
krantOvername
exclusieve infokrant 

week van de bedrijfsoverdracht 2021

Ook dit jaar neemt Marlex deel aan de Week van de Bedrijfsoverdracht, een 
initiatief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat plaatsvindt 
tussen 15 en 19 november 2021. 

Naast persoonlijke adviesgesprekken en een Connect & Learn-event 
‘Financiering van een overname’ op 18 november 2021, maken wij van de 
gelegenheid gebruik om uw aandacht te vestigen op een aantal actuele 
topics en vraagstukken rond een bedrijfsoverdracht. 

Kom meer te weten over het verschil tussen een asset deal en een share deal, 
over de lopende handelshuur bij de overname van een handelszaak en krijg 
een aantal tips & tricks om de waarde van uw onderneming te maximaliseren 
(én meer). Indien er bij het lezen vragen rijzen of u wilt graag een (vrijblijvend) 
adviesgesprek, aarzel dan niet om onze experten te raadplegen.

Wij wensen u veel leesgenot bij deze niet te missen Marlexkrant!
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Wat met de handelshuur-
overeenkomst bij 
overname handelszaak?
Baat u uw onderneming uit in een gehuurd 
onroerend goed, dan dient u bij de overdracht 
van uw onderneming rekening te houden met 
uw handelshuurovereenkomst. De overnemer 
van de onderneming zal immers vaak de zaak in 
hetzelfde, gehuurde pand willen uitbaten.

Er moet een onderscheid worden gemaakt 
afhankelijk van het type overdracht:   

• Overdracht vennootschap (share deal)
• Overdracht handelszaak (asset deal)

Overdracht vennootschap (share deal)
Bij een share deal worden de aandelen van 
de vennootschap overgedragen. De koper of 
overnemer verkrijgt zo de volledige onderneming. 
De vennootschap blijft bestaan, maar de 
achterliggende aandeelhouder wijzigt. 

De volledige vennootschap wordt overgedragen, 
met alle rechten en plichten en bijgevolg ook 
met inbegrip van de handelshuurovereenkomst 
afgesloten op naam van de vennootschap. 

De overgedragen vennootschap is en blijft 
huurder van het handelspand, ook na overdracht 
van de vennootschap aan de overnemer. Aan de 
handelshuurovereenkomst dient dus in principe 
niets gewijzigd te worden.

Overdracht handelszaak (asset deal)
Bij een asset deal worden niet de aandelen van 

de vennootschap overgedragen, maar alle of een 
aantal bestanddelen van de onderneming. Dat 
kan gaan om machines, voertuigen, uitrusting, 
voorraden, cliënteel, personeel… Kortom: alle 
bestanddelen die het mogelijk maken om de 
onderneming voort te zetten.

In dit geval zal de huurovereenkomst wel 
overgedragen moeten worden. Hiervoor 
dient men in eerste instantie naar de 
handelshuurovereenkomst te kijken: hier 
staat vaak een clausule in dat overdracht of 
onderverhuur van de handelshuur verboden is. 
Staat dit er niet in, dan kan u zonder meer de 
handelshuur overdragen. Een schriftelijk akkoord 
van de verhuurder met de overdracht van de 
handelshuur is aangeraden om latere discussie te 
vermijden. 

Volgens het gemeen huurrecht mag de huurder 
het handelspand onderverhuren of zijn huur 
overdragen, tenzij hem dit contractueel ontzegd 
werd. Dit contractueel verbod zal evenwel 
volgens de handelshuurwet geen beletsel vormen 
voor de overdracht of onderverhuring van de 
handelshuur, indien deze samen geschiedt met 
de overdracht van de handelszaak of verhuring 
van de handelszaak, tenzij de verhuurder of zijn 
familie een gedeelte van het onroerend goed 
werkelijk bewoont. 

Concreet: draagt u uw handelszaak over 
aan een derde, dan kan u eveneens uw 
handelshuur overdragen aan diezelfde derde, 
ongeacht of er een overdrachtsverbod in uw 
handelshuurovereenkomst staat.

Wenst u gebruik te maken van het recht dat u, als 
handelshuurder door de handelshuurwetgeving 
geboden wordt, dan dient u de verhuurder 
hiervan in kennis te stellen. Het ontwerp van de 
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Asset deal of share deal?  
De overname van een onderneming gebeurt niet 
halsoverkop. De verkoper doet vaak met pijn in 
het hart afstand van zijn jarenlange levenswerk. 
De koper daarentegen waagt zich op glad ijs. Een 
uitvoerige research is dan ook van fundamenteel 
belang. Een onderneming kan op twee manieren 
overgedragen worden. Ofwel kiest u voor een 
share deal, ofwel voor een asset deal. 

Wat is een share deal?  
Bij een share deal worden de aandelen van 
de vennootschap overgedragen. De koper of 
overnemer verkrijgt zo de volledige onderneming.  

Er wordt algemeen aangenomen dat een 
share deal interessant is voor de verkoper of 
overdrager. Zoals uit het artikel ‘Bescherming van 
de meerwaarde op aandelen? Bescherm uw winst’ 
blijkt, moet de overdrager natuurlijke persoon 
geen belasting betalen wanneer de aandelen 
met winst verkocht worden. Het is hierbij wel 
belangrijk dat de verkoop kadert in het normaal 
beheer van privévermogen.  

Voor de overnemer is een share deal doorgaans 
minder interessant omdat de aankoopprijs van de 
aandelen niet fiscaal aftrekbaar is. De activa van 
de overgenomen vennootschap worden verder 
afgeschreven aan hun bestaande boekwaarde.  

De overdracht van aandelen is niet aan btw of 

registratierechten onderworpen. De koper kan 
de btw op kosten gemaakt voor de aankoop wel 
aftrekken, wanneer hij/ zij btw-plichtig is.  

Een share deal heeft als voordeel dat de 
continuïteit van de onderneming verzekerd is. 
Voor derden blijft de onderneming dezelfde. 
Enkel de identiteit van de aandeelhouders 
wijzigt. Daarnaast verandert er ook niets op 
administratief vlak. De onderneming behoudt 
haar btw-nummer en bankrekeningnummers. 
Ook lopende overeenkomsten moeten niet 
opnieuw onderhandeld worden.  

Het grote nadeel van een share deal is dat 
de overnemer aansprakelijk is voor claims 
van voor de overname. De risico’s kunnen 
op zekere hoogte wel contractueel afgedekt 
worden met uitgebreide garantieclausules in de 
overnameovereenkomst.  

Wat is een asset deal?  
Bij een asset deal of ‘overdracht van activa’ 
worden niet de aandelen van de vennootschap 
overgedragen, maar alle of bepaalde actieve 
bestanddelen van de onderneming. Een asset 
deal kan betrekking hebben op:  

• Bepaalde activa die worden overgedragen 
zoals bijvoorbeeld een fabriek, machines, …;  

• Bepaalde passiva van de onderneming 
worden overgedragen zoals bijvoorbeeld een 
schuldvordering; 

• Een bedrijfstak die wordt overgedragen; 

akte van overdracht dient per aangetekende brief 
overgemaakt te worden aan de verhuurder. De 
verhuurder heeft dertig dagen de tijd om een 
eventueel verzet tegen de handelshuuroverdracht 
kenbaar te maken. Reageert hij niet binnen die 
dertig dagen, dan wordt hij geacht ermee in te 
stemmen. Reageert de verhuurder wel binnen de 
termijn van dertig dagen, dan hebt u, als huurder, 
vijftien dagen tijd om in rechte op te komen 
tegen het verzet. 

Eenmaal de overdracht rond is en alle 
gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder 
overgedragen zijn aan de overnemer, wordt 
deze overnemer de rechtstreekse huurder van de 
verhuurder. Alle bepalingen van het bestaande 
handelshuurcontract blijven van toepassing. De 
hoofdhuurder kan geen rechten meer putten 
uit de overeenkomst met de verhuurder, maar 
blijft wel hoofdelijk gehouden tot nakoming 
van alle verplichtingen die voortvloeien uit de 
huurovereenkomst.

Wenst u hieromtrent meer uitleg of zoekt u 
begeleiding bij de overname/overdracht van uw 
handelszaak? Bij Marlex hebben we alle expertise 
onder één dak en staan wij u graag bij!

auteur

Lobke Pottie
lobke.pottie@marlex.be

Stefanie Claeys
stefanie.claeys@marlex.be
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• Een algemeenheid. Hiermee wordt bedoeld: 
het hele vermogen van de onderneming, alle 
activa en passiva van de onderneming worden 
overgedragen.  

 
Er wordt algemeen aangenomen dat een asset 
deal interessanter is voor de overnemer. De 
aanschaffingsprijs kan immers door de overnemer 
afgeschreven worden. Bovendien loopt de 
overnemer veel minder risico om geconfronteerd 
te worden met claims uit het verleden, gezien de 
overdrager in principe aansprakelijk blijft.  

Wanneer de activa met winst verkocht worden, 
zal er opnieuw een meerwaarde gerealiseerd 
worden. Hier zal de overdrager vennootschap wel 
belast worden aan een tarief van 25%. Normaal 
gezien moet de belasting onmiddellijk betaald 
worden, maar in bepaalde omstandigheden zal 
een gespreide taxatie mogelijk zijn.

Een asset deal is aan btw onderworpen, 
behalve wanneer het om de overdracht van 
een algemeenheid gaat. Wanneer het om 
een onroerend goed gaat, moeten er ook 
registratierechten van 12% betaald worden. 

Het grote voordeel ten opzichte van een share 
deal is dat u niet de hele onderneming moet 
overnemen of overdragen, maar slechts bepaalde 
bestanddelen. Het is daarom belangrijk om op 
voorhand goed af te spreken wat er overgedragen 
wordt. 

Wat is nu de beste keuze? 
De meest optimale keuze hangt af van de 
concrete omstandigheden van de overdracht.  
Het is belangrijk om op voorhand advies in te 
winnen en een grondig due diligence onderzoek 
uit te voeren. Zo kan de koper inzage krijgen in 
de financiële, operationele en andere gegevens 
van de onderneming. 

auteur

Annebel Vanhoorne
annebel.vanhoorne@marlex.be

Vergunningenproblema-
tiek bij overname van uw 
onderneming
Bij een overname van een onderneming dient 
men steeds te controleren of alle nodige 
vergunningen in orde zijn.

Vooreerst dient men uiteraard te controleren of 
de nodige stedenbouwkundige vergunningen 
en milieuvergunningen zijn aangevraagd 
en bekomen. Sinds 1 januari 2018 kunt u 
de stedenbouwkundige vergunning en de 
milieuvergunning samen aanvragen in één 
procedure: de omgevingsvergunning.

Controleer verder zeker of de 
handelsvestigingsvergunning in orde is voor de 
huidige handelsoppervlakte en branchering.

Wie een detailhandel wil exploiteren, moet immers 
niet alleen over de nodige stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen 
beschikken, maar in de meeste gevallen 
dient men eveneens te beschikken over een 
handelsvestigingsvergunning of sociaal-
economische machtiging.

De handelsvestigingsvergunning of sociaal-
economische machtiging betreft een speciale 
vergunning die vereist is voor elke kleinhandelszaak 
met een netto-verkoopoppervlakte van meer dan 
400 m², die toegankelijk is voor het publiek.

Deze vergunning dient te worden aangevraagd 
bij de gemeente van de vestigingsplaats.

Voor een beperkte uitbreiding en verhuizing van 
een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er 
een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Andere bijzondere relevante vergunningen 
zijn – afhankelijk van de branche – een 
terrasvergunning, een vergunning voor de 
plaatsing van reclamepanelen, een vergunning 
voedselveiligheid, e.d..

Indien de vergunningen niet in orde zijn, dient 
men in elk geval tijdig te zorgen voor regularisatie.

Let zeker ook op dat de bekomen vergunningen 
nog niet zijn vervallen.

Zo vervallen omgevingsvergunningen voor 
stedenbouwkundige handelingen of gemengde 
projecten indien niet binnen de twee jaar na het 
bekomen van de vergunning gestart is met de 
uitvoering van de bouwwerken. Daarnaast vervalt 
de omgevingsvergunning als de exploitatie van 
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Overnamefinanciering: 
Financiële steunverlening 
door de vennootschap 
zelf
Met de invoering van het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen werd 
de regelgeving versoepeld inzake financiële 
steunverlening door de vennootschap, bij 
de verkrijging van haar aandelen door een 
derde partij.  Maar wat houdt zo’n financiële 
steunverlening precies in? 

Financiële steunverlening: what’s in a 
name? 

Financial assistance, ook wel financiële 
steunverlening genoemd, is de situatie waarbij 
de (over te nemen) vennootschap krediet, 
kredietfaciliteiten of zekerheden stelt ten behoeve 
van een derde partij (= de koper), met het oog op 
de ondersteuning van die partij bij de verwerving 
van aandelen in de vennootschap. 

De targetvennootschap zelf verleent dus bijstand 
voor de financiering van diens overnamedeal. Dit 
kan verschillende vormen aannemen: eventueel 
zelf de middelen verstrekken, maar ook louter 
zekerheden stellen met het oog op het verkrijgen 
van financiering bij een andere kredietverstrekker. 

Van principieel verbod naar een – voor-
waardelijk – regime  

Financiële steun verleend door de 
doelwitvennootschap werd in het verleden (tot 
2006) door de Europese wetgever verboden 
en in sommige lidstaten zelfs strafbaar gesteld. 
Het verbod steunde op het idee dat het 
insolvabiliteitsrisico van de koper van de aandelen 
verschuift naar de target zelf, dit ten nadele 
van haar schuldeisers. De EU-wetgever schafte 
uiteindelijk op vraag van verschillende actoren op 
de overnamemarkt het verbod af, mits vervullen 
van wettelijke voorwaarden. In België werd het 
verbod nog gehanteerd tot 2009. 

Sinds 2009 is het toegestaan dat een 
targetvennootschap kan helpen om de 
financiering van de overname van haar aandelen 
rond te krijgen, maar niet onvoorwaardelijk. De 
opheffing van het verbod ging gepaard met 
het invoeren van enkele strikte voorwaarden 
die wel degelijk afschrikten om financiële steun 
te verlenen. Voornamelijk de vereiste om een 
verslag van het bestuursorgaan te publiceren in 
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waardoor 
ook de prijs voor de aandelen uit de doeken werd 
gedaan, vormde een hinderpaal. Tevens moest 
de verrichting in het verleden zowel bij de NV, 
als bij de BV, tegen ‘billijke marktvoorwaarden’ 
plaatsvinden, wat de rechtsleer als een té 
strikte voorwaarde beschouwde. Een niet-
marktconforme transactie was namelijk niet 
toegelaten, wat eventueel wél in het ruimere 
‘vennootschapsbelang’ kon zijn. 

de vergunde activiteit of inrichting niet binnen 
vijf jaar na het verlenen van de definitieve 
omgevingsvergunning aanvangt.

Een handelsvestigingsvergunning vervalt van 
rechtswege wanneer binnen vier jaar na de 
aflevering ervan de uitvoering van het project niet 
werd aangevat. De omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten van rechtswege vervalt 
dan weer indien de kleinhandelsactiviteiten niet 
aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de 
definitieve omgevingsvergunning.

Lopende vergunningen blijven geldig bij 
overname. U hoeft bij een overname van een 
bedrijf aldus geen nieuwe vergunning aan te 
vragen.

Wel dient u bij overname van de vergunning te 
zorgen voor een voorafgaande melding aan de 
bevoegde overheid.

Als gevolg van deze melding zal de procedure 

‘actualisatie als gevolg van de overdracht’ 
worden opgestart. Deze procedure betreft een 
louter administratieve handeling die aanduidt 
aan welke inrichting de omgevingsvergunning 
is gebonden. Dit heeft tot gevolg dat er een 
actualisering zal gebeuren van de vergunning, 
m.a.w. het toekennen van de actuele rubrieken 
voor alle ingedeelde activiteiten voor het geheel 
van de inrichting.

Voor bijstand bij de vergunningsproblematiek 
in het kader van uw overnametransacties kan u 
steeds bij de experten van de cel omgevingsrecht 
van Marlex terecht.

auteurs

Gregory Vermaercke
gregory.vermaerck@marlex.be



6

Het belang van 
goede contractuele 
clausules in een 
overnameovereenkomst
Het belang van juridische expertise bij de redactie 
van uw overnameovereenkomst kan niet worden 
onderschat. Een recent arrest van het Hof van 
Cassatie illustreert de moeilijkheden die een 
koper van aandelen ondervindt om in een post-
acquisitie geschil de begroting van zijn schade te 
bewijzen wegens een inbreuk op de verleende 
verklaringen en waarborgen.

Het Hof van Cassatie gaat met haar arrest 
van 4 december 2020 dieper in op de 
schadebegrotingsproblematiek voor de 
koper, wanneer de door de verkoper gegeven 
verklaringen en waarborgen (de zogenaamde 
“representations and warranties”) in de 
overnameovereenkomst nadien onjuist blijken te 
zijn.

Feiten onderliggend aan het arrest: 
In de voorliggende casus hadden de verkopers 
van aandelen van een vennootschap in de 
overnameovereenkomst volgende verklaringen 

en waarborgen verleend aan de kopers:

• Alle facturen uitgeschreven door de 
doelvennootschap voor geleverde prestaties 
zijn betaald of zullen uiterlijk zes maanden 
na vervaldatum betaald worden door de 
relevante schuldenaren;

• De boekhouding en de jaarrekening van de 
doelvennootschap werden opgesteld conform 
de geldende wetgeving en stemmen overeen 
met de werkelijke financiële toestand.

Echter bleken de verleende verklaringen en 
waarborgen nadien niet correct te zijn. Een aantal 
facturen voor een totaalbedrag van 368.459,86 
euro bleken niet betaald te zijn en het overgrote 
merendeel ervan bleek om vorderingen te gaan 
op schuldenaren die al jaren insolvabel waren. 
Daarnaast bleek een waarborg ten belope van 
34.633,37 euro zoals opgenomen in de balans 
niet afdwingbaar te zijn wegens het faillissement 
van de waarborgsteller.

Uiteindelijk werden de verkopers gedagvaard 
door de kopers (nieuwe aandeelhouders) en 
de verkochte doelvennootschap, teneinde 
schadevergoeding te bekomen. In eerste aanleg 
werd de vordering van de kopers en de verkochte 
doelvennootschap ongegrond verklaard. 

Het Hof van Beroep te Gent hervormde het 

Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen in 2019 werd 
de regeling omtrent financiële steunverlening 
versoepeld. De afschrikkende voorwaarden 
werden bijgesteld, zodat voornamelijk de BV 
voortaan op een meer soepele wijze gebruik 
kan maken van de regeling. Zo dient er wel 
nog een verslag van het bestuursorgaan te 
worden opgesteld, maar de publicatie ervan in 
het Belgisch Staatsblad is voortaan bij een BV 
niet meer verplicht. Bij de NV hoeft het verslag 
inhoudelijk niet meer openbaar gemaakt te 
worden, maar wél het onderwerp (namelijk 
financiële steunverlening). De vereiste van billijke 
marktvoorwaarden wordt voor een BV in het 
algemeen niet meer gesteld. Deze voorwaarde 
geldt wel nog voor een NV. 

Conclusie: Financiële steunverlening kan 
voortaan wél 

Mits vervulling van de wettelijke voorwaarden 
zijn in tegenstelling tot vroeger, verschillende 

modaliteiten van financiële steun door de 
vennootschap nu wel degelijk denkbaar, zoals 
het verstrekken van krediet, kredietfaciliteiten of 
zekerheden. Zo kan de vennootschap voortaan 
bijvoorbeeld borg staan voor de financiering die 
een derde aangaat bij een bank. 

De versoepelingen in het huidig recht vormen dus 
wel degelijk een vooruitgang voor de financiering 
van uw overname en zeker in het geval het een 
overname van een BV betreft.  

De advocaten bij Marlex zijn kan-wél-juristen 
en bieden u graag persoonlijk advies om de 
financiële steun voor uw overname rond te 
krijgen.

auteur

Larissa Blondeel
larissa.blondeel@marlex.be
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vonnis en kende een schadevergoeding toe 
aan de kopers, die één op één overeenstemde 
met de som van het totaalbedrag van de niet-
betaalde facturen (368.459,86 euro) en de niet-
afdwingbare waarborg (34.633,37 euro). De 
verkopers tekenden cassatieberoep aan tegen 
het arrest van het Hof van Beroep.

Beoordeling door het Hof van Cassatie:
Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest van 
het Hof van Beroep van Gent en maakte bij haar 
beoordeling een duidelijk onderscheid tussen de 
persoonlijke schade van de kopers en de schade 
van de verkochte doelvennootschap. Volgens 
het Hof van Cassatie kunnen de kopers enkel 
opkomen voor de vergoeding van de schade die 
zij zelf hebben geleden en niet voor de schade 
die de doelvennootschap treft. 

Daarbij valt de schade van de kopers niet zomaar 
één op één te vereenzelvigen met de schade op het 
niveau van het vennootschapsvermogen. Zo moet 
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de 
fiscale aftrek van de niet-inbare facturen en de 
impact hiervan op het vennootschapsvermogen. 

Aangezien uit de motivering van het arrest van 
het Hof van Beroep niet bleek dat de onjuiste 
voorstelling van de zaken op het niveau van 
de doelvennootschap, had geleid tot een 
overeenkomstige persoonlijke schade (en een 
overeenkomstig waardeverlies van de aandelen) 
voor de kopers, werd het arrest van het Hof van 
Beroep door Cassatie uiteindelijk vernietigd.

Conclusie
Het arrest van het Hof van Cassatie illustreert 
de moeilijkheden van kopers van aandelen om 
na overname de begroting van hun schade te 
bewijzen wegens een inbreuk op de verleende 
verklaringen en waarborgen. De oplossing voor 
deze problematiek ligt echter in een goede 
redactie van contractuele clausules omtrent 
schaderegeling in de overnameovereenkomst. 

Indien de overnameovereenkomst van 
de voorliggende casus een duidelijke 
schadebegrotingsclausule had voorzien,  dan 
had dit voor de kopers bij het vorderen van 
een schadevergoeding heel wat problemen 
kunnen besparen.  Een voorbeeld van een 
dergelijke clausule is “een euro-per-euro 
clausule” waarbij partijen contractueel bepalen 
dat net de redenering van het Hof van Beroep 
wordt gevolgd. Het nominale bedrag van de 
schade aan of de verkeerde weergave van 
het vennootschapsvermogen zal dan ook het 
nominale bedrag zijn dat de aandeelhouder als 
schadevergoeding kan vorderen. 

Kortom: het belang van juridische expertise bij 
de redactie van uw overnameovereenkomsten 
kan niet worden onderschat en kan u uiteindelijk 
heel wat moeilijkheden nadien besparen. Marlex 
biedt u de geschikte expertise aan om u te 
begeleiden en te adviseren bij elk aspect van uw 
bedrijfsoverdracht- of overname.

auteur

Lobke Pottie
lobke.pottie@marlex.be
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Tips om de waarde van 
uw onderneming te 
maximaliseren
Bij een bedrijfsovername kijkt men naar de 
ondernemingswaarde op één specifiek moment, 
namelijk wanneer u aan de onderhandelingstafel 
zit. Vooraleer dit moment er is, kunt u daarop 
alvast anticiperen, zodat u het maximale uit uw 
onderneming kan halen. Het is daarom een must 
om tijdig met de voorbereidingen te beginnen.

In deze nieuwsbrief bezorgen wij u een aantal 
tips waarmee uzelf aan de slag kunt om uw 
onderneming klaar te maken voor een (potentiële) 
overname, waarbij vooral de winstcapaciteiten 
naar voren worden gebracht. 

Vooraf: waardebepaling is geen exacte 
wetenschap

Bij het waarderen van een onderneming is het 
vertrekpunt de balans en de resultatenrekening. 
Aan deze cijfergegevens worden dan bepaalde 
elementen toegevoegd, zoals een risicofactor, 
waarmee vervolgens bepaalde berekeningen 
worden gemaakt. Deze formules gaan van vrij 
eenvoudig (zoals de substantiële methode) tot vrij 
ingewikkelde en technische calculaties (zoals de 
discounted cashflow-methode). De uitkomsten 
van deze berekeningen spelen mee aan de 
onderhandelingstafel en worden soms gebruikt 
als onder- of bovengrens. De waardebepaling 
verschilt natuurlijk van de “prijs” die de koper 
uiteindelijk voor de onderneming betaalt, 
hetgeen het resultaat is van onderhandelingen.

1 | Schrap persoonlijke goederen en 
“non-values” uit de balans

Het is voor de meeste ondernemers niet 
onbekend om een gsm, laptop of wagen aan 
te kopen via de vennootschap. Echter is het 
voor een potentiële koper niet interessant om 
dergelijke activabestanddelen te zien verschijnen 
op de balans, aangezien deze niet bijdragen 
tot het genereren van opbrengsten. Hetzelfde 
geldt voor de zogenaamde “non-values”. Dit zijn 
activabestanddelen die niet bestemd zijn voor de 
hoofdactiviteit van de onderneming, waardoor 
zij geen bijzondere waarde hebben en dus ook 
niet leiden tot toekomstige cashflow voor de 
onderneming. Dit zijn bijvoorbeeld onroerende 
goederen die louter door de vennootschap 
worden aangehouden.

2 | EBITDA optimaliseren: kosten verlagen 
en opbrengsten verhogen

De EBITDA (oftewel Earnings Before Interest 
Taxes Depreciation and Amortization) wordt 
vaak in aanmerking genomen als maatstaf voor 
de waardering van een onderneming. Kort door 
de bocht is de EBITDA de operationele cashflow. 
Dit zijn de bedrijfsopbrengsten voor de aftrek 
van interesten, belastingen, afschrijvingen en 
waardeverminderingen. U kunt de EBITDA 
verhogen door enerzijds uw kosten te verlagen 
en anderzijds uw opbrengsten te verhogen.

Vaak zijn ondernemers het gewoon om veel 
kosten te maken om zo hun bedrijfsresultaat 
naar beneden te halen, om op die manier minder 
belastingen te moeten betalen. Maar in de 
aanloop van een verkoop is het beter om deze 
mentaliteit te wijzigen, waarbij u nadenkt over 
elke kost en u alle investeringsplannen grondig 
evalueert. De snelste manier om uw cashflow te 
vergroten is namelijk het snijden in kosten door 
simpelweg minder geld uit te geven. Langs de 
andere kant is het aan te raden om de focus van 
uw business te verleggen naar activiteiten met de 
hoogste rentabiliteit en overwegen om de omzet 
zonder toegevoegde waarde af te bouwen.

3 | Normalisaties
Het is de taak van de verkoper om na te gaan 
in welke mate de boekhouding de correcte 
bedrijfseconomische waarheid weerspiegelt. 
Vaak is dat niet het geval en zullen er een aantal 
correcties moeten gebeuren. De overnemer is 
namelijk enkel geïnteresseerd in het “normaal 
resultaat”.

Een aantal voorbeelden van normalisaties 
zijn: schrappen van kosten en opbrengsten 
die geen deel uitmaken van de werkelijke 
bedrijfsvoering, wegwerken R/C, activa en 
passiva opnemen tegen de actuele en reële 
waarde (het boeken van waardeverminderingen 
en waardevermeerderingen), eliminatie van 
eenmalige en uitzonderlijke resultaten die er 
in andere jaren niet zijn, verrekening “normaal” 
ondernemersloon, herberekening afschrijvingen, 
e.d.

4 | Zorg voor een duidelijke rapportering
Wanneer u een geïnteresseerde koper heeft, 
zal deze uiteraard willen weten “wat” hij 
koopt en meer in het bijzonder welke lijken de 
vennootschap eventueel in de kast heeft. In de 
meeste gevallen zal men een due diligence 
onderzoek uitvoeren. Dit betekent een grondig 
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onderzoek met de bedoeling om een duidelijk 
beeld te vormen van de vennootschap, zodat men 
met kennis van zaken kan beslissen om al dan niet 
de onderneming te kopen en om zeker te zijn dat 
de prijs correct is. Met andere woorden, zal de 
potentiële koper de waarde, de aantrekkelijkheid 
en de risico’s van de onderneming analyseren. 
Het is daarbij niet enkel belangrijk dat de 
hiervoor aangereikte informatie correct is, maar 
ook de manier waarop en de snelheid waarmee 
ze geleverd wordt, is van belang. Investeren in 
een snelle en juiste rapportering is dus zeker de 
moeite waard.

auteur

Elise Claeys
elise.claeys@marlex.be

Connect & Learn bij Marlex

Een bedrijfsovername:  
wat met de financiering en de waardebepaling?

Een bedrijfsovername is vaak een once in a lifetime experience die niet 
tot de core business van een ondernemer behoort. Vaak komt er heel 

wat bij kijken en is een grondige voorbereiding een must. Vooraf dient u 
zich bijvoorbeeld de vraag te stellen of u de handelszaak (asset deal) of 

de aandelen (share deal) wil (ver)kopen? Het moeilijkste gedeelte bij een 
overname blijft natuurlijk het bepalen van de juiste (ver)koopprijs. Tot 

slot dient een bedrijfsovername ook gefinancierd te worden.

Kom op donderdag 18 november meer te weten over deze topics en blijf 
nadien gezellig napraten met een drankje en een hapje.

programma  
18u45 onthaal | 19u00 seminarie 

19u45 napraten en mogelijkheid tot vragen stellen 
 

sprekers 
Marc D’hoore en Elise Claeys

 
praktisch 

donderdag 18 november 2021 van 18.45 tot 21.30 uur 
Marlex, Dirk Martensstraat 23, 8200 Brugge 

gratis deelname inclusief receptie en cursusmateriaal 

meer info & inschrijving? marlex.be
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Bedrijfsoverdracht: wat 
met uw personeel?
De overdracht van een onderneming brengt 
niet enkel gevolgen mee voor de overdrager 
en de overnemer, de klanten, de leveranciers … 
maar ook voor uw personeel. Er is immers een 
oude werkgever (de overdrager) en een nieuwe 
werkgever (de overnemer). Het is dan ook 
belangrijk om vooraleer u een bedrijf overlaat 
of overneemt, goed voorbereid te zijn en een 
duidelijk zicht te hebben op uw rechten en 
plichten tegenover uw (toekomstig) personeel.

Wat is een overdracht van onderneming 
in de zin van “CAO 32bis”?

Bij een overdracht van onderneming “in de zin 
van CAO nr. 32bis”, zijn er drie voorwaarden 
vervuld, namelijk:

1. Wijziging van werkgever: de 
bedrijfsoverdracht moet een wijziging van 
de juridische werkgever tot gevolg hebben. 
Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij een 
bedrijf dat wordt overdragen middels loutere 
overdracht van de aandelen (“share deal”), 
want dan blijft de juridische werkgever 
dezelfde, enkel de aandelen veranderen van 
hand. Bij een verkoop van een bedrijfstak 
van vennootschap A naar vennootschap B 
(“asset deal”), is dit wel het geval;

2. Overgang van onderneming: verderzetting 
van een onderneming, vestiging of afdeling, 
die een georganiseerd geheel vormt 
van mensen en middelen, en die na de 
overdracht haar identiteit behoudt;

3. Krachtens overeenkomst: betekent dat 
de overdracht kadert in “contractuele 
betrekkingen”, wat vrij ruim wordt 
geïnterpreteerd.

Enkel indien voldaan is aan deze drie voorwaarden, 
kan er gesproken worden van een overdracht 
van onderneming in de zin van CAO 32bis en 
zijn onderstaande principes van toepassing. 
Hiermee is ook gezegd dat over het al dan niet 
vervuld zijn van deze voorwaarden, in de praktijk 
veel discussie kan rijzen, vooral over het tweede 
criterium.

1 Zie bijvoorbeeld: Arbrb. Antwerpen 12 oktober 1981, RW 1981-82, 2749; Arbh. Bergen 29 mei 1995, J.T.T. 1996, 171.

2 Zie bijvoorbeeld: Arbh. Luik 27 juni 2006, J.T.T. 2006, 413

Treden de werknemers automatisch in 
dienst van de nieuwe werkgever?

Ja. Een eerste vuistregel bij de overgang 
van de onderneming is dat alle betrokken 
arbeidsovereenkomsten moeten worden 
overgenomen. Alle werknemers die in dienst 
waren van de oude werkgever en die deel 
uitmaken van de overgedragen entiteit, treden 
door het loutere feit zelf van de bedrijfsovername 
automatisch (“van rechtswege”) in dienst van de 
nieuwe werkgever.

Er “kan” volgens sommige rechtspraak geen 
overeenkomst worden gesloten tussen de 
verkrijger en de vervreemder waarbij wordt 
bepaald welke werknemers wel en welke niet 
mee overgaan1.

Correcter is het te stellen dat in de relatie tussen 
de overlater en de overnemer wel dergelijke 
overeenkomst kan worden gesloten, maar dat die 
niet tegenstelbaar is aan de werknemers2.

Moeten de werknemers een nieuwe ar-
beidsovereenkomst ondertekenen bij de 
overnemer?

Nee. Aangezien de op het tijdstip van de 
overdracht bestaande arbeidsovereenkomsten 
van rechtswege overgaan op de verkrijger, 
betekent dit dat er geen nieuwe overeenkomst 
moet worden afgesloten met de nieuwe werkgever. 
De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft 
voortbestaan en wordt verder uitgevoerd onder 
dezelfde voorwaarden als voorheen.

In de praktijk wordt er wel vaak een “nieuwe” 
arbeidsovereenkomst getekend met de 
overnemer, of wordt een bijlage gesloten bij de 
bestaande overeenkomst (de zgn. “tripartite” 
overeenkomst), waarbij de overdrager, de 
overnemer en de werknemer bevestigen dat 
het gaat om een overdracht van onderneming 
onder gelding van CAO 32bis, de datum van 
de overgang naar de nieuwe werkgever, en het 
behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Moet de overnemer de loon- en arbeids-
voorwaarden die van toepassing waren 
bij de overdrager, behouden?

Ja en nee. De werknemers gaan over naar de 
overnemer met “behoud van hun bestaande 
rechten en plichten”. De verkrijger moet dus de 
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op het ogenblik van de overdracht bestaande 
loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren, 
zonder dat hij deze eenzijdig kan wijzigen. Ook de 
opgebouwde anciënniteit wordt behouden (in de 
mate dat daaraan rechten en plichten verbonden 
waren bij de overdrager).

Dit laat echter zijn recht om over de loon- en 
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen of om 
deze in onderling overleg aan te passen, onverlet.

De werkgever heeft bovendien de mogelijkheid om 
binnen bepaalde grenzen de arbeidsvoorwaarden 
toch eenzijdig te wijzigen, wanneer dit om 
economische redenen noodzakelijk is. Dit 
wijzigingsrecht van de werkgever heeft echter 
enkel betrekking op arbeidsvoorwaarden die 
voor de partijen niet essentieel zijn.

Belangrijk is dat die loon – en arbeidsvoorwaarden 
bij de nieuwe werkgever enkel van toepassing 
zullen zijn op het overgenomen personeel, niet 
op het personeel dat hij al zelf in dienst had noch 
op nieuwe aanwervingen.

Hier ligt dus een heel “speelveld” voor de 
werkgever, de werknemers, de vakbonden en 
de sociale overlegorganen om te komen tot een 
harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Kan mijn personeel zich verzetten tegen 
de overdracht van zijn arbeidsovereen-
komst?

Nee. Het automatisch karakter van de overdracht 
van de arbeidsovereenkomst heeft tot gevolg dat 
de werknemer zijn arbeidsovereenkomst niet als 
beëindigd kan beschouwen. Zijn toestemming is 
niet vereist.

Dit doet echter geen afbreuk aan zijn of haar 
recht om de arbeidsrelatie met de verkrijger niet 
verder te zetten. In dat geval zal de werknemer 
na de overdracht gewoon zelf ontslag moeten 
nemen.

Het omgekeerde geldt echter ook: indien de 
overnemer weigert om het personeel, dat van 
rechtswege in dienst is getreden, te werk te 
stellen, dan staat dit gelijk met een (impliciet) 
ontslag door de nieuwe werkgever en hebben de 
werknemers recht op een opzeggingsvergoeding.

Moet ik het personeel inlichten van mijn 
plannen om het bedrijf over te dragen?

Ja. Belangrijk is om hierbij te wijzen op de 
voorafgaande informatie- en raadplegingsplicht 
van de werkgever. Het is ondertussen duidelijk dat 
de overgang van een onderneming ingrijpende 

gevolgen kan hebben voor de werknemers. 
Zij worden immers geconfronteerd met een 
nieuwe werkgever en komen in een ander 
bedrijf, in vaak andere arbeidsomstandigheden 
terecht. Daarom is de overdrager verplicht om 
informatie te geven aan en raad in te winnen 
bij de vertegenwoordigingsorganen van de 
werknemers. Het gaat om de datum en de reden 
van de bedrijfsoverdracht, de gevolgen van die 
overdracht voor de werknemers en ten slotte 
van de maatregelen die ten aanzien van de 
werknemers zullen worden genomen.

De informatie moet worden gegeven vooraleer 
de overname wordt bekend gemaakt of 
doorgevoerd. Is er geen ondernemingsraad, dan 
bezit de syndicale afvaardiging over dezelfde 
bevoegdheden als de ondernemingsraad. In de 
ondernemingen waar er geen ondernemingsraad 
noch een syndicale afvaardiging is, moeten de 
werknemers zelf vooraf in kennis worden gesteld.

Een goede communicatie van beide zijden komt 
een vlot verloop van de bedrijfsoverdracht zeker 
ten goede.

Is de werknemer betrokken bij een over-
dracht van onderneming, beschermd te-
gen ontslag?

Ja. Een overgang van onderneming mag op 
zichzelf geen reden tot ontslag vormen voor de 
vervreemder of de verkrijger.

Ontslag wegens dringende reden of wegens 
redenen van economische, technische of 
organisatorische aard ten gevolge van de 
overgang blijft wel mogelijk.

Ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd omdat de overgang een aanzienlijke 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele 
van de werknemer tot gevolg heeft, wordt de 
arbeidsovereenkomst geacht te zijn verbroken 
door toedoen van de werkgever.

Een precies bepaald begin- en eindpunt van 
de ontslagbescherming is er niet. Bovendien 
wordt er door CAO 32bis niet in een concrete 
sanctie voorzien bij het niet naleven van deze 
ontslagbescherming.

De vraag rijst dan ook hoe de schade die de 
werknemer lijdt, moet worden hersteld.  Hierover 
zijn de meningen in de Belgische rechtspraak 
verdeeld: de meerderheidsstrekking sanctioneert 
de schending van de ontslagbescherming 
met een schadevergoeding (bovenop de 
opzeggingsvergoeding). Er zijn echter ook enkele 
uitspraken bekend waarin wordt geoordeeld dat 
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het ontslag zelf nietig is en dus onbestaande3/4.

In dat laatste geval blijft de arbeidsovereenkomst 
bestaan, zodat de werknemer aan de overnemer 
mag vragen om de uitvoering ervan verder te 
zetten. Doet de overnemer dit niet, dan moet de 
werknemer – vooraleer hij een schadevergoeding 
van de overnemer kan vorderen – ofwel 
vaststellen dat de overnemer door zijn houding 
de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft, 
ofwel de gerechtelijke ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst vorderen.

3 [3] Arbrb. Charleroi 22 november 1999, Soc.Kron. 2001, 50.

4 Arbrb. Brussel 23 maart 2009, onuitg., aangehaald door N. THOELEN, Conventionele overgang van ondernemingen,  
 Gent, Larcier, 2015, 193.

Mede-auteur(s): Alexia Hoste en Charlotte 
Knockaert

auteur

Marc D’hoore
marc.dhoore@marlex.be

Persoonlijke adviesgesprekken bij Marlex

in kader van Week van de Bedrijfsoverdracht 
In kader van Week van de Bedrijfsoverdracht kunnen er gratis 

adviesgesprekken omtrent bedrijfsoverdrachten worden ingepland.  
We staan u te woord bij ons op kantoor of online.

Stuur uw aanvraag naar advocatenkantoor@marlex.be en we kijken voor 
een gepast moment in de agenda’s. Schets alvast even kort de situatie 

en voeg uw contactgegevens toe.

wanneer? 
 van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november

meer info & uw gesprek aanvragen?  
marlex.be
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Belasting van de 
meerwaarde op 
aandelen?  
Bescherm uw winst 
Indien u overweegt uw onderneming over te 
laten, zal veelal aangestuurd worden op een 
overdracht door een verkoop van aandelen. 
Vooral de verkoper doet er goed aan aan te 
sturen op een verkoop van aandelen in de hoop 
een vrijgestelde meerwaarde op die aandelen 
te realiseren. Maar wanneer kan u genieten van 
dergelijke vrijgestelde meerwaarde op aandelen?  

De winst die u maakt bij de verkoop van aandelen 
(verkoopprijs min aankoopprijs) krijgt de naam 
meerwaarde op aandelen. Meerwaarden op 
aandelen worden in de personenbelasting en 
in de vennootschapsbelasting verschillend 
behandeld.  

Meerwaarde op aandelen in de vennoot-
schapsbelasting  

Allereerst is er de situatie waarin de vennootschap 
zijn aandelen in een dochtervennootschap 
verkoopt aan een derde. De winst of meerwaarde 
uit deze verkoop is in principe belastbaar in de 
vennootschapsbelasting. Tenzij de vennootschap 
aan de hieronder omschreven cumulatieve 
voorwaarden voldoet, dan kan zij de volledige 
winst behouden en betaalt ze geen belasting.  

Ten eerste moet uw vennootschap een participatie 
van minstens 10% hebben in het kapitaal van de 
dochtervennootschap. Aan deze voorwaarde 
is ook voldaan wanneer uw participatie in de 
dochtervennootschap minstens 2.500.000 euro 
bedraagt. Wanneer dit niet geval is, moet de 
tweede voorwaarde zelfs niet meer bekeken 
worden. De meerwaarde is dan resoluut aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen.  

Ten tweede moet uw vennootschap -om van 
de vrijstelling te kunnen genieten- gedurende 
een ononderbroken periode van 1 jaar eigenaar 
zijn van de aandelen. Wanneer dit niet het geval 
is, moet er opnieuw vennootschapsbelasting 
betaald worden.  

Bovenstaande criteria zijn zeer duidelijk en niet 
voor discussie vatbaar, wat ook meteen het grote 
voordeel vormt ten aanzien van de regelgeving in 
de personenbelasting.  

De invulling van de criteria die gehanteerd 

worden in de personenbelasting, zijnde het 
normaal beheer van het privé-vermogen en de 
speculatie, heeft reeds aanleiding gegeven tot 
enorm veel discussies tussen belastingplichtige 
en fiscus. Deze criteria spelen bij een beoordeling 
in de vennootschapsbelasting geen rol.  

Meerwaarde op aandelen in de personen-
belasting 

Ten tweede is er de situatie waarbij u als 
aandeelhouder-natuurlijke persoon zelf uw 
aandelen in de vennootschap verkoopt aan 
een derde1 en winst realiseert. Het verschil 
met de vorige situatie is dat hier de aandelen 
aangehouden en verkocht worden door een 
natuurlijke persoon, niet door een vennootschap. 

In de personenbelasting zijn meerwaarden op 
aandelen in principe vrijgesteld. De meerwaarde 
die men realiseert naar aanleiding van de 
overdracht onder bezwarende titel van privé 
gehouden aandelen wordt niet onderworpen aan 
belasting. 

Enkel in de mate de meerwaarde (a) een 
beroepsmatig karakter zou vertonen, of (b) indien 
de aandelen werden verkocht aan een buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde 
vennootschap of (c) indien de gerealiseerde 
meerwaarde het gevolg is van verrichtingen 
die vallen buiten een normaal beheer van 
privévermogen of speculatie uitmaken, zal de 
meerwaarde respectievelijk belast worden als 
beroepsinkomen (a)(progressief tarief) of als 
divers inkomen (b & c)(33%). 

Vooral het laatste criterium geeft aanleiding tot 
heel wat discussie. In het algemeen kan worden 
aangenomen dat het een norm ale verrichting 
van beheer van privévermogen betreft wanneer 
die verrichting niet met speculatieve bedoeling 
geschiedt en ze niet door herhaling de aard van 
een winstgevende bezigheid krijgt. Of u van 
de vrijstelling zal kunnen genieten zal telkens 
een feitenkwestie zijn die in concreto dient 
beoordeeld te worden.  Dit heeft reeds aanleiding 
gegeven tot enorm veel discussies met de fiscus. 
Enkele van de voornaamste knipperlichten 
waarop de fiscus zich baseert om te besluiten 
tot een al dan niet normale verrichting van 
beheer van privévermogen zijn: de termijn dat 
de aandelen in het bezit waren, de aanwezigheid 
van economische motieven voor de verkoop en 
de complexiteit van de verrichtingen.  

Daarnaast wordt ook elke vorm van speculatie 
belast. Om te bepalen of er sprake is van 
speculatie, kijkt de fiscus naar uw intentie op het 
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moment van de aankoop van de aandelen. Hebt u 
de aandelen gekocht met als doel winst te maken 
wetende dat er een risico bestond op verlies, ook 
dan zal rekening moeten worden gehouden met 
een taxatie van de meerwaarde aan 33% (divers 
inkomen). 

Rekening houdend met de omvang van de 
meerwaarde die vaak wordt gerealiseerd bij een 
verkoop van aandelen en de financiële impact bij 
een eventuele taxatie van de meerwaarde, is het 
belangrijk bij aanvang van de onderhandelingen 
stil te staan bij de vraag of de meerwaarde zeker 
vrijgesteld zal zijn van belasting of er gelet op de 
specifieke feitelijke context een risico op taxatie 
bestaat. Indien dergelijk risico niet kan uitgesloten 
worden, is het belangrijk hier bij de prijsbepaling 
rekening mee te houden.

auteur

Elke Malfait
elke.malfait@marlex.be 

Advies bij Marlex?  
Maak gebruik van de 
kmo-portefeuille
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel 
waardoor een onderneming financiële 
steun van de Vlaamse overheid krijgt voor 
de aankoop van diensten van Marlex, zoals 
opleidingen en adviezen.

Komt uw onderneming in aanmerking 
voor een subsidie?

Bekijk de voorwaarden voor een subsidie op 
de website van de kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidies kan u krijgen?
U kan per jaar steun aanvragen tot uw 
persoonlijke maximum is bereikt of tot het 
budget van de portefeuille is uitgeput. 

Hoeveel subsidie u kan krijgen, is afhankelijk 
van de grootte van je onderneming. Een 
kleine onderneming die investeert in 
opleiding en advies kan 30% steun genieten.  
Je ontvangt maximaal 7.500 euro steun per 
jaar. Een middelgrote onderneming die 
investeert in opleiding en advies, kan 20% 
steun genieten. U krijgt maximaal 7.500 euro 
per jaar.

meer info
advocatenkantoor@marlex.be 
marlex.be/kmo-portefeuille 
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Legal architects
Marlex is een multinichekantoor met verschillende 
expertises onder één dak en die willen we graag 
met u delen. Maak hieronder kennis met onze 
verschillende experts.

Marc D’hoore
Marc is gedreven door het 
ondernemingsrecht. Dankzij 
zijn ervaring heeft hij 
expertise in verschillende 
domeinen, waaronder M&A, 
vennootschapsrecht, commercieel 
recht en vastgoedrecht. Met zijn overkoepelende 
blik geeft hij het gepaste juridisch advies voor uw 
onderneming.

 marc.dhoore@marlex.be

Gregory Vermaercke 
Gregory is gespecialiseerd in 
overheids- en omgevingsrecht. 
Concreet kan hij u helpen 
met vergunningsaanvragen, 
beroepsprocedures en procedures 
bij de Raad van State of Raad voor 
Vergunningenbetwistingen. Daarnaast is h i j 
ook thuis in het argrarisch recht (mestwetgeving, 
pacht…), hernieuwbare energie en machinebouw 
en technische installaties.

 gregory.vermaercke@marlex.be

Els De Rammelaere
Els is gedreven door juridisch 
ondernemerschap. Ze ging aan 
de balie in 1992 en verrijkte de 
voorbije jaren haar juridische 
kennis met expertise uit de 
overheidssector. Binnen het kantoor 
versterkt ze de afdeling overheid en omgeving. 
Ook met bouw- en vastgoeddossiers helpt ze u 
graag.

 els.derammelaere@marlex.be

Nick De Wint
Nick studeerde in 2000 af als 
graduaat bedrijfsbeheer-
rechtspraktijk aan de Howest, 
departement Simon Stevin te 
Brugge. Vervolgens studeerde hij 
Rechten aan de Universiteit Gent, 

waar hij afstudeerde als licentiaat in 2004. Het 
jaar erop behaalde Nick er ook het diploma 
Criminologische wetenschappen. Hij was actief 
als advocaat aan de toenmalige Balie Brugge van 
september 2005 tot en met maart 2018. Daarnaast 
was hij tussen 2015 en 2018 ingeschreven op het 
Nederlands landelijk tableau van advocaten en 
verbonden aan de Balie Middelburg-Breda. 

Na even voor de overheid (o.a. Provincie West-
Vlaanderen) gewerkt te hebben, is Nick op 
heden opnieuw actief in de wereld van de 
advocatuur. Gelijktijdig is hij altijd actief gebleven 
als legal consultant/juridisch gemachtigde in 
Nederland. Nick legt zich vooral toe op dossiers 
die verband houden met het omgevings- en 
handhavingsrecht. Tevens is hij het aanspreekpunt 
in het kantoor voor dossiers die hun procedureel 
verloop kennen in Nederland.

Sinds februari 2020 is Nick opnieuw ingeschreven 
op het Nederlandse tableau én is hij houder van 
het certificaat voor het voeren van strafrechtelijke 
procedures voor het Hof van Cassatie. Daarnaast 
werd Nick benoemd als plaatsvervangend rechter 
in het vredegerecht van het tweede kanton 
Oostende.

 nick.dewint@marlex.be

Lobke Pottie
Lobke heeft zich gedurende 
haar professionele loopbaan 
gespecialiseerd in het 
vennootschaps- en handelsrecht, 
alsook in het fiscaal recht. Ze 
behaalde in 2010 het diploma master 
in de rechten aan de Universiteit Gent e n 
volgde daarna nog een bijkomend postgraduaat 
in het fiscaal recht aan de Vrije Universiteit 
Brussel in 2016, alsook een postgraduaat in het 
vennootschapsrecht aan de Brugge Business 
School in 2016.

 lobke.pottie@marlex.be

Elke Malfait
Elke heeft een bijzondere 
expertise opgebouwd in 
ondernemingsfiscaliteit. Ze heeft 
een master na master Fiscaliteit 
gevolgd aan de universiteit Gent. 
Daarnaast heeft ze een postgraduaat 
in accountancy en controlling gevolgd aan 
Brugge Business school. Voor fiscale geschillen 
kunt u eveneens bij haar terecht.

 elke.malfait@marlex.be
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Stijn Berlamont
Stijn behaalde zijn master in de 
rechten aan de Universiteit van 
Gent in 2013 en heeft zich daarna 
verder gespecialiseerd met een 
Master in het Vennootschapsrecht 
aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven. Hij is voornamelijk actief in M&A en in 
het vennootschapsrecht.

 stijn.berlamont@marlex.be

Daan Vandenbroucke
Daan studeerde begin 2019 af 
als master in de rechten aan de 
Universiteit Gent en begon kort 
daarna zijn stage bij Marlex. 
Hij is voornamelijk actief in het 
omgevingsrecht.

 daan.vandenbroucke@marlex.be

Elise Claeys
Elise behaalde in 2015 haar diploma 
accountancy en fiscaliteit, waarna 
ze in 2020 haar Master in de 
Rechten aan de Universiteit van 
Gent heeft behaald. Ze heeft 
zich gedurende haar studiejaren 
gespecialiseerd in fiscaliteit en het 
ondernemingsrecht in ruime zin.

 elise.claeys@marlex.be

Stefanie Claeys
Stefanie behaalde in 2014 haar 
diploma Master in de Rechten aan 
de Universiteit van Gent. In 2015 
behaalde ze het diploma Master 
in het Notariaat, tevens aan de 
Universiteit van Gent. Haar loopbaan 
begon in het notariaat, waar ze werkzaam was 
van 2015 tot 2021. In augustus 2021 startte haar 
stage bij Marlex.

 stefanie.claeys@marlex.be

Larissa Blondeel
Larissa behaalde in 2021 haar 
masterdiploma Rechten aan de 
Universiteit Gent. Gepassioneerd 
door het vennootschapsrecht en 
in het bijzonder m&a, begon zij 
kort daarna haar stage bij Marlex.

 larissa.blondeel@marlex.be

Annebel Vanhoorne
In 2020 studeerde Annebel af als 
Master in de Rechten aan de 
KU Leuven. Ze specialiseerde 
zich daarna in fiscaal recht en 
behaalde in 2021 haar diploma 
Master in de Fiscaliteit tevens aan 
de KU Leuven. In september 2021 startte ze haar 
stage bij Marlex.

 annebel.vanhoorne@marlex.be

Vragen? Wij staan klaar voor u.


