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. 47 - 28 juni 2016:
Papier is gewillig, de alarmbel niet
Als bestuurders van vennootschappen vaststellen dat het nettoactief
gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal,
moeten ze de alarmbel luiden. Dat houdt in dat ze de algemene
vergadering binnen de twee maanden bijeenroepen om te
beraadslagen en te besluiten over het al of niet ontbinden van de
vennootschap en eventueel andere maatregelen. Ten laatste vijftien
dagen voor die vergadering moeten de bestuurders ook een bijzonder
verslag opmaken. Als ze voorstellen de activiteit voort te zetten, moet
dit verslag herstelmaatregelen beschrijven.
De procedure baadt in formalisme en de wet geeft weinig houvast over
de inhoud van dit verslag. In geval van tijdsdruk wordt al eens pro
forma een standaarddocument gebruikt. Een recent vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brugge toont aan dat nonchalant
formalisme zonder inhoud echter niet volstaat. Een pleidooi voor
maatwerk in tijden van standaardisatie.
Lees meer...

Duurzaam ondernemen is aan
de orde van de dag.
Bruno Timperman voegde de daad
bij het woord. Hij werd fietskoerier
en baat met CycloXpress een
koerierdienst uit die werkt in de
regio Oostende Gistel.
Crivits & Persyn steunt dit initiatief
van harte. Op de foto: Bruno
showt zijn koerierfiets op de
parking van Crivits & Persyn te
Brugge.

Advocaten in the picture
De advocaten en medewerkers van Crivits & Persyn zijn op vele
fronten actief. U verneemt hierover geregeld ook iets in onze
nieuwsbrief.
Lees meer...

Seminaries en studiedagen
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de
seminaries en studiedagen waarop onze advocaten spreken. Die

Moederschapsrust voor
zelfstandigen en vrije
beroepers: Versoepeld en
verlengd tot 12 weken

staan dikwijls open voor iedere geïnteresseerde en niet alleen voor
specifieke beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag 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...

Papier is gewillig, de alarmbel niet

Annick Alders

Advocaat
annick.alders@crivits-persyn.be
Als bestuurders van vennootschappen vaststellen
dat het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft
van het maatschappelijk kapitaal, moeten ze de
alarmbel luiden. Dat houdt in dat ze de algemene
vergadering binnen de twee maanden bijeenroepen
om te beraadslagen en te besluiten over het al of niet
ontbinden van de vennootschap en eventueel andere
maatregelen. Ten laatste vijftien dagen voor die
vergadering moeten de bestuurders ook een
bijzonder verslag opmaken. Als ze voorstellen de
activiteit voort te zetten, moet dit verslag
herstelmaatregelen beschrijven.
De procedure baadt in formalisme en de wet geeft
weinig houvast over de inhoud van dit verslag. In
geval van tijdsdruk wordt al eens pro forma een
standaarddocument gebruikt. Een recent vonnis van
de rechtbank van koophandel te Brugge toont aan dat
nonchalant formalisme zonder inhoud echter niet
volstaat. Een pleidooi voor maatwerk in tijden van
standaardisatie.
Als de alarmbelprocedure niet rigoureus gevolgd wordt, is de sanctie niet
min. Een ontbrekend bijzonder verslag betekent zonder meer de nietigheid
van de beslissing van de algemene vergadering. Als de algemene
vergadering niet bijeengekomen is om over de ontbinding te beslissen,
dan is het bestuur aansprakelijk voor de toename van het nettopassief
sindsdien. Lees: voor zo niet alle, dan toch dikwijls een groot deel van de
schulden.
Een bestuur dat niet al te voorzichtig is, kan op een aantal klippen varen.
Hieronder gaan we er kort op in.
1. Het bijzonder verslag moet inhoud hebben.
Hoewel de wet geen verplichte inhoud oplegt, staat een al te summier

Goed nieuws voor de vrouwelijke
zelfstandigen. De periode
waarvoor ze een
moederschapsuitkering kunnen
ontvangen (op voorwaarde dat ze
niet werken) wordt door een recent
Koninklijk Besluit van 13 mei 2016
verlengd en versoepeld.
De duur van de totale
moederschapsrust wordt 12
weken in plaats van 8 weken (en
13 weken bij een meerling). Het
verplicht gedeelte van de
moederschapsrust (1 week vóór
vermoedelijke bevallingsdatum en
2 weken na de bevalling) wijzigt
niet. In de daaropvolgende
facultatieve periode kan de
zelfstandige haar normale
beroepsactiviteit ook halftijds
uitoefenen, waarbij de termijn dan
wordt verlengd tot maximum 18
weken (of 20 weken bij een
meerling) en het bedrag van de
uitkering gehalveerd. De
facultatieve nabevallingsrust moet
worden opgenomen binnen 36
weken, in plaats 21 weken
voorheen.
Voor de inwerkingtreding van deze
regels is het wel nog wachten tot 1
januari 2017.

Systematische uitwisseling
van gegevens inzake water- en
energieverbruik in strijd tegen
sociale fraude
In het kader van de strijd tegen
sociale fraude, worden de
nutsbedrijven en
distributienetbeheerders wettelijk

verslag gelijk aan het ontbreken van het verslag.
2. De algemene vergadering moet effectief bijeenkomen en over
de ontbinding beslissen.
Zelfs als het bestuur bestaat uit leden van de algemene vergadering of de
algemene vergadering identiek is aan het bestuur, moet de vergadering
toch gehouden worden. Enkel het onomstotelijke bewijs dat de algemene
vergadering toch niet tot de ontbinding van de vennootschap beslist zou
hebben, kan de bestuurders behoeden voor aansprakelijkheid. Dat dit
bewijs achteraf moeilijk te leveren valt, bewijst de talrijke rechtspraak over
dit punt.
3. De algemene vergadering moet binnen de twee maanden
bijeenkomen.
Zowel de feitelijke kennis van het verlies van het nettoactief als de formele
kennis (die door het bestuur had moeten worden vastgesteld) doet de
termijn lopen. Na verloop van twee maanden stopt de verplichting om de
alarmbelprocedure te volgen niet, integendeel, ze blijft lopen. De
aansprakelijkheid van de bestuurders uiteraard ook.
In de casus waarover de rechtbank van koophandel zich recent boog*,
‘overwogen’ de zaakvoerders in hun bijzonder verslag de ontbinding van
de vennootschap omdat er geen activiteit meer was en de opbrengsten uit
een recente verkoop van de belangrijkste activa van de vennootschap
niet volstonden om de verliezen aan te zuiveren. Ze stelden geen
herstelmaatregelen voor. Het bijzonder verslag werd gepubliceerd bij de
neergelegde jaarrekening, die werd goedgekeurd door de algemene
vergadering. De vennootschap had op dat ogenblik geen schijn van kans
meer en was met een negatief eigen vermogen en een gebrek aan activa
ten dode opgeschreven.
Het faillissement dat volgde, was dan ook geen verrassing. De
zaakvoerders konden ten aanzien van de curatoren evenwel op geen
enkele manier aantonen dat de algemene vergadering effectief was
samengekomen om te beraadslagen over de ontbinding van de
vennootschap. Door dit gebrek aan bewijs werden de beide zaakvoerders
veroordeeld tot betaling van het grootste deel van het passief van het
faillissement.
Het argument dat beide zaakvoerders de enige aandeelhouders waren,
kon de rechtbank niet vermurwen. Die stelde immers dat het ‘onmogelijk
is om de uitkomst van de bespreking en de stemming op de algemene
vergadering te bewijzen indien deze nooit heeft plaatsgevonden’.
Een caveat dus, en minstens een pleidooi voor ernstig maatwerk.
(*) Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, 6 juni 2016
(onuitgeg.)
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verplicht om bepaalde gegevens
inzake water- en/of
energieverbruik systematisch - en
minstens éénmaal per jaar – aan
de inspectie van de Sociale
Zekerheid over te maken. Het
betreft gegevens met betrekking
tot het verbruik van particulieren
waarbij minstens 80% wordt
afgeweken (in meer of in min) van
een gemiddeld verbruik waarbij
rekening gehouden wordt met de
officieel meegedeelde
gezinssamenstelling.
Deze uitwisseling van
verbruiksgegevens moet de
sociale inspectie nog beter
toelaten om na te gaan of sociale
uitkeringen niet worden toegekend
op basis van een fictief adres. De
maatregel werd ingevoerd met een
wet van 13 mei 2016 en trad in
werking op 1 juni 2016.

BTW-plicht voor bestuurdersrechtspersonen
Zoals al aangekondigd in eerdere
nieuwsbrieven, zat het verplichte
BTW-stelsel voor bestuurders die
hun mandaat uitoefenen via een
rechtspersoon er al lang aan te
komen. Na herhaaldelijk uitstel is
de afschaffing van de
keuzevrijheid en dus de invoering
van de BTW-plicht uiteindelijk door
de BTW-administratie beslist per 1
juni 2016.
De verplichte onderworpenheid
aan het BTW-stelsel voor de
handelingen in uitvoering van hun
mandaat, geldt niet alleen voor een

Advocaten in the picture

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
De advocaten en medewerkers van Crivits & Persyn
zijn op vele fronten actief. U verneemt hierover
geregeld ook iets in onze nieuwsbrief.
Ons kantoor is verheugd te kunnen meedelen dat mr. Rik Crivits recent
werd verkozen als lid van de Raad van de Orde van advocaten van de
Brugse balie. Hij zal via die functie dan ook mee het de lokale beleid van
de balie kunnen helpen uitstippelen.
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Seminaries en studiedagen

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
In onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte
van de seminaries en studiedagen waarop onze
advocaten spreken. Die staan dikwijls open voor
iedere geïnteresseerde en niet alleen voor specifieke
beroepsgroepen. Wenst u een seminarie of studiedag
bij te wonen? Klik gewoon door op de bijhorende link.
Heeft u daarover vragen? Stuur ons gerust een e-mail
advocaten@crivits-persyn.be
Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: Must knows (21 oktober
2016)
In het kader van de 34ste UPV-cyclus, georganiseerd door Story
Publishers, zal mr. Neil Braeckevelt op vrijdag 21 oktober 2016 tijdens
een lunchcauserie een uiteenzetting geven omtrent de “Must knows" van
de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten.
Locatie: Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65 in Brugge
Meer info: volgt later

Voortbestaan vennootschap
oktober 2016)

na heengaan

bedrijfsleider
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Als ondernemer denkt men dagelijks na over de toekomst van het bedrijf.
Vele bedrijfsleiders bereiden ook een bedrijfsopvolging jaren vooraf voor.

(dagelijks of gedelegeerd)
bestuurder of zaakvoerder, maar
bijvoorbeeld ook voor een
vereffenaar, al dan niet aangesteld
door de rechtbank, die via een
rechtspersoon optreedt. De
beoogde rechtspersonen zijn dan
ook verplicht om zich vanaf deze
maand voor btw-doeleinden te
laten identificeren. Er geldt
bovendien geen onderscheid naar
gelang de genietende
onderneming. Ook prestaties
geleverd door een bestuurderrechtspersoon in een vzw of
openbare instelling vallen hier dus
onder.

Maar wat als de bedrijfsleider plots wegvalt? Voor een publiek van
boekhouders, accountants en fiscalisten wordt door mrs. Bram Baert en
Vanessa Ramon stilgestaan bij een aantal juridische aandachtspunten
van deze problematiek, specifieke topics belicht en enkele tips
meegegeven over wat op voorhand kan geregeld worden. Dit
avondseminarie wordt georganiseerd in samenwerking met AIO vzw
(Associatie voor Interne Opleiding vzw).
Locatie: ADMB, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge
Meer info: www.aiovzw.be (binnenkort online)
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