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. 63 - 27 februari 2018:
De rechtsbijstandsverzekering: een investering met
meerwaarde
Iedereen kent de klassieke verzekeringspolissen: meer dan
waarschijnlijk is uw burgerlijke aansprakelijkheid zowel professioneel
(uitbating) als privé (familiale) verzekerd, uw gebouw heeft een
brandverzekering, uw voertuig moet verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid,
wellicht
hebt
u
een
of
meerdere
persoonsverzekeringen
(ongevallen-,
hospitalisatie-,
levensverzekering …).
Een wat minder gekende, maar zeker niet minder belangrijke polis is
de rechtsbijstandsverzekering. Op initiatief van minister van Justitie
Geens wordt het bestaande systeem binnenkort hervormd. Een goede
gelegenheid om hier de basisprincipes kort in herinnering te brengen.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn in the picture
Wegens faillissement van de BVBA Fashion Matters, waarvan
meesters Rik Crivits, Chris Persyn en Mariël Van Vynckt curatoren
zijn, wordt een uitverkoop georganiseerd in de winkels van McGregor
te Knokke, Roeselare en Nieuwpoort. Er wordt een korting toegekend
van 50% op de getekende prijzen. Het gaat om dames- heren- en
kinderkledij van onder andere volgende merken: McGregor, Michaelis,
SDM, Gaastra… . Betaling is mogelijk met debetkaart of cash,
kredietkaarten worden niet aanvaard.
De uitverkoop zal voor de winkels te Knokke (Lippenslaan 280-282 en
Lippenslaan 319, 8300 Knokke) en Nieuwpoort (Albert I Laan 174,
8620 Nieuwpoort) doorgaan op 2,3 en 4 maart 2018 van 10u tot 16u.
De winkel te Roeselare (Ooststraat 101-103, 8800 Roeselare) zal

That’s the way the cookie
crumbles? Voortaan toch wat
minder kruimels.
Recent veroordeelde de Brussels
rechtbank van eerste aanleg
Facebook voor inbreuken op de
Belgische privacywet. Uit
onderzoek bleek dat Facebook via
verschillende technologieën
ongeoorloofd informatie over het
surfgedrag van internetgebruikers
verzamelt.
Eén van de gehekelde
technologieën is het gebruik van
zgn. “cookies”. Dit zijn minuscule
bestanden die de internetbrowser
opslaat om specifieke informatie
over de gebruiker of zijn systeem
te bewaren (vb. inloggegevens,
taalkeuzes, winkelmandjes, etc.).
Ondernemingen gebruiken
cookies ook vaak voor minder
nobele doeleinden, zoals direct
marketing. Vermits ze een

open zijn op 2 en 3 maart 2018 van 10u tot 16u.

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...

De rechtsbijstandsverzekering: een investering met
meerwaarde

Pieterjan Persyn

Advocaat
pieterjan.persyn@crivits-persyn.be
Iedereen kent de klassieke verzekeringspolissen:
meer dan waarschijnlijk is uw burgerlijke
aansprakelijkheid zowel professioneel (uitbating) als
privé (familiale) verzekerd, uw gebouw heeft een
brandverzekering, uw voertuig moet verzekerd zijn
voor aansprakelijkheid, wellicht hebt u een of
meerdere
persoonsverzekeringen
(ongevallen-,
hospitalisatie-, levensverzekering …).
Een wat minder gekende, maar zeker niet minder
belangrijke polis is de rechtsbijstandsverzekering. Op
initiatief van minister van Justitie Geens wordt het
bestaande systeem binnenkort hervormd. Een goede
gelegenheid om hier de basisprincipes kort in
herinnering te brengen.

bedreiging (kunnen) vormen voor
onze privacy, vaardigde de
Europese Unie in 2002 de eprivacyrichtlijn uit. Deze verplicht
websites hun bezoekers
uitgebreid te informeren over
cookies én hun toestemming voor
het gebruik ervan te bekomen. Dit
gebeurt meestal aan de hand van
banners of pop-ups, die
verschijnen bij het bezoeken van
de website en doorlinken naar
privacy en cookie statements.
Veel gebruikers en uitbaters van
websites ervaren de huidige regels
als hinderend. De EU werkt
daarom aan een verordening die
deze verregaand vereenvoudigt.
Cookies accepteren zou voortaan
gebeuren via de
browserinstellingen, en bindend
zijn voor alle bezochte websites.
Websites zouden zo hun cookiebanners achterwege kunnen laten,
maar ook gebruikers zouden niet
meer tot vervelens toe
toestemming moeten geven.
De bedoeling is dat de verordening
samen met de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming in werking
treedt (zie ook: Recht in de
Onderneming nr. 61 - 26
december 2017). Deze timing is
wellicht wat optimistisch.

Het bestaande kader
De rechtsbijstandsverzekeraar voorziet in eerste instantie zelf in
juridische bijstand en dekt - zo nodig - vervolgens de kosten van een
gerechtelijke procedure, weliswaar tot een bepaald plafond. De wet
garandeert hierbij voor de verzekerde de vrije keuze van advocaat, die in
geval van discussie advies mag geven over de slaagkansen van een
gerechtelijke procedure. Het is geen geheim dat procederen - helaas - een
dure aangelegenheid is. Het kan dan ook een wijze investering zijn om dit
risico in te dekken via een verzekering.

Fraude bij internationale
detachering: A1 dan toch niet
zo bindend?
Wanneer werknemers van een
buitenlandse dienstverlener naar

Het is onze ervaring dat een goede dekking in rechtsbijstand een absolute
meerwaarde vormt. Een significant en vrij constant aantal dossiers, die
anders misschien nooit opgelost zouden raken vanuit een kostenbatenoverweging of minstens een financiële aderlating zouden zijn,
worden dankzij de rechtsbijstandsverzekeraar beslecht.
Buitencontractuele aansprakelijkheid
De meest voorkomende vorm van rechtsbijstand betreft geschillen van
buitencontractuele aansprakelijkheid, d.w.z. al dan niet accidenteel
veroorzaakte schade, los van enige overeenkomst. Wellicht beschikt u
momenteel al over een dergelijke polis in combinatie met uw (wettelijk
verplichte) autoverzekering, uw familiale of brandverzekering. Als u opzettelijk of onopzettelijk - het slachtoffer of de veroorzaker zou worden
van een ongeval of schadegeval, zullen de advocaten- en
procedurekosten voor het verhalen van uw schade ten laste worden
genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar. Niet onbelangrijk daarbij is
dat ook de expertisekosten (technische bijstand, gerechtsdeskundige)
gedekt worden. Sommige polissen voorzien in een aanvullende dekking
tegen onvermogen van de aansprakelijke. In bepaalde omstandigheden
(de aansprakelijke is onvermogend) zal de verzekeraar zelf een
vergoeding uitkeren.
Strafrechtelijke verdediging
Nauw verbonden met de buitencontractuele aansprakelijkheid is de
strafrechtelijke verdediging. Het meest voor de hand liggen
verkeersovertredingen. Als u wordt gedagvaard om voor de
politierechtbank te verschijnen, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de
advocaten- en gerechtskosten ten laste nemen. De geldboete blijft
uiteraard voor uw eigen rekening. Ook de strafrechtelijke verdediging voor
de correctionele rechtbank zal in bepaalde gevallen ten laste worden
genomen.
Contractuele geschillen
Over het algemeen minder courant is de dekking voor contractuele
geschillen. De reden daarvoor ligt voor de hand: in vergelijking met
buitencontractuele dossiers komen contractuele geschillen veel vaker
voor, in een enorm divers spectrum aan materies (huurgeschillen,
bouwgeschillen, contractenrecht, arbeidsrecht, familierecht …). De
procedures zijn duur, en soms voorzienbaar of vermijdbaar. Ook deze
risico’s komen voor dekking in aanmerking, maar meestal betreft dit
specifiek en bijkomend afgesloten polissen. De verzekeringnemer kan
een particulier, maar ook een onderneming zijn; vooral in dat laatste geval
zijn de polissen maatwerk. Hoe dan ook (particulier of onderneming)
zullen specifieke, restrictieve voorwaarden voorzien zijn, gekoppeld aan
een relatief beperkt dekkingsplafond. Buitencontractueel zijn eveneens
dekkingsplafonds voorzien, maar het is eerder uitzonderlijk dat deze
worden bereikt.

een Belgisch bedrijf worden
gedetacheerd en zij een A1verklaring kunnen voorleggen, dan
creëert deze verklaring een
vermoeden dat die werknemers
correct zijn aangesloten bij de
socialezekerheidsregeling van de
lidstaat waar de dienstverlener is
gevestigd. Deze A1-verklaring is
bindend zowel voor de Belgische
RSZ als voor de nationale
rechters. In het arrest Altun (C359/16) van 6 februari 2018 heeft
het Hof van Justitie evenwel deze
bindende kracht gerelativeerd. Het
oordeelde immers dat de nationale
rechter de A1-verklaring alsnog
buiten beschouwing kan laten
wanneer blijkt dat deze frauduleus
werd verkregen én wanneer een
verzoek werd gericht om deze
verklaringen te heroverwegen en
in te trekken, maar het orgaan van
afgifte (in casu was dit een
Bulgaarse autoriteit) heeft
nagelaten om deze gegevens met
het oog op de heroverweging van
de gegrondheid van de afgifte van
die verklaringen in aanmerking te
nemen. Het Hof voegt er nog aan
toe dat de Unieregelgeving niet zo
ruim mag worden toegepast dat zij
handelingen zou dekken die zijn
verricht met het doel om door
fraude of misbruik te profiteren
van de door het Unierecht
toegekende voordelen.

RSZ past voorwaarde voor de
doelgroepvermindering eerste
aanwerving aan
De RSZ heeft één van de
voorwaarden om een

Een nieuwe wind voor particulieren
Het systeem van rechtsbijstandsverzekering wordt binnenkort hervormd.
De minister van Justitie wil vooral de financiële drempel naar juridische
bijstand en procedure verlagen. Het is een oud zeer dat de voorwaarden
om in aanmerking te komen voor “Pro Deo” bijstand erg restrictief zijn.
Rechtszoekenden met een gemiddeld tot laaggemiddeld inkomen vallen uit
de boot en vinden (te) weinig de weg naar de bestaande polissen
rechtsbijstand die een alternatief zouden kunnen bieden.
De nieuwe vorm van rechtsbijstandsverzekering die in de steigers staat,
zal voorzien in een fiscaal voordelige polis die - weliswaar onder strikte
voorwaarden en met dekkingsplafonds - een breed gamma aan
procedurerisico’s dekt (waaronder huur, koop, bouwgeschillen,
consumentenrecht, faillissement, personen- en familierecht, strafrecht,
administratief recht …). Voor alle duidelijkheid: het betreft hier dekking
voor particulieren voor geschillen in het privéleven. Zelfstandigen en
ondernemingen kunnen niet instappen in dit nieuwe systeem.
Hieraan gekoppeld wordt een systeem van conventionering voorzien: er
wordt een forfaitaire nomenclatuur opgelegd op basis waarvan de
aangestelde advocaat zijn prestaties en kosten aanrekent aan de
verzekeraar. Belangrijk is dat de vrije keuze van raadsman gewaarborgd
blijft: ook advocaten die zich niet conventioneren, kunnen worden
aangesteld, maar in dat geval zou ligt het dekkingsplafond de helft lager
liggen. Wanneer het dekkingsplafond zou worden bereikt (zowel bij
geconventioneerde als bij niet-geconventioneerde advocaten) dient de
verzekerde zelf verder in te staan voor de kosten.
Het spreekt voor zich dat het idee van een forfaitaire nomenclatuur
voorwerp is van veel debat: geen twee dossiers zijn hetzelfde, en gelijke
prijzen garanderen geen gelijke kwaliteit – wel in tegendeel. De vraag is
ook of het relatief beperkte aantal ‘uitgebreide’ polissen rechtsbijstand bij
particulieren op heden het gevolg is van de kostprijs (waaraan men
tegemoet wil komen via de gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid van de
premies), dan wel gewoon van een gebrek aan bekendheid en
zichtbaarheid. Wat dat laatste betreft, dragen we bij deze ons steentje bij.
top

Kantoor Crivits & Persyn in the picture

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
Wegens faillissement van de BVBA Fashion Matters,
waarvan meesters Rik Crivits, Chris Persyn en
Mariël Van Vynckt curatoren zijn, wordt een
uitverkoop georganiseerd in de winkels van
McGregor te Knokke, Roeselare en Nieuwpoort. Er
wordt een korting toegekend van 50% op de

doelgroepvermindering te genieten
bij de aanwerving van de eerste
zes werknemers in haar
instructies aangepast naar
aanleiding van een arrest van het
Hof van Cassatie.
Met de doelgroepvermindering
geeft de overheid een financieel
duwtje in de rug aan nieuwe
werkgevers door voor de eerste
zes aangeworven werknemers te
voorzien in een forfaitaire
verlaging van de
werkgeversbijdrage voor de
sociale zekerheid. Om van deze
vermindering te genieten moet aan
een aantal voorwaarden voldaan
zijn: zo moet het gaan om een
nieuwe werkgever en mag de
nieuwe werknemer ook geen
andere werknemer vervangen. Tot
vóór het arrest van het Hof van
Cassatie van 11 september 2017
controleerde de RSZ of de nieuw
aangeworven werknemer geen
medewerker verving die, in de loop
van de vier kwartalen voorafgaand
aan de aanwerving in dezelfde
technische bedrijfseenheid werkte.
De RSZ keek echter niet alleen
naar de vier kwartalen
voorafgaand aan het kwartaal van
de aanwerving, maar ook naar het
kwartaal van de aanwerving zelf.
Dit leidde tot grote onzekerheid
over de in acht te nemen
referteperiode. Ingevolge het
voornoemd arrest heeft de RSZ
haar instructies aangepast en mag
de nieuw aangeworven werknemer
geen werknemer vervangen die in
de loop van twaalf maanden
voorafgaand aan de
indienstneming in dezelfde
technische bedrijfseenheid
werkzaam was.

getekende prijzen. Het gaat om dames- heren- en
kinderkledij van onder andere volgende merken:
McGregor, Michaelis, SDM, Gaastra… . Betaling is
mogelijk met debetkaart of cash, kredietkaarten
worden niet aanvaard.
De uitverkoop zal voor de winkels te Knokke
(Lippenslaan 280-282 en Lippenslaan 319, 8300
Knokke) en Nieuwpoort (Albert I Laan 174, 8620
Nieuwpoort) doorgaan op 2,3 en 4 maart 2018 van
10u tot 16u. De winkel te Roeselare (Ooststraat 101103, 8800 Roeselare) zal open zijn op 2 en 3 maart
2018 van 10u tot 16u.
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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
Juridische aspecten omtrent welzijn op het werk (6 maart 2018 en
19 maart 2018)
Op 6 maart en 19 maart geven meester Chris Persyn en meester
Charline Bulteel in samenwerking met Syntra West een voordracht over
de juridische aspecten actoren welzijnsbeleid, dit in het kader van de
cyclus ‘Preventieadviseur niveau 2’.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220 , 8500 Kortrijk (6 maart
2018) en Syntra West, Spoorwegstraat 14 , 8200 Brugge (19 maart
2018)
Meer info: specifieke doelgroep

Themadag overheidsopdrachten anno 2018 (8 maart 2018)
Op 8 maart 2018 organiseert M&D Seminars/Kluwer en Legalnews.be
een themadag rond overheidsopdrachten met tal van specialisten in de
materie. Meester Neil Braeckevelt zal er een uiteenzetting geven over

Syndici hoeven (binnenkort)
niet langer lijst medeeigendommen door te sturen
Syndici zijn verplicht om uiterlijk
op 1 januari van elk jaar de lijst
van mede-eigendommen, waarvan
zij syndicus zijn, aan het BIV over
te maken. Dit geldt ook voor
vastgoedmakelaars die syndicus
zijn.
Deze verplichting vervalt evenwel
na afloop van de
overgangsperiode voorzien in het
Koninklijk Besluit van 15 maart
2017 (in werking getreden op 1
april 2017). Dit Koninklijk Besluit
verplicht elke vereniging van
mede-eigenaars om het mandaat
van haar syndicus te laten
inschrijven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen. Het Besluit
voorziet in een overgangsperiode
van één jaar (dus tot 1 april 2018).
Na deze datum zal een syndicus
aldus niet langer een lijst van
mede-eigendommen moeten
doorsturen.
Zodra de syndicus reeds
ingeschreven is in de
Kruispuntbank van
Ondernemingen, moet de lijst al
niet meer worden neergelegd en dit
voor elke vereniging van medeeigenaars waarvan hij syndicus is.

“Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase: Wat is (niet) mogelijk?”.
Locatie: Serwir Hotel Sint-Niklaas, Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Meer info: www.opleidingen.wolterskluwer.be

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: wat is gewijzigd? (12
maart, 17 april en 24 mei 2018)
In samenwerking met Escala, geeft meester Neil Braeckevelt op 12 maart,
17 april en 24 mei 2018 een opleiding omtrent de nieuwe wetgeving
inzake overheidsopdrachten.
Locatie: 12 maart 2018: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge, 17 april 2018:
Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel, 24 mei 2018: Tramstraat 63,
9052 Gent
Meer info: www.escala.be

Opleiding overheidsopdrachten (15 maart 2018)
In samenwerking met IVBO zal meester Neil Braeckevelt op 15 maart
2018 een uiteenzetting geven omtrent overheidsopdrachten.
Locatie: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Congres Navorming 2018 - Provinciaal Veiligheidsinstituut (22
maart 2018)
Op 22 maart 2018 verzorgt meester Sofie Heyndrickx twee uiteenzettingen
tijdens het Congres Navorming dat georganiseerd wordt door het
Provinciaal Veiligheidsinstituut van de Provincie Antwerpen. Tijdens de
sessie Aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid schetst zij aan de hand
van concrete voorbeelden uit de rechtspraak hoe de strafrechtelijke
vervolging bij een arbeidsongeval concreet verloopt en - vooral - wie
finaal kan worden gestraft. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de impact
van recente rechtspraak.
Daarnaast geeft zij een uiteenzetting over de Juridische aspecten bij KB
psychosociale risico’s. Tijdens deze infosessie wordt door een
juridische bril gekeken naar het KB van 28/04/2014 over de preventie van
psychosociale risico’s op het werk.
Locatie: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390
Malle
Meer info: www.navorming-pvi.be

Universiteit Antwerpen: Postgraduaat in de preventieadviseur

niveau 1 (23 maart 2018)
In het kader van het postgraduaat in de preventieadviseur geeft meester
Chris Persyn op 23 maart een uiteenzetting inzake juridische,
economische en organisatorische aspecten van veiligheid.
Locatie: Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Meer info: specifieke doelgroep

De vereffening van vennootschappen
vennootschapsrecht (17 april 2018)

onder

het

nieuwe

In samenwerking met M&D Seminars geeft meester Rik Crivits op 17
april 2018 een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen wat
betreft de vereffening van vennootschappen.
Locatie: Holiday Inn – Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
Meer info: www.mdseminars.be – volgt binnenkort

Zakelijke rechten bij (dreigende) insolventie (20 april 2018)
Meester Rik Crivits en meester Annick Alders geven toelichting over de
diverse zakenrechtelijke problemen bij (dreigende insolventie). Komen
onder meer aan bod: de tegenwerpelijkheid van de verkoop van
onroerend goed vóór faillissement, de voorkoop-en voorkeurrechten, het
voortbestaan van tijdelijke zakelijke rechten na faillissement en de werking
van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.
Locatie: Hotel Serwir, Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Meer info: www.mdseminars.be – volgt binnenkort

Een deficitaire vereffening (29 mei 2018)
Op 29 mei 2018 geven meester Rik Crivits en meester Annick Alders in
samenwerking met M&D Seminars een uiteenzetting over een deficitaire
vereffening. Hierbij worden o.a. de recente wetswijzigingen en de evolutie
in de rechtspraak besproken.
Locatie: Hotel Serwir, Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Meer info: www.mdseminars.be – volgt binnenkort
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