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“Knowledge is of no value unless you put it into practice”
— Anton Chekhov —

Beste lezer,

U leest thans de derde editie van ons magazine.

STUDIO | LEGALE is de juridische ONE STOP SHOP. U 
vindt onder hetzelfde dak verschillende specialisten.

In tegenstelling tot de trend naar meer nichekantoren tracht 
STUDIO | LEGALE een FULL SERVICE kantoor te zijn. U 
wil een vertrouwenspersoon voor al Uw problemen.

Bovendien strekken de meeste problemen zich uit over 
meerdere rechtsdomeinen.

STUDIO | LEGALE biedt U een vertrouwensadvocaat 
van Uw keuze aan die zo nodig bijstand vindt bij de andere 
specialisten die ze in huis heeft.

U dient met Uw juridische problemen niet steeds nieuwe 
advocaten te leren kennen en vertrouwen. Wij nemen dat 
allemaal op ons.

U vindt ons in Antwerpen en in Brussel.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers 
cliënteel, van de kleine particulier over KMO’s, tot 
vastgoedgiganten en multinationals.

Ons kantoor staat ook overheden, autonome 
gemeentebedrijven, nutsvoorzieningsmaatschappijen en 
investeringsmaatschappijen bij.

Wij twijfelen er niet aan dat wij U kunnen helpen.

U zal zien dat Carlo Van Acker, Lauren Raeymakers, Eva 
Willems en Choë Dierckx ons team kwamen versterken.  
(zie blz 4 - 7)

Tevens kan U beroep doen op de KMO-portefeuille 
voor bepaalde adviezen. We werden intussen erkend als 
adviesverlener voor de KMO-portefeuille, dit na een zeer 
grondige screening en doorlichting van onze processen en 
kwalitatieve dienstverlening! 

We publiceerden het laatste jaar weeral een aantal interessante 
juridische artikelen. (zie blz 20 - 39)

Tot slot signaleren wij graag de lancering van onze nieuwe 
website www.studio-legale.be en diverse gespecialiseerde 
subsites! (zie blz. 18)

Veel leesplezier!

Joost PEETERS namens heel STUDIO | LEGALE

Voorwoord



Ons team
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Christian Clement voltooide met onderscheiding 
zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten 
(UFSIA en UIA). Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde 
voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht 
in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een 
postgraduaat vennootschapsrecht. In 2003 zette 
Christian Clement zijn praktijk - die grotendeels 
uit strafzaken bestaat - zelfstandig verder. Hij pleitte 
reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor 
daders als voor slachtoffers en hun familie. Christian 
Clement is medeoprichter van en partner bij  
STUDIO | LEGALE. Mr. Clement is lid van 
Criminal Law Committee van de Council of Bars and 
Law Societies of Europe (CCBE). Tevens maakt hij 
deel uit van de Gemengde Commisie Rechtsbijstand 
(GCR) van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en 
was hij aldaar ook jarenlang  lid van de Commisie 
Strafrecht. Mr. Clement is houder van het getuigschrift 
bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken 
en is Supralat-trainer voor het leveren van bijstand 
tijdens politiedetentie en politieverhoren.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, 
Engels en Duits.
christian.clement@studio-legale.be

Christian CLEMENT

Olivier Boes studeerde rechten in Namen en Leuven 
alvorens hij in 1998 de Antwerpse balie vervoegde. In 
de eerste jaren van zijn carrière spitste hij zich toe op 
alles wat met verzekeringen, verkeer en lichamelijke 
schade te maken had, maar langzamerhand begon 
zijn interesse voor immobiliën ook in het recht 
de bovenhand te nemen. Hij volgde met succes 
postgraduaten vennootschaps- en vastgoedrecht, die hij 
met onderscheiding afsloot. Thans is hij voornamelijk 
actief in het handels- en het burgerlijk recht, met een 
bijzondere voorkeur voor handelsgeschillen. Ook 
incasso van onbetaalde facturen vormt een groot deel 
van zijn tijdsbesteding. Olivier Boes is medeoprichter 
van en partner bij STUDIO | LEGALE. 

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
olivier.boes@studio-legale.be

Olivier BOES

Joost Peeters, medeoprichter en partner bij  
STUDIO | LEGALE, begon zijn studies rechten 
in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via 
Leuven (KUL te Rome (ROMA LUISS) alvorens 
hij in 2001 aan de balie van Antwerpen kwam. Hij 
bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, 
vennootschapsrecht (ook overnames en aandelen-
overdrachten), ondernemingsrecht, (handels) huur, 
contractenrecht, verkeersrecht. Joost Peeters is 
bewindvoerder, curator en begeleidt vennootschappen 
in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd beëdigd 
als plaatsvervangend Vrederechter in Antwerpen en 
is eveneens rechtskundig assessor bij de Orde van 
Architecten. Tevens is hij houder van het getuigschrift 
bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken 
en behaalde hij recent het diploma van DPO (Data 
Protection Officer), aan het DPI (Data Protection 
Institute). Hij is erkend collaboratief onderhandelaar 
en erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en 
handelszaken. Tevens volgde hij in 2020 een opleiding 
bemiddeling in sociale zaken.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans, 
Engels, Duits en kan zich behelpen in het Italiaans.
joost.peeters@studio-legale.be

Joost PEETERS

Carlo Van Acker behaalde in 1990 zijn diploma Master 
in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen 
( UA). In zijn masterjaren werd zijn studiekeuze 
bepaald door voornamelijk het burgerlijk recht en 
het strafrecht. (grondige studies) Na een loopbaan van 
twintig jaar aan de balie te Antwerpen  bekwaamde hij 
zich de laatste 11 jaren in de rechterlijke bescherming 
van natuurlijke minderjarige en meerderjarige 
personen. In zijn hoedanigheid van professioneel 
bewindvoerder bekleedt hij menig mandaat binnen 
de Vredegerechten in het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen. Daarnaast adviseert en verdedigt hij de 
belangen van particulieren bij vragen en geschillen 
inzake familierecht, huur, verzekeringen en de 
collectieve schuldenregeling.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
carlo.vanacker@studio-legale.be

Carlo VAN ACKER

Gert Vanopstal behaalde in 2010 zijn Master in de 
Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (cum laude), 
met een specialisatie in het Economisch Recht. Hij is 
tevens houder van de titels Master in de Intellectuele 
Eigendomsrechten (2011 – Universiteit Brussel HUB 
– cum laude) en Master in het Ondernemingsrecht 
(2015 – Universiteit Antwerpen – cum laude). 
Sinds 2011 heeft hij zijn intrede gemaakt bij 
de Antwerpse balie en is hij lid geworden van 
het STUDIO | LEGALE Team, waar hij zich 
hoofdzakelijk specialiseerde in het handels- en 
vennootschapsrecht. Zo heeft hij in de afgelopen jaren 
al talrijke ondernemingen bijgestaan bij de overname 
van aandelen, overdracht van handelsfonds, opmaken 
van algemene voorwaarden en onderhandelen van 
diverse contracten (o.a.: aandeelhouders-, distributie-, 
franchise- en leningsovereenkomsten), etc. Daarnaast 
adviseert en verdedigt hij de belangen van zowel 
particulieren als ondernemingen bij vragen en 
geschillen inzake aanneming, huur, verzekeringen en 
verkeersrecht.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
gert.vanopstal@studio-legale.be

Gert VANOPSTAL

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma 
Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen 
(UA). Tijdens deze studie groeide haar interesse voor 
het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht. 
In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de 
Antwerpse balie en vervoegde zij het team van  
STUDIO | LEGALE waar zij zich verder 
specialiseerde in het burgerlijk recht, het bouwrecht 
en het insolventierecht. Daarnaast behaalde zij in 
2017 het getuigschrift inzake curatorenopleiding 
en volgde zij het postgraduaat aansprakelijkheids- 
en verzekeringsrecht. Zij is erkend als bemiddelaar 
in burgerlijke- en handelszaken en volgde in 2020 
een opleiding bemiddeling in sociale zaken bij het 
gerenommeerde bMediation (BBLC vzw en BECI) 
dewelke succesvol werd afgerond.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
laurie.peer@studio-legale.be

Laurie PEER

Ons team
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Lieselotte Vrints behaalde in 2015 met onderscheiding 
haar diploma Master in de Rechten aan de 
Universiteit van Antwerpen (UA). In het kader van 
het Erasmus uitwisselingsprogramma studeerde ze een 
semester aan de Université Capitole I te Toulouse. In 
2015 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse 
balie en maakte zij haar intrede bij het team van  
STUDIO | LEGALE. Zij heeft een ruime interesse 
voor het recht, in het bijzonder voor het burgerlijk 
recht, het verkeersrecht, het administratief recht en 
het arbeidsrecht. Zij volgde de curatorenopleiding en 
is houder van het getuigschrift cassatie in strafzaken. 
Zij is erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en 
handelszaken en volgde in 2020 een opleiding 
bemiddeling in sociale zaken bij het gerenommeerde 
bMediation (BBLC vzw en BECI) dewelke succesvol 
werd afgerond.

 

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
lieselotte.vrints@studio-legale.be

Lieselotte VRINTS

Jens Vanhellemont Na het behalen van zijn 
bachelor-diploma Bedrijfsmanagement (2013) vatte 
Jens Vanhellemont zijn rechtenstudies aan op de 
Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende zijn 
masterjaren specialiseerde hij zich voornamelijk in 
het straf(proces)recht en het vennootschapsrecht. 
Door het schrijven van zijn masterthesis (“Het recht 
op het doen horen van getuigen in het licht van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens”) kon hij zich verder verdiepen in het 
straf(proces)recht. Op 6 juli 2017 behaalde Jens 
Vanhellemont met onderscheiding het diploma van 
Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen 
(UA). Op 1 september 2017 legde hij vervolgens 
de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen 
en vatte hij zijn stage aan bij STUDIO | LEGALE 
Advocaten, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- 
en strafprocesrecht behandelt. Hij is houder van het 
getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure 
in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake 
het leveren van bijstand tijdens politiedetentie en 
politieverhoren.
Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
jens.vanhellemont@studio-legale.be

Jens VANHELLEMONT

Koen De Backer behaalde in 2017 met onderscheiding 
zijn Master in de Rechten aan de Universiteit 
Antwerpen (UA). Hij combineerde deze studie als 
werkstudent met zijn functie als secretaris bij het 
parket bij het hof van beroep te Antwerpen, waar 
hij werkzaam was als hoofd van de administratieve 
ondersteuningscel van de procureur-generaal te 
Antwerpen. Door zijn 11 jaar ervaring bij het  parket-
generaal,  waar hij erg nauw de ontwikkelingen op 
het  gebied van het strafprocesrecht en het strafrecht 
dagdagelijks opvolgde, ontwikkelde hij hierin een 
bijzondere expertise. Op 1 september 2017 maakte 
hij de overstap van het openbaar ministerie naar  de  
advocatuur, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- 
en strafprocesrecht behandelt. Hij  is houder van het 
getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure 
in strafzaken en volgde de Supralat-opleiding inzake 
het leveren van bijstand tijdens politiedetentie 
en politieverhoren. Ook is hij auteur van diverse 
wetenschappelijke publicaties.
 

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
koen.debacker@studio-legale.be

Koen DE BACKER

Jolien Appels behaalde in juni 2017 haar diploma 
Master in de Rechten met onderscheiding aan de 
Universiteit van Antwerpen. In haar masterjaren 
spitste zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht 
en het strafrecht. Bij het schrijven van haar masterthesis 
over ‘de toekomst van de onherroepelijkheid van 
de schenking’ verdiepte zij zich in het familiaal 
vermogensrecht. In het kader van het Erasmus project 
studeerde zij één semester aan de Universiteit van 
Uppsala in Zweden, waardoor zij haar vaardigheden 
in het juridisch Engels kon uitbouwen. In oktober 
2017 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van 
Mechelen. Een jaar later maakte zij de overstap naar 
de Antwerpse balie om het STUDIO | LEGALE 
team te vervoegen, waar zij voornamelijk werkzaam 
is binnen het burgerlijk recht en ondernemingsrecht. 

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
jolien.appels@studio-legale.be

Jolien APPELS

Pauline Vanhorenbeke behaalde in 2017 met 
onderscheiding haar diploma Master in de Rechten 
met de finaliteit burgerlijk recht en strafrecht aan de 
Université Catholique de Louvain (UCL). Tijdens 
haar studies specialiseerde ze zich voornamelijk in 
het verzekeringsrecht en het gezondheidsrecht. Ze 
studeerde ook sociaal recht in het kader van een 
master na master aan de Vrije Universiteit van 
Brussel. In juni 2018, legde ze de eed af als advocaat 
aan de balie van Antwerpen en vatte ze haar stage aan 
bij STUDIO | LEGALE Advocaten. 

Zij spreekt en schrijft vloeiend Frans, Nederlands en 
Engels.
pauline.vanhorenbeke@studio-legale.be

Pauline VANHORENBEKE

Ruben Brosens behaalde in 2017 zijn diploma Master 
in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). 
Tijdens zijn algemene masteropleiding ontwikkelde 
zijn interesse voor het ondernemingsrecht, meer 
specifiek het vennootschapsrecht. Aansluitend 
heeft hij dan ook de Master na Master in het 
Vennootschapsrecht gevolgd en succesvol afgerond 
aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL) 
in 2018. Op 3 september 2018 legde hij de eed af 
als advocaat aan de Antwerpse balie en maakte hij 
zijn intrede bij het team van STUDIO | LEGALE 
Advocaten. In 2021 behaalde hij het Data Protection 
Officer certificaat bij het Data Protection Institute.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels, 
Frans. Daarnaast heeft hij een degelijk gesproken en 
geschreven kennis van het Duits.
ruben.brosens@studio-legale.be

Ruben BROSENS
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Stephanie SCHLENKER behaalde in 2019 haar 
diploma Master in de Rechten met onderscheiding 
aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens 
haar masteropleiding volgde zij een major 
ondernemingsrecht en minor fiscaal recht. Hierbij 
ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor het 
insolventierecht. In september 2019 legde zij haar 
eed af als advocate aan de balie van Antwerpen. 
Sinds augustus 2020 vervoegde zij het team van  
STUDIO | LEGALE Advocaten.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Frans, Nederlands en 
Engels.
stephanie.schlenker@studio-legale.be

Stephanie SCHLENKER

Roxanne Sleeckx behaalde in 2020 haar diploma 
Master in de Rechten aan de Universiteit van 
Antwerpen. Tijdens haar studies ontwikkelde 
zij een ruime interesse voor het recht. In haar 
masterjaren volgde zij een major ondernemingsrecht 
en minor internationaal en Europees recht. Zij 
ontwikkelde ook een bijzondere interesse voor 
het aansprakelijkheidsrecht. In oktober 2020 
legde zij haar eed af als advocate aan de Antwerpse 
balie en maakte haar intrede bij het team van  
STUDIO | LEGALE  Advocaten waar zij hoofdzakelijk 
dossiers behandelt inzake het burgerlijk recht en het 
aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
roxanne.sleeckx@studio-legale.be

Roxanne SLEECKX

Yannick Lauwers behaalde in 2021 met 
onderscheiding zijn diploma Master in de Rechten 
aan de KU Leuven. Tijdens zijn masterjaren volgde hij 
een major economisch recht en minor privaatrecht. 
Hierbij ontwikkelde hij een bijzondere interesse in het 
ondernemings- en vennootschapsrecht. In april 2021 
legde hij de eed af aan de Antwerpse balie en maakte 
hij zijn intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten.  
In 2021 behaalde hij het Data Protection Officer 
certificaat bij het Data Protection Institute.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels 
en kan zich behelpen in het Frans.
yannick.lauwers@studio-legale.be

Yannick LAUWERS

Lauren RAEYMAKERS behaalde in juni 2022 met 
onderscheiding haar diploma Master in de Rechten 
aan de Universiteit Antwerpen (UA). Tijdens haar 
studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse 
in het straf(proces)recht en het arbeidsrecht. Haar 
masterthesis schreef zij over de decriminalisering 
van abortus. In september 2022 legde zij haar eed af 
aan de Antwerpse Balie en maakte zij haar intrede 
bij STUDIO | LEGALE, alwaar zij het team van 
de STUDIO | PENALE Strafrechtadvocaten zal 
vervoegen. Mr. Raeymakers zal zich tijdens haar 
baliestage nog verder verdiepen in het straf- en 
strafprocesrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
lauren.raeymakers@studio-legale.be

Lauren RAEYMAKERS

Charline Duwez begon haar studies rechten aan de 
universiteit van Namen (Unamur) en behaalde haar 
diploma Master in de Rechten aan de Universiteit 
van Louvain-la-Neuve (UCL). Tijdens haar studies 
volgde zij hoofdzakelijk cursussen met betrekking 
tot het Europees Recht met een ruime interesse 
voor het intellectuele-eigendomsrecht en de 
internationale handel. Als lid van de « European 
Law Student’s Association » heeft zij deelgenomen 
aan een reeks juridische activiteiten. In april 2021 
legde zij haar eed af als advocate aan de Antwerpse 
balie en maakte ze haar intrede bij het team van  
STUDIO | LEGALE Advocaten.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Frans, Engels en 
Nederlands.
charline.duwez@studio-legale.be

Charline DUWEZ

Bjørg BOFFIN behaalde in 2021 haar diploma 
Master in de Rechten aan de Universiteit van 
Antwerpen (UA). Tijdens haar masteropleiding 
volgde zij een major in het burgerlijk recht en een 
minor in het strafrecht. Hierbij ontwikkelde zij een 
bijzondere interesse voor het aansprakelijkheidsrecht. 
In september 2021 legde zij de eed af als advocate 
aan de Balie van Antwerpen en maakte ze haar 
intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten waar zij  
hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake het 
aansprakelijkheidsrecht en incasso van onbetaalde 
facturen.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
bjorg.boffin@studio-legale.be

Bjørg BOFFIN
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Eva Willems behaalde in juni 2022 haar diploma 
Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit 
Leuven (KUL). In haar masterjaren heeft zij zich 
voornamelijk gespecialiseerd in het burgerlijk 
recht en het strafrecht. Haar masterthesis schreef 
zij over discriminatie op de private huurmarkt. In 
september 2022 legde zij de eed af als advocate aan 
de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van  
STUDIO | LEGALE. Zij behandelt hoofdzakelijk 
dossiers inzake het burgerlijk recht en het 
aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en 
Engels.
eva.willems@studio-legale.be

Eva WILLEMS

Chloë Dierckx haalde haar Master in de rechten aan 
de Universiteit Antwerpen in 2022. Haar specifieke 
interesse voor ondernemen uitte zich niet enkel in het 
hebben van haar eigen zaak tijdens haar studies, maar 
ook in de specialisaties die ze koos in haar master: 
fiscaal en ondernemingsrecht. Ze startte ook met haar 
extra master in IP en ICT law aan de Universiteit van 
Leuven in 2021. In oktober 2022 legde ze haar eed 
af aan de Antwerpse balie en heeft zij het team van 
STUDIO LEGALE vervoegd.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
chloe.dierckx@studio-legale.be

Chloë DIERCKX

STUDIO | LEGALE is steeds op zoek naar een 
nieuwe advocaat-stagiar(e)/medewerker (m/v).  
STUDIO | LEGALE zoekt een zeer gemotiveerde 
en enthousiaste werkkracht, die klaar is voor 
de uitdagingen waar de moderne advocatuur  
tegenwoordig voor staat. STUDIO | LEGALE  
verwacht een zelfstandige en initiatiefrijke 
werkhouding, met goede juridische kennis, 
pragmatisch denkvermogen en oog voor detail. 
Solliciteer en wie weet wordt U onze nieuwe toffe 
collega!

U spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels.
Stuur uw cv naar info@studio-legale.be

Spontane SOLLICITATIE

?
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Doorgedreven kennis en kwaliteitsborging
STUDIO | LEGALE staat tal van bedrijven 
en particulieren bij in allerlei domeinen van 
het recht.

Bij STUDIO | LEGALE is er een zeer 
interessante kruisbestuiving tussen de 
verschillende rechtstakken dewelke zeker 
ook voor U interessant kan zijn. 

Wij hebben zeer specifieke en interessante 
competenties, zoals niet-limitatief: 
(internationaal) strafrecht, bijzonder 
strafrecht, faillissementsrecht, gerechtelijke 
reorganisatie, bewindvoering, handels- en 
economisch recht, aansprakelijkheidsrecht, 
bouwrecht, huurrecht, omgevingsrecht, 
arbeidsrecht...

Met dit multidisciplinair team kunnen wij 
U op gedegen wijze juridisch bijstaan. 

Het team!
STUDIO | LEGALE investeert in haar 
mensen. 
 
De advocaten van STUDIO | LEGALE zijn 
zeer gedreven advocaten, die zich continu 
bijscholen.

Persoonlijke aanpak
Wij kunnen U garanderen dat elk 
dossier dat bij ons wordt binnen gebracht 
persoonlijk door één van onze advocaten zal 
worden gepleit!

Er zullen telkens 2 mensen worden 
toegewezen aan Uw dossier zodat U altijd 
een contactpersoon kan bereiken.

Er kijken dus steeds 4 ogen naar elk 
document (zgn. 4-eyes review).

Efficiënte communicatie
U geeft aan hoe U wil communiceren.

Wenst U alles per mail, dan kan dit. Wenst 
U een persoonlijk onderhoud en daarna 
alles per post, dan kan dit. 

Wij noteren deze afspraken en 
communiceren volgens Uw wensen. 

Digitaal
Het kantoor is doorlopend geopend en 
telefonisch bereikbaar van 8u00 – 19u00.

STUDIO | LEGALE werkt met het CRM-
systeem BASENET 100% digitaal (mails, 
dossiers en agenda’s zijn in één oogopslag 
raadpleegbaar zowel op kantoor als buiten 
kantoor via de mobiele applicatie van 
BASENET).

STUDIO | LEGALE werkt ook 100% GDPR-
proof en beschikt over drie advocaten die het 
Data Protection Officer certificaat behaalden 
bij het Data Protection Institute.

Wij trachten een hypermodern kantoor te 
zijn, maar ook een zeer traditioneel kantoor. 
Dit maakt dat “the best of both worlds” wordt 
gecombineerd. Voor ieder wat wils en op maat 
van de cliënt.

Hierbij wordt gestreefd om alles zo snel en 
efficiënt mogelijk op te lossen, waarbij de wens 
van onze cliënten van primordiaal belang is.

Snelle reactietermijnen, geen slapende 
dossiers
Doordat we compleet digitaal (zie punt 5), 
jong en gedreven zijn, proberen wij zeer snelle 
reactietijden te respecteren.

Er zijn geen slapende dossiers en alles wordt zo 
efficiënt mogelijk aangepakt.

Permanente bijscholing
De recente tsunami aan nieuwe wetten en 
regelgeving verplicht ons als advocaten er 
sowieso toe om ons permanent bij te scholen.

Daarbovenop maken wij graag updates over 
allerhande topics en verdiepen wij ons steeds 
in allerlei aspecten van het recht.

U kan onze bijdragen lezen op onze website  
(www.studio-legale.com), via LinkedIn of via 
Facebook. Daarnaast zijn wij trotse 
auteurs op JUBEL (www.jubel.be).

Nabijheid
Wij zijn fier op ons nieuw kantoor (in 
gebruik sinds 15/07/2019) gelegen op de 
Haantjeslei 69/A, 2018 ANTWERPEN.

Ook in Brussel (Avenue Arianelaan 31, 1200 
BRUSSEL) hebben wij een eigen kantoor 
waar we cliënten kunnen ontvangen.

Minnelijke en praktische oplossingen
STUDIO | LEGALE beoogt een zo 
efficiënt mogelijk resultaat. Soms is een 
goede overeenkomst beter dan een slecht 
proces. 

Wij trachten steeds minnelijk op te lossen. 
Lukt dit niet, dan trachten wij een zo goed 
mogelijk resultaat in de rechtbank af te 
dwingen.

Steeds houden wij Uw belangen en het 
concrete, beste en snelste te bereiken 
resultaat voor ogen.

Tevens werden maar liefst drie advocaten 
van STUDIO | LEGALE – met name 
mr. Joost PEETERS, mr. Laurie PEER 
en mr. Lieselotte VRINTS - door de 
Federale Bemiddelingscommissie erkend  
als bemiddelaar in handelszaken. Zij  
volgden ook de opleiding tot bemiddelaar 
in sociale zaken en zullen hiervoor spoedig 
een erkenning aanvragen. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 redenen* om met STUDIO | LEGALE te werken

*niet-limitatieve lijst, er zijn er ongetwijfeld meer! ;-)
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Internationaal netwerk
De service van STUDIO | LEGALE eindigt niet aan de landsgrens.

STUDIO | LEGALE wil een full 
service kantoor zijn. Onze service 
eindigt daarom niet aan de Belgische 
landsgrenzen.

www.studio-legale.be

STUDIO | LEGALE werd recent 
geselecteerd door EuroCollectNet Lawyers 
om als exclusief lid in België dossiers 
omtrent internationale invorderingen en 
debiteuren te behandelen.

 

www.eurocollectnet.com

IR GLOBAL heeft STUDIO | LEGALE 
als exclusief Belgisch advocatenkantoor 
voor:

• Verzekeringsrecht
• Strafrecht
• Data privacy & security
• Schuldvorderingen

www.irglobal.com

10.

STUDIO | LEGALE werd opgenomen 
in het Global Law experts Handbook 
2020 omwille van haar expertise op 
het vlak van Incasso, Verzekeringsrecht, 
GDPR en M&A. 

www.globallawexperts.com

STUDIO | LEGALE werd recent 
opgenomen in het Advisory-Excellence 
netwerk omwille van de expertise in het 
verzekeringsrecht. Ook in dit netwerk 
profileert STUDIO | LEGALE zich 
via haar meertalige publicaties en 
onderhoudt zij haar internationale 
relaties.

www.advisoryexcellence.com

STUDIO|LEGALE werd geselecteerd 
door The Lawyer Network op basis 
van haar expertise als exclusief 
advocatenkantoor voor België op 
het vlak van verzekeringsrecht.  
STUDIO | LEGALE is dan ook actief 
op dit netwerk o.m. via haar meertalige 
publicaties.

www.thelawyer-network.com 

STUDIO | LEGALE werd recent 
geselecteerd als winnaar van de 2020 
Corporate Intl Magazine Global 
Award in de vakgebieden van het 
Verzekeringsrecht, Incasso en GDPR. 
De officiële prijsuitreiking vond plaats in 
2020. Daarnaast werd ook de ervaring van 
STUDIO | LEGALE wat betreft M&A 
erkend in de publicatie.

www.corp-intl.com

Official Member of the Lawyer Network

 
STUDIO | LEGALE werd geselecteerd 
door Leaders in Law als winnaar voor 
Belgische Verzekeringsrechtexpert van  
het jaar. In begin 2020 vond de 
officiële prijsuitreiking plaats en zal  
STUDIO | LEGALE deel uitmaken 
van de Leaders in Law – 2020 Global 
Awards publicatie omwille van haar 
expertise op gebied van:

 • Insurance law
 • Incasso
 • GDPR
 • M&A

www.leaders-in-law.com

Via haar lidmaatschap van EuroCollectNet, 
is STUDIO | LEGALE tevens lid van het 
General Bar Legal Network met verwijzing 
naar meerdere vakgebieden, waaronder:

• Incasso
• Verzekeringsrecht
• Bouwrecht
• BBPR
• Faillissementsrecht
• Intellectueel eigendomsrecht

www.generalbar.com
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HANDELSRECHT EN 
ECONOMISCH RECHT
Van beginnende KMO tot bloeiende 
multinational: wij staan U bij zowel op de 
cruciale momenten als in de dagelijkse werking 
van Uw onderneming. Wij verlenen advies 
aan startende ondernemers evenals bijstand 
aan gevestigde ondernemingen in hun verdere 
groei. Ons team heeft uitgebreide expertise 
in het opstellen van een brede waaier aan 
commerciële contracten en staat U verder bij in 
alle mogelijke onderhandelingen en juridische 
procedures waarmee U kan geconfronteerd 
worden bij ‘het ondernemen’.

• koop-verkoop;
• (handels)huur;
• invordering van facturen;
• algemene voorwaarden;
• handelspraktijken;
• oneerlijke concurrentie;
• consumentenbescherming;
• mededingingsrecht;
• samenwerkingsovereenkomsten;
• consultancy-contracten;
• leasing;
• distributieactiviteiten: franchising, concessie, 

commissie, agentuur;
• niet-concurrentiebedingen;
• nieuwe technologieën en economieën.

VENNOOTSCHAPSRECHT
Wij helpens U van A tot Z. Vragen bij de keuze 
van Uw vennootschapsvorm? Hulp nodig bij de 
oprichting? Een juridische houvast nodig bij 
herstructureringen of doorlichtingen? U staat op 
het punt een zaak over te nemen? Wij staan U bij.

• statuten;
• aandeelhoudersovereenkomsten;
• managementovereenkomsten;
• werknemersparticipaties;
• conflicten tussen aandeelhouders;
• aandelenoptieplannen;
• M & A: overnames, fusies, herstructureringen 

aandelenoverdrachten, overdrachten van activa/
handelsfondsen;

• juridische due diligence;
• intentieverklaringen;
• bestuurdersaansprakelijkheid;
• bijstand bij gerechtelijke of politionele onderzoeken;
• strafrechtelijke verantwoordelijkheid;
• compliance;
• nieuw venootschapsrecht (o.a. BV).

VENNOOTSCHAPPEN IN 
MOEILIJKHEDEN - WCO - 
FAILLISSEMENTEN
Ook ondernemers en/of ondernemingen 
in moeilijkheden kunnen op onze bijstand 
rekenen.

• procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO);
• bijstand bij Kamer voor Handelsonderzoeken;
• overdracht van ondernemingen onder 

gerechtelijk gezag;
• verzet of hoger beroep tegen een faillissements-

vonnis;
• faillissementen: curatoren-afdeling;
• aangiftes van schuldvordering;
• conflicten met een schuldenaar in WCO;
• faillissementsmisdrijven;
• persoonlijke aansprakelijkheden;
• Joost PEETERS is curator en begeleidt U graag 

in faillissementen.

INTELLECTUELE EIGENDOM  
Bescherming van Uw intellectuele 
eigendommen is van groot belang voor 
moderne ondernemingen.

• merken en handelsnamen;
• auteursrechten;
• mediarecht;
• tekeningen en modellen;
• octrooien;
• Nieuw! merkregistratie: 

STUDIO | LEGALE biedt via haar platform 
STUDIO | TRADEMARK de nodige expertise 
en efficiënte bijstand om de procedure van 
registratie van Uw merk op zich te nemen. 
Het is zeer belangrijk dat U Uw (woord)merk 
tijdig en voldoende beschermt zodat niemand 
dit kan imiteren. Aangezien het principe “First 
come, first served” geldt, is het belangrijk dat U 
hieromtrent niet aarzelt.

ADMINISTRATIEF RECHT
Wij staan U met raad en daad bij in administratieve 
procedures.

• procedures voor de Raad van State;
• administratieve procedures;
• onteigening;
• leegstand en/of verkrotting;
• wapenwetgeving.

OMGEVINGSRECHT  
U ziet door de bomen het bos niet meer? 
Wij vertalen voor U de vaak onbegrijpelijke 
teksten en begeleiden U, zowel preventief als 
bij betwistingen, o.m. inzake:

• vergunningverlening - Vlaamse Codex 
Ruimtelijke  Ordening (VCRO), 
Omgevingsdecreet, gemeentelijke 
bouwverordeningen en bouwcodes 
(vergunningsplicht, vrijstellingen, meldingen, 
stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsvergunning thans geïntegreerd 
omgevingsvergunning genoemd);

• handhaving (bouwmisdrijven, inbreuken op 
milieuregelgeving, boetes, vervolging, hinder, 
vervolging);

• ruimtelijke planning (RUP’s van gemeenten en 
provincies, BPA’s, enz…);

• bodemsaneringsproblematiek (o.m. 
bodemattesten bij koop-verkoop, 
statuut onschuldig eigenaar/gebruiker, 
aansprakelijkheid).

Rechtstakken
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BOUWRECHT
Wij behandelen bouwdossiers in de ruime zin 
van het woord. Bent U bouwheer, aannemer, 
architect of schadelijder? U bent  bij ons aan 
het juiste adres.

• opstellen en controleren van contracten;
• aannemings- en architectenovereenkomsten;
• voeren van onderhandelingen;
• schade en aansprakelijkheid ingevolge uitvoering 

van werken;
• expertises met gerechtsdeskundigen;
• rechtstreekse vordering tegen de bouwheer;
• burenhinder;
• tuchtrecht architecten;
• invordering achterstallige facturen bouwwerf;
• P.V. van werfverlating.

VASTGOED - IMMO - MEDE-EIGENDOM
Voor al Uw vragen i.v.m. onroerend goed kan U 
bij ons terecht.

• koop-verkoop;
• woninghuur;
• gemene huur;
• handelshuur (huurhernieuwing, huurprijs-

herziening, hoger bod van een derde);
• pop-up huur;
• invordering achterstallige huurgelden;
• bezetting ter bede;
• vruchtgebruik;
• opstal;
• erfpacht;
• onbewoonbaarverklaringen;
• (appartements-)mede-eigendom;
• onroerende beslagprocedure;
• erfdienstbaarheden.

(INTERNATIONAAL) STRAFRECHT 
Er wordt in een verdediging en benadering 
op maat voorzien naargelang U verdachte 
of slachtoffer bent. Benevens het 
gemeenrechtelijke strafrecht, kunnen onze 
specialisten U ook bijstaan bij:

• Europese aanhoudingsbevelen (EAB) en 
uitleveringen verhoren bij de Politie en 
Onderzoeksrechter (Salduzbijstand);

• de voorlopige hechtenis (uw verdediging 
voor Raadkamer en Kamer van 
Inbeschuldigingstelling);

• klachtneerlegging (indien nodig met aanstelling 
van een Onderzoeksrechter die de feiten 
onafhankelijk dient te onderzoeken);

• minnelijke schikkingen;
• strafrechtelijke beslagprocedures;
• strafuitvoering (SURB) en strafrechtelijke 

uitvoeringsonderzoeken (SUO);
• witwaswetgeving;
• financieel- economisch strafrecht;
• faillissementsmisdrijven;
• strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen;
• douanedossiers.

Indien U, één van Uw dierbaren en/of 
Uw vennootschap slachtoffer of verdachte 
is van een in het buitenland gepleegd feit, 
dan wel gearresteerd wordt in een ander 
land, beschikken wij over een uitstekend 
en performant netwerk van buitenlandse 
penalisten.

VERKEERSRECHT
Werd U geflitst? Kreeg U onterecht een boete 
die U wenst te betwisten? Was U betrokken bij 
een verkeersongeval en dreigt Uw verzekering 
met een regresvordering? Onze specialisten 
verkeersrecht kunnen U accuraat advies 
verlenen en bijstaan voor de politierechtbank.

• strafrechtelijke verdediging politierechtbank;
• afweer regresvorderingen;
• art. 29ter WAM-wet: ‘kettingbotsingartikel’;
• art. 29bis WAM-wet: zwakke weggebruiker;
• art. 67ter Wegverkeersregelement : identificatie 

van de bestuurder;
• snelheidsovertreding;
• alcoholintoxicatie en dronkenschap;
• schade ingevolge verkeersongevallen.

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
Met aansprakelijkheid wordt iedereen vroeg of 
laat wel eens geconfronteerd. In dit zeer ruim 
rechtsgebied staat 1 begrip centraal: schade. 
Wie schade lijdt in de ruime betekenis van het 
woord gaat op zoek naar de verantwoordelijke om 
vergoeding te bekomen. Onze specialisten gaan 
samen met U op zoek.

• schade ten gevolge van algemene ongevallen;
• arbeidsongevallen;
• schadeclaims begroten (indicatieve tabel);
• medische fouten: procedure voor het FMO  

(Fonds voor Medische Ongevallen);
• aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, zaken, 

aangestelden;
• Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-polis); 
• tienjarige aansprakelijkheid;
• Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers 

van  Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele 
Redders;

• minnelijke medische expertise.

VERZEKERINGSRECHT
Wij helpen U bij het afsluiten van de juiste 
polis, maar ook bij het aanspreken van 
de juiste verzekeraar. Wij zijn in de ruime 
verzekeringswereld actief.

• nietigheden van polis;
• dekkingsbetwisting en regres;
• brand- en diefstalverzekering;
• BA-uitbating;
• expertises;
• IPID;
• ABR (Alle Bouwplaats Risico's).
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VERMOGENSRECHT
Ook in deze rechtstak, waar de financiële 
gevolgen vaak verstrekkend zijn, wordt U 
correct en efficiënt bijgestaan door ons.

• vermogensplanning;
• erfrecht;
• vereffening en verdeling na echtscheiding;
• huwelijkscontracten;
• vereffening en verdeling bij overlijden;
• schenkingen en handgiften;
• testamenten en ascendentenverdeling;
• successieplanning;
• trusts, stichtingen en administratiekantoren.

ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL RECHT
Wij bieden U juridisch en praktisch advies bij al 
Uw arbeidsrechtelijke problemen. Ook contracten 
voor zelfstandigen, managementfuncties, 
managementvennootschappen, e.d. kunnen wij 
voor U opstellen en begeleiden.

• arbeidsovereenkomsten opstellen;
• (dringend) ontslag;
• wijziging van arbeidsvoorwaarden;
• car policy;
• alternatieve verloning;
• concurrentiebeding;
• impact van nieuwe technologieën;
• arbeidsongevallen en beroepsziekten;
• het sociaal statuut van de zelfstandige;
• conflicten met de RSZ;
• arbeidsregelement.

INCASSODIENST
Ons kantoor pakt wanbetalers kordaat aan. 
Wij behandelen het dossier voor U van eerste 
aanmaning tot gedwongen uitvoering. Onze 
ruime ervaring en snelle manier van handelen 
vergroten Uw kansen op een positief resultaat 
aanzienlijk.

• solvabiliteitsonderzoek van schuldenaar;
• aanmaningen;
• dagvaarding;
• Invordering van Onbetwiste Geldschulden 

(IOS);
• bewarend beslag;
• collectieve schuldenregeling;
• insolventierecht;
• schuldbewaking;
• gespecialiseerd softwaresysteem;
• behandelen betwiste vorderingen;
• gespecialiseerde incasso (huur, opslagruimten, 

leningen, kluizen bankschulden..).

BESLAG- EN EXECUTIERECHT 
Een vonnis bekomen is geenszins het eindpunt 
van een procedure. Het belangrijkste aspect 
dient nog uitgevoerd te worden: het verzilveren 
van de toegekende vordering. Ons kantoor is 
zeer vertrouwd met de uitvoeringsfase.

• bewarend beslag;
• uitvoerend beslag;
• derdenbeslag;
• bankbeslag;
• aanvechten beslag;
• onroerend beslag.

CONSUMENTENRECHT 
Er bestaan strenge regels m.b.t. de verkoop 
van producten en diensten door professionele 
verkopers aan consumenten. Wij verdedigen 
U graag indien U n.a.v. een aankoop van een 
product of dienst problemen ondervindt.

• niet-conforme levering;
• garantieproblemen;
• misleidende reclame.

BEMIDDELING
Bemiddeling kent een serieuze opmars. Sinds de 
Wet van 18 juni 2018 kan de rechter in elke stand 
van het geding op eigen initiatief of op verzoek 
van één van de partijen een bemiddeling bevelen. 
Meer en meer wordt hiervan gebruik gemaakt 
door de verschillende rechtbanken. Bemiddeling 
heeft als voordeel dat het een vertrouwelijke 
procedure is, dewelke de toenadering tussen 
partijen zal bevorderen. Er wordt door de partijen 
zelf naar een oplossing gezocht die voor allen 
aanvaardbaar is. Dit verhoogt aanzienlijk de 
toekomstige naleving van het akkoord.

Wij staan U graag bij in het kader van een 
bemiddeling. STUDIO | LEGALE begeleidt 
U als raadsman van één van de partijen in het 
kader van een bemiddeling én drie advocaten 
werden als bemiddelaar erkend in burgelijke- en 
handelszaken en volgden bijkomend de opleiding 
voor bemiddelaar in sociale zaken.

• voorbereiding bemiddelingsgesprek (of 
onderhandeling);

• bijstaan bemiddelingsgesprek;
• nazicht naleven bemiddelingsprocedure;
• opmaak bemiddelingsakkoord.

BEWINDVOERING
Wanneer iemand de controle over zijn 
verrichtingen verliest, kan het aangewezen 
zijn om een bewindvoerder aan te stellen. 
De bewindvoerder oefent een gerechtelijk 
mandaat uit, met als opdracht het beheer 
van de goederen van een te beschermen 
persoon waar te nemen. Het is uiteraard 
van groot belang dat deze bewindvoerder 
zijn taak met de nodige ernst, degelijkheid, 
menselijkheid en onafhankelijkheid 
uitvoert. Vaak is het aangewezen een 
onafhankelijk bewindvoerder aan te stellen.  
Joost PEETERS is bewindvoerder en neemt 
deze taak graag op zich.



Beslissingen GBA
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We hebben de handschoen opgenomen en met ons GDPR-team beslist om alle gepubliceerde beslissingen 
van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) samen te vatten en te becommentariëren. Kijk hiervoor 
gerust op onze websites: www.studio-gdpr.be en www.generaldataprotection.be. Hieronder vindt u alvast 
twee opmerkelijke beslissingen van de GBA.

Beslissingen GBA

BESLISSING TEN GRONDE 
NR. 18/2020 VAN 28 APRIL 2020

Betreft 
Een onderneming verzond e-mails naar vrije beroepers 
en zelfstandigen om hen te overtuigen over te schakelen 
van papieren facturen naar een door de onderneming 
aangeboden dienst van elektronische facturatie. Naar 
aanleiding van de melding van een gegevenslek startte de 
inspectiedienst van de Gegevensbeschermingsautoriteit, op 
aangeven van het Directiecomité, een onderzoek.
Context
Onafhankelijkheid DPO – belangenconflict – gegevenslek 
– uitbreiding onderzoek

Rechtsgrond 
Artikel 5.2 GDPR: “De verwerkingsverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen 
(„verantwoordingsplicht”).

Artikel 24.1 GDPR: “Rekening houdend met de aard, de 
omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook 
met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s 
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft 

de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en 
organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen 
aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze 
verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd 
en indien nodig geactualiseerd.” 

Artikel 33.1 GDPR: “Indien een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de 
verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging 
en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van 
heeft genomen, aan de overeenkomstig artikel 55 bevoegde 
toezichthoudende autoriteit, tenzij het niet waarschijnlijk is dat 
de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt 
voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien 
de melding aan de toezichthoudende autoriteit niet binnen 72 
uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de 
vertraging.”

Artikel 38.6 GDPR: “De functionaris voor 
gegevensbescherming kan andere taken en plichten vervullen. De 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zorgt ervoor dat deze 
taken of plichten niet tot een belangenconflict leiden.”



Pagina |15

Feiten
De aanleiding voor de klacht betreft een gegevenslek waarbij 
de onderneming een aantal uitnodigingen verstuurde 
naar o.a. zelfstandigen en vrije beroepers teneinde over te 
schakelen van een papieren naar een elektronische factuur. 
Maar door een fout in de selectie van de e-mailadressen 
werden een aantal van de uitnodigingen die gelinkt zijn aan 
vrije beroepers en zelfstandigen verstuurd naar secundaire 
e-mailadressen die in de databanken van de onderneming 
verbonden werden met een klant, maar mogelijks geen 
directe link hebben met de betrokken klant. Dergelijke 
secundaire contactpersonen zijn in casu administratieve of 
technische contactpersonen voor de klant.  

In hoofde van de verwerkingsverantwoordelijke heerst 
de verplichting om elk gegevenslek, ongeacht het 
risicogehalte te documenteren teneinde informatie te 
kunnen verstrekken aan de GBA. De onderneming 
gaf tijdens de hoorzitting aan dat alle bekende lekken 
worden gedocumenteerd en daartoe beroep wordt gedaan 
op de loyauteit en professionaliteit van de individuele  
werknemer om een mogelijk gegevenslek via de beschikbare 
tool binnen de onderneming te documenteren. De 
onderneming blijkt tevens over de nodige policies 
te beschikken en trainingen te organiseren om haar 
werknemers op te leiden omtrent het aangeven van data-
gerelateerde incidenten. Op basis hiervan besluit de  
Geschillenkamer dat er geen inbreuk op artikel 5.2 GDPR, 
artikel 24.1 GDPR en artikel 33 GDPR kan worden 
vastgesteld.

Echter blijkt uit het verslag van de inspectiedienst onder 
meer dat de functionaris voor gegevensbescherming  
(DPO) naast die functie ook de functie van directeur  
audit, risk en compliance vervult. De DPO bevindt zich 
daardoor niet in een positie die voldoende vrij is van 
belangenconflict overeenkomstig artikel 38.6 GDPR. 

De Richtlijnen van de Groep 29 voor functionarissen 
voor gegevensbescherming bepalen dat de DPO binnen 
de organisatie geen functie kan bekleden waarbij hij 
of zij de doelstellingen van en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens moet bepalen. Door 
het cumuleren in hoofde van eenzelfde fysieke persoon 
van de functie van verantwoordelijke voor elk van de drie 
betreffende departementen afzonderlijk enerzijds en de 
functie van DPO anderzijds, ontbreekt voor elk van deze 
drie departementen enig mogelijk onafhankelijk toezicht 
vanwege de DPO. Dit is een wezenlijk belangenconflict.  
De Geschillenkamer is dan ook van oordeel dat de  
inbreuk op artikel 38.6 GDPR is bewezen.

Daarnaast maakt de Inspectiedienst gewag van het feit dat 
de DPO onvoldoende werd betrokken bij de discussies 
over inbreuken in verband met persoonsgegevens 

overeenkomstig artikel 38.1 GDPR. De DPO zou 
enkel geïnformeerd zijn geweest over het resultaat van 
de risicobeoordeling en niet zijn geconsulteerd. De 
Geschillenkamer erkent dat de onderneming de functie 
van DPO op een onjuiste wijze interpreteert, maar besluit 
dat er geen inbreuk kan worden vastgesteld op artikel 38.1 
GDPR aangezien de onderneming het aannemelijk heeft 
gemaakt dat de DPO in de praktijk wel in voldoende mate 
werd betrokken.  

Gelet op de omzet van de onderneming en het feit dat dat 
de onderneming persoonsgegevens verwerkt van miljoenen 
mensen legt de Geschillenkamer een boete op ter hoogte 
van een bedrag van 50.000 euro. 

Uitspraak
De Gegevensbeschermingsautoriteit beveelt  dat  de  
verwerking  in  overeenstemming wordt gebracht met 
artikel 38.6 GDPR.

Een administratieve geldboete op te leggen van 50.000 
euro.

Onze mening 
Een concrete klacht over een datalek is aanleiding geweest 
om een onderzoek te starten. De Inspectiedienst heeft 
gezien de omvang het onderzoek uitgebreid. 

In casu werd wat betreft het datalek geoordeeld dat de 
nodige policies en opleidingen aanwezig waren in de 
organisatie. De geschillenkamer verwijt de onderneming 
wel dat de DPO ook als directeur Audit, Risk en Compliance 
binnen de onderneming fungeert. Op die manier kan 
de DPO onmogelijk voldoen aan de vereisten van  
onafhankelijkheid. Het is immers niet mogelijk 
om tegelijkertijd het beleid – doel en middelen van 
gegevensverwerking – te bepalen en hierop vervolgens 
toezicht te houden. 

Tot onze verbazing wordt hiervoor een geldboete van  
€ 50.000 opgelegd. Hoewel de onafhankelijkheid van een 
DPO belangrijk is, had in dit geval naar onze mening de 
geschillenkamer kunnen volstaan met een berisping gepaard 
met de verplichting om op korte termijn een DPO zonder 
belangenconflict aan te stellen. De Geschillenkamers 
stelde immers uitdrukkelijk vast dat voor het overige de 
onderneming een correct GDPR-beleid voerde binnen 
haar organisatie. Er passeerden reeds beslissingen de revue 
met veel minder strenge bestraffing waarbij de inbreuken 
meer impactvol en frappant waren. 

Definitief? 
Ja. ■
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BESLISSING TEN GRONDE  
NR. 06/2019 VAN 17 APRIL 2019

Een handelaar bood het aanmaken van een klantenkaart enkel 
aan door het inlezen van de identiteitskaart van klanten. Indien 
de klant geen identiteitskaart wenste te gebruiken, was het niet 
mogelijk om een klantenkaart aan te maken.

Context
Een drankenhandelaar weigert een klantenkaart aan 
te maken bij gebreke aan het mogen inlezen van een 
identiteitskaart 

Rechtsgrond 
Artikel 5.1.c) GDPR: “Persoonsgegevens moeten toereikend 
zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale 
gegevensverwerking).”

Artikel 6.1 a) GDPR: “De verwerking is alleen rechtmatig 
indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande 
voorwaarden is voldaan: a) de betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of 
meer specifieke doeleinden.”

Artikel 4.11) GDPR: ““toestemming” van de betrokkene: elke 
vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting 
waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een 
ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking 
van persoonsgegevens aanvaardt.” 

Artikel 13.1. c) en e): “Wanneer persoonsgegevens betreffende 
een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de 
verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging 
van de persoonsgegevens al de volgende informatie: c) de 
verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking; e) in 
voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het 
voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde 
land of een internationale organisatie; of er al dan niet een 
adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval 
van in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, 
bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen 
zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen 
worden geraadpleegd.”Artikel 13.2.a) GDPR: “Naast de in lid 
1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de 
betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende 

aanvullende informatie om een behoorlijke en transparante 
verwerking te waarborgen: a) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet 
mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn.” 

Feiten
In deze zaak kaart de klant de aanmaak van een  
klantenkaart aan die gebeurt door het inlezen van 
een elektronische identiteitskaart. De klant zou geen 
klantenkaart kunnen krijgen zonder zijn elektronische 
identiteitskaart te overhandigen. 

De Geschillenkamer baseert zijn oordeel vooral op de 
vaststellingen van de Inspectiedienst. De  Inspectiedienst  
stelt  vast dat de drankenhandelaar de verwerking van de 
persoonsgegevens voor de aanmaak  van  een  klantenkaart 
uitsluitend  baseert  op  de  gegevens  die  beschikbaar  zijn   
via  de elektronische identiteitskaart, terwijl er geen  
alternatief voor handen is. Doordat men een barcode 
gebruikt om de klant terug te vinden in het klantenbestand 
is het verwerken van een rijksregisternummer totaal 
irrelevant en dus in strijd met het beginsel van 
minimale gegevensverwerking. De gegevens ‘geslacht 
en geboortedatum’ doen eveneens niet ter zake voor 
een klantenkaart. De inbreuk op artikel 5.1.c) GDPR is 
bijgevolg bewezen.

De algemene regel van de GDPR schrijft voor dat als een 
betrokkene geen werkelijke keuze heeft, zich gedwongen 
voelt om toestemming te geven of het voor hem  negatieve 
gevolgen zal hebben als hij of zij niet toestemt, de 
toestemming niet geldig is.

Doordat in voorliggend geval de klant, en bij uitbreiding 
alle klanten, enkel  van  kortingen kunnen genieten door 
middel van hun elektronische identiteitskaart, en door de 
drankenhandelaar geen enkel alternatief wordt aangeboden 
voor de aanmaak van  een klantenkaart teneinde van dit 
voordeel te kunnen genieten, is het duidelijk dat er geen 
sprake is van vrije toestemming. De inbreuk op artikel 6.1. 
GDPR is bijgevolg bewezen.

Op basis van het gebrek aan duidelijke informatie-
verstrekking aan de betrokkene (de klant), in het bijzonder 
op het vlak van de rechtsgrond en de bewaartermijn,  
wordt eveneens besloten tot inbreuk op de artikelen 13.1.c), 
13.1. e) en  13.2. a) GDPR. 

Uitspraak 
Er werd bevolen dat de drankenhandelaar de verwerking  
in overeenstemming moet brengen met art. 5.1. c), art. 
6.1., art. 13.1.c), art. 13.1. e) en 13.2. a) GDPR en een 
administratieve geldboete van € 10.000,00 werd opgelegd.
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Onze mening 
Het beginsel van minimale gegevensverwerking is één 
van de grondbeginselen uit de GDPR. Persoonsgegevens 
moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot 
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij  
worden verwerkt. Het volledig inlezen van een 
identiteitskaart voor de aanmaak van een klantenkaart 
is een praktijk die niet strookt met het beginsel van 
minimale gegevensverwerking. Het is immers niet nodig 
om het geslacht of geboortedatum op een klantenkaart 
te vermelden. Om een klantenkaart aan te maken is het 
immers voldoende om enkel naam- en familienaam en 
eventueel een e-mailadres van de klant te vragen. Bovendien 
moet men steeds een alternatief aanbieden in geval een 
klant weigert zijn identiteitskaart te laten inlezen, zoals  
een klassiek invulformulier of een afstempelkaart. 

Definitief?
Nee, deze beslissing werd eind 2019 voor het Marktenhof 
in Brussel aangevochten. Het Marktenhof is een  
specifieke kamer voor marktzaken binnen het Brusselse 
Hof van Beroep. 

Artikel 108,§2 van de Wet tot oprichting van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit geeft het Marktenhof de 
bevoegdheid om kennis te nemen van het beroep tegen 
beslissingen van de Geschillenkamer van de GBA: “Tegen 
de beslissingen van de geschillenkamer op grond van de artikelen 
71 en 90 staat beroep open bij het Marktenhof die de zaak 
behandelt zoals in kort geding overeenkomstig de artikelen 1035 
tot 1038, 1040 en 1041 van het Gerechtelijk Wetboek.”

De AVG vereist dat tegen de juridisch bindende  
beslissingen van de nationale toezichthoudende  
autoriteiten beroep openstaat bij rechterlijke instanties 
“volledige rechtsmacht [dienen] uit te oefenen waaronder 
rechtsmacht om alle feitelijke en juridische vraagstukken in 
verband met het bij hen aanhangige geschil te onderzoeken”

Het Marktenhof kan niet enkel de beslissingen van de  
GBA vernietigen, maar kan ook zijn eigen beslissing in 
de plaats stellen van de vernietigde beslissing binnen 
de grenzen van het gerechtelijke debat. M.a.w. beperkt 
tot de door de verzoekende partij aangevoerde gronden 
en de middelen van verdediging van de wederpartij.  
Zij kan desgevallend de sanctie vervangen door een andere 
sanctie.

Het Marktenhof had in een arrest van 19 februari 2020 de 
beslissing van de GBA nietig verklaard omdat:

• de GBA haar beslissing onder meer had gesteund op de nieuwe 
eID-wetgeving die pas na de klacht in werking was getreden. 
Bijgevolg zou de GBA deze wetgeving niet retroactief mogen 
toepassen;

• de klager zijn identiteitskaart niet aan de handelaar had 
overhandigd en er bijgevolg geen persoonsgegevens werden 
verwerkt zodat er ook geen inbreuk kon zijn;

• de geldboete van € 10.000,00 onvoldoende gemotiveerd was. 

Het Marktenhof stelt de handelaar dus in het gelijk. 

Definitief?
Neen, het Hof van Cassatie vernietigde echter op haar 
beurt het arrest van het Marktenhof.  Zij besliste dat 
een betrokkene het recht heeft om klacht in te dienen, 
zelfs wanneer de persoonsgegevens van de betrokkene 
uiteindelijk zelf niet werden verwerkt omdat hij zijn 
toestemming niet heeft willen verlenen. 

Besluit
Het Marktenhof zal dan ook een nieuwe beslissing in 
deze zaak moeten nemen. Tot op heden werd er nog geen 
nieuwe beslissing genomen door het Marktenhof waarbij 
zij uitspraak zal moeten doen die verenigbaar is met de 
principiële stelling van het Hof van Cassatie: “Door aldus 
niet na te gaan of de beslissing van de eiseres inzake de 
vrije toestemming met het inlezen van de elektronische 
identiteitskaart om kortingen te verkrijgen, correct was op 
grond van de artikelen 6.1, a), en 4, 11), AVG, namelijk 
of krachtens die rechtstreeks toepasselijke bepalingen een 
alternatief moest worden geboden voor het verkrijgen van 
kortingen waarbij, specifiek krachtens die bepalingen, het 
verlies van het voordeel van die kortingen bij weigering van 
toestemming ook een nadelig gevolg kan inhouden, en 
op die grond te oordelen dat een inbreuk op artikel 6, lid 
1, a), AVG niet bewezen is, schenden de appelrechters de 
voormelde bepalingen. Het onderdeel is gegrond.” ■

Mr. Joost PEETERS Mr. Yannick LAUWERS
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RECHTZOEKENDE INLICHTEN 
OVER HET BESTAAN VAN 
BEROEPSMOGELIJKHEDEN IN DE 
BETEKENING
Verschenen op 20 mei, 2022 op onze website
Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening 
van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over 
het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend 
arrest het tweeërlei doel van de betekening:

• de rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke 
beslissing;

• de rechtszoekende inlichten over het bestaan van de 
beroepsmogelijkheden.

Binnen vijf dagen na een uitspraak van een rechtelijke 
beslissing zendt de griffier een niet ondertekend afschrift 
ervan aan de partijen of hun advocaten hetgeen de termijn 
om rechtsmiddelen aan te wenden, niet doet lopen. (Artikel 
792 lid 1 Ger.W.)

De belanghebbende partij zal een uitgifte van de beslissing 
opvragen bij de griffier zodat deze uitgifte door een 
gerechtsdeurwaarder aan de andere partij kan betekend 
worden. Betekening vormt de algemene regel om een 
rechtelijke beslissing mee te delen. De betekening doet de 
termijn van verzet, hoger beroep en cassatieberoep ingaan.

Artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de 
verschillende vermeldingen die een betekening moet 
bevatten. Dit artikel voorziet er echter niet in dat bij 
de betekening van een vonnis de rechtsmiddelen, de 
termijn waarbinnen die rechtsmiddelen moeten worden 
aangewend, alsook de benaming en het adres van het 
rechtscollege dat bevoegd is om daarvan kennis te nemen, 

moeten worden vermeld.

Het Grondwettelijk Hof besluit in haar baanbrekend 
arrest van 10 februari 2022 dat dit voormeld artikel het 
grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel 
schendt. Het Grondwettelijke Hof stelt dat het recht 
op een eerlijk proces wordt geschonden wanneer het 
exploot van betekening van een rechterlijke beslissing 
geen uitdrukkelijke informatie bevat met betrekking tot 
de rechtsmiddelen die tegen dat vonnis of arrest kunnen 
worden ingesteld en de wijze waarop dat moet gebeuren.

Het Grondwettelijk Hof preciseert dat “de vermelding 
van het bestaan van rechtsmiddelen in de betekening 
een essentieel element van het algemeen beginsel van 
behoorlijke rechtsbedeling en van het recht op toegang tot 
de rechter is.”

Het Grondwettelijk Hof handhaaft de gevolgen van de 
betekeningen die op grond van artikel 43 Gerechtelijk 
Wetboek zijn uitgevoerd tot uiterlijk 31 december 2022, 
terwijl de wetgever een bepaling moet aannemen die de 
rechtszoekende verzekert informatie te ontvangen over de 
rechtsmiddelen en termijnen via een betekening.

Tot op heden bestaat een dergelijke algemene verplichting 
dus niet in België, maar er zijn wel reeds een aantal 
wettelijke bepalingen voorhanden die in bepaalde materies 
vereisen dat dergelijke informatie wel wordt verstrekt.

Hoewel het Grondwettelijk Hof enkel artikel 43 Ger.W. 
bespreekt, lijkt het ons dus niet aangewezen om simpelweg 
dit artikel aan te vullen met de verplichting om in het 
exploot van betekening informatie met betrekking tot de 
rechtsmiddelen op te nemen.

Niet alleen wordt dan het probleem niet opgelost voor 
kennisgevingen bij gerechtsbrief, ook denken wij aan 
een aantal andere praktische moeilijkheden. Dit zou 
betekenen dat de gerechtsdeurwaarder verplicht wordt 
om een onderzoek naar de aard van de zaak te voeren 
om deze informatie te kunnen verstrekken. Naargelang 
de materie, de aard van de zaak, het rechtscollege dat de 
beslissing heeft gewezen enzovoort variëren immers  de  
rechtsmiddelen om tegen het vonnis of arrest hoger  
beroep in te stellen alsook de vormen en termijnen van het 
beroep.

De partij op verzoek van wie wordt betekend kan verplicht 
worden deze informatie aan de gerechtsdeurwaarder te 
verschaffen, hetgeen dan weer onvoldoende garantie biedt 
dat deze informatie correct wordt meegedeeld.

Artikels



Pagina |21

Onze visie?
Wie anders dan het rechtscollege dat de beslissing heeft 
genomen zelf is beter geplaatst dan info te verstrekken over 
de beroepsmogleijkheden?

Het zou toch aangewezen zijn dat elk vonnis een apart 
rubriekje bevat van hoe je dit vonnis kan aanvechten.

Indien vervolgens een gerechtsdeurwaarder of een 
gerechtsbrief de termijn om beroep aan te tekenen 
doet lopen, kan er geen discussie bestaan dat de 
rechtszoekende op adequate wijze geïnformeerd is over de 
beroepsmogelijkheden.

We zijn benieuwd wat de wetgever hier van zal maken maar 
hopen dat de wetgever onze aanbeveling ter harte neemt. ■ OPFRISSING EN BLIK VOORUIT: 

ONRECHTMATIGE BEDINGEN
Verschenen op 11 mei, 2022 op onze website

Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat sinds1 december 
2020 de B2B-wet van 4 april 2019 er voor zorgde dat er aandacht 
wordt besteed aan de wanverhoudingen die tussen contracterende 
ondernemingen (net zoals in het consumentenrecht) kunnen bestaan 
en dat  hiervoor onder meer bepalingen omtrent de onrechtmatige 
bedingen werden ingevoerd die niet of soms onder strikte 
voorwaarden mogelijk zijn in desbetreffende overeenkomsten. Het 
wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht poogt dit nu uit te breiden 
naar het gemeenrecht en dus ook naar de C2C overeenkomsten. 
We brengen eerst kort de belangrijkste principes van de B2B-wet 
in herinnering en kijken vervolgens naar het wetsontwerp en de 
mogelijke impact hiervan.

De B2B-Wet
Toepassingsgebied
De bepalingen van de B2B-wet zijn van toepassing op 
ondernemingen conform de definitie van boek VI van het 
Wetboek Economisch Recht (hierna: WER). Het nieuwe 
ondernemersbegrip wordt wat dit boek betreft dus niet 
gehanteerd en de voorwaarde van “het duurzaam nastreven 
van een economisch doel” wordt nog wel vereist. Een 
merkwaardig gevolg hiervan is dat de lokale vzw meer dan 
waarschijnlijk niet onder de bescherming van de B2B-wet 
zal vallen.

Met betrekking tot de contractuele bedingen in relaties 
tussen ondernemingen die onder deze definitie vallen zal 
de B2B-wet die in werking trad op 1 december 2020 van 
toepassing zijn voor zover het overeenkomsten betreft die 
gesloten, hernieuwd of gewijzigd zijn na 1 december 2020.

Onrechtmatige bedingen
Zeer gelijkend op het consumentenrecht heeft de  
B2B-wet gepoogd om een hoofd te bieden aan bedingen  

Mr. Joost PEETERS Mr. Roxanne SLEECKX
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die zorgen voor een kennelijk onevenwicht tussen de 
rechten en plichten van partijen. Concreet werd getracht dit 
tegen te gaan door enerzijds een algemene toetsingsnorm 
in te voeren en anderzijds te werken met de zogenaamde 
specifieke “grijze” en “zwarte” lijst van onrechtmatige 
bedingen.

Algemene toetsingsnorm
Artikel VI.91/3, §1 WER neemt deze algemene 
toetsingsnorm als volgt op:

“Voor de toepassing van deze titel is elk beding van een overeenkomst 
gesloten tussen ondernemingen dat, alleen of in samenhang met 
één of meer andere bedingen, een kennelijk onevenwicht schept 
tussen de rechten en plichten van de partijen, onrechtmatig.”

Het “onevenwicht” moet inzake gelezen worden als een 
“juridisch onevenwicht”. Het economisch evenwicht, 
namelijk wat partijen overeenkomen tegen welke prijs 
is nog steeds afhankelijk van de vrije markt waarbij o.a. 
de handelsgebruiken een belangrijk criterium zijn. 
Paragraaf 2 van voormeld artikel verduidelijkt dat dit 
kennelijk onevenwicht steeds concreet in het kader van 
alle omstandigheden rond de overeenkomst beoordeeld 
dient te worden. Tot slot wordt in het laatste lid duidelijk  
gemaakt dat de kernbedingen (bv. voorwerp en prijs), 
voor zover ze duidelijk en begrijpelijk zijn, niet aan  
deze toetsingsnorm onderworpen worden.

Zwarte lijst
Artikel VI.91/4 WER behelst vier bedingen die dermate 
afwijken van de basisbeginselen van het burgerlijk recht 
en zorgen voor een ernstig onevenwicht tussen de rechten 
en plichten van partijen, dat ze als absoluut verboden 
bedingen beschouwd worden waarbij dan ook een zeer 
strikte interpretatie hiervan noodzakelijk is.

1. Zuiver potestatieve bedingen;

2. Bedingen die het recht geven eenzijdig de overeenkomst te 
interpreteren;

3. Bedingen die elk middel van verhaal uitsluiten 
(“Eigenrichtingsclausules”);

4. Bedingen die op onweerlegbare wijze de kennisname of 
aanvaarding van de andere partij vast stellen.

Grijze lijst
Artikel VI.91/5 WER behelst op zijn beurt de bedingen 
die vermoed worden onrechtmatig te zijn behoudens bewijs 
van het tegendeel en luidt als volgt:

“Worden behoudens bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig 

te zijn de bedingen die ertoe strekken:

1. de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden 
de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst 
eenzijdig te wijzigen;

2. een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen 
of te vernieuwen, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;

3. zonder tegenprestatie het economische risico op een partij 
leggen indien die normaliter op de andere onderneming of op 
een andere partij bij de overeenkomst rust;

4. op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit 
te sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeelde 
wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere 
onderneming van een van haar contractuele verplichtingen;

5. onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 
de partijen te verbinden zonder opgave van een redelijke 
opzegtermijn;

6. de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor 
haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden 
of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de 
essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst 
uitmaken;

7. de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan 
doen te beperken;

8. in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de 
verbintenissen van de andere partij, schadevergoedingsbedragen 
vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel 
dat door de onderneming kan worden geleden.”

Concreet betekent dit artikel een omkering van de 
bewijslast naar de sterke(re) contractspartij.

Het principe van deze lijst is tamelijk eenvoudig te duiden 
aan de hand van een zeer actueel punt. De eerste vorm van 
onrechtmatig beding in de grijze lijst behelst het beding 
waarbij het recht wordt verleend om zonder geldige reden 
de prijs, kenmerken of voorwaarden van de overeenkomst 
eenzijdig te wijzigen. Aldus zal dit beding onrechtmatig zijn 
en als nietig beschouwd worden, tenzij de onderneming 
kan aantonen dat er wél een geldige reden is en er dus geen 
kennelijk onevenwicht wordt geschept tussen partijen. Als 
we dit toepassen op de prijswijzigingsbedingen, welke zeer 
actueel zijn gelet op o.m. de coronapandemie en heden 
de zeer jammerlijke toestand in Oekraïne, dan moeten 
dus geldige/objectieve redenen aan de basis liggen voor 
dergelijk beding. In principe zal een prijswijzigingsbeding 
dat dit afhankelijk stelt van bv. een wijzigingen in de prijs 
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van grondstoffen, toeleveranciers, regionale taksen of 
heffingen,… een voldoende objectieve verantwoording 
inhouden waardoor dergelijk beding in principe niet 
onrechtmatig zal zijn, wat toe te juichen is. Bij het  
opnemen van dergelijk beding doet de onderneming er  
dus goed aan om zo concreet en duidelijk mogelijk de 
criteria voor wijzigingen te verwoorden. Indien men 
een beding wenst op te nemen dat normaliter onder de 
grijze lijst valt kunnen partijen hieromtrent dus hun 
contractvrijheid laten prevaleren indien ze aantonen dat 
ze werkelijk wilden komen tot deze regeling omwille van 
gerechtvaardigde economische motieven.

Sanctie
Artikel 91/6 WER luidt als volgt: “Elk onrechtmatig beding 
is verboden en nietig. De overeenkomst blijft bindend voor de 
partijen indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan blijven 
voortbestaan.”

In principe is dus enkel het onrechtmatig beding zelf nietig 
en kan de overeenkomst zonder dit beding verder blijven 
bestaan. Enkel indien desbetreffend beding zo cruciaal zou 
zijn dat de volledige overeenkomst aangetast wordt, zal de 
volledige overeenkomst nietig zijn.

Wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht
Toepassingsgebied
De wetgever is (misschien wel) terecht van oordeel dat 
het problematisch is dat sinds de B2B-wet onrechtmatige 
bedingen verboden zijn in zowel de B2B als B2C relaties, 
maar dat deze nog wel doorgang kunnen vinden in  C2C 
relaties. Hierin wordt een mogelijke strijdigheid gezien met 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Het wetsontwerp voorziet toepassing van de onrechtmatige 
bedingen-leer op zowel B2B, als B2C, als C2C relaties. 

Voorts luidt artikel 5:52 van het Wetsontwerp:

“Elk beding waarover niet kan worden onderhandeld en dat een 
kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van 
partijen is onrechtmatig en wordt voor niet geschreven gehouden.

Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht wordt rekening 
gehouden met alle omstandigheden rond het sluiten van het 
contract.

Het eerste lid is noch van toepassing op de bepaling van de 
hoofdprestaties van het contract, noch op de gelijkwaardigheid van 
deze hoofdprestaties.”

In de oorspronkelijke versie van dit artikel in het 
Wetsontwerp, werd de werking hiervan beperkt tot 
toetredingscontracten. Inmiddels werd door de wetgever 

hiervan afgestapt. Hierbij werd verduidelijkt dat de 
voorgaande versie een te nauwe beperking uitmaakte van 
de werking van het verbod, welke volgens de wetgever een 
aanvullende werking dient te hebben op de bestaande 
specifieke regelingen die reeds bestaan in overeenkomsten 
tussen ondernemingen en consumenten en tussen 
ondernemingen onderling.

In artikel 5:13 van het Wetsontwerp wordt verduidelijkt 
dat dit de toepassing van specifieke wetgeving onverlet 
laat aangezien het Wetsontwerp zogenaamde lex generalis 
betreft. Wat betreft de B2B en B2C blijft de bestaande 
wetgeving dus onverwijld van toepassing en zal het 
Wetsontwerp hoogstens een aanvullende werking kunnen 
hebben.

Algemene toetsingsnorm zonder lijsten
Het is duidelijk dat het Wetsvoorstel hetzelfde tracht 
te bereiken als de B2B-wet, namelijk het verbieden van 
bedingen die een kennelijk (juridisch) onevenwicht 
scheppen tussen de rechten en plichten van partijen bij 
een overeenkomst. In de voorbereidende werken van het 
Wetsvoorstel lezen we dat dit betracht wordt zonder het 
principe van de contractsvrijheid, noch de rechtszekerheid 
aan te tasten. Vrij onderhandelde contractvoorwaarden 
zouden m.a.w. niet aangetast moeten worden door de 
leer van onrechtmatige bedingen. Mede hierom worden 
slechts “kennelijke” onevenwichten geviseerd, waardoor 
de rechter slechts een marginale toetsing kan toepassen én 
waarbij steeds naar de overeenkomst in zijn geheel moet 
worden gekeken. Hierin schept het Wetsvoorstel meer  
duidelijkheid (en rechtszekerheid) dan de B2B-wet 
aangezien deze laatste onderhandelde overeenkomsten  
niet van haar toepassing uitsluit.

Net zoals in de B2B-wet zal dan ook niet geraakt kunnen 
worden door de rechter aan de “hoofdprestaties van 
het contract, noch op de gelijkwaardigheid van deze 
hoofdprestaties”. Er zal dus bijvoorbeeld geen afbreuk 
gedaan kunnen worden aan de prijs die overeengekomen 
is.

Sanctie
Ook in het Wetsvoorstel zal een onrechtmatig beding 
geen uitwerking hebben door voor niet geschreven 
beschouwd te worden én zal dit de uitwerking van de rest 
van de overeenkomst ongemoeid laten indien deze kan 
voortbestaan zonder het nietige beding.

Besluit:
Het blijkt duidelijk dat de Wetgever een mogelijke 
ongelijkheid met betrekking tot de toepassing in de leer 
van onrechtmatige bedingen heeft willen oplossen door 
dit te gaan invoeren in het Burgerlijk Wetboek in een 
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algemene bepaling die op alle verhoudingen van toepassing 
is, zonder afbreuk te doen aan reeds bestaande meer 
specifieke regelgeving.

Het resultaat hiervan is dat er drie mogelijke bronnen van 
wetgeving zijn betreffende de onrechtmatige bedingen, 
wat bezwaarlijk de overzichtelijkheid ten goede komt. 
Daarnaast blijkt dat hoewel de bedoeling hetzelfde is, een 
en ander niet helemaal identiek is.

Men kan én men stelt zich er vragen bij of wat betreft de 
verhouding met de B2B-wetgeving, na de inwerkingtreding 
van het de bepalingen van het Wetsvoorstel in het nieuw 
Burgerlijk Wetboek, de wisselwerking niet nodeloos 
complex wordt en mogelijks kan volstaan worden met de 
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Voornaamste punt 
van kritiek is dat de lijsten, en met name de grijze lijst, 
in de B2B-wet niet de beoogde houvast en rechtszekerheid 
biedt door de eerder vage formulering die vatbaar is voor 
interpretatie.

De wetgever lijkt alleszins zelf van oordeel dat het 
Wetsvoorstel een meer adequate uitwerking van de leer van 
onrechtmatige bedingen uitmaakt dan de B2B-wet:

“In die context beoogt de voorgestelde tekst in het Belgische 
contractenrecht een algemene bepaling in te voeren om 
onrechtmatige bedingen te verbieden en er tegelijk over te waken 
dat de gevolgen ervan beperkt worden overeenkomstig de beginselen 
van contractsvrijheid, proportionaliteit en rechtszekerheid. Het zal 
aan de wetgever zijn om, in het licht van de voorziene evaluatie 
van de wet van 4 april 2019 en de beoordeling ervan door de 
doctrine, te beslissen of deze wet moet worden gehandhaafd dan 
wel of de belangen van de vennootschappen niet al voldoende 
worden beschermd door de algemene bepaling die in Boek 5 is 
ingevoegd.”

Hiermee alludeert de wetgever op de vierjaarlijkse evaluatie 
die door de B2B-wet werd voorzien in artikel VI.91/7  
WER.

Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het Wetsvoorstel terug te 
keren naar de essentie waarbij een balans lijkt gevonden 
te worden tussen het beschermen tegen en bestrijden 
van onrechtmatig bedingen zonder de contractsvrijheid 
van partijen om tot onderhandelende afwijkingen van de 
“standaard-balans” van rechten en plichten tussen partijen
te komen al te zeer in te beperken.

De voorziene evaluatie van de B2B-wet lijkt in dat opzicht 
inderdaad een ideaal moment om een en ander onder de 
loep te nemen. Tot dit moment zal eenieder zich een weg 
moeten banen door het veelvoud aan wetgeving omtrent 
onrechtmatige bedingen.

Wij volgens de evolutie op na de inwerkingtreding van 
voormelde bepalingen van het Wetsvoorstel. ■
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WEDERBELEGGINGSVERGOEDING: 
DIENT U DEZE TE BETALEN?
Verschenen op 6 mei, 2022 op onze website

Wat is een wederbeleggingsvergoeding?
Indien u uw commerciële financiering geheel of 
gedeeltelijk voortijdig wenst terug te betalen, dient u vaak 
niet enkel het openstaande kapitaal terug te betalen maar 
zullen de kredietgevers als schadevergoeding ook een hoge 
vergoeding voor wederbelegging aanrekenen.

Dit betreft de zogenaamde ‘funding loss’ of 
‘wederbeleggingsvergoeding’.

Deze vergoeding bestaat er in het verlies van de kredietgever, 
dat wordt veroorzaakt door de vervroegde terugbetaling 
van het krediet door de kredietnemer, te vergoeden.

De vraagt stelt zich of de kredietgevers wel gerechtigd zijn 
om deze hoge vergoedingen aan te rekenen.

Wederbeleggingsvergoeding beperkt voor lening op 
intrest
Bij de vervroegde terugbetaling van een lening op interest 
werd de wederbeleggingsvergoeding wettelijk beperkt.

Hierbij geldt de bescherming van art. 1907bis Oud B.W. en 
mag in geen geval meer dan zes maanden interest worden 
aangerekend als vergoeding voor wederbelegging.

Art. 1907bis Oud B.W. luidt als volgt:

“Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest 
kan in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde 
kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging 
worden gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de 
terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet.” 

“If you want the job done, ask a busy man!”
— Benjamin Franklin —
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Het Hof van Cassatie heeft zich reeds meermaals 
uitgesproken over de wederbeleggingsvergoeding middels 
arrest van 24 november 2016 alsook 14 maart 2019, 18 juni 
2020, 27 april 2020, 11 maart 2021 en 14 juni 2021 zodat 
deze arresten inmiddels ook een houvast bieden aan de 
feitenrechters.

De juiste kwalificatie van uw financieringsovereenkomst 
als lening op interest dan wel als kredietopening zal zéér 
belangrijk zijn om na te gaan of de bescherming van art. 
1907bis Oud B.W. van toepassing is.

• Een lening op intrest is een zakelijke overeenkomst waarbij 
de kredietgever aan de kredietnemer een bepaald geldbedrag 
ter beschikking stelt onder de verplichting dat bedrag terug 
te geven, vermeerderd met de eventueel bedongen interest. 
Hierbij is er geen vrijheid voor de kredietnemer om dit geld 
niet of slechts gedeeltelijk in ontvangst te nemen.

• Een overeenkomst van kredietopening daarentegen is 
een consensuele en wederkerige overeenkomst waarbij de 
kredietgever zich ertoe verbindt om aan de kredietnemer 
tijdelijk en tot beloop van een bepaald bedrag hetzij geld hetzij 
kredietwaardigheid ter beschikking stelt. De kredietnemer heeft 
de mogelijkheid om dit bedrag op elk moment en herhaaldelijk 
op te nemen conform de modaliteiten in de overeenkomst.

Om na te gaan of uw financieringsovereenkomst een lening 
op interest dan wel een kredietopening betreft, dienen de 
aanwendingsmodaliteiten van de overeenkomst te worden 
nagegaan.

Volgende zaken zijn hierbij relevant:

• Is het terbeschikkinggestelde bedrag wederopneembaar?

• Is het terbeschikkinggestelde bedrag bestemd voor een bepaald 
doel of een specifiek onroerend goed?

• Dienen er vaste periodieke afbetalingen te worden gedaan?

• Ontving u een aflossingstabel?

• Werd er een specifieke opnameperiode bepaald?

• …

Indien uw financieringsovereenkomst een lening op interest 
betreft, kan er in geen geval meer dan zes maanden interest 
worden aangerekend als vergoeding voor wederbelegging.

Indien toch een hogere vergoeding wordt aangerekend, 
is deze in strijd met art. 1907bis Oud B.W. en kan deze 
vergoeding dus worden betwist.

Werkelijke bedoeling van partijen is bepalend
Kredietgevers trachten geregeld de bescherming 
van art. 1907bis Oud B.W. te omzeilen door de 
financieringsovereenkomst te kwalificeren als een 
kredietopening.

Hoe deze financieringsovereenkomst wordt betiteld, is 
evenwel niet bepalend.

De rechter zal steeds een feitelijk onderzoek voeren naar 
de werkelijke bedoeling van de partijen en nagaan op basis 
van de rechten en plichten van de partijen of het gaat om 
een lening op interest dan wel om een kredietopening.

Zo oordeelde het Hof van Cassatie middels arrest van 14 
juni 2021:

“Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in 
werkelijkheid over de vrijheid beschikt om het krediet al dan niet 
op te nemen.”

De kwalificatie van een financieringsovereenkomst is niet 
evident en zal steeds een feitelijke beoordeling blijven 
waarover de rechter soeverein oordeelt.

De advocaten van STUDIO | LEGALE kunnen u adviseren 
over deze kwalificatie.

Kan de reeds betaalde wederbeleggingsvergoeding worden 
teruggevorderd?
Art. 1907bis Oud B.W. is een bepaling van dwingend 
recht, waarvan enkel met kennis van zaken afstand van 
gedaan kan worden.

Indien u de betaalde wederbeleggingsvergoeding wenst 
terug te vorderen, zal de kredietgever moeten aantonen dat 
u op het ogenblik van de terugbetaling effectief kennis had 
van de bescherming van art. 1907bis Oud B.W..

Dit is niet evident.

Het betalen van de afrekening op zich volstaat niet om aan 
te tonen dat u verzaakt zou hebben aan deze bescherming. 
Ook dient te worden aangetoond dat de wil om hier 
afstand te doen zeker is en niet op een andere wijze kan 
worden uitgelegd.

Zo konden wij recent een zeer gunstig arrest bekomen 
voor het hof van beroep te Brussel. Voor onze cliënte 
(kredietnemer) vorderden wij van de kredietgever een 
terugbetaling van de door onze cliënte betaalde torenhoge 
wederbeleggingsvergoeding. Deze terugbetaling werd 
meerdere jaren na  het verlijden van de notariële akte (!) én 
het betalen van de wederbeleggingsvergoeding gevorderd.
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Het hof van beroep te Brussel oordeelde als volgt:

“11. appellante verwijst echter naar artikel 1907bis B.W., dat 
bepaalt dat bij een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling van 
een lening op interest in geen geval van de schuldenaar, buiten 
het terugbetaalde kapitaal en de vervallen interest, een vergoeding 
voor wederbelegging kan worden gevorderd, groter dan zes 
maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de 
in de overeenkomst bepaalde intrestvoet.

Zij stelt dat zij, op het ogenblik dat zij de door geïntimeerde 
gevorderde vergoeding heeft betaald, geen kennis had van deze 
regel van dwingend recht, zodat zij door deze betaling niet heeft 
verzaakt aan de toepassing van deze bepaling.”

en hierna:

“In casu zijn er geen aanwijzingen, laat staan bewijs, voorhanden 
dat appellante op het ogenblik van de terugbetaling kennis had 
van artikel 1907bis B.W. en van de eventuele toepassing van dit 
artikel op de door geïntimeerde gevorderde vergoeding, waarvan 
het bedrag trouwens slechts daags voor de datum van de verkoop 
van het in hypotheek gegeven onroerend goed werd meegedeeld aan 
de notaris.

Uit de betaling van deze vergoeding op zich kan dan ook niet 
worden afgeleid dat appellante heeft verzaakt aan de bescherming 
van deze wetsbepaling van dwingend recht.”

Het hof van beroep te Brussel veroordeelde de kredietgever 
middels arrest dd. 28 september 2021 tot terugbetaling van 
de wederbeleggingsvergoeding. ■
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EEN BASISBANKDIENST VOOR ALLE 
ONDERNEMINGEN. OF TOCH NIET?
Verschenen op 3 mei, 2022 op onze website

Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het 
Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst 
in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle 
bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening 
om op die manier deel te kunnen nemen aan het economische 
rechtsverkeer.

Sedert 1969 is een onderneming die een zelfstandige 
activiteit begint, verplicht om bij een financiële instelling 
een zichtrekening te openen. Maar uit de praktijk blijkt 
dat in bepaalde sectoren, ondernemingen moeilijkheden 
ondervinden om een bankrekening te openen. Zo 
bijvoorbeeld in de horeca- en diamantsector, maar ook 
in het kader van tweede kans- ondernemerschap. Met de 
wet van 8 november 2020 trachtte de wetgever dit euvel te 
verhelpen door dergelijke ondernemingen de mogelijkheid 
te bieden om een rekening met betalingsdiensten te 
openen, waarmee ze hun beroepsactiviteiten kunnen 
uitoefenen. Naar analogie met het Franse recht, tracht 
België de ondernemer een basisrecht toe te kennen om een 
bankrekening te openen bij een kredietinstelling.

De nieuwe wet houdt ook rekening met de toepassing van 
de anti-witwaswet van 18 september 2017 ter voorkoming 
van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. 
In de strijd tegen witwassen en financiering van criminele 
activiteiten is het gebruik van een bankrekening immers 
het onderzoeksmiddel bij uitstek. 

Toepassingsgebied
Elke in België gevestigde onderneming, die ingeschreven 
is in de KBO of die een inschrijving aanvraagt, en die 
door ten minste drie kredietinstellingen werd geweigerd, 

heeft volgens de wet vanaf 1 mei 2021 recht op de 
basisbankdienst. De reden waarom enkel een in België 
gevestigde onderneming recht heeft op de basisbankdienst 
vindt zijn oorsprong in de anti-witwaswet. “Als het recht op de 
basisbankdienst wordt uitgebreid tot de buitenlandse instellingen, 
zou de naleving van de in de anti-witwaswet voorziene plichten 
van de kredietinstellingen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk 
worden”, klinkt het bij de wetgever.

De basisbankdienst voor ondernemingen bestaat minstens 
uit de volgende betalingsdiensten:

• diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten 
op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen 
die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn, voor 
zover deze diensten plaatsvinden in een of meerdere lidstaten 
van de EU;

• diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten 
van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen 
die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn, voor 
zover deze diensten plaatsvinden in een of meerdere lidstaten 
van de EU;

• uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de 
overmaking van geldmiddelen op een betaalrekening bij de 
betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere 
betalingsdienstaanbieder;

• uitvoering van domiciliëringen;

• uitvoering van betalingstransacties via een betaalinstrument;

• uitvoering van overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende 
betalingsopdrachten.

De basisbankdienst wordt in euro of, op verzoek van de 
onderneming, in Amerikaanse dollar aangeboden.

Procedure
De wet van 8 november 2020 voorziet in een procedure 
tot aanwijzing van een kredietinstelling met het oog op 
het garanderen van het recht tot een basisbankdienst 
aan alle ondernemingen. Onverminderd artikel 55 van 
de anti-witwaswet en tenzij dit in strijd zou zijn met de 
doelstellingen van nationale veiligheid of openbare orde, 
zal in het geval een basisbankdienst ten minste drie maal 
aan een onderneming wordt geweigerd, deze weigering 
voldoende gemotiveerd moeten worden.

Daarnaast worden uitdrukkelijk de klachten- en 
buitengerechtelijke beroepsprocedures vermeld die 
voor de onderneming openstaan ter betwisting van de 
beslissing, en in het bijzonder de volledige naam, het adres, 
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het telefoonnummer en het elektronisch adres van het 
bevoegde orgaan, bedoeld in artikel VII.216 en van het 
bevoegde toezichthoudend bestuur bij de FOD Economie.

Vervolgens kan de onderneming waaraan de 
betalingsdiensten zijn geweigerd, zich richten tot de 
“basisbankdienstkamer”. Deze basisbankdienstkamer 
heeft de wettelijke opdracht om, na een positief advies van 
de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), een 
kredietinstelling aan te wijzen die een basisbankdienst aan 
de onderneming moet aanbieden. De kredietinstellingen 
die hiervoor in aanmerking komen zijn beperkt tot de in 
België gevestigde bank- en/of kredietinstelling zoals die 
voorkomen op de lijst van systeemrelevante instellingen.

Ten laatste binnen de maand volgend op de maand waarin 
het aanvraagdossier als volledig kan worden beschouwd, 
wijst de basisbankdienst-kamer op een gespreide wijze 
de in aanmerking komende basisbankdienst-aanbieder 
aan. De Koning richt binnen de FOD Economie de 
basisbankdienstkamer op, die belast is met het aanwijzen 
van een basisbankdienst-aanbieder voor ondernemingen. 
Hij bepaalt de wijze van spreiding van de aanwijzing over 
de in aanmerking komende basisbankdienstaanbieders 
en de wijze van controle op de identificatie en de 
identiteitsverificatieverplichting.

Tot slot verleent de basisbankdienst geen recht op het 
verkrijgen van krediet. Naar analogie met de basisbankdienst 
voor consumenten, wordt bepaald dat er in het kader van 
de basisbankdienst geen krediet kan worden verleend, 
noch in de vorm van een kredietopening, noch in de vorm 
van een debettoestand.

Aanvraag basisbankdienst
Artikel VII.59/5 WER regelt de aanvraagprocedure voor 
het verkrijgen van de basisbankdienst. De aanvraag bij de 
basisbankdienstkamer tot opening van een basisbankdienst 
gebeurt schriftelijk, door middel van een formulier dat 
ter beschikking wordt gesteld door de kredietinstelling. 
Het aanvraagformulier bevat een verklaring op eer van 
de onderneming dat ze niet reeds beschikt over een 
basisbankdienst of een betaalrekening. De onderneming 
dient tevens te bewijzen dat zij ten minste driemaal een 
aanvraag tot betalingsdiensten is geweigerd.

De kredietinstelling kan de aanvraag weigeren als blijkt dat 
de onderneming een andere betaalrekening heeft, tenzij 
als de onderneming aantoont dat die betaalrekening niet 
de betalingsdiensten omvat die noodzakelijk zijn voor  
haar professionele activiteit, en op voorwaarde dat die 
diensten inbegrepen zijn in de basisbankdienst voor 
ondernemingen. De kredietinstelling kan de aanvraag 
eveneens weigeren indien de onderneming haar 

betaalrekeningen zelf heeft opgezegd met het oogmerk om 
gebruik te kunnen maken van de basisbankdienst.

Besluit:
Met de wet van 8 november 2020 tot invoering van een 
basisbankdienst voor ondernemingen bouwde de wetgever 
extra garanties in voor ondernemingen in bepaalde 
sectoren die moeilijk een bankrekening konden openen. 
Het is immers noodzakelijk voor ondernemingen om over 
een bankrekening te beschikken om deel te kunnen nemen 
aan het economisch rechtsverkeer. Een uitstekend initiatief 
van de wetgever, maar intussen zijn we in het jaar 2022 
aanbeland en heeft de regering tot op de dag van vandaag 
nagelaten het uitvoeringsbesluit te publiceren waardoor de 
wet nog steeds niet van kracht is.

Dat is ook de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel niet ontgaan. Op 6 december 2021 werd de 
Belgische staat veroordeeld tot een schadevergoeding van 
€ 2.500,00 omdat de regering een positieve verplichting 
heeft om wetgeving in werking te laten treden. Aangezien 
er een wet is die de basisbankdienst voor ondernemingen 
voorziet, is het de plicht van de regering die wet in werking 
te laten treden. Zo staat in het vonnis te lezen dat van 
een zorgvuldige regering verwacht mag worden dat een 
wet een jaar na de verschijning in het Belgisch Staatsblad 
operationeel is. De bal ligt nu in het kamp van de regering 
om zo snel mogelijk het uitvoeringsbesluit te publiceren, 
teneinde meer veroordelingen te vermijden en een 
basisbankdienst aan te bieden waar zo vele ondernemingen 
al geruime tijd naar snakken. ■

Media links & bronnen
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf  p.3

Zie artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 56 van 10 november 1967 tot 

bevordering van het gebruik van giraal geld

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.3

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf p.4

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf  p.7

Zie artikel I.9 en VII. 59/4 WER

Mr. Joost PEETERS Mr. Yannick LAUWERS

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0619/55K0619001.pdf
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Zie artikel VII. 59/4 WER

Zie artikel VII. 59/5 WER

https://www.ti jd.be/polit iek -economie/belgie/algemeen/regering -

veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.

html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-

uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Ook de 

Ondernemingsrechtbank van Antwerpen besloot in kort geding dat 

ING België de bankrekeningen niet mocht blokkeren van een groep 

vastgoedinvesteerders die kamers verhuren aan sekswerkers in het 

Schipperskwartier. Volgens ING België zou dat niet stroken met de 

algemene voorwaarden van de bank. Zie hiervoor: https://www.tijd.

be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-

afschudden/10358599.html.

 

TRAJECTCONTROLE
Verschenen op 19 april, 2022 op onze website

Overdreven snelheid is één van de belangrijkste oorzaken 
van verkeersongevallen. Er wordt dan ook vanuit de  
overheid erg ingezet op het handhaven van 
snelheidsovertredingen.

Snelheidsovertredingen kunnen enerzijds worden 
vastgesteld door personen die hiertoe wettelijk de 
bevoegdheid hebben gekregen, lees: de politie. In 
de praktijk komt het echter meer en meer voor dat 
snelheidsovertredingen worden vastgesteld door bemande 
of onbemande ‘automatisch werkende toestellen’, lees: een 
camera. Van dit laatste is de trajectcontrole een voorbeeld.

Trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde 
snelheid van voertuigen over een bepaalde afstand 
wordt gemeten aan de hand van slimme camera’s met 
automatische nummerplaatherkenning (de zogenaamde 
ANPR: Automatic Number Plate Recognition).

Alle voorbijrijdende voertuigen worden aan het begin- en 
het eindmeetpunt digitaal gefotografeerd, waarbij de slimme 
camera de nummerplaat en de snelheid registreert. Wordt 
er tussen de twee meetpunten een te hoge gemiddelde 
snelheid gemeten, dan worden de gegevens van het voertuig 
overgemaakt aan de politie om er een proces-verbaal van 
op te stellen en kan de eigenaar van het voertuig een  
geldboete ontvangen wegens een snelheidsovertreding.

Een afschrift van dit proces-verbaal moet aan de overtreder 
worden toegezonden binnen de 14 dagen te rekenen vanaf 
de datum van de vaststelling van het misdrijf.

De vaststelling van een snelheidsovertreding door een 
‘onbemand automatisch werkend toestel’ is een bijzonder 
wettelijk geregeld bewijsmiddel. Dit wil zeggen dat de 
vaststelling bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen 

“Als de kans niet aanklopt, bouw een deur.”
— Milton Berle —

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html
https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html


Pagina |31

is. Hiervoor is wel vereist dat het toestel werd geijkt, 
goedgekeurd en gehomologeerd volgens de wijze vastgelegd 
in de wet.

De slimme camera berekent enkel de gemiddelde snelheid 
over het traject. Men kan dus nooit weten waar er precies  
te snel werd gereden en hoeveel. Het Hof van Cassatie heeft 
echter geoordeeld dat een snelheidsovertreding op deze 
manier wel degelijk geldig kan worden vastgesteld, nu uit 
de vaststellingen van de trajectcontrole noodzakelijkerwijze 
volgt dat op een ogenblik tijdens het traject minstens aan 
de gemiddelde (te hoge) snelheid werd gereden.

Trajectcontroles worden op snelwegen en gewestwegen 
geïnstalleerd door het Agentschap Wegen & Verkeer. 
Daarnaast kunnen lokale besturen op eigen initiatief 
op lokale wegen een trajectcontrole installeren. 
Trajectcontroles kunnen wel enkel nuttig zijn op langere, 
rechte wegen. De metingen zullen niet correct zijn op 
wegen met te veel bochten of op-en afritten.

Een trajectcontrole kan vast of mobiel zijn. Een vaste 
trajectcontrole meet permanent hetzelfde traject. Een 
mobiele trajectcontrole kan worden verplaatst en werkt 
tijdelijk, bijvoorbeeld op een plaats waar er wegenwerken 
aan de gang zijn.

Het werken met een trajectcontrole heeft een aantal 
voordelen. Een flitspaal bijvoorbeeld is heel zichtbaar 
en bestuurders remmen vaak enkel af ter hoogte van 
de flitspaal om nadien weer een hogere snelheid aan 
te nemen. Met een trajectcontrole worden bestuurders 
gesensibiliseerd om over een langere afstand eenzelfde, 
correcte snelheid aan te houden, waardoor o.a. het aantal 
snelheidsovertreders daalt, het aantal ongevallen daalt en 
er een gelijkmatigere verkeersstroom is.

Het Agentschap Wegen & Verkeer kondigde in februari 
2022 aan dat de verkeersborden die waarschuwen voor 
een trajectcontrole langs snelwegen en gewestwegen zullen 
verdwijnen. Dit om de wildgroei aan verkeersborden 
langs de weg te verminderen. Reden te meer dus om de 
verkeersborden die de maximum snelheid aangeven 
nauwgezet op te volgen om een waterval aan geldboetes te 
vermijden!

Weet dat u voor dergelijke overtredingen doorgaans beroep 
zal kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u 
zelf geen advocatenkosten hoeft te betalen! ■

Media links & bronnen
Art. 62 Wegcode.

KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de 

installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de 

naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten.

Cass. 9 januari 2018, RABG 2018, afl. 6, 533.

Mr. Joost PEETERS Mr. Jolien APPELS

“Succes is het vermogen om keer op keer te falen 
zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.”

— Sir Winston Churchill —



Pagina | 32

 
STRENGERE REGELS VOOR GSM- 
GEBRUIK ACHTER HET STUUR SINDS 
MAART 2022
Verschenen op 11 april, 2022 op onze website

Art. 8.4 van de Wegcode luidde lange tijd:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de 
bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij 
in de hand houdt.”

De verschillende elementen uit deze bepaling werden verder 
niet concreet omschreven, waardoor er jammer genoeg 
ruimte was voor creatieve bestuurders om het verbod te 
omzeilen.

Het Hof van Cassatie kwam enkele keren tussen om een 
aantal zaken duidelijk te stellen.

Zo oordeelde het in 2005 dat de begrippen ‘stilstaan en 
parkeren’ moeten worden uitgelegd volgens de specifieke 
betekenis die deze begrippen krijgen in de Wegcode. Hieruit 
volgde dat een bestuurder die in de file stilstaat niet valt 
onder een ‘stilstaand voertuig’ en dus geen gebruik mag 
maken van zijn gsm.

In 2020 verduidelijkte het Hof de bewoording ‘gebruik maken 
van een draagbare telefoon die men in de hand houdt’. Het Hof 
oordeelde dat hiervoor geen welomschreven handeling 
vereist is, zoals bellen of sms’en, maar dat het louter in de 
hand houden van een gsm door een bestuurder tijdens het 
rijden impliceert dat de gsm wordt gebruikt met als gevolg 
dat art. 8.4 van de Wegcode wordt overtreden.

Vasthouden werd dus gelijk gesteld aan gebruiken. Restte de 
vraag: wat als men de gsm wel gebruikt, maar niet vasthoudt?

Hierover ontstond wat ophef naar aanleiding van een 

uitspraak van de Politierechtbank te Veurne die op 21 maart 
2016 een vrouw vrijsprak die achter het stuur aan het bellen 
was, waarbij zij haar gsm tussen haar hoofd en schouders 
had gekneld en dus beide handen op het stuur had. Een 
ongenuanceerde lezing van dit vonnis leidde tot het idee dat 
men strafrechtelijke vervolging kon omzeilen door op deze 
manier te bellen. Dit is echter niet het geval.

Aangezien de vrouw in kwestie de gsm wel gebruikte, maar 
niet in de hand had, was een vervolging op basis van art. 
8.4 Wegcode niet mogelijk. De vrouw werd daarom vervolgd  
op basis van art. 8.3 van de Wegcode. Dit artikel stelt dat:

“Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste 
lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid 
bezitten.”

Voor toepassing van art. 8.3 Wegcode moet de Politierechter 
een beoordeling maken van het concrete rijgedrag van 
de bestuurder. Nu uit het strafdossier niet bleek dat de 
vrouw door te bellen, doch met beide handen op het 
stuur, niet in staat zou zijn geweest om te sturen of niet de 
lichaamsgeschiktheid en nodige kennis en rijvaardigheid 
bezat, werd zij vrijgesproken.

De wetgever is nu tussen gekomen om het verbod duidelijker 
te stellen. Art. 8.4 Wegcode werd gewijzigd als volgt:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag 
de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm 
gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe 
bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Door te spreken van een ‘mobiel elektronisch apparaat’ 
wordt het verbod niet langer enkel beperkt tot een gsm, 
maar vallen ook tablets, e-readers, draagbare spelconsoles 
etc. onder het verbod.

Daarnaast wordt zowel het gebruik als het vasthouden  
vermeld en wordt dit aangevuld met manipuleren. 
Hierdoor zijn ook bestuurders die hun gsm bedienen die 
op de passagierszetel of op de schoot ligt, strafbaar. Het 
handsfree bellen blijft toegelaten. Het elektronisch toestel 
moet daarvoor in een houder zitten die aan het voertuig is 
bevestigd.

Bovendien treedt de wetgever strenger op door van de 
overtreding een overtreding van de 3e graad te maken, 
waar het voordien een overtreding van de 2e graad betrof. 
Een overtreding kan nu volgende bestraffing met zich 
meebrengen:

• een boete van 174,00 Euro (i.p.v. 116,00 Euro);
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• een minnelijke schikking van 235,00 Euro (i.p.v. 160,00 Euro);

• wanneer men voor de Politierechtbank wordt gedagvaard 
wegens niet betaling van de boete of minnelijke schikking: een 
geldboete gaande van 240,00 Euro tot 4.000,00 Euro (i.p.v. 
160,00 Euro tot 2.000,00 Euro), te vermenigvuldigen met 8 
als zijnde de opdeciemen, alsook een eventueel rijverbod van 
8 dagen tot 5 jaar.

De wijziging is van kracht sinds 3 maart 2022, zijnde 10 
dagen na publicatie van de wijzigingswet. ■

Media links & bronnen
Cass. 5 april 2005, AR P.04.1684.N, Arr.Cass. 2005, afl. 4, 767.

Artikelen 2.22, 2.23, 23 en 24 Wegcode

Cass. 14 januari 2020, AR P.19.1046.N, NC 2020, afl. 3, 285.

Wet 24 januari 2022 wat het actualisering van de regelgeving inzake het 

verbod op elektronische communicatietoestellen in het verkeer betreft, 

BS 21 februari 2022.

 

VANAF 1 APRIL 2022 GELDT ER 
EEN NIEUWE AFFICHAGE VAN 
BRANDSTOFPRIJZEN
Verschenen op 1 april, 2022 op onze website

De brandstofprijzen hebben de laatste tijd vaak het nieuws 
gehaald. Ongezien hoge brandstofprijzen waren vaak een doorn 
in het oog van de consumenten met een piek van bijna 2,00 €/
liter aan de pomp. Ook nu halen de brandstofprijzen het nieuws. 
Vanaf 1 april 2022 zullen Belgische tankstations die naast 
diesel en benzine, elektriciteit, waterstof, CNG of LPG verkopen, 
verplicht worden om een affiche tentoon te stellen van de actuele 
brandstofprijzen per 100 km.

Met het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot  
wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 
betreffende de benaming en de kenmerken van de 
alternatieve brandstoffen, geeft de wetgever uitvoering 
aan de Europese Richtlijn van 22 oktober 2014 dat 
tankstations voortaan verplicht om een prijsvergelijking 
van de verschillende brandstoffen te tonen. De 
uitvoeringsverordening 2018/732 van 17 mei 2018 werkt 
de principes van de richtlijn verder uit.

In haar streven naar een diversifiëring van de 
energiebronnen in de vervoersector en naar een 
vermindering van de uitstoot van CO² en andere 
vervuilende stoffen tracht Europa door de affichage van 
brandstofprijzen per 100 km, het consumentenwelzijn te 
verhogen en de brandstofprijzen transparanter te maken. 
Al sinds 2010 streeft Europa immers naar de bevordering 
van het concurrentievermogen en de energiezekerheid door 
een efficiënter gebruik van hulpbronnen en energie om op 
die manier de olieafhankelijkheid van vervoersmiddelen  
te verminderen en de milieueffecten te verzachten.

Uit onderzoek is immers gebleken dat consumenten  
de voorkeur geven aan een methode waarbij de 

Mr. Joost PEETERS Mr. Jolien APPELS

“Hey, been trying to meet you!”
— The Pixies —
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Mr. Joost PEETERS Mr. Yannick LAUWERS

brandstofprijzen worden weergegeven in prijzen per 100 
km, uitgedrukt in de toepasselijke munteenheid. Dit 
zou de consumenten in staat stellen om eenvoudig de 
brandstofprijzen te vergelijken op basis van alle meest 
relevante factoren.

Toepassingsgebied
Onder het begrip ‘tankstation’ verstaat het KB van 
9 december 2021: “iedere privé of voor het publiek 
beschikbare installatie waar motorbrandstof vanuit vaste 
opslagtanks wordt overgeheveld in brandstofreservoirs van 
motorvoertuigen. Hiervan uitgesloten zijn:

• de installaties die dienen voor de exclusieve bevoorrading van 
de motorvoertuigen die uitsluitend worden gebruikt door de 
enige exploitant van deze installaties;

• de oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Elk tankstation waar ten minste drie van de volgende 
soorten brandstof te koop worden aangeboden: diesel, 
benzine, waterstof, elektriciteit, CNG, LPG, is vanaf 1 april 
2022 verplicht om op een duidelijk zichtbare plaats in de 
buurt van de pompen en in de winkel van het tankstation 
een affiche te etaleren met als doel de consument te 
informeren over de gemiddelde prijs per honderd  
kilometer van de betreffende brandstoffen voor een 
gemiddelde van de in België, gedurende het voorgaande 
jaar, drie best verkochte modellen in de best verkochte 
voertuigcategorie.

Elke nieuwe affiche moet om de drie maanden worden 
geactualiseerd op de eerste dag van elk kwartaal.Uiterlijk 
twee weken voor de aanvang van elk kwartaal zal de FOD 
Economie een nieuwe affichemodel op haar website 
publiceren.

Besluit
Het koninklijk besluit van 9 december 2021 trad in werking 
op 6 februari 2022. De affichageverplichting geldt echter 
pas vanaf 1 april 2022. ■

Media links & bronnen
https://www.link2fleet.be/nieuwe-affichage-voor-brandstofprijzen-vanaf-1-april-2022/

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/brandstoffen/

nieuwe-affichage-van

“Afficheren brandstofprijs per 100 km”, NjW Nr. 457, 2 maart 2022, 

p. 177
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Met alternatieve brandstoffen wordt bedoeld brandstoffen of 

energiebronnen die dienen als vervanging van fossiele oliebronnen 

in de energievoorziening voor vervoer en die ertoe kunnen bijdragen 

dat de energievoorziening koolstofvrij wordt en de milieuprestaties 

van de vervoersector beter worden (zie artikel 2 van het KB van 9 

december 2021) ;  https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-

13-april-2019_n2019011951.html
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2018/732 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2018 betreffende een 

gemeenschappelijke methode voor het vergelijken van de eenheidsprijzen 

van alternatieve brandstoffen overeenkomstig Richtlijn 2014/94/EU 

van het Europees Parlement en de Raad

Zie overweging (1) van de RICHTLIJN 2014/94/EU VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2014 

betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
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Artikel 3 van het KB van 9 december 2021 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 13 april 2019 betreffende de benaming en de 

kenmerken van de alternatieve brandstoffen
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UBERX: 2.000 CHAUFFEURS OP 
STRAAT NA BESLISSING HOF VAN 
BEROEP BRUSSEL?
Verschenen op 28 maart, 2022 op onze website

Sinds 26 november 2021 kunnen zo’n 2.000 chauffeurs en nog 
veel meer passagiers geen gebruik meer maken van de app UberX. 
Dat heeft het Brussels hof van beroep beslist. Intussen werd een 
tijdelijke noodordonnantie goedgekeurd met het oog op een latere 
definitieve Brusselse taxihervorming zodat de Uber-chauffeurs, 
onder strikte voorwaarden, opnieuw kunnen opereren in de 
hoofdstad. 

23 september 2015. De rechtbank van Koophandel te 
Brussel legt in haar stakingsbevel een verbod op, op de 
applicatie UberPop omdat Uber met particulieren zou 
werken die tegen betaling personen vervoeren. Op die 
manier zou Uber oneerlijke concurrentie aandoen bij 
taxibedrijven, aangezien Uber-chauffeurs niet over een taxi-
licentie zouden moeten beschikken. Per onrechtmatige rit 
via UberPop zou het bedrijf € 10.000 boete moeten betalen. 
Als reactie hierop ontstond UberX, een applicatie waarbij 
Uber voor haar diensten in de hoofdstad enkel nog maar 
samenwerkt met chauffeurs die over een zogenaamd VVB-
vergunning beschikken, een vergunning om een voertuig 
met bestuurder te verhuren zoals bij limousinechauffeurs.

Ook in Europa woedde de discussie over de kwalificatie  
van het platform Uber als vervoersbedrijf. Zoals reeds 
beschreven in ons vorig artikel: UBER – Vervoersbedrijf 
besliste het Hof van Justitie in 2017 dat de dienstverlening  
van Uber gekwalificeerd moet worden als een  
vervoersdienst en niet als een dienst van 
informatiemaatschappij. Aanleiding was een prejudiciële 
vraag in een geschil tussen de Uber-chauffeurs en een 
beroepsvereniging van taxibestuurders van de stad 
Barcelona, omdat de Uber-chauffeurs reden zonder 
licentie wat een schending zou uitmaken van de Spaanse 

concurrentiewetgeving. Uber-chauffeurs moesten 
zich dan ook houden aan de Spaanse taxiregelgeving  
opdat zij geen daad van oneerlijke concurrentie zouden 
begaan.

Terug in eigen land oordeelde de Franstalige 
ondernemingsrechtbank van Brussel op 16 januari 2019  
dat het ‘taxibedrijf’ Uber voldeed aan de Brusselse  
wetgeving rond betaald personenvervoer. Uber zou als 
bemiddelaar fungeren zonder dat het taxidiensten zou 
aanbieden. Op basis van het vonnis mocht Uber haar 
diensten blijven aanbieden in Brussel, tot grote ergernis van 
Febet, Fédération Belge des Taxis. Deze laatste tekende dan 
ook beroep aan tegen het vonnis aangezien Uber-chauffeurs 
misbruik zouden maken van hun VVB-vergunning.

Het is tegen dit beroep dat het Hof van beroep nu heeft 
beslist de beslissing om te keren en het stakinsgbevel van 
2015 uit te breiden naar de applicatie UberX. Vanaf 26 
november 2021 mag Uber haar diensten via UberX niet 
meer aanbieden op straffe van dwangsommen. Enkel  
de chauffeurs die over een taxivergunning beschikken 
zouden nog via UberX mogen werken.

Ondertussen heeft de Brusselse regering op 10 december 
een tijdelijke noodordonnantie goedgekeurd met het 
oog op een latere definitieve Brusselse taxihervorming. 
De tijdelijke regeling zal lopen tot de ordonnantie over 
de hervorming van taxisector in voege treedt dat een 
volwaardig uniek statuut voor het beroep moet vaststellen. 
Op die manier zullen de Uber-chauffeurs, onder strikte 
voorwaarden, opnieuw de baan op kunnen.

Zo mag er alleen worden gereden op basis van een 
exploitatievergunning die uiterlijk op 15 januari 2021 is 
aangevraagd en zullen de chauffeurs onder meer moeten 
bewijzen dat ze gemiddeld meer dan 20 uur per week 
hun diensten aanbieden. Ook zullen de ritten vooraf via 
een platform moeten worden besteld, het fysiek ronselen 
van klanten is verboden. Tot sloten mogen zij niet 
stationeren op de openbare weg of op de voorbehouden  
standplaatsen voor taxi’s.

“Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we 
vandaag een tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het 
voor de chauffeurs die getroffen zijn door de beslissing van Uber 
mogelijk moet worden gemaakt om snel terug aan de slag te gaan. 
Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije 
jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor 
de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor 
het beroep zal vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over,” aldus 
minister-president Rudi Vervoort.

Maar nog geen drie weken later kiest de Brusselse 
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regering voor een andere interpretatie van de tijdelijke 
noodordonnantie. Zo zouden chauffeurs met een Waalse 
of Vlaamse VBB-licentie niet langer mogen werken in de 
hoofdstad. Minister-president Rudi Vervoort dreigt er zelfs 
mee om de erkenning van Uber in te trekken als blijkt  
dat Uber doelbewust Vlaamse en Waalse chauffeurs in 
Brussel laat rijden. De Uber-saga lijkt daarmee nog niet  
tot op zijn einde gekomen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd… ■

Media links & bronnen
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“Justice grows out of recognition of ourselves in 
each other - that my liberty depends on you being 

free, too.”
— Barack Obama —
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NFT’S: DE NIEUWSTE HYPE BINNEN 
DE VIRTUELE WERELD
Verschenen op 18 maart, 2022 op onze website

NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste rage binnen 
de wereld van de cryptocurrency. Sinds kort circuleren er dan ook 
dagelijks berichten van hallucinante bedragen die op tafel worden 
gelegd voor NFT’s. Maar wat is het juist? Wij zochten het voor 
u uit.

Een NFT is eigenlijk niet meer of niet minder dan 
een niet-repliceerbaar digitaal certificaat dat het 
eigenaarschap over een immaterieel voorwerp bewijst.
Het is een ondeelbare virtuele munt die wordt gelinkt  
aan een virtueel goed. De digitale creatie blijft beschikbaar 
voor het grote publiek, maar door de aankoop van 
een NFT kan je aan de buitenwereld laten zien dat jij 
er eigenaar van bent en krijg je een geauthentiseerde 
replica van een digitaal medium dat uniek is. Je kan het 
vergelijken met een certificaat van echtheid. Het gaat met 
andere woorden vaak om prestige, wat meteen verklaart 
waarom de superrijken grof geld veil hebben om exclusief  
eigenaar te zijn van een kopie van een digitaal werk. NFT’s 
zijn op korte tijd echte collector items geworden. De 
waarde zit niet in het item zelf, maar in de  authenticiteit 
en uniciteit die het vertegenwoordigd.

Enkele voorbeelden:

• zo werd eerder dit jaar op een veiling 2,5 miljoen dollar 
geboden voor de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey 
uit 2006.

• ook de internetsensatie van 10 jaar geleden, Nyan Cat, een 
GIF-animatie van een vliegende kat werd verkocht voor een 
hallucinant bedrag van bijna een half miljoen euro.

• de recordverkoop staat voorlopig nog op naam van het digitale 

kunstwerk “Everydays: the First 5000 days”, een compositie 
van de eerste werken van kunstenaar Mike ‘Beeple’ 
Winkelmann voor een bedrag van maar liefst 69,3 miljoen 
dollar.

• ook dichter bij huis sijpelt het gebruik van NFT’s geleidelijk 
aan door. Zo lanceert Club Brugge dit voorjaar met ‘Club 
Moments’ een marktplaats aan voor NFT’s waarbij de 
voetbalclub uitzonderlijke items of zelfs doelpunten aanbiedt 
als non-fungible token.

Voordelen
NFT’s zijn het antwoord gebleken op het probleem dat 
bepaalde creaties op het internet zomaar werden gedeeld  
en overgenomen waarbij het voor de maker zeer moeilijk 
was om zijn eigenaarschap te bewijzen. Dit had als gevolg  
dat makers van digitale creaties vaak niet werden beloond 
voor hun werk. NFT’s zijn dan ook ontwikkeld als een 
manier om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke 
kunstenaars geld kunnen verdienen aan hun werken.

Doordat NFT’s gebruik maken van blockchaintechnologie 
staat onvoorwaardelijk vast wie eigenaar is van het 
certificaat, en vooral wie niet. Enkel de koper van een non-
fungible token zal beschikken over een digitale sleutel om 
het eigenaarschap op te eisen en de mogelijkheid hebben 
om het certificaat te verhandelen. In de NFT is namelijk 
een cryptografische hashfunctie verwerkt. Op die manier 
kan de blockchain de code controleren zodat vaststaat 
wie exclusief eigenaar is van de NFT. NFT’s kunnen 
op die manier ook ingezet worden in de strijd tegen 
namaakproducten.

Blockchain is een soort van digitaal logboek waarbij 
transacties kunnen worden opgeslagen zonder dat deze 
verwijderd of aangepast kunnen worden. Elk nieuw blokje 
dat wordt opgeslagen, zal altijd informatie bevatten over 
het vorige blokje waardoor een transactieketen van data 
ontstaat. Blockchain fungeert met andere woorden als een 
soort van digitale notaris zonder dat een derde centrale 
partij nodig is. Op die manier kan men (digitale) inkomsten 
genereren zonder tussenpersonen.

Een ander groot voordeel is dat men NFT’s kan maken 
voor alles waar je een waarde aan wil geven. Denk maar 
aan digitale afbeeldingen, memes, GIF’s, muziek, tweets, 
de lijst is eindeloos. Dit biedt ook vele mogelijkheden 
voor de toekomst. Aangezien NFT’s uniek zijn, zouden 
ze bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor het opslaan 
van onder andere geboorteaktes of identiteitsbewijzen. 
Maar ook de ticketverkoop van concerten of festivals zou 
binnenkort kunnen plaatsvinden via NFT. Elk ticket is 
namelijk uniek en zou in principe als NFT verkocht kunnen 
worden. Zo veilde rockband Kings of Leon eerder dit jaar 
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een aantal golden tickets via NFT waarmee je toegang kreeg 
tot een VIP-behandeling tijdens een liveconcert.

Nadelen
Gezien het feit dat NFT’s gebruik maken van de 
blockchain-technologie vraagt dit een enorme rekenkracht 
van computers. Deze rekenkracht kost gigantisch veel 
elektriciteit en energie waardoor men de zich de vraag 
kan stellen of het ecologisch wel verantwoord is om via 
blockchain waardes toe te kennen aan digitale creaties.

NFT’s zijn net zoals andere virtuele munten zoals de 
Bitcoin nog niet algemeen gereguleerd door een overheid 
zoals dat bij de klassieke beleggingsproducten wel het 
geval is. Gezien de volatiele markt waarin cryptomunten 
circuleren, houdt het investeren in NFT’s steeds een risico 
in. Net zoals een hype een enorme piek kent, is het ook 
eigen aan een rage dat na verloop van tijd de interesse 
van het publiek afneemt. Desondanks gaan er de dag van 
vandaag veel stemmen op dat crypto en blockchain meer in 
algemeen wel eens de toekomst zouden kunnen zijn. Om 
die reden volgen wij de evoluties hierin nauwgezet op.

Eigendom
Een NFT maakt u dus eigenaar van een kopie van een 
digitaal kunstwerk, en niet van het origineel. Het is slechts 
een digitaal ontvangstbewijs dat je een ondertekende versie 
van iets bezit en niet het voorwerp waarop het betrekking 
heeft.

Belangrijk om steeds in het achterhoofd te houden is 
dat de maker van het digitale werk dat in NFT wordt 
getokeniseerd, kopieën kan blijven maken van het werk 
en deze ‘unieke’ versies kan verkopen. Uit eenzelfde bron 
kunnen dus meer unieke versies worden gemaakt. Dit zal 
er wel voor zorgen dat de waarde van de NFT verwatert. 
Hoe zeldzamer een NFT, hoe meer waarde het bezit. Het is 
dus niet omdat je een werk tokeniseert met een NFT dat je 
ook juridisch eigenaar bent van het onderliggende werk. Je 
zal slechts houder zijn van het digitale certificaat dat je er 
zelf aan hebt gekoppeld.

Auteursrecht
De vraag of een NFT een intellectueel eigendomsrecht is, 
dient ontkennend te worden beantwoord. Bij de aankoop 
van een NFT zal enkel de economische eigendom worden 
overgedragen en niet het auteursrecht op het werk. Maar 
onder bepaalde voorwaarden zal een non-fungible token 
wel een auteursrechtelijke component hebben. Zo kan de 
koper van een NFT een licentie verkrijgen om het werk 
te mogen gebruiken of kan je afspreken dat de originele 
maker bij een doorverkoop van de NFT telkens een royalty 
krijgt.

Bovendien is het technisch mogelijk om de verkoop van 
NFT uit te breiden met een auteursrecht, maar dit zal 
dan expliciet moeten worden geprogrammeerd in een 
smart contract. Dat is een computerprogramma waarbij 
de afspraken van partijen worden opgenomen en vanaf 
het moment dat bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zal 
het computerprogramma automatisch de overeenkomst 
uitvoeren en het auteursrecht overdragen.

Besluit
Een NFT is dus niet meer of niet minder dan een digitaal 
certificaat in de blockchain dat het eigenaarschap van een 
kopie van een digitaal kunstwerk bewijst. De maker of 
koper van een NFT zal zelf niet de eigenaar worden van 
het digitale werk, maar zal enkel eigenaar worden van het 
unieke certificaat dat gekoppeld wordt aan het digitale 
werk.

Kortom biedt de opkomst van NFT’s vele 
toekomstperspectieven, maar laat het ook nog vele vragen 
open. Is het ecologisch wel verantwoord om waardes te 
kleven op digitale creaties via blockchain die een enorme 
hoeveelheid aan elektriciteit en energie vragen? Moet er 
niet dringend een juridisch kader voor NFT’s worden 
uitgewerkt? Het is immers lang niet ondenkbaar dat non-
fungibles tokens binnen een x-aantal jaren een normaliteit 
zijn geworden binnen onze samenleving. Volgens sommige 
bedrijfsleiders en experten is het de nieuwe industriële 
revolutie van morgen.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd… ■
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1. BENT U REEDS GDPR COMPLIANT?
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend  
als de “GDPR”, van kracht. De GDPR legt aan ondernemingen uitgebreide 
transparantie- en beveiligingsverplichtingen op. Het huidige beheer en de beveiliging 
van de verwerkte persoonsgegevens in Uw onderneming moet in kaart worden 
gebracht. Wellicht zal U verbaasd zijn van de hoeveelheid data die U over de jaren heen 
heeft verworven denk maar aan personeel, loonadministratie, cliënteel, leveranciers, 
camerabewaking, GPS tracking, gebruik van badges en noem maar op.

Mr. Joost PEETERS, mr. Ruben BROSENS, mr. Simon GEENS en mr. Yannick 
LAUWERS, volgden een intensieve GDPR-cursus en mogen zich dan ook “Data 
Protection Officer” (“DPO”) noemen. Zij begeleiden dagelijks ondernemers om de 
GDPR zo efficiënt mogelijk te implementeren in de bedrijfsstructuur. Om tegemoet 
te komen aan de transparantieverplichtingen dienen o.a. verwerkingsregisters, 
verwerkingsovereenkomsten, policies en vertrouwelijkheidsovereenkomsten 
te worden opgesteld. De GDPR is niet enkel een juridische aangelegenheid. 
De data moeten ook in de praktijk beschermd worden. Om de wetgeving 
optimaal te integreren in de onderneming werkt STUDIO | LEGALE samen 
met haar partners die de beveiliging van de onderneming zullen screenen en  
de risico’s op datalekken zal weergeven in een overzichtelijk rapport.

Het GDPR-team volgt nauwgezet de actualiteit op in dit kader en aangezien de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de kaap van 100 beslissingen nadert, zal U 
spoedig een tweedelige publicatie met duiding bij deze beslissingen zien verschijnen. 

Vraagt U zich af in hoeverre U compliant bent met de GDPR? Wij staan steeds te 
Uwer beschikking voor een eerste vrijblijvend gesprek waarbij wij kort maar bondig 
de kernprincipes van de nieuwe wetgeving zullen uiteenzetten en weergeven welke 
gevolgen de GDPR heeft op Uw onderneming.

De wetgeving is zeer dynamisch en steeds onderhevig aan verandering, hieronder enkele 
actuele topics die zeker het bekijken waard zijn.

Call to Action

Data Protection Officers (DPO’s):

Mr. Joost PEETERS

Mr. Ruben BROSENS

Mr. Yannick LAUWERS
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2. VAN DE BVBA NAAR DE BV
Bij Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (WVV) werd de Besloten Vennootschap, ofwel de BV, geïntroduceerd 
in het Belgisch vennootschapsrecht. Deze nieuwe vennootschapsvorm voorziet in een 
enorme flexibiliteit en biedt een waaier aan mogelijkheden en keuzevrijheid op vlak 
van bestuur, stemrecht en overdracht van aandelen. Oprichters kunnen de statuten  
van de BV volledig afstemmen op de noden van de vennootschap en haar 
aandeelhouders.

De wet voorziet in een overgangsregeling die bestaat uit drie data: 01.05.2019, 
01.01.2020 en 01.01.2024.

• Vanaf 01.05.2019 kunnen enkel nog vennootschapsvormen opgericht worden conform  
het nieuwe vennootschapsrecht. Ook bestaande vennootschappen kunnen kiezen voor een 
opt-in in het nieuwe vennootschapsrecht.

• Vanaf 01.01.2020 worden de dwingende bepalingen van het WVV verplicht toepasselijk 
op alle vennootschapsvormen. De oude vennootschappen moeten zich bij de eerste 
statutenwijziging volledig conformeren aan het WVV.

• Uiterlijk op 01.01.2024 moeten alle oude vennootschappen de statuten hebben aangepast 
aan het WVV.

Hoewel de aanpassing van Uw statuten bij de eerste statutenwijziging na 01.01.2020 
moet gebeuren of ten laatste op 01.01.2024, is het toch aangewezen om dit zo snel 
mogelijk te doen. Ondertussen worden de statutaire bepalingen die strijdig zijn met 
dwingende bepalingen van het WVV al voor niet-geschreven gehouden. Verder biedt 
het nieuwe WVV de vrijheid om Uw vennootschap in de flexibele BV helemaal 
te vormen naar Uw noden. Het is aldus nu het moment om de statuten van Uw 
vennootschap te herbekijken en te evalueren. U hebt namelijk nog maar tot 01.01.2024 
om Uw statuten aan te passen en U dient hiervoor, zoals U weet, Uw statuten via de 
notaris neer te leggen, hetgeen enige tijd kost.

STUDIO | LEGALE kan U bijstaan bij het opstellen en aanpassen van statuten op 
maat van Uw vennootschap en aandeelhouders in lijn met het WVV.

Cel M&A:

Mr. Joost PEETERS

Mr. Ruben BROSENS

 

Mr. Yannick LAUWERS

Mr. Chloë DIERCKX
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3. IS UW MERK BESCHERMD?
Is de naam, logo,… van Uw onderneming reeds als merk beschermd? Zonder het te 
weten loopt U misschien een enorm risico om investeringen en ideeën waarmee U Uw 
onderneming, product en diensten,… hebt uitgebouwd bloot te stellen aan imitatie. 

In tegenstelling tot de handelsnaam, die door louter gebruik ervan enigszins 
beschermd wordt, dient U proactief te handelen voor wat betreft de bescherming van 
Uw activiteiten als een merk. 

De registratie als een merk kan U op duurzame en krachtige wijze hiertegen beschermen. 

Een merk is een intellectueel eigendomsrecht op een teken dat Uw producten en 
diensten onderscheidt van die van Uw concurrenten. Een merk kan verschillende 
vormen aannemen zoals een woord, een logo, een geluid, etc. 

U moet zich ervan bewust zijn dat het merkenrecht het principe van ‘first come, first 
served’ hanteert. Degene die als eerste een merk registreert, kan in principe een ander 
beletten om dit (of een zeer vergelijkbaar teken) te gebruiken. 

STUDIO | LEGALE biedt de nodige expertise en efficiënte bijstand om de procedure 
van registratie van Uw merk op zich te nemen. 

Mr. Joost PEETERS, mr. Ruben BROSENS, mr. Yannick LAUWERS en mr. 
Chloë DIERCKX  zorgen voor de nodige expertise om U bij het hele proces van 
merkregistratie bij te staan. Zo is het belangrijk om te bepalen op welk niveau  
(bv. Benelux, Europees, Internationaal) U de bescherming aanvraagt en onder welke 
klasse. Na de succesvolle registratie is het tevens zeer belangrijk dat Uw rechten als 
merkhouder nauwgezet gehandhaafd worden door bvb. frequente en grondige 
screening van registratie aanvragen van soortgelijke merken en het handhaven van 
inbreuken. 

Cel Merkbescherming:

Mr. Joost PEETERS

Mr. Ruben BROSENS

 

Mr. Yannick LAUWERS

Mr. Chloë DIERCKX
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4. SCREENING VAN UW ALGEMENE VOORWAARDEN, BETER  
VOORKOMEN DAN GENEZEN! 
Hoe weet u of u alle verplichte informatie hebt opgenomen in uw algemene voorwaarden? 
Bent u zeker dat u, al dan niet per ongeluk, geen onrechtmatig beding heeft opgenomen 
in uw algemene voorwaarden? En zullen uw algemene voorwaarden wel tegenstelbaar 
zijn? 

Eerst en vooral zullen uw algemene voorwaarden slechts deel uitmaken van de 
overeenkomst, indien de wederpartij voor de contractsluiting effectief kennis kreeg 
van de algemene voorwaarden of hiertoe minstens de redelijke mogelijkheid had en 
deze uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend aanvaard werden. 

Daarnaast bent u als onderneming hoe dan ook verplicht om een consument op 
duidelijke en begrijpelijke wijze de verkoopsvoorwaarden te verstrekken alvorens de 
consument gebonden zal zijn door een overeenkomst.  Denk hierbij o.a. aan de wijze 
van betaling, levering en uitvoering alsook uw klachtenbehandelingsbeleid. Maar ook 
mogen bijvoorbeeld een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van 
conformiteit van goederen en de voorwaarden van diensten na verkoop en commerciële 
garanties niet ontbreken. 

Bij het opstellen van uw algemene voorwaarden dient u er verder ook op te letten dat 
u geen onrechtmatige bedingen opneemt. Dergelijke bedingen zijn verboden en nietig.  
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van bedingen die onrechtmatig zijn:

• voorzien in een onherroepelijke verbintenis van een consument, waarbij de prestaties van uw 
onderneming onderworpen zijn aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend 
afhankelijk is van uw wil;  

• een beding waarbij u als onderneming stelt dat u de leveringstermijn van een product 
eenzijdig kan bepalen of wijziging;  

• verder is het ook onrechtmatig om in uw algemene voorwaarden op te nemen dat u de 
consument niet toestaat om bij overmacht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tegen 
betaling van een schadevergoeding;  

• ook mag er geen bedrag voor een vergoeding worden vastgelegd dat verschuldigd zou zijn door 
de consument indien deze zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een gelijkwaardige 
vergoeding te voorzien ten laste van uw onderneming in geval u in gebreke zou blijven.  

Algemene voorwaarden zijn de kleine lettertjes die voor uw onderneming van groot 
belang kunnen zijn. Iedere onderneming is uniek. Degelijke algemene voorwaarden op 
maat, zullen uw onderneming ten goede komen en kunnen vele discussies voorkomen. 

Vraagt u zich na het lezen van dit artikel af of uw algemene voorwaarden 
voldoen aan de vereisten die het Wetboek van Economisch Recht u opleggen?  
STUDIO | LEGALE kan u bijstaan bij het opstellen en aanpassen van uw algemene 
voorwaarden.

Contacteer:

Mr. Joost PEETERS 
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STUDIO | LEGALE SPORTIEF
Halve marathon Antwerpen - 11 september 2022
De advocaten bij STUDIO | LEGALE zijn 
sportief ingesteld! In het voorjaar van 2022 was  
STUDIO | LEGALE reeds goed vertegenwoordigd  
op de gekende Antwerp 10 Miles. 

Dit jaar werden daar in september nog enkele extra  
miles aan toegevoegd op de halve marathon van 
Antwerpen. 

Op 23 april 2023 laten we ons weer van onze sportiefste 
kant zien op de Antwerp 10 miles

We nodigen iedereen uit om onze advocaten aan te 
moedigen tot aan de finish. Tot dan!

Studio padelt - 18 oktober 2022
Samen sporten met de collega’s zorgt voor een betere 
teamgeest.

Daarom organiseerden we op 18 oktober 2022 opnieuw 
een padeltornooi met alle medewerkers van het  
kantoor. 

Dit padeltornooi is intussen ook een 
jaarlijkse traditie geworden en wegens groot 
succes binnenkort zelfs een halfjaarlijks  
STUDIO | LEGALE event!

Proficiat aan de winnaars!
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“A pessimist sees the difficulty in every opportunity;
an optimist sees opportunity in every difficulty.”

— Winston Churchill —
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PARKING

PARKIN
G

haantjeslei 69/A

kantoor Antwerpen
Haantjeslei 69/A | 2018 Antwerpen 
Tel 03/216 70 70 | Fax 03/216 70 79

info@studio-legale.be

Tel +32(0)3 216 70 70

Fax +32(0)3 216 70 79

parking Antwerpen

kantoor Brussel
Arianelaan 33 | 1200 Brussel “THE FIELD LAB”
Tel 03/216 70 70 | Fax 03/216 70 79

Social media
www.studio-legale.be
www.jubel.be/author/studio-legale
www.facebook.com/studiolegaleadvocaten
www.linkedin.com/company/studio-legale-advocaten
www.instagram.com/studiolegaleadvocaten

Haantjeslei 69A
2018 Antwerpen

Arianelaan 33
1200 Brussel

AntwerpenAntwerpen

Contact

Nieuw!
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Tel 03/216 70 70  |  Fax 03/216 70 79  |  info@studio-legale.be  |  Haantjeslei 69/A  |  2018 Antwerpen
(GECENTRALISEERDE ADMINISTRATIE: 

ALLE POST NAAR HET KANTOOR TE ANTWERPEN STUREN!)
Kantoor Brussel: Avenue Arianelaan 33  |  1200 Brussel  |  ‘The Field Lab’

STUDIO | LEGALE Advocaten is een groepering van advocaten


