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. 22 - 28 januari 2014:
Kopiëren is een recht?
Onlangs wijdde de krant De Standaard een artikel aan iets wat op
het eerste gezicht een fait divers leek. De kunstenaar Luc Tuymans
had een schilderij gemaakt waarop een bekend politicus werd
afgebeeld. Voor dit werk, getiteld ‘A Belgian politician’, had hij zich
gebaseerd op een portret van de hand van de professionele
fotograaf Katrijn Van Giel uit 2010. De fotograaf was er niet
onverdeeld gelukkig mee en opperde bezwaren. De schilder vond
dat hij niet verkeerd had gehandeld.
Dit is een type probleem dat in de rechtspraak heel dikwijls wordt
behandeld. Vaak hoor je verontwaardigde ondernemers klagen
over het feit dat hun concurrent hen kopieert, bijvoorbeeld omdat
die hun product namaakt, hun catalogus, beursstand of zelfs hun
volledige verkoopconcept kopieert. Kan dit zomaar?
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...

Kopiëren is een recht?

Nieuwe spelregels voor
kredietverlening aan KMO’s
Het wettelijk kader voor nieuwe
kredieten aan KMO’s is sinds 10
januari 2014 op een aantal punten
gewijzigd ten voordele van de
kredietnemer. De kredietverleners
en -bemiddelaars zijn alvast
gewaarschuwd.
Zo zal de bank, vóór het aangaan
van de kredietovereenkomst,
gerichte informatie moeten
inwinnen bij de onderneming en
eventuele borgstellers, onder meer
aangaande de
terugbetalingscapaciteit. Ook zal
de bank moeten zoeken naar de
meest aangepaste kredietvorm
voor de onderneming, en dit in het
licht van de financiële toestand van
de onderneming en het doel van
het krediet. Doet men dat niet, dan
kan de rechtbank desgevallend
bevelen dat het krediet kosteloos
moet worden omgezet naar een
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politician’, had hij zich gebaseerd op een portret
van de hand van de professionele fotograaf Katrijn
Van Giel uit 2010. De fotograaf was er niet
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kredietvorm die qua soort beter
aansluit bij de onderneming.
Wederbeleggingsvergoedingen en
de hoogte ervan worden eveneens
aan banden gelegd. Hetzelfde geldt
voor bepaalde bedingen of
voorwaarden die voortaan als
onrechtmatig, en dus als nietig,
zullen worden aanzien. Zo kan
bijvoorbeeld de kredietgever niet
langer in het contract voorzien dat
zij een kredietcontract voor
bepaalde duur eenzijdig en zonder
vergoeding kan beëindigen, tenzij
de onderneming in gebreke is.

Vrijheid van handel en vrije concurrentie
De overheersende rechtspraak oordeelt dat kopiëren op zich niet
onrechtmatig is. Dit lijkt wereldvreemd en druist in tegen het rechtsgevoel
van de verongelijkte ondernemer. Nochtans is deze rechtspraak op goede
argumenten gevestigd.
Vooreerst is er het aloude aanvaarde principe dat de ‘handel vrij moet
zijn’. De vrijheid van handel werd ingeschreven in het Belgische recht met
het decreet-d’Allarde. Dit dateert weliswaar van 1795, maar is vandaag
nog steeds een van de grondbeginselen van ons economisch leven. Het
beoogt trouwens de ondernemers te beschermen.
Een toepassing van deze vrijheid van handeldrijven vindt men in het
concept van vrije concurrentie. Elke ondernemer mag vrij concurrentie
voeren met een andere ondernemer en in principe kan deze vrijheid niet
worden belemmerd. Vrije concurrentie betekent ook dat een ondernemer
mag kopiëren. Als de aanklacht alleen het kopiëren op zich betreft, is
deze dus niet per se gegrond. Kopiëren kan ook niet beschouwd worden
als een oneerlijke marktpraktijk.
De grenzen van het vrij kopiëren
Het recht op vrij kopiëren is echter niet onbeperkt. De ondernemer die
zich geconfronteerd ziet met een geval van kopiëren, heeft verschillende
mogelijkheden om zich daartegen te verzetten. Meer nog, hij kan ook
maatregelen treffen die zijn rechten maximaal beschermen.

Het eenheidsstatuut en de
wijziging van uw
arbeidsreglement
In voorgaande nieuwsbrieven
stonden we al even stil bij de
belangrijkste wijzigingen die het
eenheidsstatuut met zich
meebrengt. Het nieuw statuut
houdt ook een aantal nieuwe
formaliteiten in.
Op het eerste gezicht lijkt dat nog
wel mee te vallen. Wat u zeker
moet nazien, is uw
arbeidsreglement. Dat document
bevat verplicht een overzicht van
de opzeggingtermijnen, of de
regels om die termijnen te bepalen.
Vermits die regels zopas door de
wetgever onder handen zijn
genomen, is ook de tekst van uw
arbeidsreglement aan een update
toe.
U hoeft daarbij niet wakker te
liggen van de strakke wijzigings-

Zo is er de Wet op de Marktpraktijken. Die voorziet een kader waarbinnen
de eerlijke concurrentie moet worden gevoerd en houdt een bescherming
van de ondernemer in.
Kopiëren is geen oneerlijke marktpraktijk op zich. Het wordt pas oneerlijk
door de begeleidende omstandigheden waarin het gebeurt, bijvoorbeeld
wanneer de concurrent parasiteert op belangrijke inspanningen van de
ondernemer. Als een concurrent de technologie kopieert die is ontwikkeld
door een ondernemer om zonder eigen R&D gelijkaardige producten op
de markt te brengen, is dat een daad van oneerlijke concurrentie. De
concurrent hoeft dan namelijk de hoge R&D-kosten niet te betalen en kan
tegen een lagere prijs of met een hogere winst verkopen.
Door te kopiëren kan de concurrent ook – al dan niet bewust –
verwarring zaaien bij de consument. Deze wordt dan misleid over de
identiteit van de producent of de kwaliteiten van het product. De gewoon
aandachtige consument denkt bijvoorbeeld bij de aankoop van een tablet
dat hij de kwaliteit van een Samsung koopt, maar in werkelijkheid is het
slechts een product van inferieure kwaliteit, hoewel de tablets uiterlijk
sterk op elkaar lijken.
Het kopiëren van de naam van een onderneming waardoor verwarring
ontstaat met een andere ondernemer is evenmin toegelaten.

en bekendmakingsprocedure die
gepaard gaat met de aanpassing
van een arbeidsreglement. De wet
bepaalt dat u deze procedure niet
hoeft te volgen, wanneer u de
reglementsbepalingen over de
opzeggingstermijnen wijzigt. De
opsmuk van uw arbeidsreglement
kan dus in principe vormloos
(tenzij u van de gelegenheid
gebruik maakt om ook andere
zaken aan te passen). Dat
bespaart u al een hoop tijd en
zorgen.
Toch blijft de actualisering van uw
arbeidsreglement maatwerk. Voor
sommige sectoren gelden immers
overgangsregels. En sommige
bepalingen van het ‘oude recht’
blijven nazinderen. Wij helpen u
graag bij het nazien en aanpassen
van uw arbeidsreglement.

Intellectuele rechten
Vaak botst het recht om te kopiëren op de intellectuele rechten van een
ondernemer. De bezitter van auteursrechten kan zich verzetten tegen het
kopiëren van zijn werk. Zo kan een ondernemer niet zomaar een uniek
zetelmodel van de hand van een designer of een andere fabrikant
kopiëren zonder diens auteursrechten te schenden. De auteurswet van
30 juni 1994 laat immers exclusief aan de auteur van een kunstwerk toe
om dit economisch uit te baten. Alleen de auteur kan zijn werk
reproduceren of beslissen wie het mag reproduceren. Opmerkelijk is dat
de auteurswet een uitgebreide en verstrekkende werking heeft, die ook
effectief de ondernemer kan beschermen.
Een ondernemer vindt meestal een zeer effectieve bescherming tegen
namaak in het octrooirecht. Dit beschermt zijn uitvinding tegen een derde
die zonder zijn toestemming van de uitvinding gebruikmaakt, deze
vervaardigt of commercialiseert. De ondernemer kan zich steunen op het
merkenrecht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk, teken
of model. Belangrijk voor de plantenkweker is het kwekerscertificaat. Dit
geeft hem het uitsluitende recht om de beschermde teelt voort te brengen
en economisch te verhandelen. De kweker kan zich dan verzetten tegen
het kopiëren van de beschermde teelt door derden.
Snelle interventie van de rechtbank
Als de ondernemer zich beroept op de bescherming van de Wet op de
Marktpraktijken, kan hij zich wenden tot de rechter. De wet voorziet in een

Nu ook bescherming van
schuldeisers met een betwiste
schuldvordering bij
kapitaalherschikking
Sinds 26 december 2013 zijn de
waarborgen van de schuldeisers
bij een kapitaalherschikking in een
naamloze vennootschap, zoals
een fusie of splitsing,
kapitaalvermindering en een
inbreng van een algemeenheid of
van een bedrijfstak, gewijzigd (Wet
van 22 november 2013 tot
wijziging van het Wetboek van
vennootschappen, wat de
waarborgen van de schuldeisers
bij een kapitaalherschikking
betreft).

snelle procedure voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel,
die zitting houdt als was het een zaak in kort geding. Het is de rechter die
aan de hand van het voorgelegde dossier zal oordelen. Het belang van
een goed voorbereid dossier kan hierbij niet overschat worden. Het
betreft immers een feitenkwestie die door de rechter moet worden
beoordeeld.
Ook om bescherming van zijn intellectuele rechten af te dwingen moet de
ondernemer zich steeds tot de rechter wenden. Dit kan onder meer door
een stakingsvordering, die met de nodige spoed wordt afgehandeld zoals
een kortgedingprocedure. Dikwijls gaat zo’n procedure gepaard met
bewarende maatregelen, zoals het beslag inzake namaak.
Besluit
Een ondernemer vindt vaak bescherming tegen het ongewenst kopiëren
en namaak in de Wet op de Marktpraktijken. Een betere en effectievere
bescherming van zijn intellectuele activa vindt hij echter in de wetgeving
over intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het octrooirecht, het
kwekersrecht en het merkenrecht. Deze worden steeds belangrijker in
een geglobaliseerde economie. Het recht ook effectief afdwingen bij onwil
van de dader kan enkel via de rechter.
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Tot voorheen kon alleen een
schuldeiser van een niet-betwiste
schuldvordering een bijkomende
zekerheid eisen. Dit is thans
gewijzigd waardoor schuldeisers
van een betwiste schuldvordering
niet langer uit de boot vallen.
Voorwaarde is wel dat de
schuldeiser (veiligheidshalve) een
procedure voor de rechtbank (of
via een scheidsgerecht) heeft
opgestart en dit vóór de algemene
vergadering die zich over de
kapitaalherschikking moet
uitspreken.
De wet blinkt niet uit in
duidelijkheid zodat er wellicht nog
discussies zullen rijzen omtrent
de voorwaarden om de
bescherming te genieten.

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.
Hieronder vindt u een overzicht van de seminaries die binnenkort
plaatsvinden.
Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen (13 februari
2014)
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Praktische gids voor
vereffenaars van vennootschappen’ organiseert M&D Seminars op 13
februari 2014 in Sint-Niklaas een studiedag over de taken en
verplichtingen van de vereffenaar bij het begin, tijdens en bij het einde van

Invordering van onbetwiste
facturen wordt binnenkort
gemakkelijker
In de Ministerraad van 13
december 2013 is een
wetsontwerp goedgekeurd dat de
procedure tot het bekomen van
een bevel tot betalen aanzienlijk
vereenvoudigt.
Dit wetsontwerp verleent aan
ondernemingen immers de
mogelijkheid om via een louter
schrijven aan de rechtbank een
bevel tot betalen te verkrijgen voor
onbetaalde facturen. Enkel voor
facturatie ten opzichte van
consumenten is een
maximumbedrag van 2.500
voorzien.

de vereffening. De studiedag wordt voorgezeten door mr. Rik Crivits en de
sprekers zijn mr. Annick Alders, mr. Dave Pardo, mr. Chris Persyn, mr.
Mariël Van Vynckt en de heer Nicolas Vandelanotte.
Locatie: Sint-Niklaas, Hotel Serwir
Meer info: www.mdseminars.be
De indicatieve tabel (13 maart 2014)
In samenwerking met Studipolis te Brugge geeft mr. Alex De Visscher op
13
maart 2014
een uiteenzetting over de samenloop van
gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoeding bij letselschade. Deze
uiteenzetting kadert in een studienamiddag getiteld “De indicatieve tabel,
één jaar later” die handelt over de stand van zaken één jaar nadat de
vernieuwde versie van de Indicatieve Tabel werd gepubliceerd.
Locatie: Felixpakhuis, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Meer info: www.studipolis.be
Wet Continuïteit Ondernemingen (18 maart 2014)
Op 18 maart 2014 organiseert Studipolis (Die Keure) samen met Crivits
& Persyn een seminarie rond de recent gewijzigde Wet betreffende de
continuïteit van de ondernemingen. Het seminarie is opgebouwd rond drie
praktisch georiënteerde thema’s, meer bepaald de procedure van de
gerechtelijke reorganisatie na de wetswijziging van 2013 (met als spreker
mr. Dave Pardo), de gerechtelijke reorganisatie en de positie van de
schuldeisers (met als spreker mr. Rik Crivits) en de gerechtelijke
reorganisatie en personeel (met als spreker mr. Alain Uyttenhove).
Locatie: Oostkamp, Van der Valk Hotel Brugge
Meer info: www.studipolis.be

Deze summiere procedure
vermijdt een dagvaardingskost en
de noodzaak tot verschijning voor
de rechtbank. Wel wordt voorzien
in een systeem van voorafgaande
poging tot minnelijke schikking,
doch enkel als de schuldenaar
een consument uitmaakt. Indien dit
niet mogelijk blijkt te zijn, zal de
rechtbank vervolgens binnen
redelijke termijn uitspraak doen.
Vereiste om gebruik te maken van
deze eenvoudige rechtspleging is
dat er een voorafgaande
aanmaning aan de schuldenaar
van de factuur is overgemaakt per
aangetekende brief. In de
verhouding met een consument
komt hierbij nog dat de vordering
moet worden gestaafd door een
geschrift (schulderkenning) dat
uitgaat van deze consument als
schuldenaar.
Met dit wetsontwerp hoopt de
regering om zo de ondernemingen
te voorzien van een flexibel en
doeltreffend instrument om de
invordering van onbetwiste
facturen te vergemakkelijken.
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RSZ verschuldigd op
uitwinnings- of nietconcurrentievergoedingen aan
werknemers

Lange tijd waren een aantal
vergoedingen verschuldigd of
betaald naar aanleiding van de
beëindiging van de
arbeidsovereenkomst van RSZ
vrijgesteld. Hieronder vielen
bijvoorbeeld zogenaamde
“beschermingsvergoedingen”, dit
waren vergoedingen verschuldigd
bij de overtreding van een
ontslagbescherming (bijvoorbeeld
in geval van zwangerschap of
tijdskrediet), maar ook
“uitwinningsvergoedingen”
verschuldigd aan een
handelsvertegenwoordiger, of
“niet-concurrentievergoedingen”
op voorwaarde dat zij gesloten
waren ná het einde van de
arbeidsovereenkomst. Sinds 1
oktober 2013 zijn deze
vergoedingen, zonder al te grote
trom, stuk voor stuk
bijdrageplichtig geworden. Dit
gebeurde door een K.B. van 24
september 2013, dat de bedoeling
had “frauduleuze praktijken en
ontwijkingen van de wet” tegen te
gaan.
Een recent K.B. (van 21 december
2013) haalt echter een aantal
vergoedingen opnieuw uit de RSZsfeer, en dit zelfs met
terugwerkende kracht tot 1 oktober
2013. Het betreft – weliswaar met
een aantal uitzonderingen – “de
vergoedingen verschuldigd
wanneer de werkgever zijn
wettelijke, contractuele of statutaire
verplichtingen niet nakomt”. De
wetgever beoogt hiermee nietfraudegevoelige vergoedingen
opnieuw uit de RSZ te halen,
zoals bijvoorbeeld bepaalde
beschermingsvergoedingen.
Uitwinningsvergoedingen of nietconcurrentievergoedingen
verschuldigd in het kader van een
beding gesloten ná het einde van
de arbeidsovereenkomst blijven

echter wel aan RSZ onderworpen.
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