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

Beste lezer,

We zijn enorm fier om U de tweede editie van ons magazine 
voor te stellen waarin we een aantal recente relevante 
juridische topics duiden.

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 hebben.

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, telkenmale vlakbij 
het justitiepaleis.

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 we op zoek zijn naar nieuwe talenten om ons 
kantoor te versterken.

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

Veel leesplezier!

Joost PEETERS namens heel STUDIO | LEGALE

Voorwoord
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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

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

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

Ons team
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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. 

Ze 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

Simon Geens behaalde in 2019 met onderscheiding 
zijn diploma Master in de Rechten aan de 
Universiteit Antwerpen. Hij studeerde in het 
kader van het Erasmusprogramma één semester 
aan de Universiteit van Mannheim. Tijdens deze 
studies volgde hij hoofdzakelijk cursussen uit het 
ondernemingsrecht, met een bijzondere interesse voor 
het vennootschapsrecht en insolventierecht. In 2019 
legde hij de eed af aan de Antwerpse balie en maakte 
hij zijn intrede bij STUDIO | LEGALE Advocaten. 
In september 2019 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.
simon.geens@studio-legale.be

Simon GEENS
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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.

Ze 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

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

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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3 ADVOCAAT-STAGIAIR(E)S GEZOCHT!

Wij zijn: 
Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven 
specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We 
begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds 
een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en 
handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende 
rechtstakken: 

Insolventie en burgerlijk recht:
• Faillissementen;
• Vastgoedrecht;
• Verzekeringsrecht.

Burgerlijk en administratief recht:
• Bouwrecht;
• Verzekeringsrecht;
• Administratief recht.

Advocaat M&A:
• Ondernemingsrecht;
• Vennootschapsrecht;
• M&A
• GDPR.

Wij zoeken:
Een zeer gemotiveerde en enthousiaste werkkracht, die 
klaar is voor de uitdagingen waar de moderne advocatuur 
momenteel voor staat. Wij verwachten van u een 
zelfstandige en initiatiefrijke werkhouding, met een goede 
juridische kennis, pragmatisch denkvermogen en oog  
voor detail. We hechten veel belang aan talenkennis  
(Engels en Frans).

Wij bieden:
Een zeer dynamische werkplek waar collegialiteit en 
teamspirit hoog in het vaandel worden gedragen.  
U mag een correcte vergoeding en een degelijke opleiding 
verwachten, waarbij ruimte wordt gelaten om uw eigen 
dossiers te behandelen. 

Vacature

WE ARE HIRING!
3 stagiair(e)s gezocht
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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...

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 in één oogopslag 
raadpleegbaar zowel op kantoor als buiten 
kantoor via de mobiele applicatie van 
BASENET), alsook 100% GDPR-proof en 
veilig. STUDIO | LEGALE kent maar liefst 
vier advocaten die gecertificeerd DPO zijn: 
Joost PEETERS, Ruben BROSENS, Simon 
GEENS en Yannick LAUWERS.

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.

STUDIO | LEGALE beschikt over de meest 
geavanceerde software voor kredietmanagement 
(MailtoPay, CollectOnline).

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 spoedig mogelijk en zo efficiënt mogelijk 
aangepakt.

Permanente bijscholing
De recente tsunami aan nieuwe wetten 
verplicht ons sowieso 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.be), via LinkedIn of via 
Facebook. Daarnaast zijn wij trotse 
auteurs op JUBEL (www.jubel.be).

Nabijheid
STUDIO | LEGALE onderschrijft 
de volgende kernwaarden: dichtbij, 
ondernemend, pragmatisch en eenvoudig.

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 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.

 Joost PEETERS is collaboratief advocaat.

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.

Maar liefst drie advocaten van  
STUDIO | LEGALE – met name mr. 
Joost PEETERS, mr. Laurie PEER en 
mr. Lieselotte VRINTS - werden door de 
Federale Bemiddelingscommissie erkend  
als bemiddelaar in handelszaken. Zij  
volgden tevens de opleiding tot erkend 
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 redenen om met STUDIO | LEGALE te werken

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 | MERKBESCHERMING 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
Wordt U geflitst bij een snelheidsovertreding? 
Kreeg U onterecht een boete die U wenst 
te betwisten? Was U betrokken in 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. 19bis-11 §2 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, 
management-vennootschappen, 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;
• uitvoerend (onroerend) 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 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.
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Tips
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De GDPR voorziet dat verschillende documenten 
in orde moeten zijn voor uw verwerkingen. Deze 
documenten zijn de basisvereisten om aan de GDPR 
te voldoen. Voorzie dan ook een privacyverklaring, 
cookiebeleid, verwerkingsregister, de nodige 
overeenkomsten en een datalekregister. 

De GDPR vereist dat data op een adequate manier 
beveiligd worden. Dit zowel fysiek, als digitaal. 
Adequate beveiligingsmaatregelen dienen dan ook 
genomen te worden om een correcte verwerking te 
ondersteunen en datalekken te voorkomen.

Het is aangewezen goed na te denken over de 
verwerkingen alvorens ze uit te voeren. Wanneer 
u twijfelt, kan u beter de gehele denkoefening 
opnieuw maken en er niet zomaar van uitgaan dat 
het wel in orde zal zijn.

Streef steeds na om zo min mogelijk gegevens te 
verwerken. Indien het niet nodig is om bijvoorbeeld 
de geboortedatum van een betrokkene te verwerken, 
is het ook het beste om dit niet te doen. Er kunnen 
namelijk enkel problemen komen wanneer men 
gegevens verwerkt die niet nodig zijn.

Het is belangrijk om een verantwoordelijke aan 
te duiden voor de opvolging van GDPR-zaken. 
Dit neemt het belang van vorige tip niet weg en 
betekent ook niet dat dit de énige persoon zou zijn 
die zich met GDPR-naleving bezighoudt. 

Indien u DPO-plichtig bent, zal vaak de DPO deze 
persoon zijn. Bij externe DPO kan een interne 
verantwoordelijke hier ook nog belangrijk zijn.

Breng uw documentatie
in orde

Breng uw (digitale) 
infrastructuur in orde

Wees
minimalistisch

Duid een 
verantwoordelijke aan

1.

5.

2.

4.

3.
Better safe
than sorry

10 tips van de DPO

Tips
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Denk goed na over waar u mee bezig bent. U bent 
snel gegevens aan het verwerken. En u verwerkt 
ook snel te veel gegevens (standaardformulieren). 
Wees hier dan ook alert voor en trek tijdig aan de 
alarmbel.

Eén van de grootste problemen bij het naleven van 
de GDPR is de menselijke tussenkomst. Fouten 
maken is menselijk, maar dit wil niet zeggen dat de 
kans hierop zo veel mogelijk beperkt moet worden. 
Voorzie daarom voldoende opleiding voor uw 
medewerkers zodat deze steeds op de hoogte zijn.

Transparantie, zowel intern als extern, vormt 
één van de basisprincipes van de GDPR. Pas dit 
principe dan ook steeds toe. Wees transparant, leg 
de regels goed uit en licht toe waarom bepaalde 
maatregelen genomen moeten worden. 

Het is geen schande, noch ongewoon dat bepaalde 
inbreuken of lekken gebeuren. Het is belangrijk dat 
hier open en duidelijk over wordt gecommuniceerd 
zowel intern als extern naar de betrokkenen alsook 
naar de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
toe indien de inbreuk een melding noodzaakt. 
Neem hierin dan ook uw verantwoordelijkheid.

U moet niet enkel zelf in orde zijn met de GDPR, 
maar u moet ook zien dat bepaalde partners, 
tools,… waarmee u werkt ook volledig conform zijn 
en via deze weg geen inbreuken gemaakt worden. 

Het is dan ook belangrijk te controleren of deze 
partners de GDPR naleven en of alle nodige 
documenten in orde zijn.

8.

Wees alert

Voorzie voldoende
opleiding

Wees transparant

Neem
verantwoordelijkheid

Wees u bewust van de 
partners waarmee u 

samenwerkt

6.

7.

9.

10.
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Artikels 
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DE ZAAK WAAR MEN EEN 
ONSCHULDIGE TOCH EEN MOORD 
LIET BEKENNEN.
De Pano-reportage werd uitgezonden op 9 februari, 2021. Eerder 
verscheen over deze zaak al een artikel op jubel.be in oktober, 

2020.

“In een natuurgebied in Temse vond vrijdagochtend 
een wandelaar met zijn hond het lijk van een man 
van middelbare leeftijd. Het lichaam was al in 
verregaande staat van ontbinding. Uit de eerste 
vaststellingen is gebleken dat de man al geruime tijd 
geleden werd vermoord. Hij werd gewurgd met een 
koord, dat nog om zijn hals hing.”

Over de absolute noodzaak van bijstand van een advocaat 
bij het politieverhoor 
Op 19 oktober 2020 jl. velde de correctionele rechtbank 
van Dendermonde een nu al memorabel vonnis waar 
feitelijk niet genoeg over gezegd en geschreven kan worden. 
Onze cliënt CVH werd immers vrijgesproken van moord, 
hoewel hij in 2011 zijn betrokkenheid (meermaals) had 
bekend aan de politie.

Deze bekentenissen werden echter afgelegd in – zacht 
uitgedrukt – dubieuze omstandigheden. Maar vooral:  
ze werden afgelegd door een kwetsbare verdachte zonder de 
bijstand van een advocaat, zodat deze cliënt niet bestand 
bleek tegen de ongeoorloofde druk die de verhoorders op 
hem hadden uitgeoefend.

Het vonnis
De rechters waren daarom van oordeel dat alle verhoren 
van CVH moesten geweerd worden uit het dossier, waarbij 
in hun omstandig en goed gemotiveerd vonnis van 52 
pagina’s onder meer het volgende te lezen staat:

“… De verbalisanten hebben met deze kwetsbaarheid onvoldoende 
rekening gehouden tijdens hun verhoren, hoewel ze reeds van dag 
1 op de hoogte waren van de mentale beperkingen van CVH. … 
Meer nog: beklaagde voert aan bij de behandeling van de zaak 
voor de bodemrechter dat de politie een enorme druk op hem heeft 
gelegd. Deze bewering wordt ook aannemelijk gemaakt door de 
gegevens van het dossier. … Uit al deze elementen blijkt dat de 
verbalisanten een ongeoorloofde druk hebben uitgeoefend op de 
bijzonder kwetsbare beklaagde CVH. … CVH vertelde nadien 
in zijn verhoren mogelijk in essentie dat wat de speurders van 
hem wilden horen. Hiervoor putte hij wellicht uit de details die 
hij als inwoner van Temse kende ‘van het openbaar gerucht’, de 
gegevens die hij in de cel van O. had vernomen, aangevuld met 
details die hij – in antwoord op de vragen van de onderzoekers- 
bij elkaar heeft gegokt, om zo de onderzoekers ter wille te zijn. … 
Het is duidelijk dat om al de bovenstaande redenen de verhoren 
van CVH afgelegd op 20.10.2011, 23.10.2011, 24.10.2011, 
26.10.2011 (plaatsaanduiding), 14.11.2011 en 16.11.2011 uit 
de debatten dienen geweerd te worden. Het gebruik van een deel 
of het geheel van deze verhoren zou strijdig zijn met het recht 
op een eerlijk proces. Het feit dat het hier gaat om het misdrijf 
moord, sommige verhoren audiovisueel werden geregistreerd, 
beklaagde CVH slechts laat in de procedure zijn verklaring terug 
intrekt en het onderzoek werd geleid door een onafhankelijke 
onderzoeksrechter en beoordeeld wordt door professionele rechters, 
doet aan de bovenstaande beoordeling geen afbreuk. …”

Wij raden die kritische lezers die nu iets denken in de trant 
van ‘Iemand die een misdaad bekent, zal die dan toch wel 
gepleegd hebben en moet veroordeeld worden’ of ‘alweer 
zo’n procedurepleiters die schuldigen laten lopen’ aan om 
door te bijten en het ganse hierna volgende relaas te lezen, 
alvorens hun mening te vormen…

De theorie
Sinds het zgn. ‘Salduz-arrest’ van 20 november 2008 van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft 
elke verdachte in een strafonderzoek het recht om bij 
zijn verhoor te worden bijgestaan door een advocaat. De 
aanleiding van dit arrest was de veroordeling in Turkije 
van de toen 17-jarige Yusuf Salduz, die had bekend dat 
hij had deelgenomen aan een illegale betoging van de 
PKK. Achteraf bleek echter dat Yusuf Salduz tijdens het 
politieverhoor onder druk was gezet en geslagen, waardoor 
hij een valse bekentenis had afgelegd. Sindsdien vereist 
het EHRM dat bij elk verhoor een advocaat aanwezig kan 
zijn, om na te gaan of zijn mensenrechten en rechten van 
verdediging wel worden gerespecteerd.

In België werden deze ‘Salduzrechten’ uiteindelijk 
pas omgezet in de wet van 13 augustus 2011, die werd 
gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 5 september 
2011. In deze publicatie stond te lezen dat de Salduzrechten 
in ons koninkrijkje pas zouden ingaan vanaf 1 januari 2012.

Artikels
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Deze data zijn in het verhaal van onze cliënt CVH erg 
belangrijk. Immers vonden zijn verhoren allen plaats tussen 
5 september 2011 en 1 januari 2012. Op het moment van 
zijn verhoren wisten de verhoorders dus donders goed 
wat er zat aan te komen, maar deze speurders beslisten 
om van deze laatste maanden gebruik te maken om een 
langslepend moordonderzoek nog snel af te ronden ‘op de 
goede ouderwetse wijze’…

“CVH had nooit op deze manier verhoord mogen 
worden.”

- Peter Van Koppen, rechtspsycholoog VUAmsterdam,  

in de Pano-reportage dd. 9 februari, 2021

De achtergrond
De zaak betreft een onopgeloste moord van juni 2009. Na 
twee jaar onderzoeken hadden de speurders nog steeds 
geen doorbraak kunnen forceren. In oktober 2011 stapt 
de vader van CVH het politiekantoor van Temse voor de 
zoveelste keer binnen, omdat zijn zoon wordt geterroriseerd 
door meerdere personen uit de wijk. En voor de zoveelste 
keer wordt hij wandelen gestuurd. In alle emotie roept hij 
in het buitengaan: “Moet mijn zoon dan eindigen als die 
Turk?”. In Temse was immers net een flyer rondgedeeld 
om tips te krijgen over deze onopgeloste moord, waardoor 
de zaak opnieuw over de tongen ging. Voor het eerst kreeg 
vader VH plots wél de aandacht van de politie, waarvoor 
hij al zo lang smeekte. Deze kreet om hulp ontketende 
echter een nachtmerrie, die ruim negen jaar lang zal duren.
Kort daarna werd zijn zoon CVH, onze cliënt, opgepakt. 
Het was algemeen geweten dat CVH zwakbegaafd was en 
gold als speelbal voor de delinquenten uit de buurt. Zij 
namen zijn geld en gsm af, ze ‘leenden’ zijn auto en lachten 
hem uit. Ook de politie wist maar al te goed dat CVH een 
gemakkelijk doelwit was. Zijn zogenaamde betrokkenheid 
bij de moord werd onder meer afgeleid uit het feit dat zijn 
gsm op het (vermoedelijke) moment van de moord onder die 
zendmast werd gecapteerd. Dit was ook de zendmast waar 

hij woonde, maar dat lieten de speurders er gemakshalve 
uit. In Temse staan twee zendmasten, dus iedereen die daar 
woont was aldus een potentiële verdachte…

CVH werd op 20 oktober 2011 in een cel gestoken, naast 
een andere zogenaamde verdachte O. die net voordien 
reeds door de politie werd verhoord. Hun gesprek in de 
cel werd afgeluisterd. Op deze opname is te horen hoe 
de andere verdachte vertelt over een moord op een Turk 
en wie volgens de politie deze had gepleegd. Evenzeer is 
te horen hoe CVH geen idee heeft over wie het gaat en 
waarom hij daar zit.

De verhoren
Vervolgens wordt CVH net geen tien uur aan een stuk 
verhoord door de politie. Dit van 20u ’s avonds tot 6u ’s 
morgens. Hij krijgt daarbij geen bijstand van een advocaat 
en mocht er ook geen spreken voordien. Het verhoor werd 
volledig gefilmd, wat (als je advocaten hebt die de moeite 
doen deze urenlange beelden te bekijken en te analyseren) 
achteraf zijn redding zou blijken. Uit de beelden blijkt dat 
hij op het einde van het verhoor zelfs in slaap valt. Na uren 
op hem in te praten, blijft hij aanvankelijk ontkennen. 
Door een zogenaamd technisch probleem ontbreekt er 
vervolgens vijftien minuten opname, waarna CVH plots 
overgaat tot bekentenissen…

Als daders van de moord duidt hij de personen aan die 
net voor het verhoor aan hem werden meegedeeld door de 
vorige verdachte. Hijzelf zou enkel gezien hebben hoe het 
lijk werd gedumpt.

In de dagen nadien zal CVH nogmaals 7u45 en 11u aan 
een stuk worden verhoord. Telkens tot na middernacht. 
Hij zal daarbij steeds verdergaande bekentenissen afleggen, 
doch ook vele zaken verklaren die helemaal niet kunnen 
kloppen. In deze langdurige verhoren, zou CVH ook 
bekennen dat hij betrokken was bij de moord.

“Ik wou jullie gewoon helpen.”
- CVH tegen een speurder,  

in de Pano-reportage dd. 9 februari, 2021

Belangrijk detail daarbij is dat hij zaken verklaart die de  
ronde deden in Temse, zoals dat het slachtoffer zijn 
geslachtsdeel werd afgesneden en in de mond werd  
gestoken.Dat dit helemaal niet klopte, zou in feite 
alarmbellen moeten hebben doen afgaan bij de  
speurders. Maar deze deden vooral hun best om enkel   
nog op zoek te gaan naar die elementen die de  
verklaringen zouden kunnen onderbouwen. Elementen 
die de verklaringen tegenspraken werden kundig onder de 
mat geveegd.…
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Als advocaten van CVH hadden wij ondertussen al wel 
door dat hij niets met de feiten te maken had, maar dat 
hij de druk van de speurders in de verhoren niet kon 
weerstaan. Wij verzochten aan de onderzoeksrechter 
om bij elk verhoor aanwezig te kunnen zijn, maar die 
weigerde dat toe te staan. CVH had vervolgens van ons  
een papier gekregen waarop stond te lezen dat hij niet 
wenste verhoord te worden zonder advocaat, wat hij bij  
zich had toen de politie hem uit de gevangenis kwam  
halen om hem te verhoren. Op de beelden is te zien hoe  
de betrokken speurder hem belachelijk maakt met dit 
papier en hem vertelt dat zijn advocaten hem proberen 
manipuleren en hem niet goed helpen. Deze speurder 
maakt hem ook wijs dat ze al bewijs genoeg hebben wat 
er is gebeurd en zijn verklaring zelfs niet nodig zouden 
hebben…

De verhoorders waren zich uiteraard ervan bewust dat 
ze werden gefilmd, maar leken dit soms even uit het oog 
te verliezen. De ‘bekentenis’ waarin alle zogenaamde 
details en daderkennis werd verkregen, werd ‘helaas’ niet 
opgenomen. Enkel met tussenkomst van de Kamer van 
Inbeschuldigingstelling van Gent kregen wij als advocaten 
de camera terug in het verhoor en dit met duidelijke en 
waarneembare tegenzin van de verhoorders. De oplossing? 
Plaspauzes inlassen en het gesprek verderzetten op de 
gang… Achteraf bleek gelukkig dat de micro voldoende 
sterk was om de ganggesprekken toch deels op te vangen, 
waarbij te horen was hoe CVH meermaals aangaf dat hij 
niets met de feiten te maken had. De verhoorders werden 
daarop boos, zeiden dat de jury hem zou uitlachen en dat 
zijn verklaringen het verschil gingen maken tussen 5, 8 of 
30 jaar.

“Hij geeft veel meer details die helemaal niet 
kloppen.”

-CVH’s advocaat DE BACKER,  
in de Pano-reportage dd. 9 februari, 2021

Wie bekent er nu een moord? (Komaan, zeg!)
Het valt moeilijk te vatten voor de meeste mensen dat 
iemand iets zou bekennen dat hij helemaal niet heeft 
gedaan, en al zeker geen moord. Zelfs niet onder druk 
van de politie. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter 
al meermaals het tegendeel bewezen. Er zijn ook andere 
redenen waarom iemand iets bekent dat hij niet heeft 
gedaan, zoals de schuld op zich willen nemen of de 
druk van de politie niet kunnen weerstaan. Een valse  
bekentenis komt tot stand door een combinatie van 
factoren, waaronder een verdachte die vatbaar of  
meegaand is en een verhoorder die druk uitoefent en 
suggestief is. Maar ook de omstandigheden van het  
verhoor kunnen hieraan bijdragen. Zo verhoogt het 
risico op valse bekentenissen bij erg langdurige en/of  
nachtelijke verhoren. Er wordt een situatie gecreëerd 
waarbij de verhoorde het gevoel krijgt dat het verhoor  
enkel zal eindigen, als hij bekent. Door de vermoeidheid  
kan hij de consequenties van zijn bekentenis ook  
minder overzien. Gevolg is dat hij kiest voor de  
schijnbaar gemakkelijkste weg, simpelweg omdat hij er 
vanaf wil zijn.

Een ander terugkomend element is het systeem van 
belonen en bestraffen, al naar gelang de verklaring. 
Wanneer de verdachte iets verklaart dat niet naar de zin is 
van de verhoorders, gaan ze hun stem verheffen, dreigen 
en de vraag steeds blijven herhalen tot het antwoord  
wel naar hun zin is. Wanneer de verdachte iets  
verklaart dat de speurders wel willen horen, zullen ze 
vriendelijker worden, hem complimenteren en zelfs 
gunsten toestaan.

Een laatste belangrijke factor die kan bijdragen, is de 
verdachte tijdens zijn verhoor confronteren met foutief 
weergegeven onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld door te 
stellen dat de verdachte door andere werd vernoemd als 
dader of door te zeggen dat er al bewijzen zijn dat de schuld 
van de verdachte vaststaat. Er kan zelfs een sfeer gecreëerd 
worden waarbij de vals-bekennende verdachte oprecht 
ervan overtuigd geraakt dat hij de dader wel moet zijn.

Toets gerust uw nieuwsgierigheid en/of terughoudendheid 
terzake verder af op de docu-series “When They See Us” 
(over de Central Park Five), “Making a Murderer” en “The 
Confession Tapes”, allen bekijkbaar op Netflix.

De deskundigen
Om al deze risico’s te onderzoeken, schakelde wij als 
advocaten van CVH twee prominente deskundigen in 
enerzijds een professor gespecialiseerd in politieverhoren 
en anderzijds een professor die met gezag kan spreken 
over kwetsbare verdachten. Zij kregen als opdracht om 
na te gaan of CVH een kwetsbare verdachte was en of 
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de politieverhoren wel door de beugel konden. Specifiek 
moesten zij ook inschatten of er aanwijzingen waren voor 
valse bekentenissen.

“Dat er op dat ogenblik geen alarmbellen afgaan 
bij de speurder en hij zichzelf niet in vraag stelt, is 
angstwekkend om te zien in deze zaak.”

- CVH’s  advocaat Christian Clement,  
in de Pano-reportage dd. 9 februari, 2021

Hun oordeel was duidelijk en vernietigend voor de 
verhoorders. Zij waren geschokt met wat zij moesten 
vaststellen op de videobeelden en namen daarbij geen 
blad voor de mond. De eigen gedragsdeskundigen van 
de politie, die aanvankelijk geen problemen zagen in de 
verhoren, moesten op de zitting toch hun mening herzien. 
Tijdens de behandeling ten gronde sloten zij zich toch aan 
bij onze deskundigen, door te stellen dat de verhoren niet 
werden afgenomen zoals dat zou moeten.

Het proces
Op de uiteindelijke zitting van de correctionele rechtbank, 
kregen de rechters drie grote hoofdvragen voorgeschoteld. 
Moesten de verhoren zonder bijstand van een advocaat 
in het dossier blijven? Werd er ongeoorloofde druk 
uitgeoefend op CVH? Zijn CVH en de door hem 
aangewezen medebeklaagden betrokken bij de moord?

Het openbaar ministerie (OM) was daarbij alvast van 
mening dat er moest en zou veroordeeld worden. Aan de 
ene kant vonden de procureurs (want ze waren zelfs met 
twee voor deze zaak) dat de politie inderdaad niet heel erg 
netjes had verhoord, maar aan de andere kant ging het 
om moord en had de familie recht op een veroordeling. 
Er werd vastgehouden aan erg vage elementen om de 
moord te bewijzen, waarbij alle bewijzen van het tegendeel  
grofweg werden genegeerd. En dat waren er nochtans erg 
veel…

De verhorende speurder in kwestie kwam met veel  
moeite op de zitting uiteindelijk getuigen. Hij vond dat 
er niks aan de hand was en dat CVH met zekerheid een 
dader was. Hij ontkende formeel dat er een gesprek op 
de gang had plaatsgevonden, zelfs nadat hem duidelijk 
werd gemaakt dat dit gesprek werd opgenomen. Het 
Comité P onderzocht en bleef stil. Het OM seponeerde. 
De zogenaamde ‘topflik’ deed na zijn getuigenis net 
geen high-five met de hem ondersteunde collega’s op de 
publieksbanken achter in de rechtszaal…

“De beklaagde is makkelijk te manipuleren en te 
misbruiken door personen uit een crimineel milieu, 
maar ook door de politiediensten.”

-Vonnis rechtbank Dendermonde

Gelukkig waren de rechters van een andere kwaliteit en wél 
erg kritisch. Deze rechters kwamen na de lange en grondige 
debatten tot de hierboven geciteerde conclusies dat de 
verhoren moesten geweerd worden uit het dossier, wegens 
het gebrek aan bijstand van een advocaat. Zij kwamen 
tot deze conclusie door een afweging te maken van de 
kwetsbaarheid van de verhoorde, de omstandigheden van 
de verhoren en de betrouwbaarheid ervan.

Dat CVH een kwetsbare verdachte was, stond buiten 
alle kijf. Zelfs de leidinggevende onderzoeker gaf in zijn 
getuigenverhoor toe dat de politie dit wist. CVH had 
een IQ van 66, kan met moeite lezen en schrijven en 
had de mentale leeftijd van een kind van 10 jaar. Hij  
was kortweg zwakzinnig en dit was duidelijk en  
onmiddellijk waarneembaar in de verhoren, waarbij hij 
de helft van de woorden zelfs niet begreep. CVH begreep 
zichtbaar niet wat zijn rechten waren en had nood  
aan iemand die hem kon helpen met zijn rechten na  
te laten leven, namelijk een advocaat.

Daarnaast waren de rechters bijzonder hard voor de 
verhoorder. Zij merkte op dat CVH meermaals tussen 
de 7 en 11 uren aan een stuk nachtelijk werd verhoord,  
dat hij daarbij overduidelijk oververmoeid was, dat de 
politie hem onder druk zette en op hem inpraatte op de 
gang. Ook werd vastgesteld dat CVH werd verteld dat  
als hij niet bekende dat hij zijn telefoon zou gebruikt  
hebben bij de feiten, dat ze zijn zus zouden oppakken.  
Tot slot waren er de beloningen met pizza of frietjes  
na medewerking volgens hun scenario of na een  
bekentenis.

Wij als verdediging vonden het ontzeggen van een advocaat 
bij de verhoren zo flagrant, dat ze in feite meteen moesten 
geweerd worden. Dit zoals het EHRM bij haar eerste 
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rechtspraak ook had vooropgesteld. Na wat commotie  
over deze automatisch wering, had het EHRM haar 
rechtspraak bijgesteld met het zogenaamde Ibrahimi-
arrest. Daarbij werden enkele argumenten aangehaald, 
die het eventuele ontbreken van een advocaat konden 
goedmaken. De rechtbank oordeelde dat deze  
argumenten toch moesten overlopen worden, wat wij 
als verdediging uiteraard ook gedaan hadden in onze 
conclusies en pleidooien. De verhoren faalden op zowat  
elk argument, waardoor de rechtbank terecht de 
verwijdering van de verhoren uitsprak. Daarbij gaf de 
rechtbank ook aan dat de verhoren uiterst onbetrouwbaar 
waren en dat de verhoorders ongeoorloofde druk  
hadden uitgeoefend.

Reeds bij de eerste zitting had de procureur aangegeven 
dat de verklaringen van CVH cruciaal waren in dit 
dossier. Daarbij bedoelde zij eigenlijk, dat er zonder de  
verklaringen geen enkel bewijs was. Immers was er wel 
DNA gevonden, maar stemde die niet overeen met de 
verdachten. Geen enkel van de teruggevonden sporen 
konden aan de verdachten worden gelinkt, er was geen 
duidelijk motief en de telefoniegegevens waren bij  
nader inzien toch niet erg belastend.

Na wering van de bekentenissen, hebben de rechters  
dus nagegaan of er andere objectieve elementen waren  
CVH of één van de andere beklaagden aan de feiten 
konden linken. Die waren er niet. Terecht werd CVH en  
de anderen vrijgesproken. Na een nachtmerrie van negen 
jaar.

Nabeschouwing
Wij hopen dat de kritische lezer heeft volgehouden 
tot het einde van het verhaal. Indien dit ervoor gezorgd  
heeft dat zij of hij heeft ingezien dat het recht op 
verdediging en de bijstand van een advocaat essentiële 
waarden zijn, is de missie geslaagd. Er zijn wereldwijd 
ondertussen al erg veel gevallen bekend van gerechtelijke 
dwalingen na valse bekentenissen. Benevens de reeds 
aangehaalde ‘Central Park Five’ mag u gerust ook eens ‘de 
Schiedammer Parkmoord’, ‘de Arnhemse villamoord’, ‘Ina 
Post’ en ‘de Puttense moorden’ googelen. Als de speurder 
die u verhoort ervan overtuigd is dat je schuldig bent, daar 
alles aan wil doen om dit te bewijzen, is iedereen in staat 
tot een valse bekentenis.

De advocaat is een essentiële partij in het verhoorlokaal.  
U heeft altijd recht op bijstand en laat u nooit verleiden 
om hier zomaar afstand van te doen. 

Voor wie de analyse van reportagemaker Dirk Leestmans  
erop wil nalezen en/of de Pano-reportage zelf wil 
herbekijken: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/09/analyse-de-zaak-
carlo0/.■

Mr. Christian CLEMENT Mr. Koen DE BACKER

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/09/analyse-de-zaak-carlo0/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/09/analyse-de-zaak-carlo0/
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HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE 
D E S K U N D I G E N O N D E R Z O E K 
VOLGENS HET WVV
Verschenen op 16 februari, 2022 op onze website

Volgens artikel 5:106 voor de BV en artikel 6:91 voor de 
CV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(hierna: WVV) kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank  
voortaan in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de 
boeken en rekeningen van een vennootschap na te zien, net als de 
verrichtingen die haar organen hebben gedaan. Dit op voorwaarde 
dat (1) het verzoek uitgaat van één of meer aandeelhouders die 
aandelen bezitten die ten minste 10% vertegenwoordigen van het 
aantal uitgegeven aandelen én (2) dat er aanwijzingen zijn dat de 
belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen 
of dreigen te komen.

Voor de NV bepaalt artikel 7:160 van het WVV dat 
het verzoek moet uitgaan van één of meer vennoten 
die ten minste 1 % van het geheel aantal stemmen 
hebben, of die effecten bezitten die een gedeelte van het 
kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste  
€ 1.250.000,00.

Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek geeft 
met andere woorden aan de minderheidsaandeelhouders 
de bevoegdheid om het door de meerderheid van 
de aandeelhouders aangestelde bestuur te (laten) 
onderzoeken. Niet onbelangrijk hierbij is dat de voormelde 
drempelvereisten een minimumdrempel uitmaken 
waardoor een meerderheidsaandeelhouder ook een 
dergelijke vordering inzake een vennootschapsrechtelijke 
deskundigenonderzoek kan instellen.

Een groot verschil tussen het vennootschapsrechtelijke 
deskundigenonderzoek van oud artikel 168 W.Venn. en het 
vennootschapsrechtelijke deskundigenonderzoek van de 
artikelen 5:106, 6:91 en 7:160 WVV bestaat erin dat zij niet 

langer voorkomt in Boek 2 (Bepalingen gemeenschappelijk 
aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek), maar enkel 
nog maar is ingebouwd voor de vennootschapsvormen die 
ook de minderheidsvordering kennen (NV, BV en CV). 
Het toepassingsgebied van het vennootschapsrechtelijke 
deskundigenonderzoek wordt dus ingeperkt.

Een ander groot verschil ligt hem in het feit dat in de 
oude wetgeving deze werd opgenomen als een procedure 
ten gronde, terwijl het vigerende deskundigenonderzoek 
expliciet verwijst naar een procedure in kort geding. 
De bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank werd 
door de wetswijziging overgeheveld naar de voorzitter 
van de ondernemingsrechtbank in kort geding. Uit 
de parlementaire stukken blijkt dat de wetswijziging 
noodzakelijk was om aan de hedendaagse behoeften van 
het bedrijfsleven te voldoen, ook omdat de procedure voor 
de gewone rechtbank in raadkamer achterhaald was door 
de evolutie van de rechtspraak van de voorzitters in kort 
geding. Volgens H. BRAECKMANS en R. HOUBEN een 
terechte evolutie: “Zij biedt aan de aandeelhouder een nuttig 
instrument om sneller bij een rijzend conflict tussen aandeelhouders 
een tussenkomst van de voorzitter in kort geding te vorderen.”

Of het verslag van de deskundige wordt bekendgemaakt, 
hangt af van de voorzitter die tevens kan beslissen dat 
het verslag op kosten van de vennootschap moet worden 
bekendgemaakt volgens de regels die hij bepaalt.

Deze bepaling doet meteen de vraag rijzen of het 
deskundigenonderzoek nog wel ten gronde kan worden 
gevorderd. Een letterlijke interpretatie van de artikels 
zou vermoeden van niet, aangezien de verwijzing naar 
kort geding beperkend lijkt te zijn opgenomen. Joeri 
Vananroye, professor aan de KU Leuven (Instituut voor 
Handels- en Insolventierecht), stelt in zijn blog dat een 
vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek in dergelijke 
lezing moet volgens de procedure in kort geding. Met als gevolg 
dat het nodig is om een vorm van urgentie aan te tonen.

“Dat lijkt nochtans niet de bedoeling te zijn geweest van de 
wetgever. Uit de Memorie van toelichting (p.166) blijkt immers 
dat men aan de eiser een mogelijkheid wou bieden voor een 
procedure in kort geding, zonder daarbij een procedure ten gronde 
uit te sluiten. Met andere woorden zonder urgentie als bijkomende 
voorwaarde. In het licht daarvan had de wetgever er dan ook beter 
voor gekozen om te bepalen dat de vordering zoals in kort geding 
kan worden ingesteld. Op die manier heb je de procedureregels van 
kort geding, zonder de vereiste van urgentie.”

Volgens rechtspraak van de Ondernemingsrechtbank te 
Gent vormt de vordering in kort geding (bij urgentie) 
een optionele mogelijkheid naast een vordering voor de 
ondernemingsrechtbank zetelend als bodemrechter.
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Besluit
Uit de parlementaire voorbereiding volgt dat de wetgever 
de procedure niet heeft willen bemoeilijken, maar net 
heeft willen faciliteren en aanpassen aan de noden van 
het bedrijfsleven. De wetgever heeft nu expliciet in de wet 
opgenomen dat de kortgedingrechter bevoegd is voor de 
aanstelling van een vennootschapsrechtelijk deskundige.

Een eiser moet voor de aanstelling van zulke deskundige 
aantonen “dat de belangen van de vennootschap op ernstige 
wijze in gevaar komen of dreigen te komen.” Deze vereiste komt 
zeer dicht bij de drempel die geldt voor elke vordering 
in kort geding.  Het zou tamelijk zinloos zijn voor de 
wetgever om nog een andere of hogere drempel in te 
bouwen (namelijk het afzonderlijk moeten aantonen van 
spoedeisendheid) wanneer de bedoeling net was om de 
procedure toegankelijker te maken.  Dit geldt des te meer 
omdat: “een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek 
vaak niet bevolen wordt om een toekomstig ernstig gevaar af te 
wenden, maar als onderzoeksmaatregel voor beweerde historische 
onrechtmatigheden.” De wetgever wilde dit soort onderzoek 
niettemin faciliteren.■

Media Links & bronnen
Een dreiging volstaat, en een begin van bewijs is in die optiek voldoende. 

Zie rechtspraak: Brussel 12 november 2007, TRV 2012, 753, noot 

ROELANTS; Antwerpen 22 maart 2018, TRV-RPS 2018, 876, noot 

FEIJEN, TRV-RPS 2018, 876, noot GOLLIER; Kh. Dendermonde 20 

februari 2014, RABG 2017, 644, noot MERTENS en LECOMTE; zie 

ook D. VAN GERVEN, handboek vennootschappen. Algemeen deel, 

Brussel, Larcier, 2020, 951, nr. 492.

https://www.jubel.be/help-het-rommelt-in-mijn-vennootschap/

H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, “Handboek Vennootschapsrecht”, 

Intersentia, 2020, p. 757.

“Op verzoek van één of meer vennoten die ten minste 1 % hebben van 

het geheel aantal stemmen, of die effecten bezitten die een gedeelte van 

het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste (1 250 000 

EUR), kan de rechtbank, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen 

van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen 

te komen, één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de 

rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die 

haar organen hebben gedaan.”

In andere vennootschapsvormen kan de (voorzitter van de) 

ondernemingsrechtbank nog een deskundigenonderzoek bevelen 

op grond van zijn algemene bevoegdheid (art. 574, 9° en art. 584, 

derde lid Ger.W.); H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, “Handboek 

Vennootschapsrecht”, Intersentia, 2020, p. 757.

Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 3119/001, 165-166 en 250.

H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, “Handboek Vennootschapsrecht”, 

Intersentia, 2020, p. 758.

https://corporatefinancelab.org/2019/09/25/worden-niet-urgente-vragen-om-

een-vennootschapsrechtelijk-deskundigenonderzoek-dringend/

“Voorts wordt de vordering mogelijk voor de voorzitter van de 

ondernemingsrechtbank, zetelend in kort geding. Algemeen werd 

aangenomen dat de procedure voor de gewone rechtbank, die in de 

artikelen 168 en 169 W.Venn. werd voorgeschreven, niet meer aan de 

hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven beantwoordt en overigens 

is achterhaald door de evolutie van de rechtspraak van de voorzitters in 

kort geding.”

https://corporatefinancelab.org/2019/09/25/worden-niet-urgente-vragen-om-

een-vennootschapsrechtelijk-deskundigenonderzoek-dringend/

Ondrb. Gent (afd. Oudenaarde) nr. A/19/01010, 24 maart 2020

https://corporatefinancelab.org/2019/09/25/worden-niet-urgente-vragen-om-

een-vennootschapsrechtelijk-deskundigenonderzoek-dringend/

Zie beschikking van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling 

Antwerpen van 30 oktober 2020, p. 22.
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KMO-PORTEFEUILLE STUDIO|LEGALE 
ALS DIENSTVERLENER?
Verschenen op 28 januari, 2022 op onze website

 
STUDIO | LEGALE werd door het Vlaams Agentschap 
Innoveren en Ondernemen opgenomen als geregistreerde 
dienstverlener voor de dienst Advies.

Dit heeft als gevolg dat indien u als beoefenaar van een vrij 
beroep of KMO in aanmerking komt om gebruik te maken 
van de KMO-portefeuille, u dit vanaf heden ook kan doen 
in het kader van onze adviesverlening.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken gelden de 
volgende regels:

Wie kan van de subsidie via de KMO-portefeuille gebruik 
maken?
U dient als KMO of vrije beroeper in Vlaanderen gevestigd 
te zijn. De voorwaarden om als KMO aangemerkt  
te worden kan u hier vinden: https://www.vlaio.be/nl/
subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-
subsidie-de-kmo-portefeuille/de-europese.

U dient actief te zijn binnen de privésector met een 
aanvaardbare hoofdactiviteit.: https://www.vlaio.be/nl/
subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-
subsidie-de-kmo-portefeuille/wat-is-een.

Daarnaast dient u zich te registreren voor de KMO-
portefeuille. Meer informatie omtrent de wijze waarop 
u zich dient te registreren kan u via deze link vinden:  
https://www.vlaio.be/nl/subsidies - f inanciering/kmo-
portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een.

Hoeveel bedraagt de subsidie?
Een kleine onderneming geniet van een subsidie van  
30% van het totaalbedrag. Het bedrag dat u maximaal  

per jaar kan ontvangen als steun bedraagt 7.500,00 euro.

Een middelgrote onderneming geniet van een subsidie van 
20% van het totaalbedrag. Het bedrag dat u maximaal per 
jaar kan ontvangen als steun bedraagt 7.500,00 euro.

Waarvoor kan een subsidie aangevraagd worden?
Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u een subsidie-
aanvraag doen via de KMO-portefeuille voor schriftelijk 
advies dat u bij ons, als geregistreerde dienstverlener, 
verkrijgt dat onder één van de volgende types valt:

• schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit 
een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een 
implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;

• schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan 
uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken 
van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het 
bedrijfsfunctioneren van de onderneming.

Het advies moet erop gericht zijn vanuit een concrete 
probleemstelling bedrijfsbeslissingen te nemen op basis 
van analyse, advies en een implementatieplan.

Het advies dat wij u kunnen verlenen en dat hieronder 
valt is onder andere advies omtrent overnames, 
arbeidsrecht, opstart van nieuwe activiteiten, de 
rechtsvorm van de onderneming, het adviseren omtrent 
een reorganisatieplan, screening van contracten,…

In ieder geval is het de bedoeling dat het advies uw 
onderneming extra stimuleert. Daarom zal advies over 
de gewone bedrijfsuitgaven, wettelijk verplichte diensten 
of subsidies niet in aanmerking komen.

Om de subsidiëring aan te vragen dient de  
adviesverlening minstens €500,00 (excl. BTW) te kosten. 
De aanvraag dient u binnen de veertien dagen na de start 
van de samenwerking in te dienen.

Diensten die verricht worden die buiten het kader van 
deze adviesverlening vallen, kunnen niet in aanmerking 
komen voor een subsidiëring via de kmo-portefeuille. Dit 
wil echter niet zeggen dat u hiervoor niet meer bij ons 
terecht kan. Wij kunnen u hierbij blijven bijstaan onder 
de gebruikelijke facturatievoorwaarden. ■
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ALCOHOLSLOT
Verschenen op 20 januari, 2022 op onze website

Veroordeeld worden tot een alcoholslot betekent dat u enkel 
een voertuig mag besturen dat voorzien is van dit alcoholslot. 
Vooraleer u kunt vertrekken met het voertuig dient u in 
het alcoholslot te blazen en moet het alcoholgehalte lager 
zijn dan 0,2 promille (= alcohol in het bloed) of 0,09 mg/l 
uitgeademde alveolaire lucht (= UAL). Tijdens het rijden zal 
het alcoholslot op verscheidene tijdstippen de bestuurder 
opnieuw vragen om te blazen.

De rechter kan u een alcoholslot opleggen indien er sprake 
is van dronkenschap of lichte alcoholintoxicatie. Van een 
lichte alcoholintoxicatie is sprake vanaf 0,8 promille of 0,35 
mg/l UAL.

De rechter is verplicht een alcoholslot op te leggen indien 
er sprake is van een zware alcoholintoxicatie. Van een zware 
alcoholintoxicatie is sprake vanaf 1,8 promille of 0,78 mg/l 
UAL. Als u betrapt wordt met een alcoholconcentratie van 
1,8 promille of meer zal de rechter verplicht een alcoholslot 
moeten opleggen, tenzij hij expliciet motiveert hiervan 
af te wijken. De rechter kan aldus uitzonderlijk van zijn 
verplichting wijken.

In geval van recidive kan de rechter niet afwijken van de 
verplichting om een alcoholslot op te leggen. Indien u 
binnen de 3 jaar opnieuw wordt veroordeeld, krijgt u 
hoe dan ook een alcoholslot vanaf het moment dat een 
alcoholconcentratie van 1,2 promille of meer of 0,50 mg/l 
UAL wordt vastgesteld.

Daarbovenop moet de rechter verplicht steeds de 
4 herstelexamens, zijnde medisch en psychologisch  
onderzoek en theoretisch en praktisch rijexamen, alsook 
een minimum rijverbod van 3 maanden bij een eerste 
herhaling opleggen.

De rechtbank kan het alcoholslot telkens opleggen voor een 
periode van 1 tot 3 jaar, ofwel levenslang. De rechter kan 
ook gevraagd worden om de geldboete te verminderen met 
de kosten van het alcoholslot.

Indien u een professionele bestuurder bent, heeft de 
wetgever voorzien in de mogelijkheid van een uitsluiting 
van het alcoholslot voor bepaalde categorieën (bv. C(1),  
CE, …) op voorwaarde dat de overtreding niet begaan werd 
met deze categorie.

Bijvoorbeeld: een buschauffeur kan veroordeeld worden 
tot het sturen met een alcoholslot in zijn personenwagen,  
maar niet wanneer hij met de bus rijdt.

Indien u wordt veroordeeld tot een alcoholslot, zal u een 
kennisgeving van het Openbaar Ministerie ontvangen van 
deze veroordeling met bijgevoegd een lijst met erkende 
dienstencentra en omkaderingsinstellingen. U dient 
contact op te nemen met een instelling zodat de opleiding 
kan gevolgd worden en het alcoholslot kan worden 
geïnstalleerd.

Indien u niet overgaat tot installatie van het alcoholslot, dient 
u uw rijbewijs af te geven op de griffie van de rechtbank en 
mag u gedurende de gehele periode waarin het alcoholslot 
wordt voorzien door de rechtbank niet rijden.

Tijdens de periode waarin het alcoholslot wordt voorzien, 
dient u het eerste jaar om de twee maanden langs te gaan 
bij het dienstencentrum. In de daaropvolgende jaren 
halfjaarlijks.

Bij niet-naleving van het alcoholslotprogramma kan u 
worden veroordeeld tot:

• een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar; en/of

• een geldboete van € 500,00 tot € 2.000,00 (x 8 = € 4.000,00 
tot € 16.000); en

• een rijverbod van minimum dezelfde periode als de periode 
voor het opgelegde alcoholslot.

 
U kan zich in dit geval maar beter laten bijstaan door een 
gespecialiseerd advocaat. Indien u rechtsbijstand heeft dan 
zal uw rechtsbijstandsverzekeraar onze erelonen dekken.  
In dit geval kunt u gratis onze bijstand genieten. ■
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RECLAME
Verschenen op 19 januari, 2022 op onze website

Je maakt sneller reclame dan je denkt! Je mag niet zomaar 
denigrerend of slecht spreken over je concurrenten!

In een vorig artikel kon u al lezen dat het verboden is om reclame 
te maken die de consument misleidt of kan misleiden, tenzij het 
gaat over overdreven reclame die niet letterlijk dient te worden 
opgevat. In deze bijdrage belichten we een ander spectrum van 
verboden reclame, namelijk denigrerende vergelijkende reclame en 
slechtmaking.

Het Hof van Beroep te Antwerpen moest recentelijk 
oordelen of een e-mail aan de pers van een onderneming 
waarin het zijn concurrent in verband brengt met 
‘sjoemelsoftware’ beschouwd moet worden als reclame 
conform artikel I.8,13° van het Wetboek Economisch 
Recht (hierna: WER). Bovendien diende het Hof zich ook 
te buigen over de vraag of de onderneming zich daardoor 
ook schuldig maakte aan slechtmaking (artikel VI.104 
WER) en denigrerende vergelijkende reclame (VI. 17, 5° 
WER).

Artikel I.8,13° WER 
Artikel I.8.13° WER definieert “reclame” als: “Iedere 
mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de 
verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de 
aangewende communicatiemiddelen”. Het reclamebegrip 
wordt met andere woorden ruim ingevuld. 

Het Hof van Beroep oordeelde dat de e-mail onder 
de definitie van reclame valt, aangezien ze minstens 
onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten 
te bevorderen. Door de reputatie van een concurrent te 
besmeuren, wordt het eigen imago immers versterkt, wat 
de verkoop van producten kan bevorderen. Deze zienswijze 
ligt volledig in lijn met de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie in een zaak waarbij het Hof oordeelde dat:  
“het plaatsen van een kenplaatje op één tank die – uit de aard 
van de zaak – slechts op één plaats kan geïnstalleerd worden, 
reclame kan uitmaken.”

Artikel VI. 104 WER
Artikel VI.104 WER verbiedt elke daad die strijdig is met 
de eerlijke marktpraktijken waardoor een onderneming de 
beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen 
schaadt of kan schaden.

Volgens het Hof van Beroep bestaat het zwartmaken of 
slechtmaken erin: “een mededeling te doen die een gegeven of 
een bewering bevat, een aanval te lanceren of kritiek te uiten die 
in de geest van derden afbreuk kan doen aan de geloofwaardigheid 
of aan de reputatie van een marktdeelnemer, van zijn producten, 
van zijn diensten of van zijn activiteit.”

Dyson voerde voor de eerste rechter aan dat BSH 
testresultaten zou hebben gemanipuleerd. Het Hof van 
Beroep bevestigde de beslissing van de eerste rechter 
in zoverre Dyson ten onrechte de producten van BSH 
in verband bracht met sjoemelschandalen aangezien zij 
hiervoor niet werd veroordeeld. Het Hof van Beroep 
verwijt Dyson aan slechtmaking te hebben gedaan. Het 
komt immers niet toe aan Dyson te insinueren dat BSH 
een inbreuk zou hebben gepleegd op een wettelijke 
bepaling. Het Hof van Beroep volgt met deze beslissing 
de vaststaande rechtspraak dat dergelijke beschuldigingen 
bij afwezigheid van een definitieve veroordeling, moeten 
worden gekwalificeerd als slechtmaking.

Artikel VI.17 WER
Artikel VI.17 WER bepaalt dat vergelijkende reclame 
geoorloofd is op voorwaarde dat ze:

• 1° niet misleidend is;

• 2° goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften 
voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

• 3° op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, 
controleerbare en representatieve kenmerken van deze 
goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met 
elkaar vergelijkt;

• 4° er niet toe leidt goederen of diensten van de adverteerder 
met die van een concurrent worden verward;

• 5° niet de goede naam schaadt van en zich niet 
kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere 
onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten 
of omstandigheden van een concurrent;
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• 6° voor goederen met een benaming van oorsprong in elk geval 
betrekking heeft op goederen met dezelfde benaming;

 
• 7° geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de 

bekendheid van een merk, handelsnaam of andere 
onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van 
de oorsprongsbenamingen van concurrerende goederen;

 
• 8° goederen of diensten niet voorstelt als een imitatie of 

namaak van goederen of diensten met een beschermd 
handelsmerk of beschermde handelsnaam.

 
Elke vergelijkende reclame die de bovenstaande 
voorwaarden niet naleeft, is verboden. Aangezien Dyson  
in de e-mail naar de pers de producten van BSH 
identificeert kan zij worden beschouwd als vergelijkende 
reclame overeenkomstig artikel I.8,14° WER.

Zoals hierboven uiteengezet, besliste het Hof van Beroep 
dat Dyson zich schuldig maakt aan slechtmaking conform 
artikel VI.104 WER waardoor zij bijgevolg de goede naam 
van haar concurrent (BSH) schaadt en een inbreuk pleegt 
op artikel VI.17,5° WER.

Enkele voorbeelden van denigrerende vergelijkende 
reclameboodschappen en/of slechtmaking:

volgens een Utrechtse rechter was de slogan “Nu echt 
zonder fratsen” van supermarkt Steengoed als variant op 
de slogan “Geen fratsen. Dat scheelt” van C1000 onnodig 
kleinerend.

bij de introductie van Ryanair in België in 2001 stampte 
de lagekostenmaatschappij onmiddellijk tegen de schenen 
van Sabena met de slogan: “Pissed off with Sabena’s high 
fares?” boven een afbeelding van Manneken Pis die met 
een straal Sabena voorgoed deed verdwijnen.

niet veel later werd Sabena-opvolger ‘SNBA’ verwelkomd 
door Ryanair met een lachende Mona Lisa die zegt:  
“SN zegt de laagste tarieven te hebben in Europa? Laat me 
niet lachen”.

Besluit
Het begrip reclame kent in het Belgische recht een 
ruime betekenis. Iedere mededeling die rechtstreeks of 
onrechtstreeks de verkoop van producten kan bevorderen 
zal worden aangemerkt als reclame. Wanneer je hierbij 
de producten van een concurrent vermeldt, zal je onder 
‘vergelijkende reclame’ vallen en dien je u als onderneming 
te houden aan de voorwaarden van artikel VI.17 WER.

Zo is het onder meer verboden om de goede naam van een 
concurrent te schaden en u kleinerend uit te laten over 

goederen en diensten van een concurrent. Let dus steeds 
goed op dat wanneer u aan vergelijkende reclame doet, u 
de voorwaarden uit artikel VI.17 WER naleeft.■

Media Links & bronnen
https://www.studio-legale.be/studio-legale-probably-the-best-law-firm-in-the-

universe/?lang=nl

Zie arrest Hof van Beroep te Antwerpen 20 januari 2021, NJW 2021, afl. 

450, 778; Cass. 12 november 1999, Arr.Cass. 1999, 1422.

KERCKAERT, J., Denigrerende vergelijkende reclame [een casus in 

verband met energie-etikettering], NJW, 2021, afl. 450, 785, 3 november 

2021.

Cass. 18 maart 2011, NJW 2011, afl. 248, 579, noot R. STEENNOT.

Zie artikel VI.104 WER.
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COMPENSATIE ANNULATIE OF 
VERTRAGING VLUCHT
Verschenen op 5 januari, 2022 op onze website

Annulatie of langdurige vertraging van uw vlucht? U 
moet binnen het jaar actie ondernemen.

De huidige gezondheidscrisis zorgt er helaas voor dat 
vluchten steeds vaker worden geannuleerd of sterke 
vertraging oplopen.

In zo’n gevallen hebt u als passagier een aantal rechten. 
Deze werden door de Europese Wetgever vastgelegd 
in een Verordening nr. 261/2004, de zogenaamde 
Passagiersverordening. Deze rechten zijn van toepassing 
zowel op passagiers die vertrekken vanuit de Europese 
Unie als op passagiers die aankomen in de Europese Unie.

De Europese verordening kent bepaalde rechten toe aan 
passagiers bij volgende gebeurtenissen:

• annulering van een vlucht;

• vertraging van een vlucht;

• instapweigering op een vlucht.

Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende rechten 
waar u als passagier aanspraak op kan maken bij elke 
gebeurtenis, kan u hier verder lezen: https://www.studio-
legale.be/compensatie-annulatie-of-vertraging-vlucht/?lang=nl

Één van de rechten waar u aanspraak op kan maken, is het 
recht op een geldelijke compensatie.

Het bedrag van de compensatie hangt af van de vliegafstand:

De luchtvaartmaatschappij moet de compensatie cash,  
per overschrijving of met bankcheque uitbetalen. Een 
reisbon of alternatieve dienst ter compensatie is enkel 
mogelijk indien de passagier hier schriftelijk mee 
toestemt. Let wel: in het kader van de corona crisis werden  
hieromtrent afwijkende regels opgesteld, u kan deze 
hier terugvinden: https://www.studio-legale.be/wp-content/
uploads/2020/04/COVID-VADEMECUM_vl_26.05.2020.
pdf en verder lezen vanaf pagina 9.

Hoewel dit niet altijd gebeurt, is de luchtvaartmaatschappij 
verplicht een schriftelijke berichtgeving uit te sturen naar 
de passagiers waarin de regels voor compensatie en bijstand 
zijn opgenomen, alsook de gegevens van de nationale 
instantie die belast is te controleren of de bepalingen van de 
Europese Verordening worden nageleefd. In België is deze 
nationale instantie het Directoraat-Generaal Luchtvaart 
van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Om een vergoeding te verkrijgen, is het aangewezen  
contact op te nemen met de klantendienst van de betreffende 
luchtvaartmaatschappij. Indien deze niet antwoordt 
binnen een redelijke termijn van zes weken of indien je 
niet akkoord bent met de regeling die zij voorstellen, kan 
je de dienst passagiersrechten van de FOD mobiliteit 
contacteren. Dit gebeurt via een online klachtenformulier:  
https ://www.mobi l i t . fgov.be/appl icat ions/Internet/
EasyWebForms.nsf/PassengerRights.xsp

Blijft betaling van de compensatie uit, dan kan u dit recht 
afdwingen voor de nationale rechtbanken. In dat geval rijst 
de vraag binnen welke termijn deze vordering moet worden 
ingesteld. De Europese Verordening bepaalt zelf geen 
termijn, waardoor de nationale rechtsregels in verband met 
het instellen van rechtsvorderingen, beter gekend als de 
‘verjaringstermijnen’, moeten worden gevolgd.

In België variëren de verjaringstermijnen sterk afhankelijk 
van het type rechtsvordering die men instelt. In het kader 
van deze problematiek heeft het Hof van Justitie geoordeeld 
dat ‘de verbintenis tot betaling van de compensatie aan 
de passagier, voortvloeit uit de luchtvervoerovereenkomst 
zelf.’ Dergelijke materie wordt in ons land geregeld door 
boek X van het Wetboek Economisch Recht.

Vluchtafstand Vergoeding

Minder of gelijk aan 1500 km 250,- €

Intracommunautaire vlucht meer dan 
1500 km 

400,- €

Andere vluchten tussen 1500 km en 
3500 km 

400,- €

Overige vluchten 600,- €
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Artikel X.49 lid 3 bepaalt dat ‘rechtsvorderingen ontstaan 
uit de overeenkomst van personenvervoer, met uitzondering 
van die welke volgen uit een strafbaar feit, verjaren door 
verloop van één jaar’.

De verjaringstermijn begint reeds te lopen vanaf de dag 
waarop het feit dat tot de rechtsvordering aanleiding 
geeft, zich heeft voorgedaan. Passagiers die hun recht op 
compensatie via de rechtbank willen afdwingen, moeten 
hun vordering dus instellen binnen het jaar na de annulatie 
of vertraging.

Gelet op het feit dat er al wat tijd zal verstrijken 
door de compensatie te proberen bekomen via de 
luchtvaarmaatschappij zelf of via de FOD mobiliteit, kan 
de korte eenjarige verjaringstermijn snel in het gedrang 
komen.

Het niet naleven van de verplichtingen die de 
Passagiersverordening oplegt, maakt een strafbaar feit 
uit. Dit strafbaar feit kan aanleiding geven tot een 
burgerlijke of strafvordering, dewelke een andere, langere 
verjaringstermijn heeft nl. 5 jaar. Er is echter enkel sprake 
van een strafbaar feit wanneer de luchtvaarmaatschappij 
1) ten onrechte weigert om de compensatie te 
betalen en 2) wanneer de passagier zijn verzoek tot 
compensatie tijdig heeft ingediend. Het louter feit dat de  
luchtvaarmaatschappij geen compensatie betaalt, is geen 
strafbaar feit. Het is dus niet zo dat men als passagier 
kan stilzitten om nadien binnen de langere vijfjarige 
verjaringstermijn alsnog een vordering in te stellen.

Werd uw vlucht geannuleerd of vertraagd? Houd dan dus 
goed de termijn van één jaar in de gaten.

U kan steeds met ons kantoor contact opnemen om na 
te gaan of u uw vordering nog kan instellen en om u te 
begeleiden doorheen de procedure. ■

VRUCHTGEBRUIK IN DE  
VENNOOTSCHAP
Verschenen op 2 januari, 2022 op onze website

Met de Wet van 4 februari 2020 (hierna: de Wet), die het 
derde boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) 
invoert, werd het Belgische goederenrecht grondig hervormd. Zij 
trad in werking op 1 september 2021 en was direct onderwerp 
van hevige discussies toen onder meer duidelijk werd dat een 
persoon in bepaalde omstandigheden het recht had om het erf 
van zijn buurman te betreden. Maar ook in de professionele 
context zal het nieuwe goederenrecht belangrijke consequenties 
hebben. In deze bijdrage zullen we ons licht laten schijnen op 
een van de meest voorkomende beperkte zakelijke rechten in de 
vennootschapsrechtelijke context: het vruchtgebruik. De Wet voert 
dan ook belangrijke veranderingen door inzake het vruchtgebruik 
als tegemoetkoming voor de tekortkomingen die in de praktijk 
speelden onder het oude recht.

De relevantie van het recht van vruchtgebruik in de 
vennootschapsrechtelijke context kan niet onderschat 
worden. Zo haalt B. VERHEYE in zijn bijdrage het 
treffende voorbeeld aan van een gesplitste aankoop waarbij 
een bedrijfsleider enerzijds de blote eigendom van een 
onroerend goed verwerft en anderzijds de rechtspersoon 
het vruchtgebruik ervan verkrijgt. Of een vruchtgebruik 
op aandelen in een familiaal vermogensrechtelijke 
context.

Het recht van vruchtgebruik wordt in het nieuwe artikel 
3:138, eerste lid BW omschreven als volgt: “Vruchtgebruik 
verleent aan zijn titularis het tijdelijk recht op het gebruik en 
genot van een goed van de blote eigenaar, zoals een voorzichtig 
en redelijk persoon, in overeenstemming met de bestemming 
van dat goed en onder de verplichting om het goed bij het 
einde van zijn recht terug te geven.” Met andere woorden 
een zakelijk gebruiksrecht van tijdelijke aard dat een 
zakenrechtelijke verhouding doet ontstaan tussen een  
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blote eigenaar en een vruchtgebruiker die op het einde 
verplicht is het goed terug te geven.

Artikel 578 oud BW dat voordien de definitie van 
vruchtgebruik omvatte, werd sinds lang bekritiseerd, 
aangezien zij vaak het voorwerp uitmaakte van 
rechtsonzekerheid. Nu bepaalt de nieuwe definitie 
uitdrukkelijk dat:

• er beperkingen bestaan op de gebruiks- en genotsbevoegdheid 
van de vruchtgebruiker;

• er een onderscheid gemaakt wordt tussen de begrippen gebruik 
en genot;

• de teruggave in natura niet in alle gevallen van vruchtgebruik 
noodzakelijk is, en

• vruchtgebruik tijdelijk is.

De belangrijkste nieuwigheden uit de Wet worden 
hieronder schematisch weergegeven:

Oud BW Nieuw BW

Gerechtigden

De vruchten komen toe aan de 
vruchtgebruiker.

De opbrengsten komen toe aan de 
blote eigenaar (artikel 582 oud BW).

Deze verdeling blijft.

Maar voortaan is het zo dat de 
vruchtgebruiker enkel gerechtigd is 
op de vruchten, indien deze vruchten 
afgescheiden of opeisbaar worden in 
de loop van het vruchtgebruik (artikel 
3.146, lid 1 BW).

Recht om gebouwen op te richten

De vruchtgebruiker kan geen 
aanspraak maken op eventuele door 
hem verwezenlijkte meerwaarden 
(met inbegrip van eventuele door hem 
opgerichte gebouwen). (Artikel 599, 
tweede lid BW)

Al werd deze onbillijkheid in 
de rechtspraak reeds ingeperkt 
door een vordering op grond van 
ongerechtvaardigde verrijking toe te 
staan.

De vruchtgebruiker heeft sowieso 
recht op een vergoeding op grond van 
ongerechtvaardigde verrijking voor de 
door hem opgerichte bouwwerken, 
indien hij deze heeft opgericht met 
toestemming van de blote eigenaar, 
zonder daartoe verplicht te zijn en 
binnen de grenzen van zijn eigen 
recht. (Artikel 3.160 BW)

Beschikkingsbevoegdheid door vruchtgebruiker
buiten grenzen van het eigen recht

Onder het oude recht bestonden 
hierover in de rechtsleer twee 
stromingen. 

1. Aunctioneel: een vruchtgebruiker kan 
beschikken over het goed waarop het 
recht van vruchtgebruik rust, voor 
zover dit in overeenstemming is met de 
bestemming van dat goed. 

2. Andere auteurs argumenteerde dat dit 
slechts het geval was voor vruchtgebruik 
op bijzondere goederen (algemeenheden 
of schuldvorderingen).

Artikel 3.148 BW draagt de 
functionele benadering uit. Zij 
bepaalt dat de vruchtgebruiker buiten 
zijn recht kan beschikken over het 
goed waarop het vruchtgebruik rust: 

1. Indien een bijzondere wetsbepaling dat 
toelaat;

2. Indien dit in overeenstemming is 
met de bestemming van dat goed én 
kadert binnen zijn verplichting tot een 
voorzichtig en redelijk beheer; of

3. Indien het vruchtgebruik rust op 
verbruikbare goederen.

Herstellingen en onderhoud in een vennootschapsrechtelijke context

Onder het oude recht bestond 
reeds zeer veel discussie over de 
herstellingen aan en onderhoud 
van het onroerend goed waarop 
het vruchtgebruik gevestigd is met 
het primaire onderscheid tussen 
de grove herstellingen en de 
onderhoudsherstellingen.

Zo bepaalt artikel 605 oud BW dat 
de grove herstellingen aan het goed 
waarop het vruchtgebruik rust, dienen 
te worden gedragen door de blote 
eigenaar, terwijl de vruchtgebruiker 
alleen dient in te staan voor de 
herstellingen tot onderhoud.

Met de nieuwe artikelen 3.153-3.155 
BW voert men open categorieën in van 
grove herstellingen en maakt men een 
einde aan de limitatieve opsomming 
die bestond onder het oude artikel 
606 BW. Onderhoudsherstellingen 
blijven de residuaire categorie en de 
vruchtgebruiker blijft gehouden om 
deze te dragen. 

Één van de belangrijkste nieuwigheden 
is hoe artikel 3.154, §3 BW in de 
mogelijkheid voorziet dat de blote 
eigenaar een bijdrage vordert van 
de vruchtgebruiker in de kosten van 
deze grove herstellingen. Dit betekent 
dus dat de vruchtgebruiker, indien 
de blote eigenaar dit eist, nu kan 
verplicht worden om ook een deel van 
de grove herstellingskosten te dragen, 
gelet op de (rest)waarde van zijn recht 
van vruchtgebruik.

Een andere nieuwigheid is dat de 
vruchtgebruiker en de blote eigenaar 
elkaar via een vordering in rechte 
kunnen verplichten de nodige 
herstellingen uit te voeren of de kosten 
daarvan te dragen. Iets wat onder het 
oude recht soms werd betwist.

Oud BW Nieuw BW

Duurtijd

Duurtijd vruchtgebruik rechtspersoon 
max 30 jaar (artikel 619 oud BW)

Duurtijd vruchtgebruik rechtspersoon 
max 99 jaar (artikel 3.141, lid 2, 1° 
BW)

Einde van de rechtspersoon

Hierover bestonden onder het oude 
recht enkele onduidelijkheden over

Een fusie, splitsing en daarmee geli-
jkgestelde vennootschapsrechtelijke 
verrichtingen betekenen geen einde 
voor een vruchtgebruik in hoofde van 
een vennootschap (Artikel 3.141, lid 
3 BW)

Neemt wel een einde bij de ontbind-
ing van de rechtspersoon of bij de 
faillietverklaring.

Recht op gebruik en genot

De vruchtgebruiker heeft het recht 
op genot en gebruik als een goede 
huisvader

De vruchtgebruiker heeft het recht 
op genot en gebruik als een goede 
huisvader.

De vruchtgebruiker kan gebruiks-
rechten toestaan ten gunste van 
derden wat betreft daden van beheer. 
(Artikel 3.145 BW)

Recht op genot: vruchten v. opbrengsten

Artikel 582-584 oud BW stipuleert 
het klassieke onderscheid tussen 
vruchten en opbrengsten.

Het onderscheid uit het artikel 582-
584 oud BW blijft gehandhaafd, maar 
de verschillende soorten vruchten 
(natuurlijke, burgerlijke en nijverhe-
idsvruchten) worden voortaan onder 
één categorie gebracht (artikel 3:42 
BW).
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Besluit
Het moge duidelijk zijn dat het nieuwe goederenrecht 
het vruchtgebruik in de vennootschapsrechtelijke context 
grondig heeft hervormd. Net zoals het nieuwe WVV de 
bedoeling had het vennootschapsrecht te moderniseren 
en te flexibiliseren, tracht boek 3 van het nieuwe BW 
het vruchtgebruik af te stemmen op de noden die zijn 
gegroeid uit de praktijk. Zo biedt de nieuwe wet meer 
rechtszekerheid. De bepalingen uit het oude BW waren 
immers geënt op de samenleving van 1804 en waren 
manifest voorbijgestreefd. Zo merkt V. SAGAERT op dat 
“het oud BW slechts vijf artikelen besteedt aan vruchtgebruik 
op schaarbossen, hoogstammige en fruitbomen (art. 589-594 
oud BW), maar het geen aandacht heeft voor vruchtgebruik op 
intellectuele rechten, op een handelszaak of op een schuldvordering. 
Deze moderne varianten komen in het nieuwe BW wel uitvoerig 
aan bod.”

De bepalingen van het nieuwe goederenrecht zullen 
wel maar van toepassing zijn op de zakelijke rechten die 
gevestigd zijn vanaf de inwerkingtreding op 1 september 
2021. Partijen kunnen echter overeenkomen om de nieuwe 
bepalingen reeds toe te passen op de toekomstige gevolgen 
van een reeds gevestigd vruchtgebruik. ■
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Oud BW Nieuw BW

Vruchtgebruik op aandelen

Onder het oude recht was dit 
niet omvattend geregeld, wat vaak 
aanleiding gaf tot rechtsonzekerheid.

In het nieuwe goederenrecht wordt 
het vruchtgebruik op financiële 
instrumenten, met inbegrip van 
aandelen expliciet geregeld (artikel 
3.163 BW).

Zo wordt bepaald dat het aan de 
vruchtgebruiker toekomt om de 
eventuele stemrechten uit te oefenen 
en dat de gewone dividenden 
als vruchten toekomen aan de 
vruchtgebruiker.

Omzetting

Onder het oude recht waren de 
wettelijke omzettingsmogelijkheden 
van het vruchtgebruik beperkt: enkel 
in de bijzondere hypothese van het 
erfrecht was in deze mogelijkheid 
voorzien (art. 745quater BW).

Dit leidde soms tot pijnlijke 
situaties omdat een vruchtgebruiker 
of blote eigenaar op die manier 
gevangen zat zonder enige 
ontsnappingsmogelijkheid.

In het nieuwe goederenrecht 
wordt uitgegaan van een 
samenwerkingsverhouding tussen 
vruchtgebruiker en blote eigenaar, 
eerder dan een verhouding met 
radicaal tegenovergestelde belangen. 
Voortaan biedt artikel 3.161 BW 
een omzettingsmogelijkheid voor elk 
wettelijk vruchtgebruik.
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ELEKTRISCHE FIETSEN EN STEPS 
BINNENKORT DAN TOCH VERPLICHT 
VERZEKERD?
Verschenen op 16 feb 2021 op onze website

De laatste jaren hebben voluit verschillende alternatieve 
vormen van mobiliteit hun ingang gevonden in het  
wegverkeer. De elektrische fietsen, steps en speed pedelecs 
zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het 
juridisch landschap diende zich aan deze nieuwe vormen 
van mobiliteit aan te passen.

De vraag rijst o.a. naar de verzekering van deze ‘nieuwe’ 
manieren om ons te verplaatsen.

Het antwoord op deze vraag is te vinden in de wet 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, de zogenaamde WAM-wet.

De WAM-wet bepaalt dat in België enkel motorrijtuigen  
zijn toegelaten waarvan de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid verzekerd is. Een motorrijtuig wordt 
daarbij gedefinieerd als ‘een rij-of voertuig, bestemd om 
zich over de grond te bewegen en die door een mechanische 
kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven 
te zijn gebonden’.

Een strikte lezing van deze definitie, had ertoe geleid dat 
elektrische fietsen, rolstoelen, steps etc. ook onder de 
verzekeringsplicht zouden vallen.

Dit werd verhinderd door een wetgevend ingrijpen in  
2019. Een nieuw artikel 2bis werd toen toegevoegd aan de 
WAM-wet, waardoor motorrijtuigen die door mechanische 
kracht niet sneller dan 25 km/u kunnen rijden, niet 
verplicht verzekerd dienen te zijn.

Een wet zou echter een wet niet zijn, waren er geen 

uitzonderingen. Een bromfiets klasse A, die ook 
maximaal 25 km/u kan rijden, dient immers wél verplicht  
verzekerd te zijn. Men achtte een bromfiets namelijk 
gevaarlijker door de combinatie van zijn snelheid en massa.

Een zeer recente wetswijziging bracht nog een  
bijkomende uitzondering met zich mee. Het criterium 
van de snelheid maakte dat toestellen zoals kraanwagens, 
heftrucks etc. niet verplicht verzekerd zouden moeten zijn. 
Dit ging echter in tegen de doelstelling van de wetgever. 
Art. 2bis werd dan ook nogmaals aangepast in die zin dat 
‘motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestemd zijn 
dan het zich enkel verplaatsen’ ook verplicht verzekerd 
dienen te zijn.

De regel was dus lange tijd: kan een voertuig zichzelf 
voortbewegen en kan het sneller dan 25 km/u rijden, 
dan moet de eigenaar van het voertuig verplicht een BA 
verzekering afsluiten. Uitzondering hierop was lange tijd: 
de bromfiets klasse A en sinds kort ook de ‘werktuigen’.

In eveneens een zeer recent arrest van 28 januari 2021  
heeft het Grondwettelijk Hof het onderscheidend  
criterium van 25 km/u voor de verzekeringsplicht  
onderuit gehaald. Het Hof stelt dat het niet redelijk 
verantwoord is dat alle andere voertuigen dan  
bromfietsen klasse A worden vrijgesteld van de 
verzekeringsplicht, ongeacht hun massa, louter op basis 
van hun snelheid. Het Hof vindt het dus verkeerd dat 
bijvoorbeeld een elektrische fiets, die in massa vaak niet 
veel verschilt van een bromfiets klasse A, louter omwille 
van zijn snelheid niet verzekerd hoeft te zijn. 

Het is mogelijk dat door dit arrest allerlei 
voortbewegingstoestellen die autonoom rijden, ook al 
kunnen ze niet sneller dan 25 km/u, toch verplicht 
verzekerd zullen moeten worden.

Dit zou ook impliceren dat de bestuurders van deze 
motorrijtuigen niet langer als ‘zwakke weggebruiker’ 
worden aanzien en bijgevolg niet langer kunnen genieten 
van de automatische wettelijke vergoedingsregeling die  
de WAM-wet daarvoor voorziet. Dit was echter één van de 
hoofdredenen in 2019 om te opteren voor een uitsluiting 
van de verzekeringsplicht…

Het valt dus af te wachten hoe de wetgever hierop zal 
reageren.

De nieuwe vormen van mobiliteit vallen uiteraard toe te 
juichen, maar wij zijn van mening dat dit evenzeer geldt 
voor een adequate verzekering ervan. Elektrische fietsen 
of steps halen immers behoorlijke snelheden, waardoor 
ongevallen niet uit den boze zijn.
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Wanneer men vervolgens slachtoffer wordt van een 
ongeval met bijvoorbeeld een elektrische fietser, kan het 
zijn dat men met lege handen achterblijft indien er geen 
verzekeraar tussenkomt of de aansprakelijke insolvabel of 
onbekend is.

Ook het Gemeenschappelijk Waarborgfonds zal in 
dergelijk geval geen soelaas kunnen bieden, daar deze  
enkel tussenkomen bij ongevallen met een verzekerd 
motorrijtuig in de zin van de WAM-wet.

Wij raden u dan ook aan om u voor alles in zowel BA als 
rechtsbijstand te verzekeren!

Wij volgen dit vraagstuk voor u verder op en zijn  
uiteraard steeds beschikbaar voor bijkomende informatie 
of vragen. ■

UPDATE CASHBETALINGEN
Verschenen op 16 februari, 2021 op onze website

In België worden cashbetalingen meer en meer beperkt 
door de wet. Terwijl de trend zich voortzet naar een 
“cashless society”, blijft een cashsysteem voorlopig toch 
nog onmisbaar.  

Al sinds de preventieve witwaswet van 11 januari 1993  
werden in België beperkingen van cashbetalingen 
opgelegd. Deze wet werd bij opeenvolgende wetswijzigingen 
ingrijpend gewijzigd. 

De huidige wet 20 juli 2020  wijzigt de wet van 18 december 
2017  (hierna: “antiwitwaswet”) dat de tarieven voor de 
betalingen in contanten bepaalt. Deze antiwitwaswet is  
van toepassing op personen die handelen in goederen 
wanneer zij betalingen in contanten verrichten of 
ontvangen, alsook op de betaling van dienstprestaties die 
geleverd worden door een dienstverstrekker.

Nieuwe entiteiten worden onderworpen aan de 
antiwitwaswet: aanbieders van virtuele valuta en 
bewaarportefeuilles, kunsthandelaars, niet-erkende fiscale 
dienstverleners, vastgoedmakelaars als tussenpersoon bij  
de verhuur van onroerend goed, professionele 
topvoetbalclubs, sportmakelaars in de voetbalsector en de 
vzw Koninkrijke Belgische Voetbalbond (artikel 5). 

De algemene cash-drempel van € 3.000,00 blijft en 
deze beperking geldt nog steeds voor álle betalingen en 
schenkingen in het kader van een verrichting of een geheel 
van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. 
Met de woorden verrichtingen waartussen een verband 
bestaat bedoelt de wetgever dat het toegelaten maximum 
geldt voor het geheel van de schuld wanneer een schuld 
in meerdere keren betaald wordt en wanneer er tussen 
meerdere schulden een verband bestaat.
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Voorbeelden:

• wanneer het contract tussen een consument en een 
bouwonderneming bepaalt dat het totaalbedrag wordt betaald 
in 4 schijven, mag de consument maximaal € 3.000,00 
contant betalen. 

• wanneer een kleinhandelaar elke dag goederen bij zijn 
groothandelaar aankoopt, mag de klant € 3.000,00 contant 
betalen.

Deze algemene drempel is niet van toepassing op de 
verkoop van onroerende goederen (vastgoedsector), 
op consumenten onderling en op bepaalde financiële 
instellingen zoals banken.

Wat betreft de vastgoedsector, is het betalen in cash nog 
steeds verboden. Betalingen mogen slechts gebeuren per 
overschrijving of per cheque. Het gaat hier uitsluitend over 
de verkoop van een onroerend goed. Dit verbod geldt dus 
niet wanneer u uw woning gaat bouwen of verbouwen. 

Wat betreft de verkoop of dienstverlening tussen 
consumenten onderling en met bepaalde financiële 
instellingen geldt er nog steeds geen beperking op de 
cashbetalingen, behalve bij de verkoop van een onroerend 
goed (geen betaling in contanten) en bij de openbare 
verkoop van roerende goederen (€ 3.000,00).

De bijzondere regeling in het kader van edele stoffen (goud, 
platina, zilver en palladium), oude metalen en koperkabels 
is als volgt:

• in geval van een openbare verkoop geldt nog steeds de drempel 
van € 3.000,00. 

• in geval van de verkoop van koperkabels mag de verkoper geen 
cash geld ontvangen van de koper die geen consument is. 

• in geval van een onderhandse verkoop van edele stoffen of 
oude metalen mag de verkoper geen cash geld ontvangen van 
de koper die geen consument is (b2b verhouding). 

• in geval van een onderhandse verkoop van edele stoffen of 
oude metalen mag de consument slechts € 500,00 cash geld 
ontvangen van de koper die een bedrijf is (c2b verhouding). 

• in geval van een onderhandse verkoop mag de verkoper  
€ 3.000,00 ontvangen van de koper die een consument is 
(b2c verhouding).

• in geval van een onderhandse verkoop tussen consumenten 
geldt er geen beperking in cashbetalingen. 

Overtredingen op deze regels moeten aangeven worden 
bij de cel voor financiële informatieverwerking of CFI. 
Ondernemingen en consumenten die zich niet houden 
aan de beperking op cashbetalingen kunnen boetes krijgen 
tot 10 % van het onwettig betaalde of geschonken bedrag, 
met een maximum van € 1,8 miljoen. De Algemene 
Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Economie 
ziet toe op de naleving van bovenstaande regels. Zij voeren 
hiertoe regelmatig controles uit. Ter vervulling van hun 
opdracht mogen de controleurs alle boekhoudkundige 
en commerciële documenten van handelaren of 
dienstverleners inkijken. 

De betaling van het loon in cash geld wordt ook beperkt.  
Artikel 5 van de Loonsbeschermingswet  zoals gewijzigd 
bij wet van 23 augustus 2015 , regelt de betalingswijze van 
het loon. Al sinds 1 oktober 2016 moet het loon in giraal 
geld (postassignatie, circulaire cheque of overschrijving op 
een bank- of postrekening ) worden betaald. De werknemer 
heeft het recht te kiezen welke betalingswijze wordt 
gehanteerd. 

Hierop geldt een uitzondering. Het loon kan evenwel van 
hand tot hand of cash worden uitbetaald, voor zover deze 
modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet 
akkoord of een gebruik in de sector.

Het KB-besluit van 26 december 2015  bepaalt hoe een 
sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik over 
de uitbetaling van hand tot hand wordt vastgesteld en 
bekendgemaakt.

Wanneer een betaling van hand tot hand is toegelaten, 
moet de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling ter 
ondertekening voorleggen aan de werknemer. 

Op grond van artikel 47bis Loonbeschermingswet wordt het 
loon beschouwd als niet uitbetaald wanneer de werkgever 
de verplichting van de girale betaling overtreedt.

(https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-
risico/ ; https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-
serieus-risico/)

Een andere beperking op cashbetalingen is de afronding 
van het kasticket zodat het gebruik van 1 en 2 eurocent 
verminderd. Sinds de wetswijziging van 2 mei 2019  is 
elke onderneming verplicht het totaalbedrag dat de  
consument cash betaalt af te ronden naar het  
dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent. Wanneer 
de betaling op een andere wijze gebeurt, heeft een 
onderneming de mogelijkheid tot afronding en licht ze 
de consument hiervan in met de volgende boodschap 

https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/
https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/
https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/
https://www.jubel.be/handje-contantje-loon-betalen-serieus-risico/
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“het totaalbedrag wordt altijd afgerond”. Deze boodschap  
wordt op een duidelijke wijze meegedeeld in de 
onmiddellijke omgeving van de plaats waar de consument 
betaalt.

In de praktijk:

• het totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent? Het bedrag 
zal worden afgerond naar het dichtstbijzijnde lagere veelvoud  
van 5 cent: € 56,32 moet worden afgerond naar € 56,30.

• het totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent? Het bedrag 
zal worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hogere veelvoud 
van 5 cent: € 56,33 moet worden afgerond naar € 56,35. 

(https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/
dossier/uw-rechten-in-de-supermarkt-1/met-cash-betalen ; https://
www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-
cent-wordt-verplicht~a3a0240b/)

De cashloze samenleving rukt nog meer op onder invloed 
van corona en angst voor besmettingen. Mensen zijn 
minder met contant geld gaan betalen. In principe zijn 
cash, bankbiljetten en munten een wettig betaalmiddel. 
Toch mogen winkels, horeca en gemeenten een 
betalingsmiddel weigeren wanneer zij via een raamsticker 
of bordje of sticker bij de kassa aan de klant duidelijk 
maken welk betaalmiddel wel of niet wordt geaccepteerd. 
Er wordt een afweging gemaakt tussen het recht van een 
handelaar om cashbetalingen te weigeren en het keuzerecht 
van de consument tussen contant of digitaal betalen.  
(https://www.bruzz.be/samenleving/no-cash-doet-intrede-
brusselse-horeca-2019-05-10 ; https://www.hln.be/in-de-
buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-
daklozen-in-de-problemen~a316373f/ ; https://www.hln.be/
nieuws/binnenland/cd-v-wil-handelaars-verplichten-om-overal-
elektronisch-betaalmiddel-te-aanvaarden~a56687d7/ ; https://
www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/mag-een-winkel-weigeren-om-
contant-geld-aan-te-nemen)

Vanaf 1 juli 2022 zullen alle handelaars elektronisch  
betalen moeten toelaten. Cashbetalingen blijven dus 
wel mogelijk, maar klanten moeten ook de mogelijkheid 
hebben om digitaal af te rekenen. De handelaar is niet 
verplicht om een betaalterminal te installeren. Een 
betaling via de payconic applicatie is eveneens toegelaten, 
dus de handelaar kiest nog steeds zelf het elektronisch 
betaalsysteem. 

Besluit:
Het valt niet te ontkennen dat cashbetalingen geleidelijk 
aan minder en minder evident worden. In een notendop 
gelden volgende regels:

• de algemene cash-drempel is € 3.000,00, behalve in de 
vastgoedsector, tussen consumenten onderling en met bepaalde 
financiële instellingen zoals banken.

• er geldt een bijzondere regeling in het kader van edele stoffen, 
oude metalen en koperkabels.

• het loon moet betaald worden in giraal geld, tenzij 
anders bepaald in een paritair orgaan gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst, een sectoraal impliciet akkoord of een 
sectoraal gebruik. 

• elke onderneming is verplicht het bedrag af te ronden 
wanneer de consument cash betaalt en heeft de mogelijkheid 
tot afronding wanneer de consument op een ander wijze 
betaalt mits deze boodschap op een duidelijke manier wordt 
meegedeeld in de omgeving waar de consument betaalt.

• winkels, horeca en gemeenten hebben niet het recht om 
cashbetalingen te weigeren, maar wel de mogelijkheid als ze 
bij de kassa aan de klant duidelijk maken welk betaalmiddel 
wel of niet wordt geaccepteerd.

• vanaf 1 juli 2022 zullen alle handelaars elektronisch betalen 
moeten toelaten.

Het valt te verwachten dat ook  België verder evolueert 
naar “een cashless society”.

Media Links & bronnen
B. VERHEYE, “Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe 

goederenrecht: Capita selecta”, D.A.O.R. 2021/3 – n°139.

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme, BS 9 februari 1993.

De wet van 18 december 2017 tot voorkoming van het witwassen van 

geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik 

van contanten, BS 6 oktober 2017. (hierna: ‘antiwitwaswet’)

Art. 5 antiwitwaswet 2017.

Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017.

Art. 67, § 2, eerste lid antiwitwaswet 2017.

Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Wat betreft de laatste uitzondering gaat 

het over de entiteiten bedoeld in artikel 5, §1, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° en 

16° antiwitwaswet 2017.

Art. 66, § 1 antiwitwaswet 2017.

Art. 66, § 2 antiwitwaswet 2017.

https://www.hln.be/geld/consument/cashbetalingen-afronden-tot-op-5-cent-wordt-verplicht~a3a0240b/
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https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/omdat-cash-nergens-meer-aanvaard-wordt-komen-daklozen-in-de-problemen~a316373f/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-wil-handelaars-verplichten-om-overal-elektronisch-betaalmiddel-te-aanvaarden~a56687d7/
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https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/mag-een-winkel-weigeren-om-contant-geld-aan-te-nemen
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Art. 66 antiwitwaswet 2017.

Art. 67, § 2 antiwitwaswet 2017. Zie definitie van consument in art. 

67, § 1, 1° antiwitwaswet 2017; J. DE SMEDT, “Grondwettelijk Hof nr. 

141/2019, 17 oktober 2019 (vzw Federatie van de Belgische recuperatie 

van Ferro- en Non-Ferro Metalen e.a.)” NJW 2020, nr. 427, 631.

Art. 47 antiwitwaswet.

Art. 137 antiwitwaswet.

Art. 109 antiwitwaswet.

X, “Loon”, NJW 2016, nr. 336, 104-105; N. MERTENS, “In welke 

sectoren mag men het loon nog cash betalen?”, SOCWEG 2017, alf. 13, 

14-15.

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers, BS 30 april 1965.

Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de 

uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015.

Art. 1 KB van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de 

uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag 

op het tegoed van de bank- of de postchequerekening waarop het loon 

van de werknemer wordt overgeschreven, BS 21 maart 1986.

Art. 5 Loonbeschermingswet.

Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de nadere 

regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet 

akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van 

hand tot hand, BS 19 januari 2016.

X., “Kasticket afronden”, Juristenkrant 2014, afl. 295, 2; X., “Afronding 

kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, afl. 309, 734.

Koninklijk Besluit van 22 september 2014 houdende de de 

inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek 

VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking 

tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014.

X., “Afronding kasticket tot op 5 eurocent”, NJW 2014, nr. 309, 734.
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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.

Joost PEETERS (advocaat en partner bij STUDIO | LEGALE), Ruben BROSENS 
(advocaat bij STUDIO | LEGALE), Simon GEENS (advocaat bij STUDIO | LEGALE) 
en Yannick LAUWERS (advocaat bij STUDIO | LEGALE), 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.

1.

Call to Action
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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 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.
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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, 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 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. 

Joost PEETERS (advocaat en medeoprichter van STUDIO | LEGALE),  
Ruben BROSENS (advocaat bij STUDIO | LEGALE), Simon GEENS (advocaat bij  
STUDIO | LEGALE) en Yannick LAUWERS (advocaat bij STUDIO | LEGALE)  
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 gemaakte 
inbreuken. 

3.
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STUDIO | LEGALE FIERE HOST VAN BENELUX-EVENT  
IR GLOBAL
10 - 11 maart 2022 in Antwerpen
IR GLOBAL is een multidisciplinair netwerk van professionals dat 
juridisch, boekhoudkundig en financieel advies verstrekt aan bedrijven 
en particulieren over de hele wereld.

Bij STUDIO | LEGALE zijn maar liefst 4 advocaten aangesloten bij dit 
professionele netwerk.

Op 10 en 11 maart komt de eer toe aan STUDIO | LEGALE om mee 
het Benelux-event te organiseren. Dit jaar gaat dit door in Antwerpen, 
de thuishaven van STUDIO | LEGALE en door Financial Times 
uitgeroepen tot toplocatie voor buitenlandse investeerders. 

Maar liefst 55 professionelen komend uit België, Nederland, Luxemburg 
en het Verenigd Koninkrijk zullen dit event bijwonen. 

Tijdens het event zal er een begeleide wandeling zijn door de Antwerpse 
binnenstad, waarbij uiteraard het Vlinderpaleis (justitiepaleis Antwerpen) 
niet mag ontbreken. ’s Avonds zal er nagekaart en genetwerkt kunnen 
worden tijdens een diner in Fiera. Op vrijdag zullen er speeches 
gehouden worden door Bram Doolage van Streetwize en Barend 
Blondé van Frahanblondé, waarna er vervolgens tussen de verschillende 
internationale deelnemers zal gedebatteerd worden over verschillende 
actuele maatschappelijke topics – denk aan de klimaatopwarming en het 
conflict tussen Rusland en Oekraïne - en de wijze hoe men hierop kan 
ageren binnen ieders professioneel niveau. 

Het belooft een fijn, maar vooral leerrijk event te worden. 

STUDIO | LEGALE 10 MILES
24 april 2022 in Antwerpen
We run that extra mile for you. Op zondag 24 april 2022 zullen advocaten 
van STUDIO | LEGALE zich opnieuw van hun sportiefste kant laten 
zien tijdens de Antwerp 10 Miles. 

Meedoen aan dit loopevent is stilaan een jaarlijkse traditie geworden 
binnen het kantoor en de perfecte teambuilding. 

Wij nodigen iedereen graag uit om onze advocaten tijdens deze dag aan 
te moedigen tot aan de finish.

Activiteiten



“A pessimist sees the difficulty in every opportunity;
an optimist sees opportunity in every difficulty.”

— Winston Churchill —
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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





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 31  |  1200 Brussel  |  ‘The Field Lab’

STUDIO | LEGALE Advocaten is een groepering van advocaten


