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. 70 - 27 november 2018:
De verruimde IOS-procedure: invordering van
onbetwiste schulden over de grenzen heen
Sinds 1 oktober 2018 is het toepassingsgebied van de zogenaamde
IOS-procedure verruimd. Daardoor is het nu mogelijk om de
vereenvoudigde procedure voor invordering van onbetwiste schulden
ook in een grensoverschrijdende context te gebruiken. We staan
hierna kort stil bij de IOS-procedure en haar voor- en nadelen en
lichten de impact van de recente wijziging toe.
Lees meer...

Kantoor Crivits & Persyn in the picture
Op 7 december organiseren enkele kantoorgenoten een quiz voor de
collega’s en hun vrienden en familie om De Warmste Week te
steunen. De opbrengst van die C&P Warmste Quiz - editie Gran-olala!
gaat naar vzw Moeders voor Moeders, een organisatie die materiaal
en voeding verdeelt aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel
moeilijk hebben.
We hopen om net zoals vorig jaar een mooi bedrag in te zamelen.

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

Grondwettelijk Hof schept
duidelijkheid omtrent de
geldigheid van
opzeggingsclausules gesloten
vóór 1 januari 2014
In een arrest van 18 oktober 2018
heeft het Grondwettelijk Hof
geoordeeld dat de conventionele
opzeggingsclausules in
arbeidscontracten van hogere
bedienden gesloten vóór 1 januari
2014 nog altijd geldig zijn. Hiermee
wordt een definitief einde gesteld
aan de uiteenlopende rechtspraak
volgens welke de
opzeggingsclausules nu eens
wel, dan weer niet buiten
beschouwing werden gelaten. Aan
de grondslag van deze
uiteenlopende visie lag enerzijds
een duidelijke wettekst die geen
ruimte liet tot toepassing van de

Lees meer...

De verruimde IOS-procedure: invordering van onbetwiste
schulden over de grenzen heen

Astrid Lescouhier

Advocaat
astrid.lescouhier@crivits-persyn.be
Sinds 1 oktober 2018 is het toepassingsgebied van
de zogenaamde IOS-procedure verruimd. Daardoor is
het nu mogelijk om de vereenvoudigde procedure
voor invordering van onbetwiste schulden ook in een
grensoverschrijdende context te gebruiken. We staan
hierna kort stil bij de IOS-procedure en haar voor- en
nadelen en lichten de impact van de recente wijziging
toe.
IOS: wat en hoe?
In juli 2016 trad de IOS-procedure voor de invordering van onbetwiste
schulden in werking. Deze procedure maakt het mogelijk om binnen een
business-to-businesscontext (B2B) op een (ver)eenvoudig(d)e wijze en
buitengerechtelijk onbetwiste facturen te innen. De schuldeiserondernemer die een professionele schuld wil invorderen, hoeft dankzij de
IOS-procedure enkel nog een beroep te doen op de diensten van een
advocaat en een gerechtsdeurwaarder.
Meer details over het verloop van de IOS-procedure vindt u in onze
nieuwsbrief van 25 oktober 2016.
Kritiek
Hoewel de IOS-procedure een bewogen start kende, is de procedure
ondertussen goed ingeburgerd en wordt ze vrij frequent toegepast. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met de ‘stimulansen’ vanuit de
ondernemingsrechtbanken (de vroegere rechtbanken van koophandel),
die aanvankelijk het - betwiste - standpunt innamen dat de IOS-procedure
verplicht
moest
worden
toegepast
telkens
wanneer
de
toepassingsvoorwaarden daarvoor waren vervuld. Schuldeisers die toch
een beroep deden op de ‘klassieke’ gerechtelijke invordering werden
bijgevolg bestraft en, hoewel ze in het gelijk werden gesteld, veroordeeld
tot de gedingkosten. Finaal bevestigde het Hof van Cassatie - terecht - het
facultatieve karakter van de IOS-procedure. Het klopt echter dat de IOSprocedure in de meeste gevallen daadwerkelijk een sneller en goedkoper
alternatief is voor het bekomen van een uitvoerbare titel tegen een
onwillige schuldenaar. Vanzelfsprekend draagt vooral die vaststelling bij
tot de populariteit ervan.

opzeggingsclausules en
anderzijds de parlementaire
voorbereidingen volgens welke
toch rekening moest worden
gehouden met de legitieme
verwachtingen van de werkgever
en de werknemer.
Het praktische gevolg daarvan is
dat rechtbanken voortaan rekening
moeten houden met geldige
opzeggingsclausules gesloten
vóór 1 januari 2014 bij het
bepalen van de opzeggingstermijn
gekoppeld aan de anciënniteit
verworven op 31 december 2013
(de zgn. “stap 1” in de berekening
van de opzeggingstermijn). De
forfaitaire regels uit het
eenheidsstatuut zijn in dat opzicht
enkel nog toepasselijk als er ten
laatste op 31 december 2013 geen
opzeggingstermijn was
overeengekomen.
Het Grondwettelijk Hof onthield
zich evenwel uitspraak te doen
over de toepasbaarheid van
conventionele
opzeggingsclausules gesloten
vóór 1 januari 2014 op het
gedeelte van de opzeggingstermijn
van na die datum (de zgn. “stap
2”). Bijgevolg kan hierover nog
steeds discussie rijzen.

Hervorming goederenrecht in
aantocht
Recent werden ontwerpteksten
voor het nieuwe goederenrecht in
het federaal Parlement ingediend.
Het wetsontwerp beoogt het
goederenrecht te moderniseren.

Toch zijn aan de IOS-procedure ook enkele belangrijke nadelen
verbonden, die tot de nodige kritiek hebben geleid. Zo is het personele
toepassingsgebied beperkt. Om de IOS-procedure te kunnen toepassen
moeten zowel de schuldeiser als de schuldenaar ingeschreven zijn in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. De procedure geldt dus niet ten
aanzien van consumenten. Tot voor kort kon ze evenmin worden
toegepast in relatie tot een buitenlandse onderneming, maar aan die
beperking is de wetgever nu tegemoetgekomen.
Verruimd personeel toepassingsgebied
Met het KB van 17 augustus 2018, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 17 september 2018, zijn zeven buitenlandse
ondernemingsdatabanken als gelijkwaardig erkend aan de Kruispuntbank
van Ondernemingen: die van Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg,
Italië, Spanje en Oostenrijk. Voortaan kan de IOS-procedure dus ook
toegepast worden wanneer de schuldeiser of de schuldenaar in een van
deze ondernemingsdatabanken is ingeschreven. Uiteraard moet
daarnaast ook aan de andere voorwaarden voldaan zijn. Ook in een
internationale context geldt de IOS-procedure dus enkel voor de
invordering van onbetwiste, professionele geldschulden.

De belangrijkste teksten worden
op een gestructureerde wijze
ingepast in het Burgerlijk Wetboek
om de transparantie en
rechtszekerheid binnen het
domein te optimaliseren.
Daarnaast beoogt de wet het
goederenrecht te flexibiliseren en
een nieuw evenwicht te vinden
tussen de contractvrijheid en de
rechtszekerheid.
Enkele concrete wijzigingen zijn
onder meer het optrekken van de
maximumduur van het opstalrecht
van 50 jaar tot 99 jaar, een
wettelijke regeling voor vrijwillige
mede-eigendom en de beëindiging
ervan, het invoeren van een
afzonderlijke titel over
burenrelaties met vereenvoudiging
van verschillende regels.

Tot slot
Voor
de
grensoverschrijdende
invordering
van
onbetwiste
geldvorderingen kon men vroeger al gebruikmaken van de Europese
Betalingsbevelprocedure. Deze grotendeels schriftelijke procedure vereist
evenwel steeds een rechterlijke tussenkomst. De verruimde IOSprocedure vormt een welgekomen buitengerechtelijk alternatief voor de
inning van facturen over de grenzen heen (weliswaar in een beperkt
aantal landen). Dit ligt in de lijn van de algemene tendens om op zoek te
gaan naar oplossingen buiten de rechtbank om. Of de verruimde IOSprocedure ook in de praktijk even positief zal worden onthaald, valt
voorlopig nog af te wachten.
top

Kantoor Crivits & Persyn in the picture

Crivits & Persyn Advocaten
advocaten@crivits-persyn.be
Op 7 december organiseren enkele kantoorgenoten
een quiz voor de collega’s en hun vrienden en familie
om De Warmste Week te steunen. De opbrengst van
die C&P Warmste Quiz - editie Gran-olala! gaat naar
vzw Moeders voor Moeders, een organisatie die
materiaal en voeding verdeelt aan gezinnen met jonge
kinderen die het financieel moeilijk hebben.
We hopen om net zoals vorig jaar een mooi bedrag in

Ook is voorzien dat de wet in
werking zal treden 18 maanden na
de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad. Wij volgen dit uiteraard
op en houden u op de hoogte.

Binnenkort ook cybersecurity
in België
Bovenop de GDPR-verplichtingen
krijgen een aantal dienstverleners
binnenkort bijkomende
verplichtingen inzake de
bescherming van hun netwerk- en
informatiesystemen. Op 12
november werd een wetsontwerp
opgemaakt tot omzetting van een
Europese richtlijn, waarbij een
wetgevend kader wordt gecreëerd
inzake de beveiliging van netwerken informatiesystemen van
algemeen belang voor de
openbare veiligheid. Zo wil men

te zamelen.
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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
Vastgoedcongres (30 november 2018)
Meester Evelien Vanhauter geeft, in samenwerking met een marketeer en
een ingenieur, een uiteenzetting over het verkopen van vastgoed anno
2018. De uiteenzetting wordt gegeven op het Vastgoedcongres.
Locatie: Flanders Meeting & Convention Center, Koningin Astridplein 22,
2018 Antwerpen
Meer info: www.vastgoedcongres.be

Indeling in percelen (7 en 14 december 2018)
Mees ter Neil Braeckevelt geeft in samenwerking met Escala een
uiteenzetting over de nieuwe wetgeving die de indeling van
overheidsopdrachten in percelen stimuleert om o.m. KMO’s een betere
mogelijkheid te geven om deel te nemen aan dergelijke opdrachten.
Locatie: 7 december 2018: Tramstraat 63, 9052 Gent, 14 december 2018:
Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo
Meer info: www.escala.be

Samenloop
van
verschillende
letselschade (12 december 2018)

vergoedingssystemen

bij

Op 12 december 2018 geeft meester 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.

een dam opwerpen tegen
cyberaanvallen en andere
beveiligingsincidenten.
Twee categorieën van
dienstverleners worden gevat:
digitale dienstverleners zoals
online marktplaatsen, online
zoekmachines en
cloudcomputerdiensten, alsook
aanbieders van essentiële
diensten met een groot
maatschappelijk belang zoals
ziekenhuizen, energiebedrijven,
financiële instellingen.
Beide categorieën van
dienstverleners zullen technische
en organisatorische maatregelen
dienen te nemen die de risico’s
voor de beveiliging van hun
netwerk- en informatiesystemen
moeten beheersen. Bovendien
zullen ze ook melding moeten
maken van beveiligingsinbreuken
op hun netwerk- en
informatiesystemen wanneer deze
de beschikbaarheid,
vertrouwelijkheid, integriteit of
authenticiteit van het systeem
schenden.

Meer info: specifieke doelgroep

Opleiding voor preventieadviseurs bij Odisee (31 januari 2019)
Mees ter Sofie Heyndrickx verzorgt op 31 januari 2019 een studiedag
voor preventieadviseurs in opleiding. Deze gaat over de aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid van preventieadviseurs psychosociale aspecten.
Meer info: specifieke doelgroep

Juridische aspecten actoren welzijnsbeleid (5 en 13 februari 2019)
Op 5 en 13 februari geeft meester Chris Persyn in samenwerking met
Syntra West een opleiding in het kader van de cyclus ‘Preventieadviseur
niveau 2’. De sessie van 5 februari gaat door in Kortrijk, die van 13
februari in Brugge.
Locatie: Syntra West, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk – Syntra
West, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge
Meer info: specifieke doelgroep

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid (14 februari 2019)
Op 14 februari 2019 gaat bij Utopix een studiedag door naar aanleiding
van het boek “Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid” van meester
Charline Bulteel, meester Chris Persyn en meester Sofie Heyndrickx dat
vorige maand verscheen. Meer info hierover vindt u in onze volgende
nieuwsbrief.
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