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Cecile Kenis
Advocaat

Paleisweetjes

Zedige blikken en
bezwaarde harten
In deze rubriek belichten we enkele
interessante aspecten van ons Brusselse
justitiepaleis.
De (on)bedekte dame
Wie bij het binnengaan van de grote
wandelzaal in het midden naar rechts gaat
komt bij de Miniementrap.
Daar in de cirkelvormige galerij bevindt
zich een opmerkelijk beeld van een naakte
mythologische figuur. Ze staat voorovergeboven met slangen rond de armen. Het
beeld is gemaakt in 1871 door de Brusselse
beeldhouwer Charles Van der Stappen.

Beeld en gordijn aan de Miniementrap
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Al even opmerkelijk is het enorme
groene gordijn dat achter het beeld hangt.
Volgens onze bronnen kwam het gordijn
er vele decennia geleden op vraag van
een magistraat, die niet opgezet was met
de aanblik van het blote (voorovergebogen)
achterste van het beeld. Dus vroeg hij een
klusjesman om een gordijn te installeren,
zodat hij de achterkant van de bronzen
dame zedig kon bedekken voor de voorbijgangers.
De veer van Maät
Op verdieping -2 ziet u twee Egyptische
godenfiguren een enorme deur omkade-

ren. Onder hen staat ‘de veer van Maät’
afgebeeld. Dit is de ijkmaat waarmee de
Egyptische godin het hart van de doden
afwoog. Als het met slechte daden
bezwaarde hart van de overledene
zwaarder was dan de veer, wachtte de
overledene een zeer moeilijke overgang
naar het Dodenrijk. Gelukkig was het
wegen van het hart niet puur doorslaggevend. De overledene mocht een
pleidooi houden om de ‘Raad van Maät’
te overtuigen van zijn zaak. Niet toevallig
was deze deur vroeger de toegang tot
de cellen van de gevangenen. Een niet
mis te verstane waarschuwing dus.

De Egyptische godin Maät

Woord van de Voorzitter

Uw mening wordt gewaardeerd

Emmanuel Verraes

Geachte confraters,
Met deze derde editie zitten we middenin onze jaargang. Daarmee zitten we
goed gepositioneerd om zowel terug als
vooruit te blikken.
#throwback
Dit jaar hebben we voor het eerst
een dosis democratie in de externe
VPG-communicatie ingebouwd. Dit
gebeurde in de vorm van een enquête
over ons galabal van 23 november jl.
in Paleis 12. Uit de feedback van de
132 respondenten onder u, kwamen
we tot de volgende vaststellingen:
Ligging Paleis 12: 65% vond deze goed
tot fantastisch, 4% vond deze slecht en
de rest zat er tussenin qua mening.
De eet- en feestruimte in Paleis 12:
hierover waren de indrukken duidelijk
verdeeld. De ene helft vond deze veeleer
slecht, de andere dan weer goed. Tijdens
het diner hadden meerderen onder
u last van de temperatuur en van de
akoestiek.

Diner: op dit vlak hebben we in grote trekken goede punten gekregen.
Aangezien we aan het gastronomische
veel aandacht hebben besteed, is deze
positieve feedback een mooi toetje. Een
vaak weerkerende bemerking was wel
dat er te weinig drank werd bij geschonken. Of dit ligt aan het aantal ontkurkte
flessen dan wel aan onze Bourgondische
levensstijl, dat laten we in het midden.
Het dansfeest: ook hier houden positieve
en minder positieve indrukken elkaar
in evenwicht. De belemmerende rol
van de security op de passerelle tussen
benedenverdieping en dansruimte heeft
sommigen onder u – tot onze spijt –
parten gespeeld. We hebben de uitbaters daarop aangesproken, zowel tijdens
als na het feest. We ondervonden ook
dat het bonnetjessysteem te ingewikkeld
was en dat er in het begin überhaupt
geen drankbonnen verkrijgbaar waren.

aan een voordelig ledentarief. Aangezien grotere kantoren de inschrijvingen
centraliseren bij hun administratieve
medewerkers, heeft dit in die categorie
wellicht zijn effect gemist. Dan is er nog
het dilemma van een al dan niet all-in
formule. Aangezien er evenveel pro’s als
contra’s zijn voor dergelijk systeem, is het
onmogelijk om een keuze te maken die
iedereen tevreden stelt.

De prijs: de grootste grief die we zowel
van u als van aanwezigen uit andere
balies opvingen, is de hoge kostprijs. We
zijn ons hiervan terdege bewust. Dit
vergt duiding en nuancering. Ten eerste
is er de omvang van het evenement. Met
zo’n 1.100 deelnemers zijn we aangewezen op een beperkt aantal locaties
en cateraars die dergelijke capaciteit
aankunnen. Dit drijft de prijs onvermijdelijk omhoog. Terzijde herinneren we er
ook nog aan dat 5 euro naar ons sociaal
project van de Rode Neuzen ging. Qua
nuancering herhalen we nog eens dat
leden 65 euro (!) minder dienden te
betalen. Met dit prijsvoordeel won u bijna
uw volledige ledenbijdrage terug en heeft
u toegang tot alle andere activiteiten

#brightfuture
Wat staat ons nog te wachten het komende voorjaar? Eerst en vooral zetten
we het sociaal project verder, dat we in
november hebben opgezet. Daarnaast
starten we de werkzaamheden voor een
nieuwe website en inschrijvingsmodule,
die alle technische perikelen uit het verleden op een duurzame manier moeten
oplossen.

Conclusie: Daar het onmogelijk is om
het beste van alle werelden te realiseren,
zullen er altijd keuzes moeten worden
gemaakt. Het blijft een evenwichtsoefening tussen prijs en kwaliteit, kleinere of
grotere aanpak en de daarbij horende
formules. We hopen met deze bevraging
in ieder geval duidelijk te maken dat we
veel belang hechten aan uw mening.
Daarmee wordt volgend jaar gegarandeerd rekening gehouden.

Inmiddels wens ik u een ontluikende
lente toe en zie ik u graag terug op onze
komende activiteiten.
Emmanuel Verraes
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap
2018-2019
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Het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
Welgekomen sluitstuk van een ruimere hervorming
van ons ondernemingsrecht dat vanaf 1 mei 2019
gefaseerd van toepassing wordt
Op 29 januari 2019 verzorgden Matthias
Wauters en Christophe De Backere (beiden advocaat bij Eubelius en gastdocent
aan de KU Leuven – Campus Brussel) een
permanente vorming over de inwerking
treding en de temporele toepassing van
het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht, dat in een gloednieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”)
zal worden gebundeld.
Een permanente vorming over de inwerkingtreding van het nieuwe WVV leek op
dat ogenblik nochtans voorbarig. Doordat
de regering Michel I op 9 december 2018
tot de minderheidsregering Michel II vervelde,
was het op dat ogenblik immers lang niet
zeker dat het WVV er deze legislatuur wel
zou komen. Die onzekerheid had nochtans
weinig impact op de opkomst: deze permanente vorming was één van de drukst
bijgewoonde van de afgelopen jaren.
Dat hoeft niet te verbazen: aan geen
enkele andere balie vertoeven meer advoP/4

caten die zich dagdagelijks bezighouden
met vennootschapsrecht. Nu reeds uit de
ontwerpteksten overduidelijk bleek dat het
WVV dit rechtsdomein grondig zal hervormen, waren de meeste confraters zich
zelfs toen al duchtig aan het bijscholen.
De metamorfose van ons vennootschapsen verenigingslandschap is op sommige
vlakken zo ingrijpend, dat de wetgever ook
(terecht) veel aandacht heeft besteed aan
de inwerkingtreding en de temporele toepassing van het WVV. Naast een studie van
de nieuwe regels is het voor iedere advocaat die actief is in het vennootschaps- en
verenigingsrecht dan ook van primordiaal
belang om te kunnen bepalen welke regels
nu precies moeten worden toegepast.
Reden genoeg om één van beide sprekers
het (langverwachte) WVV nogmaals in zijn
ruimere context te laten plaatsen, gevolgd
door een schets van de krachtlijnen van de
inwerkingtreding en temporele toepassing
van dit langverwachte nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht - over de

inhoud van de nieuwe regelgeving op zich
zal nu immers al meer dan voldoende inkt
vloeien.
Ontstaansgeschiedenis van
het WVV
Ons huidige Belgische vennootschapsrecht wordt vaak bestempeld als verouderd, stroef en onoverzichtelijk. Dat levert
ons land een stevig concurrentieel nadeel
op ten opzichte van de andere lidstaten
van de EU in het licht van de rechtspraak
van het Hof van Justitie van de Europese
Unie m.b.t. corporate mobility, nu meer en
meer lidstaten hun vennootschapsrecht
moderniseren om het aantrekkelijker
te maken (waaronder onze buurlanden
Nederland, Duitsland en Frankrijk). Bovendien lijkt ook de Europese harmonisatiemotor quasi volledig te zijn stilgevallen
(op enkele zeldzame uitzonderingen
zoals de Company Law Package uit 2018
na), waardoor een nationaal initiatief tot
hervorming van ons vennootschapsrecht
zich opdrong.

Het idee voor een nieuw wetboek van
vennootschappen én verenigingen maakte
eerst opgang in academische kringen na
een vurig pleidooi van de huidige minister
van Justitie ter gelegenheid van de emeritaatsviering van professor Jean-Marie
Nelissen Grade aan de KU Leuven. Kort
daarna verenigden verschillende academici zich in het Belgisch Centrum voor
Vennootschapsrecht (“BCV”) dat een
grondige hervorming wilde voorbereiden,
gestoeld op een maximale coherentie,
een doorgedreven vereenvoudiging en
een verregaande flexibilisering van de
relevante rechtsregels. Die oefening resulteerde in een verslagboek (“De modernisering van het vennootschapsrecht”) en
een beleidsnota die het BCV in juli 2015
aan de minister van Justitie heeft bezorgd.
Na een bespreking van die beleidsnota
in de Commissie voor handels- en economisch recht op 6 oktober 2015, werd
een expertenwerkgroep samengesteld
die het WVV heeft voorbereid, dat na de

plenaire behandeling en stemming (met
de aanname van enkele amendementen
die te elfder ure werden ingediend) op
28 februari 2019 intussen de volledige
parlementaire weg heeft afgelegd.
Ons vennootschaps- en verenigingsrecht
zal nu dus ook zonder enige twijfel een
ware metamorfose ondergaan met
ingang van 1 mei 2019.
Het WVV als sluitstuk van een
ruimere hervorming van het
ondernemingsrecht
Het is echter belangrijk om in herinnering te brengen dat het WVV het
sluitstuk moet vormen van een ruimere
hervorming van het ondernemingsrecht
die enige tijd geleden reeds is ingezet: de
voorbije jaren werd ons ondernemingsrecht immers al ingrijpend gewijzigd.
Daarbij kan in de eerste plaats worden
verwezen naar de Wet van 15 april
2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die op 1 november

2018 in werking is getreden. Die wet
heeft niet alleen een nieuw ondernemingsbegrip ingevoerd, maar bijvoorbeeld ook het aloude (maar kunstmatige
en intussen volstrekt voorbijgestreefde)
onderscheid tussen handelsdaden en
burgerlijke daden opgeheven, en dus
ook dat tussen de burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen
(vgl. oud art. 3 W.Venn.). Dat lijkt wel nog
steeds niet door iedereen te zijn opgepikt: op het briefpapier of in de e-mailhandtekeningen van veel advocaten- en
accountancykantoren prijkt immers nog
steeds BV CVBA (of BVBA) op hun
briefpapier. De impact van de afschaffing
van dat onderscheid is overigens niet
min; zo zijn bijvoorbeeld ook de maten
van een (voorheen) burgerlijke maatschap nu plotsklaps hoofdelijk aansprakelijk voor de (nieuwe) schulden van die
maatschap (art. 52 W.Venn.).
Daarvóór was er natuurlijk al de langverwachte invoeging van Boek XX in het
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Christophe De Backere (/.) en Matthias Wauters (r.) tijdens de permanente vorming vennootschapsrecht

Wetboek van Economisch Recht, die ons
insolventierecht grondig heeft aangepast,
in een poging om die wetgeving meer
coherent, doeltreffend en performant
te maken. Dat nieuwe insolventierecht
bracht bij zijn inwerkingtreding (1 mei
2018) vele nieuwigheden met zich mee,
zoals de mogelijkheid tot faillissement
voor vrije beroepers, landbouwentiteiten,
VZW’s, maatschappen en alle natuurlijke
personen met een zelfstandige beroepsactiviteit. Bovendien heeft die wet het
leerstuk van de wrongful trading wettelijk
verankerd (art. XX.227 WER), en werd
de bijzondere bestuursaansprakelijkheid
voor kennelijk grove fout bij faillissement
naar het WER overgeheveld: (de relevante delen van) onze artikelen 265 (BVBA),
409 (CVBA), 530 (NV en Comm.VA)
en 921 (SE) W.Venn. werden samengebracht in art. XX.225 WER. Hetzelfde
geldt voor de bijzondere aansprakelijkheid voor sociale zekerheidsschulden,
waarvoor (de relevante delen van)
voormelde artikels werden gebundeld in
art. XX.226 WER.
Ten slotte zijn er de laatste jaren enkele
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punctuele wijzigingen gebeurd, die misschien onterecht wat onderbelicht zijn
gebleven. Zo was er ook de uitbreiding
van de mogelijkheden tot gerechtelijke
ontbinding van (slapende) vennootschappen: voortaan volstaat bijvoorbeeld
reeds de eenmalige niet-neerlegging van
de jaarrekening voor een gerechtelijke
ontbinding, al is er (gelukkig) wel een
regularisatiemogelijkheid, zodat die maatregel zijn doel niet zou voorbijschieten.
De goedkeuring van het WVV zou nu
dus het sluitstuk moeten vormen van die
ruimere hervorming van het ondernemingsrecht, door de invoering van een
gloednieuw wetboek waarin zowel het
vennootschaps- als verenigingsrecht
worden geïntegreerd. Drie krachtlijnen
vormden de leidraad bij die hervormingsoefening, namelijk:
1.

2.

een doorgedreven vereenvoudiging,
o.a. door de beperking van het aantal vennootschapsvormen;
een verregaande flexibilisering, o.a.
door de veelbesproken afschaffing

van het maatschappelijk kapitaal in
de nieuwe ‘besloten vennootschap’
(BV) en de mogelijke ontkoppeling
van inbreng en stemrecht, maar mét
de nodige aandacht voor de belangen van derden; en
3.

een aanpassing aan de Europese
evoluties, o.a. door de invoering van
de statutaire zetelleer.

Inwerkingtreding en temporele
toepassing van het WVV
Een wet treedt in beginsel in werking
tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad, waarna voor haar temporele toepassing de algemene principes
van het intertemporeel recht gelden.
Dat is echter de default rule: de wet kan
immers zelf in een bijzondere regeling
voorzien voor haar inwerkingtreding en/
of temporele toepassing, wat de wet die
het WVV invoert ook doet.
Zo bepaalt de wet dat zij in werking
treedt op 1 mei 2019. Dit betekent dat
het WVV op een andere datum dan
normaal in werking zal treden.

DOSSIER

De inwerkingtreding van de nieuwe
wet is in beginsel algemeen: op enkele
beperkte uitzonderingen na die we hier
niet bespreken, treedt zij immers volledig
in werking op die datum.
De inwerkingtreding van een wet moet
echter goed worden onderscheiden van
haar temporele toepassing. Wanneer de
wet ter zake niets bepaalt, zal haar toepassing worden bepaald aan de hand van de
algemene principes van temporeel recht,
die er in essentie op neerkomen dat:
-

de wet geen toepassing zal vinden
op rechtstoestanden uit het verleden (niet-retroactiviteit);

-

de nieuwe wet meteen van toepassing wordt op lopende én toekomstige rechtstoestanden (zonder
afbreuk te doen aan onder de oude
regelgeving verworven rechten); en

-

er sprake is van een eerbiedigende
werking t.a.v. lopende overeenkomsten, die beheerst blijven door de
regelgeving die van toepassing was
bij hun totstandkoming, al wordt
ook dwingende regelgeving in de
regel onmiddellijk van toepassing op
lopende overeenkomsten.

Behalve voor de toepassing van het
WVV op lopende overeenkomsten,
waarvoor de memorie van toelichting
uitdrukkelijk naar de principes van het
algemeen intertemporeel recht verwijst,
voorziet de wet in een uitdrukkelijke
regeling voor haar toepassing, waarnaar
we kunnen teruggrijpen.
Op 1 mei 2019 treedt het WVV in
werking en wordt het onmiddellijk van
toepassing op ‘nieuwe’ vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Aan

bestaande vennootschappen wordt de
mogelijkheid verleend om het WVV
vanaf die datum van toepassing te laten
worden, door reeds vóór 1 januari 2020
hun statuten (volledig) aan te passen aan
het WVV (de zgn. ‘opt-in’). Het WVV zal
in dat geval op hen van toepassing zijn
vanaf de dag van de bekendmaking van
de statutenwijziging in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Bij de inwerkingtreding van het WVV zal
de nieuwe geschillenregeling meteen ook
in de bestaande vennootschappen van
toepassing worden, althans voor nieuw
ingeleide rechtsvorderingen. Bovendien
wordt ook de statutaire zetelleer reeds
vanaf 1 mei 2019 van toepassing in ons
internationaal privaatrecht, waardoor
de statutaire zetel zowel voor nieuwe
als voor reeds bestaande rechtspersonen vanaf die datum de relevante
aanknopingsfactor zal vormen om het
toepasselijke rechtspersonenrecht en de
bevoegdheid te bepalen.
Op de rechtspersonen die op 1 mei
2019 reeds bestaan, zal het WVV
(behalve bij een vroegere opt-in) pas op
1 januari 2020 van toepassing worden.
Vanaf dan moeten ook zij de dwingende
regelgeving van het WVV naleven en
worden statutaire clausules die daarmee
onverenigbaar zij voor ‘niet geschreven’
gehouden. Daarenboven krijgen zij tot
1 januari 2024 de tijd om hun statuten
in overeenstemming brengen met het
WVV, tenzij er reeds vóór die datum een
statutenwijziging plaatsvindt (die de tussenkomst van de algemene vergadering
vraagt). In dat geval, moeten zij verplicht
hun statuten (volledig) aanpassen aan
het WVV.
Ten slotte heeft de wetgever ook uitdrukkelijk voorzien in een gedetailleerde

overgangsregeling voor de bestaande
vennootschappen die hun rechtsvorm
zien verdwijnen, zoals bv. de commanditaire vennootschappen. Die vennootschappen worden ook ná 1 januari 2020
nog beheerst door de relevante regels
van het Wetboek van vennootschappen
(tenzij die strijden met welbepaalde
dwingende regels uit het WVV), en dit
totdat ze worden omgezet in de voorgeschreven rechtsvorm (bv. de NV voor de
Comm.VA). Die omzetting moet plaatsvinden vóór 1 januari 2024: als zij op die
datum nog niet is gebeurd, voltrekt de
omzetting zich van rechtswege.
Deze uitdrukkelijke regeling beoogde o.i.
duidelijk een evenwicht tussen enerzijds
de wil om het WVV snel en zo volledig mogelijk in werking te laten treden
(onder het motto “de nieuwe wet is
beter”, vgl. ook de mogelijkheid tot optin), en anderzijds de behoefte aan ruime
overgangstermijnen voor reeds bestaande vennootschappen en verenigingen, die
(ruime) overgangstermijnen krijgen om
zich het nieuwe recht eigen te maken en
zich eraan aan te passen.

Christophe De Backere
Advocaat bij Eubelius
Gastdocent aan de KU-Leuven – Campus
Brussel
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ACTIVITEITENKALENDER

Recyclagemiddagen & opleidingen / Culturele activiteiten
§

1
Permanente Vorming

De permanente vormingen van het
VPG gaan telkens door op dinsdag van
12u tot +/- 14u in de lokalen van het
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115,
1000 Brussel.

§

Cultuur

1

Maandag 08/03/2019
Recital Anne Sofie von Otter
Munt
De voorstelling begint
stipt om 20:00 uur

Er wordt bij aankomst een drankje en
broodjes voorzien.

• Stagiair-leden betalen 15 EUR
• Leden 25 EUR
• Niet-leden 50 EUR

Programma
Dinsdag 02/04/2019
Bewijsrecht
Mr. Benoit Samyn
(Monardlaw)
Dinsdag 07/05/2019
IP-recht
Mr. Paul Maeyaert
(Altius)
Dinsdag 04/06/2019
Strafrecht
Mr. Walter Van Steenbrugge
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Kortom, een echte aanrader voor
iedereen die van muziek houdt.
• Prijs leden : 20 EUR
• Prijs niet-leden: 23 EUR

April: Opera in de Munt
Tristan und Isolde
Munt

Per opleiding worden 2 juridische punten
toegekend.

Meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten en abonnementsformules
op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.be

Benjamin Britten, Rufus Wainwright.
Aan de piano zit Bengt Forsberg, Pekka
Kuusisto speelt viool.

© Mats Bäcker

De Zweedse mezzosopraan Anne
Sofie von Otter
Deze operazangeres heeft een
indrukwekkend palmares en zong
reeds verschillende keren in de New
York Metropolitan Opera, maar ook in
London, Parijs en Japan stond zij reeds
op de bühne. In de Brusselse Munt
brengt ze een gevarieerd programma
rond de figuur van Shakespeare. Net
als in de werken van de ‘Bard of Avon’
laat ze het sublieme met de klucht, de
melancholie met de blijheid versmelten.
De eclectische Anne Sofie von Otter
put eveneens uit verschillende stijlen
en tijdperken, met werken van Joseph
Haydn, Franz Schubert, Jean Sibelius,
Tor Aulin, Ralph Vaughan Williams, Erich
Wolfgang Korngold, Sir Michael Tippett,

‘Tristan und Isolde’ is Richard Wagners
hymne aan de liefde en aan de dood,
waarmee hij resoluut nieuwe wegen
insloeg op harmonisch, melodisch en
esthetisch vlak. Beeldend kunstenaar
Alexander Polzin bouwt het decor en
Ralf Pleger, gelauwerd cineast van innoverende muziekfilms, tekent voor de
regie. Een concept dat Alain Altinoglu
alle ruimte biedt om deze partituur
in zijn kosmische dimensie te laten
weerklinken.
Verder info volgt spoedig via e-mail.

© Marion De Man
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IN DE KIJKER

De openbare verkoop
anno 2019
De openbare verkoop, die voor onroerende goederen doorgaans plaatsvindt in een plaatselijk café of in de verkoopzaal
van het notarishuis, strookt niet meer met de manier waarop de huidige en jongere generaties goederen verhandelen.

De alomtegenwoordige reclame voor
de applicaties en internetplatformen
die het online kopen en verkopen van
bijna alles mogelijk maken, spelen hier
ongetwijfeld een belangrijke rol in.
Is het dan nog realistisch om de geïnteresseerde kopers van onroerende
goederen te verplichten zich enkele
uren vrij te maken en zich soms ver te
verplaatsen voor het uitbrengen van
een bod in een ouderwetse zaal of
lokaal café, omringd door concurrerende bieders en/of buurtbewoners
die rekenen op een gratis drankje?
De (veelal professionele) kopers die
inmiddels vertrouwd zijn met deze
traditionele werkwijze, zullen er geen
graten in zien. Deze werkwijze zal dan
ook nog enige tijd en zeker in bepaalde regio’s zijn nut kunnen bewijzen.
Voor de millennials die vandaag een
eerste woning wensen aan te kopen,
lijkt deze techniek echter minder
vanzelfsprekend.
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Een elektronische openbare verkoop,
waarbij kan worden gedacht aan een
combinatie van ‘eBay’ en ‘Immoweb’,
wekt dus zeker interesse op.
De elektronische openbare
verkoop via Biddit.be:
eigentijdser, maar nog steeds
met rechtszekerheid en
controle
In 2009 vond de wetgever het nog
wat voorbarig om een wettelijk kader
uit te werken voor een elektronische
(of gedematerialiseerde) openbare
verkoop, maar daar is nu verandering
in gekomen.
Het Hof van Cassatie heeft in zijn
arrest van 9 juni 2016 ongetwijfeld de
voorzet gegeven voor de modernisering van de openbare verkoop. In dit
arrest oordeelde het Hof namelijk dat
het publiek ook virtueel kan worden
samengebracht.

De wetgever heeft rekening gehouden
met de gewijzigde maatschappelijke
noden en heeft de gedematerialiseerde
openbare verkoop wettelijk verankerd in
de wet van 11 augustus 2017 houdende
invoeging van het Boek XX “Insolventie
van ondernemingen” in het Wetboek
van Economisch Recht. Deze wet is in
werking getreden op 1 mei 2018.
De Federatie van het Notariaat (FEDNOT) heeft daaropvolgend een elektronisch platform uitgewerkt, genaamd
Biddit.be, dat in de pers al vergeleken
werd met het eBay voor vastgoed.
Bij het uitwerken van een elektronische openbare verkoop van onroerende goederen mag echter het belang
van rechtszekerheid en controle niet
uit het oog worden verloren. Het
internet biedt namelijk naast de vele
voordelen ook veel risico’s op misleidende praktijken. Daar waar de notaris
de veilingmeester is bij de fysieke

openbare verkoop, is hij dat bijgevolg
vanzelfsprekend ook voor de online
openbare verkoop.
Hoewel het wettelijk kader enkel
werd uitgewerkt voor gerechtelijke
openbare verkopen, kan Biddit.be
worden gebruikt voor alle soorten
openbare verkopen: de vrijwillige of
de gerechtelijke openbare verkoop, of
nog de minnelijke openbare verkoop
onder gerechtelijke vorm (bv. bij faillissement of bij de verkoop van goederen toebehorend aan minderjarigen).
Transparante procedure
De notaris stelt de verkoopsvoorwaarden op onder de vorm van een

authentieke akte die getekend wordt
voor de online tekoopstelling. Deze
verkoopsvoorwaarden bepalen de
instelprijs, de biedingsperiode, de momenten waarop het pand kan bezocht
worden, enzovoort. Deze akte zal na
ondertekening geanonimiseerd op de
website Biddit.be worden geplaatst,
zodat elke geïnteresseerde koper
hem kan downloaden en doornemen.
Het voordeel hierbij is dat de kandidaat-koper niet voor verrassingen
zal komen te staan, aangezien alle
informatie zoals stedenbouwkundige
inlichtingen en nodige certificaten vrij
te raadplegen is op dit platform.
Bij een online verkoop is het bepalen
van een instelprijs verplicht. Deze prijs

kan vrij worden bepaald door de notaris in samenspraak met de verkoper/
verzoeker. Om enerzijds interesse op
te wekken, maar anderzijds ook te
kunnen starten met een redelijke prijs,
wordt in de praktijk aangeraden om
de instelprijs vast te stellen tussen de
50 % en de 80 % van de uiteindelijk
gewenste prijs.
Indien de kandidaat-koper na het
vergaren van de nodige informatie
en eventueel na een bezoek aan het
pand een bod wil uitbrengen, kan hij
zich makkelijk online registreren met
behulp van zijn eID-kaart of de mobiele applicatie ‘Itsme’. De voorafgaande noodzakelijke registratie om een
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bod te kunnen uitbrengen doet geen
afbreuk aan het openbaar karakter
van de verkoop, aangezien de website toegankelijk is voor iedereen. Dit
maakt de openbare verkoop zelfs nog
toegankelijker dan de fysieke openbare verkoop, aangezien de biedingen
nu ook kunnen worden uitgebracht
door personen die zich tijdens de
biedingsperiode in het buitenland bevinden. En indien een kandidaat-koper
echt onbereikbaar zou zijn tijdens de
biedingsperiode (bv. geen internetconnectie), is het zelfs mogelijk om via het
platform automatisch een bod uit te
brengen. De geregistreerde kandidaat-kopers dienen hiervoor enkel
deze mogelijkheid aan te klikken en
een maximum bedrag aan te geven.
Iedereen kan de biedingen wel volgen
zonder te zijn ingelogd, maar dan
zonder een bod te kunnen uitbrengen. Op deze manier kunnen ook de
verkopers de biedingen volgen. In
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emotioneel moeilijke dossiers, zoals
de verkoop in het kader van een ingewikkelde nalatenschap of aanslepende
echtscheidingsprocedure, kan het voor
de verkopers dan ook wenselijker zijn
om de biedingen in besloten kring te
volgen in plaats van in een openbare
verkoopszaal.

dat moment de hoogste bieder contacteren om de verkoop te finaliseren door de ondertekening van het
proces-verbaal van toewijzing. Deze
ondertekening vindt, samen met de
online bekendmaking van het hoogst
bod, plaats binnen de 10 werkdagen
na afsluiting van de biedingen.

De voorafgaande registratie geeft
de notaris de mogelijkheid om de
bekwaamheid van de kandidaat-kopers na te gaan, zonder echter dat
de concurrerende bieders elkaars
identiteit kennen. Bijgevolg kunnen de
kandidaat-kopers ook worden gerustgesteld dat alle biedingen echt zijn en
niet gemanipuleerd worden.

Andere wijzigingen
Naast het vaststellen van een wettelijk kader voor de elektronische
openbare verkoop, werden nog
andere belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de procedure van de
openbare verkoop.

De biedingsperiode wordt vastgesteld
op 8 kalenderdagen.
Elk bod is bindend tot na afloop van
de biedingsperiode. De notaris zal op

Afschaffing van het hoger bod
De hogervermelde wet van 11 augustus 2017 heeft de artikelen 1193
en 1587 van het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd. Deze vernieuwde
artikelen bepalen dat de toewijzing
bij gerechtelijke openbare verkoop

en bij minnelijke openbare verkoop
in gerechtelijke vorm in één enkele
zitting geschiedt.
Voordien bestond de mogelijkheid om
gedurende een periode van 15 dagen
na de eerste zitdag een hoger bod
uit te brengen. Werd dat hoger bod
uitgebracht, dan werd er een tweede
zitdag georganiseerd.
Rekening houdende met het feit dat
deze procedure van een hoger bod in
bepaalde gevallen tijd- en geldrovend
kon zijn, werd zij afgeschaft voor gerechtelijke verkopen en voor minnelijke openbare verkopen in gerechtelijke
vorm.
Opschortende voorwaarde voor het
verkrijgen van een financiering
Bij een verkoop uit de hand is het
gebruik van een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een
financiering reeds goed ingeburgerd.
De koper, die op het moment van de
ondertekening van de onderhandse
verkoopovereenkomst nog geen
definitief akkoord heeft van de bank
omtrent een hypothecair krediet, krijgt
hiermee de mogelijkheid om zich te
bevrijden van zijn aankoopverbintenis
bij een weigering van het krediet.
Deze mogelijkheid bestond niet in het
kader van een openbare verkoop.
Sinds de wetswijziging kunnen de
verkoopsvoorwaarden de mogelijkheid bepalen om het onroerend
goed toe te wijzen aan de hoogst
biedende kandidaat-koper onder de
opschortende voorwaarde van het
verkrijgen van een financiering. De
verkoopsvoorwaarden zullen dan ook
de verschillende modaliteiten moeten
uiteenzetten zoals de termijn waarbinnen de voorwaarde moet vervuld zijn.

Indien het krediet binnen de termijn
geweigerd wordt, zal de opschortende
voorwaarde zich niet vervullen en zal
de notaris een nieuwe verkoop moeten organiseren.
Deze mogelijkheid beoogt de kandidaat-kopers aan te zetten om te
bieden en zo de openbare verkoop
aantrekkelijker te maken.

Colofon

Samengevat
De fysieke openbare verkoop is tijdrovend en past niet meer helemaal in de
huidige maatschappelijke context.
Het gebruiksvriendelijke Biddit.be
maakt de openbare verkoop aantrekkelijker voor een breed publiek, aangezien er op afstand of zelfs automatisch
een bod kan worden uitgebracht.
Door de voorafgaande registratie is er
echter nog steeds zekerheid omtrent
de echtheid van de biedingen waardoor ook een eerlijke prijs behaald
wordt voor het goed. Bovendien zal
door de transparante gegevensuitwisseling elke kandidaat-koper goed
geïnformeerd zijn over het goed dat
hij wenst aan te kopen.
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ADVERTORIAL

Eline Populaire
Head of Steve Legal – Niche Recruitment

Talent management
in uw kantoor:
het verschil tussen leegloop
en duurloop
Een getalenteerde en gemotiveerde medewerker die beslist
om andere professionele opportuniteiten op te zoeken. Ook u
hebt het mogelijk al meegemaakt. Uw kantoor verliest hierdoor
een deel van het elementaire, immateriële kapitaal dat het
onder zich houdt. De medewerker zelf zit dan wellicht met het
gevoel dat hij niet of niet voldoende actief gemanaged werd.
Als deze tendens zich in uw structuur voortzet, kan dat tot een
ongewenste leegloop leiden.
De laatste jaren is er heel wat gepubliceerd over de advocaat
als ondernemer. Daarbij gaat de aandacht dan voornamelijk uit
naar wijzigingen in de relaties met het cliënteel en de rol die
concurrentiebepalende factoren daarin spelen (deontologische
voorschriften, technologie, marktsituatie…). Minstens even
belangrijk is de focus op interne beleid en de relaties binnen het
kantoor: het aantrekken, behouden én ontwikkelen van talent.
De aanwerving, onboarding, integratie en opleiding van een nieuwe medewerker kosten tijd en geld. De kost van een verkeerde
aanwerving wordt geschat op 150% van zijn jaarvergoeding.
Door de retentie van de juiste talenten te verhogen komt men
duidelijk tot een win-win situatie. De verhoging van de retentie
begint bij de aanwerving: u kan pas vinden als u weet wat u zoekt.
‘Ken uzelf ’. Deze aanwerving vergt meer dan een checklist van
een aantal technische kwaliteiten (‘hard skills’) van de kandidaat.
Vanuit ons standpunt als expert in werving & selectie voor juridische profielen, geven we u graag 2 suggesties mee.
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De eerste is bovenstaande formule. Met andere woorden:
het geluk zit daar waar de realiteit de verwachtingen overtreft.
A contrario: niet ingeloste verwachtingen leiden tot ontgoocheling. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel
kantoor als sollicitant om van bij de aanvang helder over hun
verwachtingen te communiceren (invulling van de functie, werking van het kantoor, targets, carrièreverloop…). Dit zal immers
het tastbare kader bieden waarbinnen de verwezenlijkingen op
toekomstige evaluatiemomenten worden gemeten.
De tweede suggestie behelst een beoordeling van het
kantoor zelf, onder het credo ‘Start with Why’.
Het onderzoek van marketingexpert Simon Sinek bevestigt
wat het gezond verstand ons ingeeft: een onderneming met
een duidelijke en unieke missie slaagt erin om haar werknemers welgemeend gemotiveerd en on track te houden. Het
jargon heeft het vaak over employer branding, waarbij het doel
er niet enkel in bestaat nieuw talent aan te trekken, maar vooral aan boord te houden. ‘Waarom zou iemand voor u moeten/

willen werken?’ Is het uw klantenportefeuille, of veeleer de
medewerkers, de kantoorreputatie of de vergoeding? Bij voorkeur graaft men enkele lagen dieper: ‘Wat is de missie van uw
kantoor? Wat drijft u? Wat maakt uw kantoor uniek?’
Bij Steve Legal staan we niet enkel in voor het rekruteringsproces op zich, maar staan we zowel kantoor als recruut bij in het
bestendigen van de samenwerking. Zo nodigen we Managing
Partners uit om op de hierboven geschetste vraagstellingen
eenduidige antwoorden te formuleren. Deze introspectie
levert een tweezijdige winst op. Ten eerste leidt deze tot het
uitkristalliseren en bewustzijn van de eigen kernwaarden, de
identiteit van het kantoor. Daarenboven, en vanuit uit onze
missie het relevantste gevolg: het komt de medewerkers en
hun functioneren in het kantoor ten goede. Kunnen meebouwen aan een betekenisvol verhaal voedt de energie die van de
samenwerking een succesvolle duurloop maakt.

Steve Legal is de in juridische functies gespecialiseerde divisie van het niche werving- en selectiekantoor, Steve. ‘Creating professional energy’ is Steve’s
missie. Oprichter en jurist van opleiding Bernard Van
Steenberge heeft ruim 17 jaar werkervaring bij een
multinationale werving- en selectiegroep, waarbij hij
verantwoordelijk was voor zowel België als Nederland. Eline Populaire is Head of Legal en heeft zeven
jaar ervaring als advocaat, met een executive MBA
diploma van de Vlerick Business School.
Contact via: www.steve.fit
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KIJK EENS
MET ANDERE OGEN
NAAR UW PENSIOEN

UIT VOORZORG ... NU DENKEN AAN LATER
MET HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)
EN DE PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN (POZ)
ONTDEK ONZE PENSIOENPRODUCTEN
VOOR ADVOCATEN, GERECHTSDEURWAARDERS
EN ANDERE ZELFSTANDIGEN
Hebt u vragen of wenst u een gepersonaliseerd voorstel,
mail gerust naar info@vkag.be of bel naar 02 534 42 42
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