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. 59 - 31 oktober 2017:
Het nieuwe insolventierecht
De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht
dat van toepassing is op ondernemingen in moeilijkheden aanzienlijk.
De wet voegt een nieuw Boek XX toe aan het Wetboek Economisch
Recht, dat de bepalingen van de Wet Continuïteit Ondernemingen
(WCO) en de Faillissementswet integreert. Er zijn ook belangrijke
inhoudelijke wijzigingen: elke onderneming kan failliet worden
verklaard, de wet beperkt misbruiken van de WCO, het actief van het
faillissement wordt beperkt en de gefailleerde natuurlijke persoon
bekomt automatisch kwijtschelding. We overlopen hierna de meest
opvallende nieuwigheden.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn in the picture
YOUCA action day: Manon
meewerken bij Crivits & Persyn

Vermeersch

kwam

dagje

Manon Vermeersch, leerlinge aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge,
kwam op 19 oktober een dagje bij ons werken in het kader van de
YOUCA action day. Het betreft een jongerenproject van Trias ngo in El
Salvador en 7 Belgische projecten, waarbij in totaal 15.000 leerlingen
een dag gaan werken bij één van de 7.400 deelnemende werkgevers.
Met het loon dat zij daarvoor krijgen ondersteunen zij dan financieel
het goede doel. Voor zowel Manon als Crivits & Persyn was het een
plezante en leerrijke ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Crivits & Persyn aanwezig op de eerste Great Bruges Marathon

Hebt u uw loopbaanverleden al
bekeken op Mycareer.be?
In september 2017 is de online
loopdatabank mycareer.be uit de
startblokken geschoten. Deze
loopbaandatabank is een
onlinetoepassing die gebruikers
toelaat om een zeer duidelijk
overzicht te krijgen van hun
loopbaan. In dit overzicht worden
alle professionele statuten
weergegeven, net als alle periodes
van inactiviteit (zoals bijvoorbeeld
werkloosheid en
loopbaanonderbrekingen). Er kan
vervolgens ook op een
gebruiksvriendelijke manier een
gedetailleerd tekstueel overzicht
per jaar (met bijvoorbeeld het loon
en aantal gewerkte dagen)
geëxporteerd worden naar een
pdf-bestand. Toegang tot de
databank kan worden verkregen
via de elektronische identiteitskaart

Op 15 oktober 2017 vond de eerste Great Bruges Marathon plaats.
Ons kantoor werd vertegenwoordigd door mr. Lieven Goossens.
Deze liep de halve marathon in een tijd van ongeveer 1u45. Naast ons
looptenue, droeg hij ook een roos polsbandje en lintje van de vzw
Think Pink. De vzw Think Pink informeert, sensibiliseert, steunt
wetenschappelijk onderzoek en zamelt geld in voor zorg- en
nazorgprojecten omtrent borstkanker en screeningsmammografie. Het
werd een sportieve en aangename dag!

Succesvol
kantoorseminarie
met
overheidsopdrachten in de zorgsector

betrekking

tot

Op 26 oktober 2017 vond bij Crivits & Persyn een kantoorseminarie
plaats, waarbij mr. Neil Braeckevelt en mr. Evelien Vanhauter hun
ervaringen deelden met spelers uit de zorgsector met betrekking tot de
(gewijzigde) wetgeving overheidsopdrachten. Het werd een boeiende
en leerrijke avond, met een thema dat duidelijk leefde bij de aanwezigen
en tot heel wat interessante gespreksstof aanleiding gaf. Het seminarie
werd in een ontspannen en leuke sfeer afgesloten met een hapje en
een drankje.
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

(eID).
Vroeger diende men een
schriftelijke aanvraag in te dienen
bij de overheid om een overzicht te
krijgen van zijn of haar loopbaan,
wat een tijdrovend proces was. Via
Mycareer.be kunnen werknemers
nu op 100% betrouwbare wijze
een loopbaanoverzicht bezorgen
aan een nieuwe werkgever of hun
sociale rechten beter inschatten.
Mycareer.be verschilt wezenlijk
van de onlinedatabank
mypension.be. Deze laatste
databank is er op gericht om een
persoon zijn of haar opgebouwde
pensioenrechten aan te geven.
Hierdoor zullen de gegevens in
beide databanken kunnen
verschillen. Zo zullen bepaalde
studiejaren bijvoorbeeld meetellen
om pensioenrechten op te
bouwen, maar niet voorkomen op
mycareer.be.

Lees meer...
“Automatische”
bestuursaansprakelijkheid
voor RSZ-schulden bij twee of
meer eerdere faillissementen

Het nieuwe insolventierecht

Astrid Lescouhier

Advocaat
astrid.lescouhier@crivits-persyn.be
De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september
2017) wijzigt het recht dat van toepassing is op
ondernemingen in moeilijkheden aanzienlijk. De wet
voegt een nieuw Boek XX toe aan het Wetboek
Economisch Recht, dat de bepalingen van de Wet
Continuïteit
Ondernemingen
(WCO)
en
de
Faillissementswet integreert. Er zijn ook belangrijke
inhoudelijke wijzigingen: elke onderneming kan failliet

Voor bestuurders van
vennootschappen met sociale
schulden die failliet worden
verklaard geldt een bijzonder
aansprakelijkheidsregime. Zij
kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor de sociale schulden
als een grove fout van hen aan de
basis ligt van het faillissement.
Bovendien kunnen bestuurders
na faillissement ook aansprakelijk

worden verklaard, de wet beperkt misbruiken van de
WCO, het actief van het faillissement wordt beperkt
en de gefailleerde natuurlijke persoon bekomt
automatisch kwijtschelding. We overlopen hierna de
meest opvallende nieuwigheden.
Faillissement voor ‘ondernemingen’ in plaats van ‘handelaars’
In lijn met de algemene evolutie (zie ook onze vorige nieuwsbrief) is de
nieuwe insolventiewet van toepassing op de ‘onderneming’. Dit geldt
evengoed voor de gerechtelijke reorganisatie (WCO) als voor het
faillissement. Voorheen konden enkel ‘handelaars’ failliet worden
verklaard. Het begrip onderneming is ruimer, vermits het in principe gaat
om iedere (1) natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit
uitoefent,
(2)
rechtspersoon
en
(3)
organisatie
zonder
rechtspersoonlijkheid.
Hierdoor komen alle zelfstandigen, met inbegrip van de vrije beroepers,
alle vennootschappen (ongeacht het maatschappelijke doel) met of
zonder rechtspersoonlijkheid – dus ook de maatschap – en de
verenigingen en stichtingen onder het toepassingsgebied van de wet.
Wellicht zullen ook bestuurders van vennootschappen beschouwd
kunnen worden als
ondernemingen. Enkel publiekrechtelijke
rechtspersonen en welbepaalde bijzondere instellingen worden
uitgesloten van het toepassingsgebied van Boek XX.
Digitalisering
De trend van digitalisering binnen het insolventierecht wordt verdergezet.
Eerder dit jaar werd al het Centraal Register Solvabiliteit gelanceerd. Dit is
een digitaal platform dat het papieren faillissementsdossier vervangt en
mogelijk maakt dat aangiftes van schuldvordering digitaal worden
ingediend. Met Boek XX wordt het werkingsgebied van het Centraal
Register Solvabiliteit verbreed tot alle insolventieprocedures.
Impact van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie op een
beslag
Bij de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft de wetgever paal en
perk willen stellen aan bepaalde misbruiken van de procedure. Zo werd
een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie in het verleden soms gebruikt
om te vermijden dat een uitvoerend beslag uitwerking zou krijgen. De
nieuwe wet heft daarom de automatisch schorsende werking van zo’n
verzoek in bepaalde gevallen op. De verkoop na beslag waarvoor al een
verkoopdag is vastgesteld (binnen twee maanden na het neerleggen van
het verzoekschrift) zal kunnen doorgaan. Het zal enkel anders zijn als de
rechtbank de schorsing toestaat op uitdrukkelijk verzoek van de
schuldenaar.
Buitenbezitstelling en kwijtschelding na faillissement
De nieuwe insolventiewet huldigt nog meer dan voorheen de gedachte

gesteld worden voor de sociale
schulden van de vennootschap,
als ze in de periode van vijf jaar
“voorafgaand” aan dit faillissement
reeds betrokken waren bij twee of
meer andere faillissementen,
vereffeningen of gelijkaardige
operaties waarbij er eveneens
sociale schulden waren. Volgens
het advies van de Raad van State
gaat het om een “automatische”
aansprakelijkheid: ook indien de
bestuurder geen enkele fout kan
verweten worden, kan hij
aansprakelijk worden gesteld.
In een opmerkelijke zaak die
recent aanleiding gaf tot een arrest
van het Hof van Cassatie (7 april
2017), wordt een zaakvoerder van
een failliete bvba aangesproken
voor de sociale schulden van die
bvba, hoewel het tweede “eerdere”
faillissement met sociale schulden
pas werd uitgesproken op
dezelfde dag als het faillissement
van bvba met de sociale schulden
waarvoor de zaakvoerder
aansprakelijk gehouden wordt. Het
Hof van Cassatie oordeelde dat
een op dezelfde dag uitgesproken
faillissement ook moet beschouwd
worden als een faillissement in de
periode van vijf jaar “voorafgaand”
aan het faillissement van de derde
vennootschap. Bestuurders of
zaakvoerders die op dezelfde dag
de boeken van meerdere
vennootschappen neerleggen, zijn
gewaarschuwd: dit kan er toe
leiden dat zij aansprakelijk worden
gesteld voor de sociale schulden
van de vennootschappen, zelfs
als hen geen fout kan verweten
worden.

van de zogenaamde fresh start. Het idee daarbij is dat de gefailleerde na
het faillissement met een schone lei moet kunnen beginnen.
Onder de (oude) faillissementswet kwamen de inkomsten die de
gefailleerde verwierf na de opening van het faillissement in principe toe
aan het faillissement (en aan de schuldeisers). Nu sluit de wet
uitdrukkelijk deze inkomsten uit het faillissement. De gefailleerde zal
inkomsten uit een nieuwe (beroeps)activiteit of erfenis volledig zelf
kunnen innen.
Een andere uiting van de fresh start-gedachte vindt men terug bij wat
voorheen de ‘verschoonbaarverklaring’ heette. Dit impliceerde dat de
gefailleerde natuurlijke persoon bevrijd kon worden van betaling van de
restschulden die overbleven na de afwikkeling van het faillissement.
De verschoonbaarverklaring maakt in Boek XX plaats voor een nieuw
concept, de ‘kwijtschelding’. Nog meer dan vroeger wordt de algehele
bevrijding van de gefailleerde natuurlijke persoon de regel in plaats van de
uitzondering. De wetgever stimuleert de mogelijkheid tot kwijtschelding
nog vóór de sluiting van het faillissement. De (gewezen) echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de gefailleerde kan meegenieten van
de kwijtschelding van de gefailleerde. De echtgenoot of partner wordt
principieel bevrijd van de schulden waartoe hij of zij met de gefailleerde
persoonlijk verbonden is en die zijn aangegaan tijdens het huwelijk of de
wettelijke samenwoning, tenzij er sprake is van persoonlijke of
gemeenschappelijke schulden die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit
van de gefailleerde.
Verruiming bestuurdersaansprakelijkheid
Zoals al vermeld in onze vorige nieuwsbrief, wijzigt Boek XX ook de
regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders in geval
van faillissement. De aansprakelijkheid voor kennelijk grove fout en voor
RSZ-schulden wordt overgeheveld van het vennootschapsrecht naar het
insolventierecht. Deze vormen van bestuursaansprakelijkheid waren ook
voorheen alleen van toepassing bij faillissement. Nu gelden deze
bijzondere aansprakelijkheden voor alle vennootschapsvormen en dus
niet, zoals vroeger, enkel voor de NV, BVBA en CVBA.
Anderzijds vindt het concept wrongful trading zijn weg in het Belgische
insolventierecht. De bestuurders die een deficitaire activiteit zonder kans
op beterschap blijven voortzetten, kunnen daarvoor aansprakelijk
worden gesteld De rechtbanken pasten dit principe voorheen al toe, maar
nu staat het ook uitdrukkelijk in de wet.
Boek XX zal in principe van toepassing zijn op insolventieprocedures die
vanaf 1 mei 2018 worden geopend.
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Kantoor Crivits & Persyn in the picture

Nieuwe premie voor
handelaars met hinder door
openbare werken
Sinds 1 juli 2017 kunnen
handelaars die te maken krijgen
met hinder door openbare werken
voor de deur van hun zaak, een
nieuwe “hinderpremie” verkrijgen
van de Vlaamse Overheid. Deze
premie bedraagt 2.000 euro en
wordt maximaal één keer per jaar
per periode van hinder toegekend.
De handelaar moet hiervoor
“ernstige” hinder ondervinden: de
wegenwerken moeten minstens
30 dagen duren en de rijbaan is
volledig of gedeeltelijk afgesloten.
Let wel, deze premie wordt enkel
toegekend aan “detailhandelaars”,
zijnde handelaars die maximaal
negen werknemers in dienst
hebben en die rechtstreeks in
contact komen met hun klanten,
zoals bv. apothekers, bakkers,
slagers enz.
Als u als handelaar hiervoor in
aanmerking komt, krijgt u een
schriftelijke kennisgeving hierover
van de Overheid vóór de geplande
startdatum van de openbare
werken. De premie kunt u
vervolgens elektronisch
aanvragen uiterlijk 60
kalenderdagen vanaf de
kennisgeving en vóór de geplande
einddatum van de openbare
werken.
Handelaars die door de werken
hun zaak moeten sluiten, kunnen
daarnaast sinds 1 juli 2017 een

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
YOUCA action day: Manon Vermeersch kwam
dagje meewerken bij Crivits & Persyn
Manon Vermeersch , leerlinge aan het SintJozefsinstituut te Brugge, kwam op 19 oktober een
dagje bij ons werken in het kader van de YOUCA
action day. Het betreft een jongerenproject van Trias
ngo in El Salvador en 7 Belgische projecten, waarbij
in totaal 15.000 leerlingen een dag gaan werken bij
één van de 7.400 deelnemende werkgevers. Met het
loon dat zij daarvoor krijgen ondersteunen zij dan
financieel het goede doel. Voor zowel Manon als
Crivits & Persyn was het een plezante en leerrijke
ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Crivits & Persyn aanwezig op de eerste Great
Bruges Marathon
Op 15 oktober 2017 vond de eerste Great Bruges
Marathon plaats. Ons kantoor werd vertegenwoordigd
door mr. Lieven Goossens. Deze liep de halve
marathon in een tijd van ongeveer 1u45. Naast ons
looptenue, droeg hij ook een roos polsbandje en
lintje van de vzw Think Pink. De vzw Think Pink
informeert, sensibiliseert, steunt wetenschappelijk
onderzoek en zamelt geld in voor zorg- en
nazorgprojecten
omtrent
borstkanker
en
screeningsmammografie. Het werd een sportieve en
aangename dag!

Succesvol kantoorseminarie met betrekking tot
overheidsopdrachten in de zorgsector
Op 26 oktober 2017 vond bij Crivits & Persyn een
kantoorseminarie
plaats,
waarbij mr.
Neil
Br aeckevelt e n mr. Evelien Vanhauter hun
ervaringen deelden met spelers uit de zorgsector met
betrekking
tot
de
(gewijzigde)
wetgeving
overheidsopdrachten. Het werd een boeiende en
leerrijke avond, met een thema dat duidelijk leefde bij
de aanwezigen en tot heel wat interessante
gespreksstof aanleiding gaf. Het seminarie werd in
een ontspannen en leuke sfeer afgesloten met een
hapje en een drankje.

sluitingspremie verkrijgen. De
zaak moet hierbij minstens 21
opeenvolgende dagen gesloten
zijn. De premie bedraagt 80 euro
per dag en dit voor maximaal 365
sluitingsdagen per periode van
hinder.

Cumul hoofdelijke
aansprakelijkheid en
inhoudingsplicht: een no-go!
In een recent arrest van 11
september 2017 besliste het Hof
van Cassatie dat in het kader van
artikel 30bis RSZ-wet de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor
sociale schulden en de
inhoudingsplicht niet cumulatief
kunnen worden toegepast.
Dit artikel voorziet dat de
opdrachtgever die een beroep doet
op een aannemer die sociale
schulden heeft op het ogenblik
van de contractsluiting, hoofdelijk
aansprakelijk is voor die
schulden, en dit zowel voor de
schulden die bestaan op het
ogenblik van de contractsluiting
als de schulden die tijdens de
uitvoering van het contract
ontstaan. Deze hoofdelijke
aansprakelijkheid is evenwel
beperkt tot de totale prijs van de
werken. Daarnaast heeft de
opdrachtgever ook nog een
inhoudingsplicht. Dit wil zeggen
dat de opdrachtgever op het
moment van betaling van het
geheel of deel van de prijs, 35%
van het aan zijn aannemer
verschuldigde bedrag moet
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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

inhouden en doorstorten naar de
RSZ.
De inhoudingen en stortingen
moeten volgens het Hof worden
beschouwd als voorschotten op
de bedragen die de opdrachtgever
van de werken verschuldigd is
ingevolge de hoofdelijke
aansprakelijkheid. De RSZ kan
bijgevolg niet eisen dat de
opdrachtgever naast het betalen
van de sociale schulden ten
belope van de totale prijs van de
werken, ook nog eens de som ten
belope van 35% van het aan de
aannemer verschuldigde bedrag
zou betalen.

Juridische aspecten actoren welzijnsbeleid (7 november 2017)
In samenwerking met Syntra West geven mr. Chris Persyn en mr.
Charline Bulteel op 7 november een uiteenzetting over de juridische
aspecten omtrent de actoren in het welzijnsbeleid, dit in het kader van de
cyclus ‘Preventieadviseur’.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220 , 8500 Kortrijk
Meer info: specifieke doelgroep

Legal Talks 2: Wat houdt detachering nu precies in? En vooral,
waar houdt het op? (16 november 2017)
De verstikkende loonlast in België doet naar adem happen. Detachering
kan zuurstof bieden. Maar dan moet wel een geheel van sociaalrechtelijke
regels – Belgische en Europese - rigoreus worden nageleefd. Crivits &
Persyn loodsen u doorheen deze regels en bieden u een draaiboek.
Meteen ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele
andere essentiële aandachtspunten bij onderaanneming in herinnering te
brengen.
Locatie: Crivits & Persyn, Ezelstraat 25, 8000 Brugge
Meer info: www.crivits-persyn.be

De komende hervorming van het vennootschaps- en
verenigingsrecht: een moderne mix van vereenvoudiging en
flexibiliteit (21 november 2017)
Op de vooravond van 21 juli 2017 keurde de federale ministerraad een
voorontwerp van wet goed ter modernisering van het vennootschaps- en
verenigingsrecht. Het plan is opgevat om het Wetboek van

Vrijheid van vestiging voor
vennootschappen – Nu ook
zetelverplaatsing mogelijk naar
land waar de vennootschap
geen economische activiteit
heeft
Het Europees recht op de vrijheid
van vestiging laat
vennootschappen toe hun
maatschappelijke zetel te
verplaatsen naar een andere
lidstaat van de EU. Dit recht werd
vorige week nog uitgebreid door
het Europees Hof van Justitie. In
een opmerkelijk arrest van 25
oktober 2017 (in de zaak Polbud)
oordeelde het Hof dat de
verplaatsing van de statutaire zetel
onder het toepassingsgebied van
de vrijheid van vestiging valt, zelfs
indien de vennootschap in het

vennootschappen in het komende recht integraal te vervangen door een
nieuw wetboek, dat het recht voor de vennootschappen alsook de
verenigingen en stichtingen zal bundelen. Naast de structurele
aanpassing van het vennootschaps- en verenigingsrecht zal het
komende wetboek - zoals het er nu naar uitziet - op vele vlakken ook
inhoudelijk drastisch wijzigen. In samenwerking met de Conferentie van
de Jonge Balie te Brugge geeft mr. Vanessa Ramon op 21 november
2017 een uiteenzetting over deze op til zijnde ingrijpende wijzigingen die
dichterbij zijn dan ooit.
Meer info: specifieke doelgroep

De deficitaire vereffening is geen faillissement (22 november
2017)
Voor een publiek van boekhouders, accountants en fiscalisten zal door
mr. Rik Crivits casusgerichte toelichting worden gegeven bij de diverse
aspecten van de deficitaire vereffening, met bijzondere aandacht voor de
rol van de cijferberoeper. Dit avondseminarie wordt georganiseerd in
samenwerking met AIO vzw (Associatie voor Interne Opleiding vzw).
Meer info: www.aiovzw.be

Nieuwe wet overheidsopdrachten (23 november 2017)
In samenwerking met Escala, geeft mr. Neil Braeckevelt op 23
november 2017 een opleiding omtrent de nieuwe wetgeving inzake
overheidsopdrachten voor het stadsbestuur van Gistel.
Meer info: specifieke doelgroep

Samenloop
van
verschillende
letselschade (8 december 2017)

vergoedingssystemen

bij

Op 8 december 2017 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

Actuele ontwikkelingen inzake de burgerlijke immuniteit (8
december 2017)
Mr. Chris Persyn en mr. Charline Bulteel geven op 8 december 2017
een uiteenzetting omtrent de actuele ontwikkelingen inzake de burgerlijke
immuniteit voor alle advocaten die de belangen van Vivium behartigen.

land waarnaar de zetel verplaatst
wordt geen economische activiteit
heeft. Hiermee lijkt het debat
daarrond beslecht te zijn.
Nationale wetgeving kan niet
opleggen dat de vennootschap
eerst ontbonden en vereffend
moet worden in het land van
vertrek als een dergelijke
beperking op de vrijheid van
vestiging niet vereist is om
redenen van algemeen belang.

Locatie: Koningsstraat 153, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Meer info: specifieke doelgroep (advocaten)
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