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. 38 - 29 september 2015:
De ‘slapende zaakvoerder’ en zijn onderwerping aan het
sociaal statuut
Voor het sociaal statuut der zelfstandigen is iemand ‘zelfstandig’
wanneer hij in België een beroepsbezigheid uitoefent zonder
verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of onder een
overheidsstatuut te vallen. In het eerste geval valt men onder de
sociale zekerheid voor werknemers, in het tweede geval onder die
voor ambtenaren. De term ‘uitoefenen’ is niet onbelangrijk: in principe
is men slechts verplicht onderworpen aan het sociaal statuut wanneer
men een (beroeps)activiteit uitoefent. En dat vergt ‘het stellen van
handelingen’. Maar wat met bestuurders en zaakvoerders van
vennootschappen die enkel ‘op papier’ tot mandataris zijn benoemd,
zonder dat zij dit mandaat ook werkelijk uitoefenen?
Lees meer...

De advocaat 2.0: juridische
dienstverlening in de digitale
wereld

Komende seminaries bij Crivits & Persyn
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 ‘slapende zaakvoerder’ en zijn onderwerping aan het

Meester Yves Vandendriessche
verzorgde op 18 september 2015
de rede voor de plechtige opening
van het gerechtelijk jaar
georganiseerd door de Orde van
Advocaten te Brugge. Hij had het
over de evolutie van het beroep
van de advocaat, waarbij in het
bijzonder digitalisering en online
aanwezigheid steeds meer aan
terrein winnen. Niet enkel de
relevante regelgeving in dat
verband kwam aan bod, maar ook
actuele tendensen en een aantal

sociaal statuut

Alain Uyttenhove

Advocaat
alain.uyttenhove@crivits-persyn.be
Voor het sociaal statuut der zelfstandigen is iemand
‘zelfstandig’
wanneer
hij
in
België
een
beroepsbezigheid uitoefent zonder verbonden te zijn
door een arbeidsovereenkomst of onder een
overheidsstatuut te vallen. In het eerste geval valt men
onder de sociale zekerheid voor werknemers, in het
tweede geval onder die voor ambtenaren. De term
‘uitoefenen’ is niet onbelangrijk: in principe is men
slechts verplicht onderworpen aan het sociaal statuut
wanneer men een (beroeps)activiteit uitoefent. En dat
vergt ‘het stellen van handelingen’. Maar wat met
bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen
die enkel ‘op papier’ tot mandataris zijn benoemd,
zonder dat zij dit mandaat ook werkelijk uitoefenen?
Twee tegenstrijdige interpretaties
De toepassing van de algemene regel op bestuurders of zaakvoerders
van vennootschappen heeft in het verleden – en nu nog steeds – zeer
vaak aanleiding gegeven tot problemen. De oorzaak hiervoor lag in twee
artikelen uit het sociaal statuut der zelfstandigen die op het eerste gezicht
moeilijk met elkaar te verenigen waren. Volgens artikel 3 van het K.B. nr.
38 werd van personen die tot bestuurder of zaakvoerder ‘benoemd
waren’ in een vennootschap die aan de Belgische belastingen
onderworpen is, vermoed dat ze in België een zelfstandige
beroepsbezigheid uitoefenden. Volgens dit artikel volstond een louter
formele ‘benoeming’ als bestuurder of zaakvoerder om onderworpen te
worden aan het sociaal statuut. Artikel 2 van het uitvoeringsbesluit stelde
dan weer dat de ‘uitoefening’ van een mandaat werd vermoed de
uitoefening van een verzekeringsplichtige activiteit te zijn. Artikel 2 leek
dus meer in overeenstemming met het algemene idee achter het stelsel.
Alleen stond het lager in de hiërarchie der normen en moest het dus
wijken voor het striktere artikel 3 van het K.B. nr. 38.
Hoewel artikel 3 om een heel specifieke reden in het K.B. nr. 38 was
geslopen, leidde de ogenschijnlijke tegenstrijd tussen beide artikelen in de
praktijk tot grote rechtsonzekerheid. Sommige rechtbanken gingen uit van
een strikte lezing van de wet, waarbij een loutere formele benoeming tot
bestuurder of zaakvoerder voldoende was om als verzekeringsplichtig te
worden beschouwd. Wie als bestuurder of zaakvoerder benoemd was,
werd aan bijdragen onderworpen, ook al was die benoeming slechts
‘voor de vorm’ en werd het mandaat niet uitgeoefend. Vaak kwam hier dan
nog eens een discussie bij over het onbezoldigde karakter van het
mandaat en de impact ervan op de verzekeringsplicht.
Andere rechtbanken waren niet te vinden voor een al te strikte lezing van

beschouwingen omtrent hetgeen
de beroepsgroep mogelijk nog te
wachten staat.
De tekst ter ondersteuning van de
rede van meester
Vandendriessche, zoals verdeeld
aan het publiek, verschijnt
eerstdaags op onze website.

Buitengerechtelijk invorderen
van onbetwiste facturen weer
een stap dichterbij
In onze nieuwsbrief van mei 2015
berichtten wij over een mogelijke
nieuwe administratieve procedure
tot invordering van niet-betwiste
schuldvorderingen. Thans werd
het zogenaamde ‘potpourri’wetsontwerp door Minister Geens
neergelegd en vindt de bespreking
ervan plaats in het Parlement.
Meteen zijn de details van de
procedure, zoals ze momenteel
voorligt, bekend. Wat betekent het
voorstel voor ondernemers die
geconfronteerd worden met
onbetaalde facturen?
In plaats van naar de rechter te
moeten stappen, zouden
ondernemers beroep kunnen
doen op een gerechtsdeurwaarder
voor het innen van een onbetaalde
factuur mits deze schuld onbetwist
is. Let wel, dit zou enkel mogelijk
zijn in een B2B-context, met als
criterium de inschrijving in de
KBO, én er moet nog steeds
beroep worden gedaan op een
advocaat. Het wetsvoorstel
voorziet immers dat enkel een
advocaat de gerechtsdeurwaarder

het K.B. Zij stelden dat het sociaal statuut der zelfstandigen vóór alles het
(bewijs van het) bestaan van een ‘beroepsactiviteit’ impliceerde. Geen
‘activiteit’ betekende geen onderwerping aan het sociaal statuut. Wie voor
deze rechtbanken dus opwierp dat hij of zij weliswaar formeel tot
bestuurder of zaakvoerder was benoemd, maar geen handelingen stelde
die konden worden beschouwd als de ‘veruitwendiging’ van dit mandaat,
kon aan de bijdrageplicht ontsnappen.
Daadwerkelijke uitoefening
Hoewel deze wetgeving recent is gewijzigd, blijft de discussie in de
praktijk nog zeer levendig. Heel veel lopende juridische procedures
hebben immers betrekking op situaties uit het verleden, waarbij de strijd
der opinies nog sterk wordt gevoerd. Daarvan getuigt een recent vonnis
(van 5 juni 2015) van de arbeidsrechtbank te Kortrijk, waarbij de
rechtbank duidelijk koos voor een minder strikte lezing van de wet.
Volgens de rechtbank is het niet het mandaat zelf, maar wel de
‘daadwerkelijke
uitoefening
ervan’
die
aanleiding
geeft
tot
verzekeringsplicht. Een goed vonnis dus voor de ‘slapende zaakvoerder’,
dat wil zeggen al wie slechts ‘op papier’ tot bestuurder of zaakvoerder is
benoemd.
Wat het (ontbreken van) bewijs van daadwerkelijke uitoefening betrof,
hechtte de rechtbank, samen met het feit dat er geen echte tegenindicaties
waren, groot belang aan de vaststelling dat de betrokken mandataris
tijdens de periode van zijn benoeming naar het buitenland was verhuisd.
Dit standpunt lijkt ingegeven door een pragmatische kijk op de wetgeving,
maar een evidentie is het niet. In oudere rechtspraak laat diezelfde
rechtbank over exact dezelfde problematiek immers een volledig ander
geluid horen, eerder aansluitend bij een strikte interpretatie van de wet.
Die diversiteit in standpunten vinden we ook bij andere rechtbanken terug.
Aanstelling of mandaat als indicatie voor beroepsbezigheid
In de loop van 2014 heeft de wetgeving op dit vlak enkele wijzigingen
ondergaan, maar de vraag is of hiermee de discussie is uitgeklaard. In de
huidige stand van de wetgeving worden personen die ‘aangesteld’ zijn tot
bestuurder of zaakvoerder in een vereniging of vennootschap met een
exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard, of die zonder
aangesteld te zijn een mandaat uitoefenen in een dergelijke vereniging of
vennootschap, op weerlegbare wijze geacht een zelfstandige
beroepsbezigheid uit te oefenen. Een zelfs niet eens zó strikte lezing van
de wet laat nog steeds toe te besluiten dat de verzekeringsplicht ontstaat
door het loutere feit van de ‘aanstelling’ als mandataris, zonder dat
hiervoor een daadwerkelijke uitoefening is vereist.
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kan instrueren tot invordering van
de onbetwiste schuld.
Zodra de procedure werd
geïnitieerd door een advocaat,
moet de schuldenaar
voorafgaandelijk worden
aangemaand tot betaling door de
gerechtsdeurwaarder. Deze
aanmaning moet verplicht een
betalingstermijn van 1 maand
voorzien. De schuldenaar kan
binnen deze termijn hetzij betalen,
hetzij betalingsfaciliteiten vragen,
hetzij de schuld alsnog betwisten.
Opdat de gerechtsdeurwaarder
rekening zou houden met de
betwisting, moet deze (formeel)
gemotiveerd zijn.
Ingeval de schulden niet op
gemotiveerde wijze werden
betwist, niet werden betaald en
indien er geen betalingsfaciliteiten
werden toegekend, kan de
gerechtsdeurwaarder een
uitvoerbare titel bekomen op basis
waarvan, zo nodig, met dwang kan
worden ingevorderd.
Tot slot merken we op dat de
interesten en sancties (denk aan
een schadebeding in de algemene
voorwaarden van een
onderneming) wegens laattijdige
betaling van de factuur in deze
procedure maximaal 10% kunnen
bedragen van de hoofdsom van de
schuld.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Komende seminaries bij Crivits & Persyn

Deregulering inzake het
aankondigen van
prijsverminderingen

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
Multidisciplinaire basisvorming (30 september 2015)
In het kader van de cyclus “Multidisciplinaire basisvorming” geeft mr.
Chris Persyn op 30 september 2015 (voormiddag) een uiteenzetting over
de juridische aspecten inzake arbeidsveiligheid.
Locatie: KaHo Gent, Technologiecampus
Smetstraat 1, 9000 Gent
Meer info: specifieke doelgroep

Gent,

Gebroeders

De

Aanvullende vorming voor preventieadviseurs (30 september
2015)
Mr. Chris Persyn geeft op 30 september 2015 (namiddag), in
samenwerking met KaHo Gent, een case study inzake Juridisch aspect
van het welzijnsbeleid, dit in het kader van de cyclus “Aanvullende
vorming voor preventieadviseurs”.
Locatie: KaHo Gent, Technologiecampus
Smetstraat 1, 9000 Gent
Meer info: specifieke doelgroep
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Arbeidsrecht en aansprakelijkheid van de preventieadviseur:
psychosociale aspecten (1 oktober 2015)
Mr. Sofie Heyndrickx geeft op 1 oktober 2015 in samenwerking met KaHo
Leuven een uiteenzetting betreffende arbeidsrecht en aansprakelijkheid
van de preventieadviseur psychosociale belasting, dit in het kader van de
aanvullende vorming voor preventieadviseurs.
Locatie: KaHo Sint-Lieven - Blekerijstraat 23-29, 1000 Brussel
Meer info: specifieke doelgroep

Dierenartsen, reclame en overige marktpraktijken (12 oktober

Een recent wetsontwerp van 27
augustus 2015 voorziet in een
aantal wijzigingen in het Wetboek
van economisch recht (‘WER’).
Naast het wegwerken van een
aantal kinderziektes, heeft dit
wetsontwerp tot doel het WER in
overeenstemming te brengen met
het Europees recht.
In een arrest van 10 juli 2014
oordeelde het Europese Hof van
Justitie immers dat de Belgische
regels inzake het aankondigen van
prijsverminderingen in strijd zijn
met de Europese richtlijn
oneerlijke handelspraktijken. Deze
regels bepalen onder meer dat
aankondigingen van
prijsverminderingen enkel mogelijk
zijn wanneer de nieuwe prijs lager
is dan de referentieprijs, zijnde de
laagste prijs die de onderneming
heeft toegepast in de loop van de
maand voorafgaand aan de
aankondiging van de nieuwe prijs.
Een gelijkaardige regeling die geldt
voor aankondigingen van
prijsverminderingen in het kader
van de solden werd tevens
veroordeeld.
In de nasleep van dit arrest
voorziet het wetsvoorstel om de
betreffende regels op te heffen. Dit
zou het geval zijn voor zowel de
algemene regeling als voor de
regelingen voor solden,
uitverkoop en vrije beroepen.
Dit alles betekent niet dat er een
volledige vrijgeleide voor
ondernemers zou ontstaan inzake
deze materie. Het verbod op
oneerlijke handelspraktijken en,
meer in het bijzonder, misleidende
informatie met betrekking tot de

prijs blijft immers wél
onverminderd gelden.

2015)
Op 12 oktober 2015 geeft mr. Yves Vandendriessche een seminarie
omtrent de toepasbaarheid van de regelgeving inzake marktpraktijken en
consumentenbescherming op het beroep van de dierenartsen.
Locatie: UGent - faculteit dierengeneeskunde, Merelbeke
Meer info: specifieke doelgroep

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van
de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten (14 oktober
2015)
In samenwerking met M&D Seminars geven mr. Annick Alders en mr.
Mariël Van Vynckt een studienamiddag met een praktijkgericht overzicht
van de vereffening, zowel vanuit de positie van de vereffenaar als deze
van de schuldeiser. Bijzondere aandacht gaat naar het scenario van de
deficitaire vereffening.
Locatie: Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
Meer info: www.mdseminars.be

Juridische aspecten ivm welzijn op het werk (14 oktober 2015)
Op 14 oktober geeft mr. Charline Bulteel in samenwerking met Syntra
West een uiteenzetting omtrent de inleiding tot het arbeidsongevallenrecht,
dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.
Locatie: Syntra West, Spoorwegstraat 14 , 8200 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Juridische aspecten van arbeidsveiligheid (22 oktober 2015)
In samenwerking met Syntra West geeft mr. Chris Persyn op 22 oktober
een uiteenzetting over de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk,
dit eveneens in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220 , 8500 Kortrijk
Meer info: specifieke doelgroep
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Drie maanden tijd voor beroep
tegen weigeringsbeslissing
van RSZ
De RSZ-wet bevat de mogelijkheid
dat de werkgever die niet, laattijdig
of op gebrekkige wijze zijn
socialezekerheidsverplichting
nakomt en daarvoor
burgerrechtelijk gesanctioneerd
wordt in de vorm van het betalen
van bijdrageopslagen,
vergoedingen en interesten, de
RSZ kan verzoeken om hem
vrijstelling of vermindering van de
te betalen bedragen te verlenen.
De werkgever aan wie deze
mildering wordt geweigerd, kan
hiertegen beroep instellen bij de
arbeidsrechtbank. Tot voor kort
was hiervoor geen beroepstermijn
bepaald. De wet houdende diverse
bepalingen inzake sociale zaken
brengt daar nu verandering in en
stelt de beroepstermijn vast op
drie maanden na de kennisgeving
van de weigering.
De beroepstermijn geldt in
principe voor alle weigeringen
waarvan kennis werd gegeven
vanaf 1 september 2015.
Weigeringen waarvan kennis
gegeven vóór deze, kunnen door
de RSZ opnieuw ter kennis
worden gebracht zodat de
beroepstermijn vanaf dan begint te
lopen. Voortaan doet u er dan ook
goed aan het tijdstip van de
kennisgeving en de

beroepstermijn in het oog te
houden.
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