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. 53 - 28 februari 2017:
Beslag op buitenlandse bankrekeningen eindelijk binnen
handbereik
In de januari-editie van Recht in de Onderneming spraken we al kort
over de nieuwe mogelijkheid tot bewarend beslag op buitenlandse
bankrekeningen door middel van één Europees bevel. In deze
nieuwsbrief gaan we dieper in op de procedure en de voorwaarden
om met de European Account Preservation Order of EAPO de inning
van grensoverschrijdende schulden te verzekeren vanuit het eigen
land.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn in the picture
De Federale Bemiddelingscommissie verleende op 9 februari 2017
aan mr. Rik Crivits een erkenning als bemiddelaar in burgerlijke- en
handelszaken. Een bemiddelaar begeleidt de partijen tot een
onderhandeld akkoord waarmee hun juridisch conflict wordt opgelost.
Als een erkend bemiddelaar tussenkomt kan dit akkoord de kracht
krijgen van een gerechtelijke uitspraak. Om deze erkenning te
bekomen volgde Rik diverse meerdaagse opleidingen onder meer bij
Cepani en bij bMediation.
Lees meer...

Studiedagen en seminaries
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

Start van de
omgevingsvergunning – of
toch niet helemaal?
Vanaf 23 februari 2017 treedt de
regelgeving omtrent de
langverwachte
omgevingsvergunning, die de
stedenbouwkundige vergunning
en milieuvergunning in één
vergunning integreert, officieel in
werking.
De projecten die tot de
bevoegdheid van de Vlaamse
overheid of de provincie behoren,
volgen vanaf dan de procedure
zoals omschreven in het Decreet
van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning.
Voor de projecten die tot de
bevoegdheid van de gemeenten
behoren, ligt dit echter anders. De
gemeenten konden er namelijk

vragen? Stuur ons gerust een e-mail advocaten@crivits-persyn.be
Lees meer...

Beslag op buitenlandse bankrekeningen eindelijk binnen
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In de januari-editie van Recht in de Onderneming
spraken we al kort over de nieuwe mogelijkheid tot
bewarend beslag op buitenlandse bankrekeningen
door middel van één Europees bevel. In deze
nieuwsbrief gaan we dieper in op de procedure en de
voorwaarden om met de European Account
Preservation
Order o f E A P O de inning van
grensoverschrijdende schulden te verzekeren vanuit
het eigen land.

voor kiezen om de start van de
omgevingsvergunning even uit te
stellen tot 1 juni 2017. Via deze
link kunt u nagaan of ook uw
gemeente een uitstel heeft
aangevraagd.
In elk geval moeten aanvragen
voor een stedenbouwkundige
vergunning waarvoor de bijstand
van een architect nodig is, wel
reeds vanaf 23 februari 2017
digitaal worden ingediend,
ongeacht of de
omgevingsvergunning in de
bewuste gemeente reeds van
toepassing is. Om te weten via
welke procedure u uw vergunning
moet indienen, bestaat er een lijst
op www.omgevingsloket.be die
duidt hoe de aanvraag moet
worden ingediend.

Bewarend beslag vanuit het land van de schuldeiser
Stel dat een Belgische onderneming een machine verkoopt aan een
Spaanse klant en in de verkoopovereenkomst een clausule opneemt die
de Belgische rechtbanken bevoegd maakt bij discussies. De Spaanse
klant betaalt niet voor de machine en de verkoper vreest dat de tegoeden
op de Spaanse bankrekeningen van zijn debiteur zullen verdwijnen.
Voorheen moest de Belgische verkoper in zo’n geval naar Spanje trekken
om toelating te krijgen voor een bewarend beslag op de bankrekeningen
van zijn Spaanse debiteur. Sinds 18 januari 2017 hoeft dit niet langer. De
verkoper kan voortaan onder bepaalde voorwaarden de buitenlandse
bankrekeningen laten bevriezen met een bevel uitgereikt door de
Belgische beslagrechter.
Het bekomen van een Europees bevel tot conservatoir beslag op
bankrekeningen wordt mogelijk gemaakt door de inwerkingtreding van de
Europese Verordening van 15 mei 2014 die deze European Account
Preservation Order, kortweg EAPO, in het leven riep (hierna ‘de
Verordening’).
Verordening nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees
bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de
schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken,
Pb. EU L 189/59, inwerk. 18 januari 2017.
Grensoverschrijdend dispuut?

Doelgroepvermindering voor
derde tot zesde nieuwe
werknemer uitgebreid
Met ingang van 1 januari 2017
heeft de wetgever het nog
aantrekkelijk gemaakt om een
derde tot zesde werknemer in
dienst te nemen. De wetgever heeft
immers de reeds bestaande gunst
van de doelgroepvermindering,
zijnde het voordeel van de
forfaitaire vermindering van de
werkgeversbijdragen, op twee
punten uitgebreid. Enerzijds door
de periodes tijdens dewelke de
vermindering kan worden genoten
voor de derde tot zesde
werknemer gelijk te brengen en te
verlengen naar 13 kwartalen.
Anderzijds door het bedrag van de

De EAPO-procedure kan worden aangewend bij de inning van de meeste
geldelijke vorderingen die een grensoverschrijdend karakter hebben. Dat
betekent dat de bankrekeningen zich in een ander EU-land moeten
bevinden dan het land waar het verzoek om een beslagbevel wordt
ingediend of waar de schuldeiser zijn woonplaats of zetel heeft. Via de
EAPO-procedure kan evenwel voorlopig geen beslag worden gelegd op
bankrekeningen in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk.
Om terug te gaan naar ons voorbeeld: de Belgische verkoper kan in
België de procedure opstarten om beslag te laten leggen op de Spaanse
bankrekeningen van zijn Spaanse schuldenaar. Maar een Belgische
schuldeiser zou evengoed in België een bevel kunnen bekomen tot
beslag op de Spaanse bankrekeningen van zijn Belgische schuldenaar.
De crediteur kan zelfs in één beweging niet alleen de bankrekeningen van
zijn debiteur in Spanje viseren, maar meteen ook diens bankrekeningen
in Frankrijk, Nederland of elders. Omgekeerd geldt dit ook: de
bankrekeningen van een Belgische debiteur kunnen voortaan op verzoek
van bijvoorbeeld een Spaanse crediteur door een beslissing van een
Spaanse rechtbank worden bevroren.
De nieuwe procedure is facultatief. Niets belet dat, in ons voorbeeld, de
Belgische schuldeiser meteen voor de Spaanse rechtbanken toelating
vraagt voor beslag.
Start van de EAPO-procedure
De procedure werkt met gestandaardiseerde formulieren, die uniform zijn
uitgewerkt binnen de EU. De schuldeiser begint met zijn verzoek in te
dienen bij de bevoegde rechtbank aan de hand van een nauwkeurig
ingevuld formulier, samen met de relevante bewijsstukken. Om als
Belgische schuldeiser bij de Belgische beslagrechter te kunnen
aankloppen is wel vereist dat de Belgische rechtbanken ook bevoegd zijn
om over het onderliggende geschil ten gronde te oordelen. Als
bijvoorbeeld
de
verkoopovereenkomst
uitdrukkelijk
een
bevoegdheidsbeding in die zin bevat, kan dit.
De procedure verloopt in principe schriftelijk en tot aan het bevel volledig
eenzijdig. Het verrassingseffect blijft dus gehandhaafd: de schuldenaar
wordt niet verwittigd van het door de schuldeiser ingediende verzoek.
Een EAPO zal pas worden gegeven wanneer met het verzoek wordt
aangetoond dat er een reëel risico bestaat dat de latere inning van de
vordering onmogelijk of bemoeilijkt wordt als er geen bewarend beslag
wordt gelegd. Deze urgentievereiste bestaat ook in een louter Belgische
beslagprocedure.
Tenzij er al een veroordelende uitspraak is, moet de rechtbank er ook van
worden overtuigd dat de vordering tegen de debiteur waarschijnlijk
gegrond is. Ook dit is gelijkaardig in onze nationale procedure. Het EAPOverzoek moet in dat geval steeds kort nadien gevolgd worden door het
starten van een procedure ten gronde.

vermindering gelijk te brengen en
op te trekken. De nieuwe bedragen
zijn enkel van toepassing voor
aanwervingen die gebeuren na 1
januari 2017.

Reglementering omtrent
verhoogde griffierechten
vernietigd
In een recent arrest van het
Grondwettelijk Hof van 9 februari
2017 werd de nieuwe regeling uit
2015 met betrekking tot de
hervorming van de griffierechten
vernietigd. Griffierechten zijn de
rolrechten die een partij moet
betalen om een vordering
aanhangig te maken bij de
rechtbank (dus in principe telkens
als een geding wordt ingeleid). De
bewuste (vernietigde)
reglementering, die in werking is
sinds 1 juni 2015, koppelt de
omvang van de griffierechten o.a.
aan de waarde van de vordering.
De wetgever ging er van uit dat,
hoe hoger de waarde van een
vordering was, hoe hoger de
werkingskosten voor de griffie en
de rechtbank waren.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde
nu dat het criterium van de waarde
van de vordering niet kan dienen
als uitgangspunt om de
griffierechten te begroten omdat die
waarde niet per definitie in verband
staat met de werklast van justitie.
De actuele (vernietigde) regeling
mag nog in werking blijven tot
uiterlijk 31 augustus 2017, maar
tegen dan moet de wetgever een
nieuwe regeling voor de

Van de schuldeiser zal – of kan, al naargelang het geval – een zekerheid
worden geëist door de rechtbank. Hiermee wil men vermijden dat er
misbruik wordt gemaakt van de procedure.

griffierechten uitwerken in
overeenstemming met het arrest.

Het bevel en de navolgende houding van de debiteur
Als het verzoek wordt ingewilligd door de rechtbank, is het bevel meteen
uitvoerbaar in het land waar de buitenlandse bankrekening zich bevindt.
De bankrekening van de debiteur wordt bevroren, maar enkel tot het
bedrag van de vordering. Als er meer geld op de bankrekening stond, blijft
dit dus wel beschikbaar voor de debiteur.
Voor de uitvoering van het bevel moet evenwel gehandeld worden
volgens de regels die gelden in het land waar de rekeningen zich
bevinden. Opnieuw in ons voorbeeld: het effectief bevriezen van de
bankrekeningen zal gebeuren volgens de Spaanse regelgeving.

Nieuw vermoeden van
ondergeschikt verband in de
schoonmaaksector

De EAPO-procedure biedt op papier de mogelijkheid om op een
kostenbesparende manier de inning van grensoverschrijdende schulden
te verbeteren. Eenmaal het beslagbevel er is, moet het echter nog op een
efficiënte wijze worden uitgevoerd in het buitenland. De praktijk zal moeten
uitwijzen in welke landen dit effectief vlot verloopt en waar dat minder het
geval is.

De wetgever heeft reeds in 2012
vastgesteld dat er binnen bepaalde
economische sectoren –
waaronder de schoonmaaksector
– regelmatig gevallen van sociale
fraude via schijnzelfstandigheid
voorkwamen. Hierbij wordt een
werknemer, die onder het gezag
van een werkgever werkt (zgn.
ondergeschikt verband),
gekwalificeerd als zelfstandige
teneinde de onderwerping aan het
socialezekerheidsstelsel voor
werknemers te vermijden. Met de
wet van 25 augustus 2012 voegde
de wetgever daarom in een beperkt
aantal sectoren een ‘algemeen
vermoeden van het bestaan van
een ondergeschikt verband’ in. De
bedoeling van de wetgever was
om te voorzien in een algemeen
vermoeden op basis waarvan de
sociale partners binnen de
beoogde sectoren een
weerlegbaar vermoeden van
ondergeschikt verband op basis
van specifieke sectorale criteria
konden uitwerken.

Het is overduidelijk ook een moeilijke evenwichtsoefening gebleken
tussen het versterken van de positie van de schuldeiser enerzijds en de
bescherming van de schuldenaar anderzijds. De rechten van de
schuldenaar zijn immers niet te onderschatten: de zekerheidsstelling door
de schuldeiser, de (vermoedens van) aansprakelijkheid van de
schuldeiser, de formele vereisten en grondvereisten voor het verzoek,
enzovoort. Niettemin valt de EAPO, en daarmee de Europeesrechtelijke

Voor de schoonmaaksector bleek
het onmogelijk om deze criteria uit
te werken. Daarom voert de
programmawet van 25 december
2016 een nieuw artikel 2/2 in de
RSZ-wet in, met het oog op de
bestrijding van

De debiteur kan zich verweren tegen het beslag door het EAPO-bevel zelf
of de uitvoering ervan te betwisten.
Meerwaarde van deze nieuwe procedure?
De EAPO-procedure kan toelaten in het ‘thuisland’ meteen bewarend
beslag te bekomen voor meerdere rekeningen in verschillende landen.
Een andere troef is dat het beslagbevel in zo goed als elke EU-lidstaat
onmiddellijk uitvoerbaar is.
De Verordening voorziet ook in de mogelijkheid om informatie over de
bestaande bankrekening(en) van de debiteur te bekomen wanneer de
schuldeiser hier geen helder zicht op heeft. Onder bepaalde voorwaarden
kan de schuldeiser de rechtbank waar hij zijn verzoek indient ook vragen
om gegevens te laten inwinnen ter identificatie van de banken en
bankrekening(en) van de debiteur.
Voorzichtige slotbeschouwing

evolutie, vanuit het oogpunt van de grensoverschrijdende schuldeiser wel
degelijk toe te juichen, zij het vooralsnog voorzichtig.
Vanessa Ramon | Thomas Langbeen
vanessa.ramon@crivits-persyn.be
thomas.langbeen@crivits-persyn.be
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Kantoor Crivits & Persyn in the picture

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
De Federale Bemiddelingscommissie verleende op 9
februari 2017 aan mr. Rik Crivits een erkenning als
bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken. Een
bemiddelaar begeleidt de partijen tot een onderhandeld
akkoord waarmee hun juridisch conflict wordt
opgelost. Als een erkend bemiddelaar tussenkomt
kan dit akkoord de kracht krijgen van een gerechtelijke
uitspraak. Om deze erkenning te bekomen volgde Rik
diverse meerdaagse opleidingen onder meer bij
Cepani en bij bMediation.
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Studiedagen en seminaries

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
Juridische aspecten actoren welzijnsbeleid (7 maart 2017)
In samenwerking met Syntra West geeft mr. Chris Persyn op 7 maart een
uiteenzetting over de juridische aspecten omtrent de actoren in het
welzijnsbeleid, dit in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.

schijnzelfstandigheid in de
schoonmaaksector. Dit nieuw
artikel voert een weerlegbaar
vermoeden in volgens welk een
persoon die activiteiten uitoefent in
de schoonmaaksector dit doet in
ondergeschikt verband. De
wetgever heeft ook
uitzonderingsvoorwaarden
opgenomen op basis waarvan het
vermoeden kan worden weerlegd.
Zelfstandigen werkzaam in de
schoonmaaksector kunnen het
vermoeden van ondergeschiktheid
weerleggen door aan te tonen dat
ze niet gewoonlijk en hoofdzakelijk
werken voor één enkele
cocontractant én dat ze hun
activiteiten uitoefenen met eigen
materiaal en factureren voor eigen
rekening. Het nieuwe artikel is in
werking getreden sinds 8 januari
2017.
Bron: Programmawet van 25
december 2016, B.S. 29 december
2016.

Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220 , 8500 Kortrijk
Meer info: specifieke doelgroep

Juridische aspecten omtrent welzijn op het werk (20 maart 2017)
Op 20 maart 2017 geeft meester Charline Bulteel in samenwerking met
Syntra West een inleiding tot het arbeidsongevallenrecht, dit eveneens in
het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.
Locatie: Syntra West, Spoorwegstraat 14 , 8200 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Aansprakelijkheid en veiligheid (24 maart 2017)
In samenwerking met de Universiteit Antwerpen geeft meester Chris
Persyn op vrijdag 24 maart 2017 een casestudy aansprakelijkheid en
veiligheid.
Locatie: Campus Drie Eiken

Hoe (bestuurs-)aansprakelijkheid vermijden bij dreigend
faillissement? Een basisonderzoek en praktische tips. (24 maart
2017)
Op een studiedag georganiseerd door de Brugse balie, geeft Rik Crivits
op 24 maart een uiteenzetting over de gevallen waarin de
faillissementscurator geregeld een bestuurder (of aandeelhouder of
oprichter) aanspreekt. Hij zal ingaan op de basisprincipes van (bestuurs)aansprakelijkheid en praktisch toelichten waar (de raadsman van de)
bestuurder (of aandeelhouder of oprichter) bij dreigend faillissement moet
op letten.
Locatie: Gerechtsgebouw Kazernevest 3, 8000 Brugge.
Meer info: secretariaat@balie-brugge.be.

Curator opleiding: arbeidsrecht en insolventie (18 april 2017)
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: Ter Elst, Kattenbroek 1, 2650 Edegem
Meer informatie: www.confocus.be
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