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. 41 - 18 december 2015:
Het Justitieplan: na potpourri komt nieuw
vennootschapsrecht
Bent u bang voor het vreemde? Hebt u een hekel aan verandering? U
bent niet alleen, maar minister van Justitie Koen Geens deelt die angst
alvast niet. De minister kondigde op 10 november 2015 een grondige
wijziging aan die ons vennootschapsrecht aantrekkelijker moet maken.
Hij wil daarmee buitenlandse ondernemers aanzetten om naar ons
land te migreren en te kiezen voor een Belgische vennootschap. De
wijziging van het vennootschapsrecht is maar een onderdeel van een
veelomvattend ambitieus plan om justitie moderner en goedkoper te
maken. De uitvoering van dit Justitieplan is al van start gegaan met een
eerste ‘potpourriwet’. De wijzigingen die de minister plant, gaan verder
dan cosmetische ingrepen en zijn relevant voor ondernemingen. In
deze nieuwsbrief kijken we hoopvol vooruit.
Lees meer...

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...

BTW-plicht voor bestuurdersrechtspersonen nogmaals
uitgesteld
In onze nieuwsbrief van december
2014 (nr. 31) wezen wij u er op
dat bestuurders, zaakvoerders en
vereffenaars van een
vennootschap die ervoor opteren
om hun mandaat uit te oefenen via
een rechtspersoon de keuze
hebben om hun vergoeding voor
deze prestaties met of zonder
BTW aan te rekenen, maar dat
deze keuze zou worden
afgeschaft.
De verplichte identificatie als BTWplichtige werd reeds meermaals
uitgesteld en wordt nu opnieuw
met drie maanden uitgesteld. De
regeling zal, zoals het er
momenteel uitziet, pas ingaan op 1
april 2016.

Het Justitieplan: na potpourri komt nieuw
vennootschapsrecht

Rik Crivits

Advocaat / Vennoot
rik.crivits@crivits-persyn.be
Bent u bang voor het vreemde? Hebt u een hekel aan
verandering? U bent niet alleen, maar minister van
Justitie Koen Geens deelt die angst alvast niet. De
minister kondigde op 10 november 2015 een
grondige wijziging aan die ons vennootschapsrecht
aantrekkelijker moet maken. Hij wil daarmee
buitenlandse ondernemers aanzetten om naar ons
land te migreren en te kiezen voor een Belgische
vennootschap.
De
wijziging
van
het
vennootschapsrecht is maar een onderdeel van een
veelomvattend ambitieus plan om justitie moderner en
goedkoper te maken. De uitvoering van dit Justitieplan
is al van start gegaan met een eerste ‘potpourriwet’.
De wijzigingen die de minister plant, gaan verder dan
cosmetische ingrepen en zijn relevant voor
ondernemingen. In deze nieuwsbrief kijken we
hoopvol vooruit.
Het plan: justitie moderniseren
Drie ‘potpourriwetten’ zijn het voorgerecht van het Justitieplan. Met deze
wetten komen allerhande ingrepen op ons af die vooral de procedure en
de structuren efficiënter moeten maken. In het oog springt de mogelijkheid
om B2B-facturen gerechtelijk in te vorderen zonder tussenkomst van de
rechtbank. Deze vernieuwing is opgenomen in de wet van 19 oktober
2015, maar treedt pas later in werking, ten laatste op 1 september 2017.
De maatregel is niet alleen nuttig, maar beoogt ook een budgettair effect.
Het Justitieplan bevat veel hoofdschotels. Het is de bedoeling de
basiswetgeving uit de grote wetboeken aan te pakken: het Burgerlijk
Wetboek, het Wetboek van Economisch recht en het Wetboek van
Vennootschappen.
In
dit
artikel
snijden
we
alleen
de
vennootschapsschotel aan. We verwachten er veel van. Koen Geens is
in
onze
middens
immers
beter
bekend
als
professor
vennootschapsrecht. Al voor hij minister was, wilde hij het
vennootschapsrecht hervormen. Het huidige plan is voorbereid door het
Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, dat gespecialiseerde
professoren en onderzoekers van alle rechtsfaculteiten groepeert. De
volledige tekst van het beleidsplan in verband met vennootschappen is te
lezen op hun website. De geplande wijzigingen zijn goed doordacht en vrij
concreet. We belichten hieronder enkele aspecten.
Minder vennootschappen, beter vennootschapsrecht
De professoren die het Centrum voor Vennootschapsrecht bevolken,

Zwartwerk in horecasector
minder aantrekkelijk
Zoals aangekondigd heeft de
wetgever voorzien in drie
maatregelen die het zwartwerk in
de horecasector minder
aantrekkelijk moeten maken. De
maatregelen zijn van toepassing
sinds 1 december 2015, met
uitzondering van de derde
maatregel die reeds op 1 juli 2015
in werking is getreden.
Een eerste maatregel is de
invoering van de flexi-job die
inhoudt dat het loon niet
onderworpen is aan belastingen
en waarop enkel een bijzondere
socialezekerheidsbijdrage van 25
% door de werkgever is
verschuldigd. Voorwaarde is wel
dat het een bijverdienste betreft en
de flexi-job-werknemer dus een
andere hoofdjob heeft waarin er
sociale bijdragen worden betaald.
Een tweede maatregel bestaat erin
dat het overurenkrediet naar 300
uren wordt opgetrokken, wat
impliceert dat er met betrekking tot
deze uren op vraag van de
werknemer geen inhaalrust moet
worden verleend en er ook geen
belastingen, noch overloontoeslag
zijn verschuldigd. Voor
ondernemingen die gebruik maken
van de witte kassa, wordt het
krediet naar 360 uren
opgetrokken.
Een derde maatregel voorziet dat
er voortaan gedurende 200 dagen
per jaar gebruik kan worden

zijn realistisch. Ze erkennen dat ondernemers eerder wakker liggen van
fiscaliteit dan van vennootschapsrecht. Niettemin kan een inhoudelijk
goed en logisch gestructureerd vennootschapsrecht ook ondernemers
aantrekken. De auteurs nemen zowaar de Delaware-vennootschappen
als voorbeeld. De staat Delaware is bekend om zijn helder
vennootschapsrecht, waardoor het er erg makkelijk is om
vennootschappen op te richten. De verwijzing is toch wat verrassend. De
Delaware-vennootschapsvorm wordt ook al eens gebruikt door
ondernemers met minder goede bedoelingen. Om een goed en logisch
gestructureerd geheel te bekomen wil het Justitieplan een eenvoudiger
vennootschapsrecht en vennootschappen die makkelijker kunnen
verhuizen zonder hun structuur aan te passen.

gemaakt van het systeem van
gelegenheidsarbeid. Hierin wordt
eveneens van een verlaagde
sociale bijdrage genoten.
Kortom, drie maatregelen die erop
zijn gericht om de kloof tussen het
bruto- en nettoloon te verkleinen.

1. Eenvoudiger: minder soorten vennootschappen
Het vennootschapsrecht zal eenvoudiger worden door het onderscheid
tussen burgerlijke en handelsvennootschappen af te schaffen. Dat
onderscheid is voorbijgestreefd. Waarom moet een artsen- of een
advocatenvennootschap (burgerlijk) aan andere regels onderworpen zijn
dan de handelsvennootschap van een aannemer? Beoefenaars van een
vrij beroep willen hun onderneming om dezelfde redenen als aannemers
in een vennootschapsstructuur onderbrengen. Op dat vlak zijn ze gelijk
en moeten ze dus gelijk worden behandeld.
Het principe ‘Less is more’ wordt nog eens toegepast door het aantal
vennootschapsvormen te reduceren. Het is de bedoeling nog slechts vier
vormen over te houden: de bvba, de nv, de cvba en de maatschap.
De bvba zou in deze indeling de basisvennootschap met
rechtspersoonlijkheid worden. De kapitaalvereiste was de sluitsteen van
de rechtspersoonlijkheid. U weet wel, om een bvba te kunnen opstarten
moeten de oprichters zich persoonlijk engageren om een
minimumkapitaal van 18.550 euro aan te brengen. De ondernemer die
een vennootschap opricht, beperkt meteen zijn persoonlijke
aansprakelijkheid tot dit maatschappelijk kapitaal. In de praktijk blijkt echter
dat het kapitaal even snel kan verdwijnen als het gestort is. Een innovatie
die wordt aangekondigd is het afschaffen van deze kapitaalvereiste. Als
alternatief wordt gedacht aan scherpere verplichtingen voor de oprichters
en een verhoogde aansprakelijkheid van bestuurders. Bij de oprichting
zal een beter uitgewerkt financieel plan nodig zijn. Een verhoogde
aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders is nu al een trend. Zij
worden geregeld persoonlijk aangesproken, onder meer door de fiscus.
Voor het overige zou de bvba zeer flexibel worden. Basisstatuten kunnen
uit de wet worden geplukt, maar veel kan op maat worden gesneden.
De eenpersoons-nv zal kunnen, net zoals de eenpersoons-bvba.
Bovendien zal in de nv een unieke bestuurder kunnen worden
aangesteld, met ontslagbescherming. Nu is dit in het Belgisch recht
onmogelijk. Elke bestuurder van een nv kan vandaag op elk moment,
zonder reden en zonder recht op vergoeding of opzeggingstermijn,

Het Hof van Cassatie spreekt
zich uit over de dwangsom in
een internationale context
De zaak-Keisse is omwille van de
media-aandacht doorheen de jaren
velen niet onbekend, en krijgt nu
een nieuw staartje. De wielrenner
werd naar aanleiding van
dopingperikelen geschorst door
het TAS. Keisse hield zijn
onschuld echter staande en
bekwam via de Belgische
kortgeding rechter de schorsing
van de beslissing van het TAS. De
naleving van deze beslissing werd
gekoppeld aan een dwangsom. De
internationale wielerunie UCI wou
zich hier niet bij neerleggen en
verbood Keisse ondanks het
Belgische vonnis met dwangsom,
om deel te nemen aan een
wielerwedstrijd in Duitsland. Het
Brusselse hof van beroep
besliste in 2014 dat de UCI de
dwangsom moest betalen aan
Keisse.
In een nieuwe episode in dit
verhaal, heeft het Hof van
Cassatie het hof van beroep
evenwel teruggefloten. In een
arrest van 29 oktober 2015
oordeelde het Hof immers dat de
dwangsom verbonden aan een

worden buitengezet.
2. Met een zelfgekozen nationaliteit
Het verhuizen van een vennootschap zou in een Europese context zeer
eenvoudig moeten zijn, maar dat is het niet. Een vennootschap verhuizen
leidt tot het veranderen van nationaliteit en verplicht tot het aanpassen van
de vennootschapsstructuur. Zo één is Europa nog niet dat overal
dezelfde regels gelden. Het stapje dat de minister wil zetten is het
veranderen van een theoretisch concept door de statutaire zetelleer in te
voeren. De nationaliteit van een vennootschap wordt die van de plaats
waar de statutaire zetel is gevestigd. Anders gezegd: de aandeelhouders
bepalen in de statuten de nationaliteit van een vennootschap. De
maatregel laat volop activiteit in het buitenland toe zonder dat daardoor de
nationaliteit van een Belgische vennootschap verandert. Vandaag houdt
het Belgisch recht rekening met de werkelijke zetel, dit is de plaats waar
de vennootschap het voornaamste centrum van haar belangen heeft. Dit
leidt tot onzekerheid voor oorspronkelijk Belgische vennootschappen die
belangrijke activiteiten in het buitenland hebben. Blijven ze Belgisch of
worden ze ‘vreemd’?
3. Doel: meer Belgische vennootschappen
De hoopvolle gedachte achter de wijzigingen is dat buitenlandse
ondernemingen verleid worden om Belgische rechtsvormen te kiezen
voor hun activiteiten in België en dat Belgische ondernemers zo gelukkig
zijn met hun Belgische vennootschap dat ze deze meenemen naar het
buitenland. We willen zowaar de immigratie aantrekken!
Besluit
Verandering kan goed zijn, een vreemdeling welkom. Dat is de essentie
van de Europese Unie. Het is een goede zaak dat ook buitenlandse
ondernemingen voor ons land kiezen en zo de economische activiteit
stimuleren. Een aangepast vennootschapsrecht kan hiertoe bijdragen, al
zijn daarmee niet alle hinderpalen uit de weg geruimd.

veroordeling die gedeeltelijk in het
buitenland moet worden voldaan,
enkel kan worden toegekend
indien die veroordeling uitvoerbaar
werd verklaard in dat land.

Voortaan kan ook wettelijk
samenwonende partner
vertegenwoordiger zijn voor
rechtbank
Indien u voor de vrederechter, de
rechtbank van koophandel of de
arbeidsrechtbank moet
verschijnen, maar u op de zitting
niet aanwezig kan zijn, voorziet de
wet dat u zich kan laten
vertegenwoordigen door uw
echtgeno(o)t(e) of door een bloedof aanverwant voor zover u deze
een schriftelijke volmacht
meegeeft.
Sinds 6 september 2015 kan ook
uw wettelijk samenwonende
partner u voor deze rechtbanken
vertegenwoordigen. De
onduidelijkheid die hierover eerder
bestond, is nu dus definitief van
de baan.

Hoop is het sleutelwoord in deze eindejaarsperiode. Het Justitieplan – dat
ook een lang hoofdstuk over veiligheid bevat – is hoopgevend.
En hiermee zijn we uitgepraat voor 2015. We wensen u een prettige kerst
en een gelukkig 2016!
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Komende seminaries bij Crivits & Persyn

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be

Uitvoeringsbesluit
omgevingsvergunning
eindelijk goedgekeurd
De Vlaamse Regering keurde op
27 november 2015 het ontwerp
van uitvoeringsbesluit betreffende

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
Juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk (15 december
2015)
Op 15 december 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, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
Meer info: specifieke doelgroep

Online contracteren en de digitalisering van de advocatuur (13
januari 2016)
Mr. Yves Vandendriessche geeft op 13 januari 2016, in samenwerking
met het Vormingsinstituut voor Advocaten van de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel, tijdens de studienamiddag “De advocaat
gaat digitaal” een uiteenzetting omtrent “Online contracteren en de
digitalisering van de advocatuur”.
Locatie: Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
Meer info: specifieke doelgroep

De knoop van de vereffening ontbonden. Praktische leidraad voor
vereffenaars van vennootschappen (19 februari 2016)
In het kader van de 33ste UPV-cyclus zal mr. Annick Alders op 19
februari 2016 een seminarie geven voor vereffenaars van
vennootschappen.
In tegenstelling tot de faillissementsprocedure, blijkt de afwikkeling van de
vereffening van een vennootschap heel wat minder bekend, zeker als het
om een deficitaire vereffening gaat. Aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk geeft de spreker praktische informatie en tips aan vereffenaars
van in het begin van de vereffening tot na de afsluiting ervan.
Locatie: Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65, 8000 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie (8 maart 2016, 24

de omgevingsvergunning eindelijk
goed.
Dit betekent dat het definitieve
uitvoeringsbesluit betreffende de
omgevingsvergunning in het
Belgisch Staatsblad zal worden
gepubliceerd om dan vervolgens
één jaar later in werking te treden.
De inwerkingtreding van het
decreet van 25 april 2014
houdende de
omgevingsvergunning en haar
uitvoeringsbesluit zal aldus,
afhankelijk van het ogenblik van
publicatie, eind 2016 of begin
2017 plaatsvinden.
De effectieve introductie van de
omgevingsvergunning, die de
(procedure van de)
stedenbouwkundige, milieu- en
verkavelingsvergunning integreert
en een nieuwe benaming geeft,
komt dus alweer een stap
dichterbij.
Wij houden u hiervan uiteraard op
de hoogte.

maart 2016 en 21 april 2016)
In samenwerking met Confocus verduidelijken mr. Chris Persyn en mr.
Mariël Van Vynckt tijdens de curator opleiding in de praktijk hoe men met
insolventie, faillissementen, personeel, onroerend goed en andere
thema's omgaat.
Locatie: 8 maart 2016 te Berchem, 24 maart 2016 te Gent, 21 april 2016 te
Hasselt
Meer info: www.confocus.be
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