22 juni 2012
een verhoogd belastingstarief
ingevoerd voor aanvullende
pensioenkapitalen gevormd door
werkgeversbijdragen die bij leven
aan de begunstigde worden
betaald. Dit gewijzigd tarief zou
toegepast worden op uitkeringen
vanaf 1 juli 2013.
In uitvoering van deze
programmawet werd op 23 mei
2013 een Koninklijk Besluit
uitgevaardigd nopens de op deze
aanvullende pensioenkapitalen
verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
Opnieuw werd voorzien dat deze
percentages gelden voor
uitgekeerde pensioenkapitalen
betaald of toegekend vanaf 1 juli
2013. Samengevat betekent één en
ander dat vanaf 1 juli 2013 de
volgende gewijzigde
belastingstarieven en percentages
van bedrijfsvoorheffing gelden:
voor uitkeringen vanaf 60 jaar
bedraagt de personenbelasting
20% en is de bedrijfsvoorheffing
gelijk aan 20,19%. Uitkeringen
vanaf 61 jaar worden in de
personenbelasting belast aan
18%; de bedrijfsvoorheffing

bedraagt 18,17%. Voor
uitkeringen vanaf 62 jaar zijn de
tarieven ongewijzigd gebleven.
Volledigheidshalve: op deze
kapitaaluitkeringen zijn ook nog
steeds 2% solidariteitsbijdrage en
3,55 % RIZIV bijdragen
verschuldigd. Ten slotte moet
worden opgemerkt dat de nieuwe
percentages enkel gelden voor
pensioenuitkeringen die bij leven
aan de begunstigde wordt betaald
en dat de pensioenkapitalen
opgebouwd via
werknemersbijdragen niet onder
de nieuwe tarieven vallen.
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