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voor de cijferberoeper

Marlex onderscheidt zich van andere kantoren door meer te zijn dan advocaten. 
Wij staan zowel de onderneming als haar accountants, boekhouders en financieel 
adviseurs bij met juridisch vakmanschap, niet als externe adviseurs, maar als 
betrokken partner. Om de best mogelijke oplossing voor een welbepaalde cliënt te 
kunnen aanbieden, zien wij het als een noodzaak hierbij zeer nauw samen te werken 
met de accountant, boekhouder of financieel adviseur van de onderneming.  

Binnen het kantoor wordt gewerkt met diverse teams van advocaten met elk hun 
expertise, waardoor er niet alleen vlug kan geschakeld worden, maar u ook voor 
wat betreft alle juridische kwesties waarmee u te maken krijgt, bij ons terecht kunt. 
Doordat wij experts hebben in elk domein fungeren wij vaak als eerste hulplijn voor 
de cijferberoepers indien er specifieke juridische problemen optreden in hun dossiers. 

Met deze krant delen wij graag juridische info die ook binnen uw dagelijkse werking 
als cijferberoeper aan bod kan komen. Contacteer ons gerust voor bijkomende 
inlichtingen.
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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 
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 
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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

Geschillenregeling
De geschillenregeling in ons vennootschapsrecht 
biedt een ultiem redmiddel waardoor 
conflicten binnen een vennootschap op 
aandeelhoudersniveau kunnen worden 
opgelost. Op grond van de wettelijk geregelde 
geschillenregeling kan een gerechtelijke 
procedure worden opgestart om de uittreding of 
uitsluiting van bepaalde aandeelhouders binnen 
een vennootschap te bekomen. De regeling is 
doorheen de jaren zeer doeltreffend gebleken 
maar heeft ook een aantal pijnpunten gekend. 
In het nieuwe WVV werden verschillende van 
deze pijnpunten aangepakt en weggewerkt 
waardoor op vandaag een nieuwe en verbeterde 
geschillenregeling voorligt. In onderhavige 
bijdrage gaan we dieper in op één aspect van de 
regeling, met name het subsidiariteitsprincipe, 
aangezien dit principe in de praktijk al te vaak 
over het hoofd wordt gezien.

Het subsidiariteitsprincipe van de 
geschillenregeling houdt in dat de 
geschillenregeling pas kan worden toegepast 
wanneer het conflict tussen aandeelhouders niet 
kan worden opgelost door middel van andere 
mogelijke minder ingrijpende maatregelen. De 
geschillenregeling is immers voorzien als ultiem 
redmiddel wanneer via andere middelen geen 
resultaat kan worden bekomen. Het subsidiair 
karakter van de geschillenregeling vloeit voort 
uit de principes van de goede trouw die ook van 
toepassing zijn op aandeelhouders. 

Andere en minder drastische middelen die 
kunnen worden ingeroepen bij een conflict 
tussen aandeelhouders betreffen bijvoorbeeld 
de deelname aan de algemene vergadering, 
de uitoefening van het vraagrecht, de 
uitoefening van het individueel controlerecht, de 
bemiddeling (al dan niet met tussenkomst van 
de rechtbank), of de toepassing van een ander 
geschillenbeslechtingsmechanisme opgenomen 
in een aandeelhoudersovereenkomst.

Het belang van het subsidiariteitsprincipe 
kan niet worden onderschat. Vorderingen tot 
uittreding of uitsluiting kunnen effectief worden 
afgewezen bij een schending van dit principe. 
We verwijzen daarbij naar een recente uitspraak 
van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling 
Brugge van 4 mei 2021 (gepubliceerd in het 
Nieuw Juridisch Weekblad 2021, afl. 447, 638-
641, inclusief noot van Sarah De Geyter).

In dit vonnis oordeelt de rechtbank (onder meer) 
dat de geschillenregeling een ultimum remedium 
is en dat het, gelet op het subsidiaire karakter, 
aan de eiser toekomt om aan te tonen dat hij 
hetzij alle vergeefse pogingen heeft ondernomen 
om het geschil op een andere wijze op te lossen, 
hetzij dat er geen andere middelen bestaan om 
het conflict op definitieve wijze te beëindigen 
of zijn rechten te vrijwaren. Aangezien de eiser 
volgens de rechtbank geen moeite heeft gedaan 
om alle andere ter beschikking zijnde middelen 
te gebruiken om tot een oplossing te komen, 
heeft de rechtbank de vordering tot uittreding 
ongegrond verklaard.
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De rechtbank wijst er in het vonnis tevens op dat 
de vordering tot uittreding niet is bedoeld om aan 
de aandeelhouders de kans te geven om uit de 
vennootschap te stappen als deze minder goede 
resultaten heeft behaald of als men het niet eens 
is met het beleid. In casu wordt de eiser verweten 
geen moeite te hebben gedaan om het geschil op 
een andere wijze op te lossen door geen gebruik 
te maken van de bemiddelingsprocedure in de 
aandeelhoudersovereenkomst, door ontslag 
te nemen als bestuurder, niet meer aanwezig 
te zijn op de algemene vergaderingen en geen 
vorderingen te hebben ingesteld om de betwiste 
notulen van de voorgaande vergaderingen aan te 
vechten. 

In een conflict tussen aandeelhouders is het dus 
van groot belang na te gaan welke maatregelen 
op een nuttige wijze kunnen worden ingeroepen 
en deze minder ingrijpende maatregelen effectief 
uit te putten alvorens een vordering tot uittreding 
of uitsluiting in te stellen. Het is daarbij uiteraard 
niet vereist om effectief alle minder verregaande 
maatregelen te gebruiken vooraleer beroep te 
doen op de geschillenregeling. Wanneer op 
voorhand duidelijk is dat bepaalde maatregelen 
niet effectief zullen zijn of in redelijke 
omstandigheden niet zullen kunnen worden 
gerealiseerd, kan een vordering tot uittreding 

of uitsluiting wel worden aanvaard. Indien 
echter uit het dossier blijkt dat de eisende partij 
geen moeite heeft gedaan om andere nuttige 
middelen te gebruiken om tot een oplossing te 
komen, is het risico reëel dat de vordering zal 
worden afgewezen. 

Bij de voorbereiding en behandeling van 
een dossier betreffende een conflict tussen 
aandeelhouders dient aldus de nodige 
aandacht te worden geschonken aan het 
subsidiariteitsprincipe van de geschillenregeling 
en alle andere mogelijke maatregelen die in 
een dergelijk conflict kunnen worden genomen. 
Marlex heeft de nodige expertise en ervaring in 
huis om in dergelijk dossier correcte bijstand en 
advies te verlenen opdat op de meest effectieve 
manier een oplossing van het conflict kan worden 
bekomen. 

auteur

Stijn Berlamont
stijn.berlamont@marlex.be

Handelshuur: wanneer 
en hoe kunt u een 
herziening van de 
huurprijs vragen? 
We weten ondertussen dat er door de 
opgelegde maatregelen ten gevolge van de 
Corona lockdown de mogelijkheid bestond 
om tijdelijk geen handelshuur te betalen. Maar 
wat met de huurprijzen? Valt de Coronacrisis 
of lokale wegenwerken onder de definitie van 
“nieuwe omstandigheden” die een herziening 
van de huurprijs kunnen rechtvaardigen? De 
vrederechter te Etterbeek waagde zich aan dit 
onderwerp. 

In dit artikel bezorgen wij u een overzicht van 
de voorwaarden en mogelijkheden van een 
huurprijsherziening, in het licht van recente 
rechtspraak. 

Wanneer kan een huurprijsherziening 
gevraagd worden?  

Bij het initieel sluiten van een 
handelshuurovereenkomst zijn de 
partijen volkomen vrij om de prijs van de 
handelshuur te bepalen. Maar, aangezien een 
handelshuurovereenkomst een minimumduurtijd 
heeft van negen jaar, is het niet verwonderlijk 
dat lopende de huurovereenkomst zich bepaalde 
omstandigheden kunnen voordoen waardoor de 
normale huurwaarde kan dalen of stijgen.  

Er zijn vier mogelijkheden om de huurprijs te 
herzien: 

1. De huurprijs kan op elk ogenblik tijdens 
de duur van de overeenkomst gewijzigd 
worden, indien beide partijen akkoord zijn. 

2. Indexatie, indien dit voorzien is in de 
handelshuurovereenkomst. 

3. Naar aanleiding van een 
handelshuurhernieuwing. Indien de partijen 
het over de huurprijs niet eens raken, zal de 
vrederechter hierover beslissen. 

4. Rechterlijke herziening van de huurprijs 
(artikel 6 Handelshuurwet).  
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Rechterlijke herziening van de huurprijs  
Deze wettelijk dwingende mogelijkheid geeft 
aan de huurder of de verhuurder het recht om 
aan de vrederechter een herziening van de 
huurprijs te vragen. Doorgaans zal de huurder 
om een verlaging van de huurprijs vragen en de 
verhuurder om een verhoging.  

Voorwaarden
1. Tijdstip aanvragen huurprijsherziening 

De huurprijsherziening kan enkel gevorderd 
worden bij het verstrijken van elke driejarige 
periode en dit, op straffe van onontvankelijkheid, 
gedurende de laatste drie maanden voorafgaand 
aan het einde van deze driejarige periode. 

2. Nieuwe omstandigheden 

Onder “nieuwe omstandigheden” wordt door de 
rechtspraak verstaan:  

• objectieve omstandigheden; 
• die niet aan het toedoen van één van de 

partijen te wijten zijn; 
• die niet aanwezig waren bij het aangaan van 

de huurovereenkomst en aldus bij het bepalen 
van de initiële huurprijs niet in aanmerking 
konden worden genomen (en zich dus daarna 
hebben voorgedaan); 

• die de volledige volgende driejarige periode 
een duurzame invloed zullen hebben op de 
normale huurwaarde. 

3. Stijging of daling van de normale 
huurwaarde voor ten minstens 15% 

De normale huurwaarde dient ten gevolge van 
bovenstaande “nieuwe omstandigheden” voor 
ten minste 15% hoger of lager te liggen dan de 
huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald 
of bij de laatste herziening werd vastgesteld. 

4. De bewijslast rust op de eisende partij 

De vordering moet op zichzelf een schijn 
van gegrondheid vertonen, door concrete en 
controleerbare vergelijkingspunten voor te 
leggen (louter verwijzen naar huuradvertenties is 
niet voldoende).  

5. Billijkheid  

Indien de eisende partij gevolgd wordt zal de 
rechter naar billijkheid uitspraak doen, toegepast 
op de overeengekomen huurprijs. De rechter kan 
bovendien rekening houden met het gunstig 
of ongunstig rendement van de onderneming, 
indien deze veroorzaakt wordt door externe 
factoren. Dit laatste is niet het geval wanneer dit 

uitsluitend te wijten is aan de huurder. 

De herziene huurprijs zal gelden vanaf de eerste 
dag van de volgende driejarige periode. De 
vroegere huurprijs kan voorlopig gevorderd 
worden tot op de dag van de eindbeslissing. 

Vrederechter te Etterbeek: de Corona-
-crisis als “nieuwe omstandigheid” 

De vrederechter opent in haar uitspraak van 
30 oktober 2020, naar aanleiding van de eerste 
lockdown, de mogelijkheid om de Coronacrisis 
aan te merken als “nieuwe omstandigheid” die 
een duurzaam karakter vertoont. De vrederechter 
verwees hier o.a. naar het feit dat door de 
lengte van de Coronacrisis de fysieke handel in 
belangrijke mate vervangen is door de online-
handel of e-commerce. 

Inmiddels blijkt uit een rondvraag van de Tijd dat 
de huurprijzen in november vorig jaar met 20, 30 
tot zelfs 40 procent zijn gedaald. Aangezien de 
gevolgen van de lockdown, zoals gevolgd door de 
vrederechter te Etterbeek, een duurzaam karakter 
hebben kan verwacht worden dat er meerdere 
vorderingen zullen volgen om huurcontracten 
te herleiden naar marktconforme huurprijzen. 
Dit is natuurlijk niet automatisch door te trekken 
naar alle huurverhoudingen (bijv. kantoren en 
logistiek), aangezien daar minder verplichte 
(volledige) sluitingen werden opgelegd. Maar het 
is duidelijk dat dit debat nog niet ten einde is. 

Wat met andere “nieuwe omstandighe-
den” zoals bijvoorbeeld wegenwerken?  

Andere voorbeelden van “nieuwe 
omstandigheden” zijn bijvoorbeeld: bijkomende 
parkeermogelijkheden in de buurt, opwaardering/
verwaarlozing van de buurt (Cass. 4 mei 1972), 
wegenwerken en een nieuw gemeentelijk 
mobiliteitsplan. Dit laatste argument speelt 
evenwel niet altijd in het voordeel van de 
huurder. Zo oordeelde de vrederechter te Gent 
bijvoorbeeld dat het ingevoerde circulatieplan in 
Gent juist zorgde voor een groei van de horeca 
(Vredegerecht te Gent 8 juli 2019). Daarnaast kan 
volgens Cassatie ook rekening gehouden worden 
met een stijging of daling van het algemeen peil 
van de huurprijzen in de buurt indien de partijen 
daarmee geen rekening konden houden bij de 
initiële bepaling van de huurprijs, bijvoorbeeld 
wanneer de gemeente pas na het sluiten van 
de handelshuurovereenkomst is gestart met 
het ontwikkelen en renoveren van de totale 
omgeving (Cass. 8 december 2018). 

Dit is natuurlijk geen vrijgeleide om allerlei 
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“nieuwe omstandigheden” op te werpen 
voor de vrederechter. Deze moeten steeds 
gepaard gaan met concrete en controleerbare 
vergelijkingspunten en dienen altijd een zekere 
“bestendigheid” of “duurzaam karakter” te 
hebben in het licht van de komende driejarige 
periode. Langdurige wegenwerken, waardoor de 
toegang voor klanten tot het handelspand wordt 
belemmerd, kan in die zin beschouwd worden als 
nieuwe omstandigheid die een herziening van de 
huurprijs kan rechtvaardigen. Maar let op, deze 
nieuwe omstandigheden moeten wel voldoende 
invloed hebben, zodat de huurwaarde hierdoor 
ten minste 15% stijgt of zakt.  

Tot slot kan het mechanisme van de 
huurprijsherziening niet gebruikt worden om 
vergissingen recht te zetten, bijvoorbeeld 
wanneer de prijs bij het vastleggen van de 
huurovereenkomst eigenlijk al aan de lage (of 
hoge) kant was (Vredegerecht te Izegem, 12 
februari 2020). 

Heeft u vragen over de huurprijsherziening of over 
andere aangelegenheden omtrent handelshuur, 
dan helpen experten Lobke Pottie en Elise Claeys 
u graag verder.

auteur

Elise Claeys
elise.claeys@marlex.be

Kan de fiscus tijdens 
een fiscale visitatie 
persoonlijke gegevens 
kopiëren? 
Iedereen kent de problematiek. Er vindt een fiscale 
visitatie plaats op de zetel van de vennootschap 
waarbij diverse kopieën van computergegevens 
- waaronder de mailbox van een bestuurder  - 
worden gemaakt. Hierdoor krijgt de fiscus 
kennis van vertrouwelijke briefwisseling van 
de belastingplichtige misschien zelfs van 
briefwisseling tussen de belastingplichtige en 
houders van een beroepsgeheim. Kan de fiscus 
dergelijke kopienames verantwoorden in het 
kader van haar visitatierecht? De rechtspraak blijft 
verdeeld zoals blijkt uit de hieronder aangehaalde 
vonnissen.

Clash in de recente rechtspraak

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen 
moest in kort geding uitspraak doen over 
de vraag of de rechter aan de administratie 
bij voorlopige maatregel de verplichting kan 
opleggen om tijdens een fiscale visitatie in 
beslag genomen elektronische gegevens die 
vertrouwelijke correspondentie bevatten, 
te laten uitfilteren. Hiertoe vorderde de 

belastingplichtige in kort geding een sekwester 
te laten aanstellen voor de bewaring van de 
digitale bestanden en informatiedragers. In haar 
vonnis van 17 januari 2021 stelde de rechtbank 
een gerechtsdeurwaarder aan als gerechtelijk 
sekwester voor de bewaring van de digitale 
bestanden en informatiedragers. 

De Rechtbank baseerde zich hiervoor op volgende 
overwegingen:

Door een gerechtelijke sekwester op te leggen, 
wordt voorkomen dat de fiscus gebruik zou 
maken van de vertrouwelijke briefwisseling tussen 
belastingplichtige en zijn advocaat. Indien men 
geen voorlopige maatregelen zou nemen, zou 
het recht op verdediging geschonden worden. 

Ten tweede was er voldoende schijn van recht 
om te gevorderde maatregel op te leggen. Het 
overmaken van briefwisseling tussen een drager 
van het beroepsgeheim en zijn cliënten maakt 
een schending van artikel 8 EVRM -het recht 
op eerbiediging van de vertrouwelijkheid van 
de briefwisseling- en artikel 6 EVRM uit. Ook 
het Grondwettelijk Hof heeft reeds uitdrukkelijk 
bepaald dat de fiscus de belastingplichtige niet 
kan dwingen zijn beroepsgeheim te schenden. 
Volgens de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens is een inmenging 
in het privéleven maar gerechtvaardigd voor 
zover daarvoor een wettelijke basis bestaat. 
Ook moet de inmenging noodzakelijk zijn in 
een democratische samenleving om bepaalde 
legitieme doelstellingen te bereiken. De 
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inmenging in het privéleven moet met andere 
woorden proportioneel zijn ten aanzien van het 
beoogde doel. Volgens de kortgedingrechter 
wringt daar net het schoentje: de administratie 
heeft geen zekerheidsmechanismen ingebouwd 
die de bestuurders moeten toelaten om hun 
privéleven te vrijwaren. De rechter leidt dit af uit 
de volgende elementen: 

•  De bestuurders waren niet aanwezig bij de 
visitatie.

•  De administratie heeft de vertrouwelijke 
informatie niet verzegeld, wat nochtans de 
gebruikelijke praktijk is. 

•  De fiscus heeft aan de bestuurders niet 
meegedeeld dat er vertrouwelijke informatie 
gekopieerd werd

Net doordat geen zekerheidsmechanisme werd 
ingebouwd beslist de kortgedingrechter in 
het voordeel van de belastingplichtige waarbij 
de vertrouwelijke informatie dient te worden 
afgezonderd.

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel moest 
uitspraak doen over gelijkaardige feiten. Het 
betrof in casu een pretaxatiegeschil waarbij 
de belastingplichtige de fiscus verzocht een 
stappenplan te volgen om kopienames van 
persoonlijke informatie en van informatie gedekt 
door het beroepsgeheim uit te filteren. Meer 
specifiek werd ook hier de aanstelling van een 
sekwester gevorderd. De rechtbank weigerde de 
voorlopige maatregelen toe te kennen. 

Volgens de rechtbank geven belastingplichtigen 
geen blijk van een prima facie recht. De uitgevoerde 
fiscale visitatie gebeurde in overeenstemming 
met artikel 319 WIB. Daarnaast is er in het 
WIB geen specifieke regeling opgenomen om 
stukken die tijdens een visitatie in beslag worden 

1 Deze visie gaat regelrecht in tegen eerdere rechtspraak. In een arrest van 1 april 2016 besliste het hof van beroep van Bergen 
nog dat het feit dat een fiscale ambtenaar zelf gebonden is door het beroepsgeheim, geen reden is om een boekhouder te 
verplichten zijn eigen beroepsgeheim aan de kant te schuiven.

genomen op basis van een vermeende schending 
van het beroepsgeheim, te zuiveren. 

Ook bewijst de belastingplichtige het bestaan 
van een moeilijk of onmogelijk te herstellen 
nadeel niet. De administratie is onderworpen 
aan de beginselen van behoorlijk bestuur en het 
beroepsgeheim. Men kan er dus van uitgaan 
dat men voorzichtig zal omspringen met de 
gegevens1.  Indien de verkregen informatie toch 
onrechtmatig gebruikt wordt, kan dit worden 
rechtgezet in het kader van de beoordeling van 
de regelmatigheid van de bewijsgaring. Het 
toekennen van voorlopige maatregelen zou 
een verderzetting van het fiscaal onderzoek 
onmogelijk maken. Dit zou leiden tot een moeilijk 
of onmogelijk te herstellen nadeel voor de fiscus. 

In tegenstelling tot het vonnis van de rechtbank 
van Antwerpen, beslist de rechtbank van Brussel 
dus in het nadeel van de belastingplichtige. 
Toch erkent ook de rechtbank van Brussel dat 
belastingplichtigen zich in dergelijke situaties op 
artikel 8 EVRM kunnen beroepen. 

Besluit
Bovenvermelde vonnissen tonen aan dat de recente 
rechtspraak verdeeld is. Belastingplichtigen 
kunnen zich op artikel 8 EVRM beroepen, toch 
is deze oplossing niet zaligmakend en zal veel 
afhangen van de concrete feitelijke situatie. 
Met het opdrijven van de digitale controles is er 
dringend nood aan duidelijke regelgeving. 

auteur
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De relatie accountant - 
cliënte: een wederzijdse 
samenwerkings- en 
informatieplicht
De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te 
Brussel velde op 13 juni 2019 een vonnis waaruit 
blijkt dat de aansprakelijkheid van een accountant 
geen eenzijdig verhaal is. Zowel de accountant 
als diens cliënte heeft een samenwerkings- en 
informatieplicht. Indien beide partijen nalaten 
om deze plicht te vervullen, kan er beslist worden 
tot gedeeltelijke verantwoordelijkheid.

Het vonnis van de Brusselse 
ondernemingsrechtbank vormt de resultante van 
een dagvaarding ingesteld door een onderneming 
tegen haar accountant. Die laatste verzorgde reeds 
18 jaar de boekhouding van de onderneming 
en stelde ook haar jaarrekeningen op. In 2004 
kocht de onderneming het vruchtgebruik op 
een onroerend goed. De blote eigendom van 
het onroerend goed werd aangekocht door 
de verbonden onroerend goed vennootschap 
van de onderneming. De accountant was op de 
hoogte van deze transactie en verschafte hierbij 
begeleiding. Onvoldoende zo bleek. In 2014 
werd het vruchtgebruik op het onroerend goed 
terug verkocht aan de blote eigenaar, namelijk 
de onroerend goed vennootschap. Het is deze 
overdracht die aanleiding gaf tot een herziening 
van de oorspronkelijke in aftrek genomen btw. 
Er werd echter geen spontane aangifte gedaan 
door de onderneming, waardoor de Btw-
administratie een boete had aangerekend van 10 
% alsook nalatigheidsinteresten naast natuurlijk 
het verschuldigde Btw-bedrag ingevolge de 
herziening. 

Goede afspraken maken goede vrienden
Volgens de wet van 17 maart 2019 betreffende de 
beroepen van accountant en belastingadviseur 
is een gecertificeerd accountant aansprakelijk 
“overeenkomstig het gemeen recht, voor de 
uitvoering van de opdrachten die aan hem zijn 
toevertrouwd.”  Deze opdrachten blijken in eerste 
instantie uit een opdrachtbrief. De wet schrijft 
voor dat de accountant deze brief moet opstellen 
in overleg met zijn cliënte en daarbij op een 
evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en 
plichten dient te omschrijven.1   

1 Artikel 41 wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, BS 27 maart 2019.

De uitspraak van de ondernemingsrechtbank 
toont nogmaals aan dat  goede afspraken, 
goede vrienden maken. Van een opdrachtbrief 
- die trouwens wettelijk voorgeschreven is - 
was tussen de accountant en diens cliënte geen 
sprake. Nochtans, met een duidelijke afbakening 
van wat nu al dan niet tot de opdracht van 
de accountant behoort, kunnen al heel wat 
gerechtelijke procedures en de daarmee gepaard 
gaande gerechtskosten, uitgesloten worden. 
Het is daarbij niet onbelangrijk om heersende 
rechtspraak te gaan consulteren, zodoende kan 
de opdrachtbrief net wel/niet bepaalde zaken 
gaan opnemen of uitsluiten. De advocaten bij 
Marlex beschikken over de nodige expertise 
voor het opstellen van dergelijke opdrachtbrief: 
wij voorzien deze desgewenst van specifieke 
clausules om onaangename verrassingen in de 
toekomst zoveel als mogelijk te gaan uitsluiten. 

Het wederzijds karakter van de samen-
werkings- en informatieplicht 

Gezien de ondernemingsrechtbank te Brussel niet 
kon terugvallen op een opdrachtbrief, ging zij uit 
van de “algemene opdracht van een accountant”. 
Het gaat daarbij om een algemene informatie- en 
voorlichtingsplicht jegens de cliënte, gekoppeld 
aan een bijstands- en waarschuwingsplicht. 
Meer specifiek oordeelde de rechtbank dat 
de accountant een concrete informatie- en 
waarschuwingsplicht had in verband met de 
verplichte herziening van de btw gelet op haar 
specifieke deskundigheid op dit terrein, bijgevolg 
ook m.b.t. de boetes / nalatigheidsinteresten die 
worden aangerekend indien niet tijdig aangifte 
wordt gedaan met het oog op de herziening 
van de oorspronkelijk in aftrek genomen btw. In 
casu blijkt uit geen enkel schriftelijk stuk dat de 
gevolgen van de verkoop van het vruchtgebruik 
door de accountant werden aangegeven.  

De ondernemingsrechtbank houdt evenwel ook 
niet de cliënte van de accountant buiten schot. 
De samenwerkings- en informatieplicht is wel 
degelijk wederzijds. Er mag volgens de rechtbank 
worden verondersteld van de bestuurder 
van de onderneming dat hij ook een eigen 
informatieverplichting heeft, en zich dan ook 
zelf concreet en actief dient te informeren over 
de financiële en fiscale gevolgen van de bewuste 
transactie. Wanneer de onderneming dit niet doet, 
draagt ook zij een eigen verantwoordelijkheid. 
Het mes snijdt dan ook aan twee kanten volgens 
de ondernemingsrechtbank: er wordt beslist tot 
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een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel 
accountant als cliënte. 

Conclusie
De uitspraak van de ondernemingsrechtbank 
toont aan dat zowel cliënte als accountant 
wederzijdse verplichtingen jegens elkaar hebben. 
Indien de accountant langs zijn kant bij de aankoop 
van het vruchtgebruik reeds had aangegeven dat 
bij een toekomstige overdracht een herziening 
zou moeten plaatsvinden en anderzijds de cliënte 
navraag had gedaan omtrent de gevolgen van 
de voorgenomen constructie, was het potentieel 
nooit tot een rechtszaak gekomen. Bij deze: een 
gewaarschuwd accountant én diens cliënte zijn er 
in deze tijden zeker twee waard.  

auteur
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Gunstregime familiale 
vennootschappen 
dan toch ook voor 
vennootschappen met 
privévastgoed
Hebt u een familiale vennootschap die 
privévastgoed aanhoudt? Goed nieuws! In haar 
arrest van 21 juni 2021 heeft het hof van beroep 
van Gent bepaald dat het gunstregime voor 
familiale vennootschappen ook  voor u van 
toepassing kan zijn wanneer uw vennootschap 
een reële economische activiteit uitoefent. 

In Vlaanderen bestaat er een fiscaal gunstregime 
voor de schenking en vererving van familiale 
vennootschappen met een reële economische 
activiteit. Wanneer voldaan is aan enkele 
voorwaarden kunnen de aandelen vrij van 
schenkbelasting geschonken worden. Bij 
vererving is een tarief  van 3% voor partners of 
erfgenamen in rechte lijn van toepassing. Voor 
andere erfgenamen geldt een tarief van 7%. 

Ter vergelijking: indien uw vennootschap niet 

onder dit gunstregime valt, zijn de reguliere 
tarieven van toepassing die in rechte lijn tot 27% 
kunnen oplopen.

Om onder het gunstregime te vallen, moet er 
sprake zijn van een reële economische activiteit. 
Wat nu net onder een reële economische 
activiteit moet worden verstaan, is vaak voer voor 
discussie tussen de Vlaamse Belastingsdienst 
(Vlabel) en belastingplichtigen. Er wordt vermoed 
geen sprake te zijn van een reële economische 
activiteit indien twee voorwaarden cumulatief 
vervuld zijn. Ten eerste moeten de bezoldigingen, 
sociale lasten en pensioenen gelijk of lager 
zijn dan 1,5% van de totale activa. Ten tweede 
moeten de terreinen en gebouwen meer dan 50% 
van het totale actief uitmaken. Het betreft een 
weerlegbaar vermoeden waarvan het tegenbewijs 
geleverd kan worden door de belastingplichtige. 

In haar circulaire 2015/2 stelt Vlabel evenwel 
dat dergelijk tegenbewijs niet geleverd kan 
worden wanneer de vennootschap een 
privévastgoed bezit, zijnde vastgoed dat 
voor privédoeleinden aangewend wordt of 
verhuurd wordt. Vlabel wil immers vermijden 
dat patrimoniumvennootschappen onder het 
gunstregime zouden vallen. Zoals zal blijken 
bepaalt Vlabel dit echter zonder enige wettelijke 
grondslag.
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In haar tussenarrest van 1 juni 2021 fluit het hof 
van beroep van Gent Vlabel nu terug. De zaak 
waaromtrent het hof uitspraak diende te doen 
betrof een vennootschap die op grond van de 
hierboven omschreven boekhoudkundige criteria 
geen reële economische activiteit zou hebben. 
De vennootschap bezat niet alleen velden, 
loodsen en een winkel, maar bezat ook een 
appartementsgebouw en een woonhuis. Vlabel 
beschouwt dit als privaat vastgoed en stelde 
bijgevolg dat het gunstregime sowieso niet van 
toepassing kan zijn. Zij verwijst hiervoor naar haar 
circulaire. Nochtans oefende de vennootschap 
wel degelijk een economische activiteit uit nu zij 
een slagerij uitbaatte. 

Het hof wijst erop dat ten onrechte een 
voorwaarde aan de wet werd toegevoegd. In de 
wet wordt immers nergens bepaald dat de vaste 
activa nuttig dienen te zijn voor de economische 
activiteit van de familiale vennootschap.  Vlabel 
schendt bijgevolg het legaliteitsbeginsel door een 
extra voorwaarde aan de wet toe te voegen. Het 
hof benadrukt dat het begrip reële economische 
activiteit in zijn gewone betekenis moet begrepen 
worden en dat het bezitten van privaat vastgoed 
daar niet automatisch afbreuk kan aan doen. 

De gevolgen van dit arrest zijn aanzienlijk. De 
fiscus kan zich niet langer verschuilen achter 
haar circulaire en moet aanvaarden dat het 

enige criterium teneinde van het gunstregime 
voor familiale vennootschappen te kunnen 
genieten eruit bestaat dat de vennootschap 
een reële economische activiteit moet hebben. 
De belastingplichtige kan dit op verschillende 
manieren bewijzen. 

Familiale vennootschappen die vroeger niet 
in aanmerking dachten te komen voor een 
toepassing van het gunstregime omdat ook 
privévastgoed in de vennootschap zat, komen nu 
wellicht wel in aanmerking.

In het kader van uw familiale planning kan een 
nieuwe kijk op uw dossier dan ook ten zeerste 
aangewezen zijn.

auteur
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Tegenstelbaarheid 
van kwijting voor 
bestuurdersaansprake-
lijkheid aan curator?
De bestuurdersaansprakelijkheid wordt voortaan 
geregeld in Boek II van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (hierna: 
WVV). Deze aansprakelijkheid kan ontstaan naar 
aanleiding van verschillende soorten fouten 
zoals ‘gewone’ bestuursfouten, schendingen van 
vennootschapswetgeving of de statuten of een 
kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het 
faillissement. De aansprakelijkheid kan daarnaast 
contractueel – ten aanzien van de vennootschap 
– of extracontractueel – ten aanzien van derden 
– zijn.  

De kwijting: beperkte gevolgen
Interessant voor een bestuurder, althans zo 
lijkt dit in eerste instantie, is de zogenaamde 

kwijting. Jaarlijks op de algemene vergadering 
wordt uitspraak gedaan over het bestuur van 
het voorbije jaar en wordt beslist over het al 
dan niet verlenen van de kwijting. Door de 
kwijting verklaart de algemene vergadering dat 
zij verzaakt aan de aansprakelijkheidsvordering 
tegen de bestuurders van de vennootschap.  

De kwijting lijkt in eerste instantie dé manier 
om als bestuurder aan aansprakelijkheid te 
ontkomen, zij het dat aan deze beslissing 
slechts beperkte gevolgen worden toegekend. 
Zo kan de kwijting bijvoorbeeld nooit worden 
ingeroepen voor de kennelijk grove fout die heeft 
bijgedragen tot het faillissement. Aandeelhouders 
kunnen tevens enkel en alleen een rechtsgeldige 
kwijting verlenen wanneer zij kan oordelen met 
behoorlijke kennis van zaken. Daarom heeft de 
wetgever voorzien dat er slechts kwijting kan 
worden verleend na de goedkeuring van een 
volledige jaarrekening die de werkelijke toestand 
van de vennootschap weergeeft. Bovendien 
moeten fouten in de zin van schendingen van de 
vennootschapswet of de statuten uitdrukkelijk 
vermeld zijn via de oproeping tot de algemene 
vergadering alsook op de algemene vergadering 
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zelf. Daarnaast geldt kwijting enkel voor het 
verleden en dus het boekjaar dat voorafgaat aan 
de algemene vergadering waarin beslist wordt 
tot kwijting. 

Rol van de kwijting na faillissement
Bestuurdersaansprakelijkheid speelt vaak bij het 
faillissement van een vennootschap. Het is niet 
verwonderlijk dat de curator met als doel de boedel 
te gaan vergroten, aansprakelijkheidsvorderingen 
gaat instellen tegen voormalig bestuurders van de 
vennootschap. Welke rol speelt de kwijting dan? 
Het is in eerste instantie zo dat de vennootschap 
geen afstand kan doen van rechten van derden. 
Bijgevolg werkt de kwijting enkel ten aanzien 
van de vennootschap en doet zij geen afbreuk 
aan het recht van derden om een vordering in 
bestuurdersaansprakelijkheid in te stellen. 

Het Hof van Cassatie heeft met haar arrest van 
18 juni 20211  duidelijk gemaakt dat de kwijting voor 
bestuurdersaansprakelijkheid niet steeds speelt 
t.a.v. vorderingen in bestuurdersaansprakelijkheid 
ingesteld door de curator. In de casus die voorlag 
had een vennootschap, actief in de boekhandel, 
haar uitgeverijen verkocht. Voor het jaar waarin 
deze verkoop plaatsvond, namelijk het boekjaar 
2013, werd kwijting aan de bestuurders verleend. 
De vennootschap werd in 2014 failliet verklaard. 
De aangestelde curator stelde vervolgens 
aansprakelijkheidsvorderingen in, gebaseerd 
zowel op gewone bestuursfouten2  maar m.b.t. de 
verkoop van de uitgeverijen, ook op grond van 
schendingen van de vennootschapswetgeving en 
de statuten3.  

De beroepsrechter besloot in eerste instantie dat 
alle vorderingen, zowel op basis van toenmalig 
art. 527 W. Venn. (gewone bestuursfouten) 
als op basis van art. 528 W.Venn (schending 
vennootschapswetgeving of statuten), 

1 Cass. 18 juni 2021, AR C.19.0255.N.

2 Toen gebaseerd op oud art. 527 W.Venn., correspondeert met het huidige art. 2:56, 1e lid WVV.

3 Toen gebaseerd op oud art. 528 W.Venn., correspondeert met het huidige art. 2:56, 3e lid WVV.

vennootschapsvorderingen uitmaakten. Gevolg: 
de kwijting waarbij de vennootschap afstand 
doet van haar recht om te vorderen, was volgens 
de appelrechter over de hele lijn tegenstelbaar 
aan de curator. Cassatie ging hier niet in mee 
en oordeelde dat de kwijting niet tegenstelbaar 
is aan de curator wanneer deze een vordering 
instelt op grond van schending van de 
vennootschapswetgeving of statuten. Wanneer 
de curator namens de boedel optreedt, oefent hij 
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers 
uit. Bijgevolg kan de kwijting niet aan de curator 
worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve 
van de gezamenlijke schuldeisers een vordering 
in bestuurdersaansprakelijkheid instelt op grond 
van artikel 528 Wetboek van Vennootschappen. 

Conclusie
Voorzichtigheid is dan ook geboden met 
de kwijting: eens hiertoe beslist door de 
aandeelhouders vormt het geen absoluut 
vangnet voor alle potentiële vorderingen in 
bestuurdersaansprakelijkheid en met name 
zeker niet voor vorderingen ingesteld door 
de curator. Bij Marlex helpen wij u graag om u 
zowel als bestuurder dan wel als aandeelhouder 
bij te staan en te adviseren op het vlak van 
de aansprakelijkheid van bestuurders van 
vennootschappen.
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Legal architects  
aan het woord
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.

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 en 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 
is tevens curator bij de Ondernemingsrechtbank 
Gent (afdeling Brugge).

 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

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

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

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


