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. 25 - 29 april 2014:
Eén brief zegt meer dan duizend woorden. Het belang
van een degelijk en schriftelijk debiteurenbeheer voor
accountants.
Het hof van beroep te Antwerpen (*) zette in een recent arrest de
puntjes op de i wat betreft de aansprakelijkheid van boekhouders
en accountants. Het hof veroordeelde de externe accountant van
een bedrijf tot betaling van het verschil tussen het bedrag van de
ambtshalve aanslag, waarin toepassing was gemaakt van de
zogenaamde aanslag geheime commissielonen, en het bedrag aan
belastingen dat het bedrijf normaal gezien had moeten betalen als
de accountant zijn werk naar behoren had gedaan. Dit leidde tot
een aderlating van de accountant en zijn verzekeraar van om en bij
de 500.000 euro.
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@crivitspersyn.be.
Lees meer...

Gerechtelijk landschap
hervormd
Sinds 1 april 2014 is het
gerechtelijk landschap grondig
gewijzigd ingevolge de recente
hervorming van Justitie. Voortaan
zijn er geen zevenentwintig
gerechtelijke arrondissementen
meer, maar slechts nog twaalf:
Antwerpen, Limburg, WaalsBrabant, Brussel, Leuven, OostVlaanderen, West-Vlaanderen,
Luik, Eupen, Luxemburg, Namen
en Henegouwen. De nieuwe
gerechtelijke
arrondissementen vallen dus in
grote mate samen met de
provinciegrenzen. De rechtbanken
van eerste aanleg worden op
arrondissementeel niveau
georganiseerd. Elke
arrondissement krijgt een
rechtbank van eerste aanleg (met

Eén brief zegt meer dan duizend woorden. Het belang van een
degelijk en schriftelijk debiteurenbeheer voor accountants.
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Het hof van beroep te Antwerpen (*) zette in een
recent arrest de puntjes op de i wat betreft de
aansprakelijkheid
van
boekhouders
en
accountants. Het hof veroordeelde de externe
accountant van een bedrijf tot betaling van het
verschil tussen het bedrag van de ambtshalve
aanslag, waarin toepassing was gemaakt van de
zogenaamde aanslag geheime commissielonen, en
het bedrag aan belastingen dat het bedrijf normaal
gezien had moeten betalen als de accountant zijn
werk naar behoren had gedaan. Dit leidde tot een
aderlating van de accountant en zijn verzekeraar
van om en bij de 500.000 euro.
Welke feiten lagen hieraan ten grondslag?
Het bedrijf gaf zijn accountant de opdracht de boekhouding op punt te
stellen in opvolging van de vorige accountant, de jaarrekening op te
stellen en het fiscaal dossier te beheren. Daartoe behoorde ook het
indienen van fiscale aangiftes. De partijen sloten hierover een schriftelijke
overeenkomst. De accountant kreeg bovendien een fiscale volmacht om
de klant te vertegenwoordigen ten aanzien van de fiscus.

uitzondering van Brussel waar er
twee rechtbanken zullen zijn (een
Nederlandstalige en een
Franstalige rechtbank).
Ook voor de arbeidsrechtbanken
en de rechtbanken van
koophandel zijn er wijzigingen
opgetreden. De rechtbanken van
koophandel en
arbeidsrechtbanken
worden voortaan georganiseerd
per ressort van het hof van
beroep. Er zijn uitzonderingen
voor Brussel, Nijvel, Leuven en
Eupen. Voorts komt er bij de
politierechtbanken ook een
schaalvergroting. Zij worden
voortaan georganiseerd volgens
de twaalf nieuwe gerechtelijke
arrondissementen. De
vredegerechten blijven
georganiseerd in de kantons.
Hoewel veel rechtbanken en
parketten voortaan dus
gegroepeerd worden, blijven er
per provincie wel evenveel
zittingsplaatsen bestaan.

Klaarblijkelijk was de verstandhouding tussen de bedrijfsleiding en de
accountant stroef. De accountant kreeg niet altijd gemakkelijk alle
gevraagde informatie en ook de facturen van de accountant werden niet
altijd stipt betaald.
Hoewel de accountant en de klant hierover zeker discussie voerden, nam
de accountant niet de moeite een schriftelijke ingebrekestelling te
versturen, laat staan de klant erop te wijzen dat hij in de onmogelijkheid
verkeerde zijn opdracht uit te voeren. Integendeel, de accountant
klasseerde het dossier achter in zijn kast en liet zo de termijn passeren
om de fiscale aangiftes voor twee aanslagjaren in te dienen. Toen dit
leidde tot een ambtshalve aanslag, waarbij de fiscus de ultieme sanctie
van de geheime commissielonen toepaste, diepte de accountant zijn
dossier terug op en tekende een ongefundeerd en zelfs onontvankelijk
bezwaar aan. Net vooraleer de termijn om bijkomende gegevens aan de
fiscus te verschaffen verliep, zegde de accountant de overeenkomst met
zijn klant met onmiddellijke ingang op. De klant werd niet gewaarschuwd
over zijn fiscale situatie, laat staan over de dwingende fiscale
vervaltermijnen.
Kort daarop ging de klant failliet, met als enige passief de fiscale schulden
als gevolg van ambtshalve aanslagen. De curatoren tekenden zelf

Nieuwe Europese richtlijnen
inzake overheidsopdrachten
Op 28 maart 2014 zijn er drie
nieuwe Europese richtlijnen
inzake overheidsopdrachten
gepubliceerd. De Europese
lidstaten hebben tot 18 april 2016
de tijd om deze richtlijnen om te
zetten in nationale regelgeving.
Voor het eerst is er een aparte
richtlijn voor
concessieovereenkomsten.

bezwaar aan voor de laatste, nog niet definitief geworden aanslag en
stelden een aansprakelijkheidsvordering in tegen de accountant.
Het indienen van fiscale aangiftes is een resultaatsverbintenis
De opdracht om de algemene boekhouding voor een klant te voeren
maakt een aannemingsovereenkomst uit. De opdracht om de jaarrekening
op te stellen en neer te leggen, de fiscale aangiftes te doen en nuttig
bezwaar aan te tekenen maakt dan weer een lastgevingsovereenkomst uit.
Voor die laatste soort overeenkomst is het niet voldoende dat de
accountant zijn best doet, er moet daadwerkelijk een resultaat bereikt
worden.
In het arrest stelde het hof van beroep vast dat de accountant het
overeengekomen resultaat – het indienen van fiscale aangiftes – niet had
bereikt. Nochtans beschikte hij over voldoende gegevens om de fiscale
aangiftes in te dienen. Dat blijkt uit de aangifte die de curatoren hadden
gedaan aan de hand van het gegevensdossier dat de accountant aan hen
had overgemaakt.
Wat het hof de accountant bijzonder kwalijk nam, is dat hij de klant nooit
in gebreke had gesteld voor wanbetaling of het niet-meedelen van
gegevens. De accountant alarmeerde de klant niet, hij liet het dossier
gewoon links liggen en zegde de overeenkomst zonder meer op toen het
kalf al hopeloos verdronken was.
Het hof was dan ook van mening dat de accountant moest opdraaien
voor de schade die hij door zijn gedrag had veroorzaakt. Het hof
veroordeelde hem tot betaling van het verschil tussen de effectief
opgelegde belastingen, met inbegrip van de aanslag geheime
commissielonen, en de belastingen die de klant normaal gezien had
moeten betalen als de aangifte correct was opgesteld en ingediend. De
aanslag ad 309% kon immers niet overeenstemmen met de werkelijk
verschuldigde belasting, omdat deze verhoogde aanslag een sanctie
uitmaakt voor het feit dat de belastingplichtige vennootschap kosten of
vergoedingen betaalt die niet verantwoord worden in een fiscale fiche.
Wat als de klant niet betaalt?
Een accountant wil uiteraard niet in de houdgreep van een onwillige en
slecht betalende klant raken. Dit valt evenwel eenvoudig te vermijden. De
accountant moet enkel de reflex hebben om tijdig in de pen te kruipen.
Daarbij zijn er twee mogelijkheden.
1. Als de accountant niet in staat is zijn opdracht tot een goed einde te
brengen, maar niet van plan is de samenwerking direct te beëindigen, dan
kan hij zich beroepen op de zogenaamde exceptio non adimpleti
contractus (ENAC). Dit betekent dat de accountant zijn eigen prestaties
kan opschorten als de klant zelf eerder in gebreke is met – bijvoorbeeld –
het bezorgen van de noodzakelijke informatie en/of het betalen van de
facturen van de accountant.

Voorts beogen de nieuwe regels
onder meer een betere toegang
voor KMO’s om aan
overheidsopdrachten te kunnen
deelnemen. Ook de mogelijkheden
voor aanbestedende overheden
om onderling samen te werken,
worden versoepeld. Bij de
gunning van overheidsopdrachten
zal tevens worden gestimuleerd
om sociale en ecologische
aspecten mee in aanmerking te
nemen bij de evaluatie van de
offertes.

Aangifte licht arbeidsongeval:
niet langer verplicht
Twee koninklijke besluiten – van 9
maart en 19 maart 2014 – hebben
enkele wijzigingen aangebracht
aan de regels omtrent de aangifte
van een arbeidsongeval bij de
arbeidsongevallenverzekeraar.
Als algemene regel geldt dat er van
elk arbeidsongeval een aangifte
moet gebeuren. Een licht
arbeidsongeval wordt vanaf 20
april 2014 echter van deze plicht
uitgesloten. Een licht ongeval
wordt omschreven als “een
ongeval dat noch tot een
loonverlies, noch tot een
arbeidsongeschiktheid heeft
geleid voor het slachtoffer, maar
enkel zorgen heeft vereist
waarvoor de tussenkomst van
een geneesheer niet nodig was
en die pas na het ongeval
werden toegediend enkel op de
plaats van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst”.

Het is wel van belang dat de accountant zijn klant waarschuwt dat hij de
ENAC zal toepassen. Een schriftelijke ingebrekestelling is dus
noodzakelijk voor wanbetalers of klanten die steevast onvolledige
stukken bezorgen.
2. Als de accountant van mening is dat elke verdere samenwerking
onmogelijk is, dan kan hij de samenwerking beëindigen. Wat geldt voor de
toepassing van de ENAC, geldt des te meer voor de eenzijdige
beëindiging van de overeenkomst. De accountant kan de samenwerking
niet zonder meer beëindigen; hij moet de klant minstens in gebreke
stellen.
Dit geldt zelfs voor het uitdrukkelijk ontbindend beding dat soms wordt
opgenomen in de algemene voorwaarden van een accountant. Dit beding
kan voorzien in de automatische beëindiging van de overeenkomst bij
niet-betaling. Het Hof van Cassatie heeft al geoordeeld dat ook voor de
toepassing van dit beding een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
De accountant moet er bij de beëindiging van de samenwerking ook
rekening mee houden dat hij de klant voldoende informeert over zijn
situatie en in het bijzonder over dwingende vervaltermijnen.
Goede reflexen, in het bijzonder bij de rotte appels die in elke
klantenportefeuille voorkomen, kunnen een debacle zoals hierboven
beschreven zeker vermijden.
(*) Hof van Beroep te Antwerpen, 5de kamer, 5 september 2013,
onuitgeg.
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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
email advocaten@crivits-persyn.be.
Hieronder vindt u een overzicht van de seminaries en events die
binnenkort plaatsvinden.

Als het ongeval nadien verergert,
moet er alsnog een aangifte
gebeuren binnen een termijn van
acht dagen na kennisname van de
verergering. De vrijstelling van
deze aangifteplicht geldt evenwel
enkel wanneer het licht
arbeidsongeval opgenomen wordt
in het register dat de werkgever
moet bijhouden.

Extra boetes voor wie niet
(tijdig) voldoet aan de
energieprestatie-eisen (EPB)
Alle gebouwen waarvoor vanaf 1
januari 2006 een aanvraag om te
bouwen of te verbouwen wordt
ingediend, moeten voldoen aan de
EPB-reglementering, zijnde de
energieprestatieregelgeving. Dit
betekent dat deze gebouwen een
bepaald niveau van thermische
isolatie, energieprestatie (isolatie,
energiezuinige
verwarmingsinstallatie, ventilatie,
...) en een gezond binnenklimaat
moeten behalen.
Het decreet van 14 maart 2014 (tot
wijziging van het Energiedecreet)
voert een dubbele deadline in voor
het indienen van de EPB-aangifte
(energieprestatie- en
binnenklimaataangifte), alsook
extra boetes voor wie niet voldoet
aan de reglementaire vereisten.
De bouwheer moet vooreerst
binnen de zes maanden de
aangifte indienen bij het Vlaams
Energieagentschap. Deze termijn
begint te lopen vanaf de
ingebruikname van het gebouw
(zoals bij een nieuwbouw) dan wel

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen (7 mei 2014)
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Praktische gids voor
vereffenaars van vennootschappen’ organiseert M&D Seminars op 7 mei
2014 in Leuven een studiedag over de taken en verplichtingen van de
vereffenaar bij het begin, tijdens en bij het einde van 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: Leuven, Faculty Club
Meer info: www.mdseminars.be
Verkeer (8 mei 2014)
Op 8 mei 2014 geeft mr. Alex De Visscher een voordracht over de
samenloop van gemeenrechtelijke en arbeidsongevallenvergoedingen bij
letselschade. De voordracht kadert in een drie-delige studiecyclus met als
thema “Verkeer” en die georganiseerd wordt door de Vlaamse Conferentie
van de Jonge Balie Gent.
Locatie: Vormingscentrum Guislain, Stropkaai te Gent
Meer info: (specifieke doelgroep)
Meer loon voor hetzelfde werk: optimalisatie tijdens en na het
einde van de arbeidsovereenkomst (20 mei 2014)
Op 20 mei 2014 geeft mr. Sofie Heyndrickx in samenwerking met de
Kortrijkse Balie een uiteenzetting over "'Buitenlandse werknemers in
België' en 'Verloning'. Deze uiteenzetting is een onderdeel van de
lessenreeks van de balie te Kortrijk inzake arbeidsrecht en sociaal recht.
Locatie: Kulak, E. Sabbelaan 53 8500 Kortrijk
Meer info: www.advocaat.be (specifieke doelgroep)
Tuchtrecht bij Overheidspersoneel (22 en 29 mei 2014)
Samen met Escala vindt op 22 en 29 mei 2014 een seminarie plaats over
tuchtrecht bij overheidspersoneel. Mr. Alex De Visscher stelt zich tot doel
het tuchtrecht op een toegankelijke en overzichtelijke manier te situeren
en te behandelen. Er wordt grondig ingegaan op alle facetten van het
tuchtrecht: het begrip, de bronnen, de strafbare feiten, de tuchtstraffen,
procedure, recht op verdediging, …
Locatie: Syntra West, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
Meer info: www.escala.be
Multi preventie (22 mei 2014)
Mr. Chris Persyn geeft tijdens de opleiding “Multi Preventie” op 22 mei
2014 een seminarie over aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid.

vanaf het beëindigen van de
vergunningsplichtige werken.
Bovendien voert
het wijzigingsdecreet in dat de
EPB-aangifte in ieder geval uiterlijk
vijf jaar na het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning
moet worden ingediend.
Als de aangifteplichtige de EPBaangifte niet (op tijd) indient, stuurt
het Vlaams Energieagentschap
eerst een aanmaning. Hierna kan
het agentschap overgaan tot het
opleggen van een boete, waarvan
de omvang in het wijzigingsdecreet
verviervoudigd werd, zodat deze
boete thans minimaal 1.000 euro
en maximaal 10.000 euro
bedraagt. Als ook de administratie
boete niet wordt betaald, volgt een
dwangsom per dag vertraging.
Deze boetes zijn eveneens van
toepassing als uit de EPB-aangifte
blijkt dat de decretale EPB-eisen
niet werden gerespecteerd.
Voormelde wijzigingen zijn in
werking getreden op 28 maart
2014.

Locatie: KaHo Leuven, Tiensestraat 102, 3000 Leuven
Meer info: projects.kahosl.be (specifieke doelgroep)
Je bedrijf verkopen en toch aan boord blijven (5 juni 2014)
Op 5 juni 2014 organiseert Bank Degroof samen met Crivits & Persyn
een avondcauserie over “Je bedrijf verkopen en toch aan boord blijven Hoe voorbereiden en de impact van een goede voorbereiding”. We
worden om de oren geslagen met tienduizenden op til staande/imminente
verkopen van bedrijven want, de babyboomers komen tot rust.
Uitsluitend wordt dan gesproken over een 100% verkoop waarbij wordt
uitgegaan van een (quasi-)onmiddellijk afscheid van de verkopende
aandeelhouder. Maar is dit steeds zo/zo voor de hand liggend? Is de
verkopende aandeelhouder wel in staat om het schip te verlaten? Wil hij
niet? Kan hij niet? Wat als prijsverwachting en financiering (door
kredietschaarste?) niet ten volle verzoenbaar zijn maar er wel een fit is
tussen kandidaat-koper en -verkoper? Of wat als de koper verlangt dat
verkoper zich nog (eens) commit/engageert voor een kortere of langere
periode? Door middel van uitgestelde betaling of prestatiegebonden
vergoedingen? Of eenvoudigweg omdat de verkoper nog niet klaar is om
afscheid te nemen? Net zoals in de liefde is de prille verliefdheid het
hevigst, maar wat na de wittebroodsweken? Hoe structureer je best
dergelijke afspraken? Tot wederzijdse tevredenheid? En wat is de impact
op de waardering? En hoe anticiperen op een echtscheiding? A
l'amiable of toch maar een vechtscheiding? Mr. Vanessa Ramon (Crivits
& Persyn) en Bert D’Huyvetter (Bank Degroof) delen die avond hun
ervaringen en inzichten bij dit proces.
Locatie: Crivits & Persyn (Brugge)
Meer info: (specifieke doelgroep)
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