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. 49 - 25 oktober 2016:
IOS (Invordering van Onbetwiste Schulden): een nieuwe
procedure met bijwerkingen
Sinds kort is het mogelijk onbetwiste facturen buitengerechtelijk te
innen. We kondigden het u al aan in onze nieuwsbrief van 24
november 2015, maar sinds 2 juli 2016 is de wet hierover van kracht.
De nieuwe procedure kreeg de naam IOS (Invordering van onbetwiste
schulden). In deze bijdrage gaan we dieper in op de procedure, de
voor- en nadelen en de risico’s ervan.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn 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
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...

Aannemers binnenkort ook
verplicht om
aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten
Op 20 oktober 2016 keurde de
ministerraad een voorontwerp van
wet goed dat als doel heeft nu ook
een verplichte tienjarige burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering in
te voeren voor aannemers en
andere dienstverleners in de
bouwsector van werken in
onroerende staat. Tot nu zijn
alleen architecten wettelijk verplicht
zo’n verzekering af te sluiten.
Hoewel het Grondwettelijk Hof dit
eerder al niet discriminerend achtte
voor architecten tegenover andere
bouwpartners, wordt nu toch een
wetgevend initiatief genomen om
de verplichting uit te breiden.

IOS (Invordering van Onbetwiste Schulden): een nieuwe
procedure met bijwerkingen

Saskia Wybo

Paralegal
saskia.wybo@crivits-persyn.be
Sinds kort is het mogelijk onbetwiste facturen
buitengerechtelijk te innen. We kondigden het u al aan
in onze nieuwsbrief van 24 november 2015, maar
sinds 2 juli 2016 is de wet hierover van kracht. De
nieuwe procedure kreeg de naam IOS (Invordering
van onbetwiste schulden). In deze bijdrage gaan we
dieper in op de procedure, de voor- en nadelen en de
risico’s ervan.
Waarom deze nieuwe procedure?
Het eerste doel van de wet (art. 1394/20-27 van het Gerechtelijk Wetboek)
is de invordering van onbetwiste handelsschulden goedkoper,
eenvoudiger en sneller te laten verlopen. Europa heeft dit bij richtlijn
opgedragen aan alle lidstaten. Het tweede doel is de werklast bij de
(griffies van de) rechtbanken van koophandel te verminderen.
Toepassingsgebied
De procedure kan worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
- De schuldvordering is onbetwist, vaststaand en opeisbaar op de dag
van aanmaning.
- Het gaat om de vordering van een geldsom.
- Zowel de schuldeiser als de schuldenaar zijn ondernemingen
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en de schuld
vloeit voort uit handelingen die verricht zijn in het kader van de activiteit
van die ondernemingen (B2B).
Het gebruik van de procedure is uitgesloten:
- Voor vorderingen of schulden van particulieren en publieke overheden.
- Bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling
en andere vormen van wettelijke samenloop.
- Voor invordering van niet-contractuele schuldvorderingen, tenzij deze
(a) het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen schuldeiser en
schuldenaar of van een schuldbekentenis, of (b) betrekking hebben op
schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.
Hoe verloopt de procedure?
IOS vereist de tussenkomst van een
gerechtsdeurwaarder en verloopt in vijf stappen.
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Cassatie verduidelijkt
aansprakelijkheid zaakvoerder
voor RSZ-schulden bij
faillissement
Het Wetboek van
Vennootschappen voorziet in een
specifiek
aansprakelijkheidsregime voor
bestuurders bij faillissement van
een vennootschap met RSZschulden. De (gewezen)
bestuurder(s) die in de vijf
voorafgaande jaren bij minstens
twee andere faillissementen of
vereffeningen met RSZ-schulden
betrokken waren, kunnen door de
curator of de RSZ aansprakelijk
worden gehouden voor de RSZschulden van de failliete
vennootschap. In een arrest van
24 maart 2016 verduidelijkt het Hof
van Cassatie dat de eventuele
goede trouw van (gewezen)
bestuurder(s) niet relevant is voor
de vraag naar de aansprakelijkheid
van deze bestuurder(s). De
rechter kan hiermee wél rekening
houden bij het bepalen van de
omvang van de bedragen waartoe
de bestuurder(s) gehouden zijn.

Arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid moet voortaan
ten laatste op moment van
indiensttreding schriftelijk

Stap 1: De advocaat van de schuldeiser beoordeelt of aan alle
voorwaarden is voldaan en geeft instructies aan de gerechtsdeurwaarder
om de procedure op te starten. De gerechtsdeurwaarder betekent de
aanmaning aan de schuldenaar, samen met een kopie van de
bewijsstukken en een reactieformulier.
Stap 2: De schuldenaar heeft een maand de tijd om in handen van de
gerechtsdeurwaarder
- ofwel de volledige som te betalen;
- ofwel betalingsfaciliteiten aan te vragen (via het reactieformulier);
- ofwel de schuld (geheel of gedeeltelijk) gemotiveerd te betwisten (via het
reactieformulier).
Stap 3: De invorderingsprocedure stopt voor de schulden die zijn betaald
of die betwist worden.
Stap 4: Als de schuldenaar niet tijdig betaalt en de schulden niet betwist,
of als er geen akkoord is over de gevraagde betalingsfaciliteiten, dan stelt
de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op. Dit kan ten vroegste acht
dagen nadat de termijn van één maand verstreken is.
Stap 5: Op vraag van de gerechtsdeurwaarder verklaart een magistraat het
proces-verbaal uitvoerbaar en kan de gerechtsdeurwaarder de
gedwongen uitvoering starten.
Evaluatie
Zelfs nadat alle stappen doorlopen zijn, ongeveer anderhalve maand na
de start, kan de schuldenaar de uitvoering nog steeds schorsen. Hij kan
dit doen door toch nog een betwisting aan de rechtbank van koophandel
voor te leggen of door de uitvoering aan te vechten bij de beslagrechter.
Dit maakt het resultaat van de procedure onzeker en is er het
voornaamste nadeel van.
Andere nadelen zijn:
- Interesten en schadebeding zijn beperkt tot 10% van de hoofdsom. De
schuldeiser verliest zijn aanspraken op hogere vergoedingen.
- Er is geen rechtsplegingsvergoeding (dus geen forfaitaire
tegemoetkoming in de advocatenkosten).
- De schuldenaar moet de betwisting motiveren, maar de
gerechtsdeurwaarder mag de ernst hiervan niet beoordelen.
- Bij betwisting moet er toch gedagvaard worden.

worden opgesteld
Voortaan beschikt een
uitzendkantoor niet langer over de
mogelijkheid om de
arbeidsovereenkomst met de
uitzendkracht pas schriftelijk vast
te stellen tot twee werkdagen na
het begin van de tewerkstelling.
Deze mogelijkheid werd, op vraag
van de sociale partners, met
ingang van 1 oktober 2016
afgeschaft, aangezien deze voor
de uitzendkracht heel wat
onzekerheid met zich meebracht.
Vanaf 1 oktober 2016 moet de
schriftelijke arbeidsovereenkomst
dan ook ten laatste de dag van de
indiensttreding voorgelegd kunnen
worden.
Om dit praktisch mogelijk te
maken, wordt voorzien in ruimere
mogelijkheden om de
overeenkomst elektronisch af te
sluiten. Voortaan kan dit niet enkel
met een elektronische
identiteitskaart, maar ook door
middel van een elektronische
handtekening. Voorwaarde is wel
dat deze de identiteit van de
partijen, hun instemming met de
inhoud van de overeenkomst en
het behoud van de integriteit van
de overeenkomst verzekeren, wat
bijvoorbeeld het geval is bij een
zogenaamde ‘gekwalificeerde’
elektronische handtekening.

Het enige voordeel is dat IOS bij niet-betwisting (misschien) sneller en
goedkoper is.
Mogelijke risico’s
De rechtbanken van koophandel willen het gebruik van de nieuwe
procedure stimuleren. Sommige rechtbanken doen dit door de
schuldeiser die voor een onbetwiste vordering de klassieke procedure

Grondwettelijk Hof vernietigt
bepalingen uit het
omgevingsvergunningsdecreet

gebruikt te veroordelen tot de gedingkosten. Een dergelijke sanctie is niet
in de wet voorzien. De alternatieve procedure bestaat naast de klassieke
en vervangt deze niet.
De Orde van Vlaamse Balies publiceerde een nota met elf middelen en
argumenten die de onwettigheid van de houding van de rechtbanken
aantonen. De stafhouder van de Brugse balie hekelde IOS in de
Juristenkrant van 12 oktober 2016 (nr. 335). Het valt af te wachten hoe
deze strijd uiteindelijk zal worden beslecht.
Nu al is duidelijk dat de nieuwe procedure geen wondermiddel is en
ongewenste bijwerkingen heeft.
top

Kantoor Crivits & Persyn 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.
Sinds 1 oktober 2016 mag het kantoor met mr. Pieterjan Persyn
opnieuw een nieuwe advocaat-medewerker verwelkomen.
Pieterjan was vier jaar actief aan de Balie van Gent en bouwde daar
ervaring op in het (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht, met
bijzondere aandacht voor verzekeringsvraagstukken. Bij Crivits & Persyn
vervoegt hij de afdeling vastgoed en verzekeringen.

Practice Makes Perfect!
Deze wervende slogan behoort toe aan de VZW Business2Students
Gent, een studentenvereniging die actief is aan de Universiteit Gent.
Crivits & Persyn is trotse sponsor van de studenten achter dit project.
Samen streven we ernaar de gemotiveerde rechtenstudenten te laten
proeven van het bedrijfs- en advocatenleven. Dit gebeurt aan de hand van
workshops, CV-building en seminaries. Ook Crivits & Persyn neemt in
het tweede semester van het academiejaar een interactief seminarie voor
haar rekening.
Meer info op www.b2Sgent.be of op facebook.
top

In een recent arrest van 6 oktober
2016 boog het Grondwettelijk Hof
zich over de grondwettigheid van
het Omgevingsvergunningsdecreet
(inwerkingtreding op 23 februari
2017). Het Grondwettelijk Hof
kreeg vragen over het hoorrecht in
ruime zin, de vervaltermijn in het
kader van administratief beroep,
het permanente karakter van de
omgevingsvergunning en het
stilzwijgend positief advies.
Onder meer de
overgangsmaatregel die impliceert
dat er bij de hernieuwing van een
omgevingsvergunning of
omzetting van een
milieuvergunning in een
omgevingsvergunning geen
“passende beoordeling” vereist is,
doorstond de bij de toets bij het
Hof niet. Volgens het
Omgevingsvergunningsdecreet
zou in deze gevallen namelijk geen
“passende beoordeling” (i.e. toets
om te verzekeren dat de
natuurwaarden niet worden
aangetast) moeten worden
uitgevoerd, terwijl dit in het
verleden steeds noodzakelijk was
bij de hernieuwing van een
milieuvergunning. Het
Grondwettelijk Hof achtte het
weglaten van de passende
beoordeling in voormelde gevallen
in strijd met Europese regelgeving
en het grondwettelijk standstillprincipe.
De Vlaamse decreetgever werd
aldus teruggefloten door het
Grondwettelijk Hof en zal het
Omgevingsvergunningsdecreet
moeten aanpassen in het licht van
het besproken arrest. De deadline
voor inwerkingtreding zou
vooralsnog niet in het gedrang
komen.

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
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.
Maar wat als de bedrijfsleider plots wegvalt? Voor een publiek van
boekhouders, accountants en fiscalisten wordt door mr. Vanessa
Ramon samen met notaris Bernard Waûters 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 op woensdag 26 oktober 2016
georganiseerd in samenwerking met AIO vzw (Associatie voor Interne
Opleiding vzw).
Locatie: ADMB, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge
Meer info: www.aiovzw.be

Wat mag de fiscus in tijden dat wit het nieuwe zwart is? En mag de
sociale inspectie meer of minder? (27 oktober 2016)
Een onverwacht bedrijfsbezoek door één van beiden, zorgt voor paniek.
Prettig zal het nooit worden, maar wie gewapend is met kennis heeft toch
wat macht. Mr. Chris Persyn en mr. Sofie Heyndrickx van Crivits &
Persyn en advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere leggen u op
dit seminarie uit of, waar en wanneer u hen toegang moet geven. Men
krijgt een praktische leidraad en een stappenplan, als antwoord op de
vraag wat fiscus en sociale inspectie anno 2016 kunnen en mogen.
Locatie: Crivits & Persyn, Ezelstraat 25, 8000 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Opleiding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (27 oktober,
22 en 24 november 2016)
In samenwerking met Escala geeft mr. Neil Braeckevelt (dag)opleidingen

aan lokale besturen en aanbestedende overheden over de nieuwe
wetgeving overheidsopdrachten. Er staat een dagopleiding in Kortrijk
gepland op donderdag 27 oktober 2016. Ook specifiek voor stad
Blankenberge geeft mr. Neil Braeckevelt een opleiding (namidddagsessie)
op 22 en 24 november in Blankenberge.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
Meer info: www.escala.be

Samenloop
van
verschillende
letselschade (14 november 2016)

vergoedingssystemen

bij

Op 14 november 2016 geeft mr. Alex De Visscher voor het Instituut
voor Gerechtelijke Opleiding een uiteenzetting over de samenloop van
verschillende vergoedingssystemen. Deze uiteenzetting kadert in een
(gesloten) opleidingscyclus voor magistraten.
Meer info: specifieke doelgroep

Juridische aspecten omtrent welzijn op het werk (15 november
2016)
Op 15 november geeft mr. Ellen Cappon in samenwerking met Syntra
West een inleiding tot het arbeidsongevallenrecht, dit eveneens in het
kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
Meer info: specifieke doelgroep

Multidisciplinaire basisvorming (8 december 2016)
In het kader van de cyclus “Multidisciplinaire basisvorming” geeft mr.
Chris Persyn op 8 december 2016 een vorming over de juridische
aspecten inzake arbeidsveiligheid.
Locatie: KaHo Gent, Technologiecampus
Smetstraat 1, 9000 Gent
Meer info: specifieke doelgroep

Gent,

Gebroeders
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Dag van de overheidsopdrachten (9 december 2016)
Op 9 december 2016 zal mr. Neil Braeckevelt in samenwerking met
Escala een exposé geven inzake “De wijziging van de overheidsopdracht
tijdens de uitvoering… wat kan en mag?” tijdens het seminarie “Dag van
de overheidsopdrachten”.
Locatie: Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth, Autostrade E-17, 9810

Nazareth
Meer info: www.escala.be

The postman always rings twice. Besturen in tijden van risico’s (9
december 2016)
Tijdens deze themadag “Vennootschapsrecht” geven mr. Annick Alders
en mr. Mats Muys een casusgerichte toelichting over de mogelijke
aansprakelijkheid die bestuurders kunnen oplopen ten aanzien van de
curator, schuldeisers, aandeelhouders en de overheid.
De themadag wordt georganiseerd door LegalNews.be en M&D
Seminars/Kluwer.
Locatie: Hotel Serwir, Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Meer info: www.mdseminars.be
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