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exclusieve infokrant 

week van de bedrijfsoverdracht 2022

Ook dit jaar neemt Marlex deel aan de Week van de Bedrijfsoverdracht, 
een initiatief van het Agentschap Innoveren en Ondernemen dat plaatsvindt 
tussen 14 en 18 november 2022. 

Naast een Connect & Learn-event ‘M&A in de hotelsector: enkele 
topics toegelicht’ dat plaatsvindt in het voorjaar van 2023, maken we van 
de gelegenheid gebruik om uw aandacht te vestigen op een aantal actuele 
thema’s en vraagstukken rond een hotelovername. 

Kom meer te weten over het verschil tussen een asset deal en een share 
deal, over het vastgoed bij de overname van een hotel en bekijk een aantal 
aandachtspunten bij contractuele clausules (én meer). Indien er bij het lezen 
vragen rijzen, aarzel dan niet om een van onze experten te raadplegen.

We wensen u alvast veel leesplezier bij deze niet te missen Marlexkrant!
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Een hotel overlaten of 
overnemen: via een asset 
of een share deal ?
De overdracht of overname van een hotel kan 
gebeuren op twee manieren. U kan kiezen 
voor een share deal, ofwel voor een asset deal. 
Ondanks het resultaat quasi gelijk is – het hotel 
wordt overgedragen – zijn er grote economische 
en fiscale verschillen, dewelke u best voorafgaand 
analyseert.

Wat is een share deal ofwel aandelen-
transactie?

Bij een aandelentransactie is het voorwerp van 
de overdracht aandelen. De aandelen worden 
normalerwijze voor 100% verkocht, zodat het 
hotel in zijn geheel wordt overgedragen. In een 
dergelijk scenario wordt de rechtspersoon als 
entiteit in zijn geheel behouden en blijft deze 
zodoende in continuïteit. Dit heeft een aantal 
administratieve voordelen: 

• Het ondernemings- en BTW-nummer blijft 
behouden; 

• De bankrekeningen blijven behouden;

• Tenzij intuiti personae gesloten, blijven de 
contracten doorlopen en dienen zij niet 
opnieuw onderhandeld te worden;

• Vergunningen worden mee overgedragen;

• Enzovoort.

Het enige wat wijzigt binnen de onderneming is 
de identiteit van de aandeelhouders. 

De keerzijde van de continuïteit van de 
rechtspersoon is dat ook alle risico’s verbonden 
aan die rechtspersoon mee overgaan. Men koopt 
namelijk de gehele onderneming en dus ook 
de lijken in de kast. Aanspraken of vorderingen 
die ontstaan zijn voor de overdracht vallen nu 
ten laste van de koper. Bij een share deal is het 
daarom aangewezen om op voorhand een grote 
doorlichting van de onderneming (due diligence) 
uit te voeren en bij voorkeur te werken met 
een contractueel kader, alsook verklaringen en 
garanties (reps & warranties). 

Er wordt algemeen aangenomen dat een share 
deal vooral fiscaal interessant is voor de verkoper, 
zeker indien deze laatste een natuurlijke persoon 
is, gezien naar Belgisch recht de overdracht 
van aandelen in principe belastingvrij is. Hierop 
zijn evenwel uitzonderingen voorzien indien de 
overdracht binnen de beroepswerkzaamheid 

valt of buiten het normaal beheer van het 
privévermogen. Indien de overdrager een 
vennootschap is, zijn de gerealiseerde 
meerwaarden door de verkoop van de aandelen 
in principe ook belastingvrij indien men beroep 
kan doen op de DBI-aftrek. Dat houdt in dat 
de meerwaarden maar worden vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting als er voldaan is aan 
navolgende voorwaarden:

 ⱱ taxatievoorwaarde: de vennootschap die de 
dividenden uitkeert is een normaal, belaste 
vennootschap;

 ⱱ participatievoorwaarde: de verkrijgende 
vennootschap moet een deelneming bezitten 
van minstens 10 % of de aanschaffingswaarde 
moet minstens 2,5 miljoen euro bedragen;

 ⱱ permanentievoorwaarde: de aandelen 
moeten gedurende een ononderbroken 
periode van ten minste één jaar in volle 
eigendom zijn aangehouden.

Wat is een asset deal ofwel activatrans-
actie?

Bij een activatransactie neemt de koper één 
of meerdere activa, eventueel ook bijhorende 
passiva van het hotel over. Een asset deal kan 
aldus betrekking hebben op:

• bepaalde activa, zoals machines of meubilair;

• bepaalde passiva, zoals een schuldvordering;

• een bedrijfstak;

• een algemeenheid, d.i. het geheel van de 
activa en passiva van de vennootschap.

Een dergelijke transactie maakt een op maat 
gemaakte overdracht mogelijk, doordat men aan 
cherry picking kan doen. Dit betekent een minder 
groot risico voor de koper, hij weet namelijk 
precies wat hij koopt. Dit in tegenstelling tot 
een share deal, waarbij u de gehele balans mee 
overneemt en dus ook alle passiva.

Vaak zijn er bij een asset deal wel meer 
formaliteiten waarmee u rekening moet houden.

• Wordt er vastgoed mee overgedragen? Dan 
moet u rekening houden dat u naar een 
notaris dient te gaan;

• Vergunningen, erkenningen, toelatingen en 
intellectuele eigendomsrechten staan gere-
gistreerd op naam van de verkoper, waar-
door deze omgezet zullen dienen te worden 
volgens de voorgeschreven formaliteiten en 
procedures.
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Er wordt algemeen aangenomen dat een asset 
deal interessanter is voor de koper. Langs de 
ene kant fiscaal, gezien de aanschaffingsprijs 
afgeschreven kan worden. U zal als koper wel 
rekening moeten houden met registratierechten 
of BTW bij de overname van een onroerend goed. 
Indien het gaat over een handelsfonds is de 
overdracht niet onderworpen aan de BTW. Langs 
de andere kant zijn er ook economische voordelen 
voor de koper, gezien hij met minder risico’s  
geconfronteerd zal worden doordat hij niet de 
volledige onderneming overneemt. De verkoper 
blijft dan in principe aansprakelijk voor de niet 
overgenomen activa- en passivabestanddelen.

Voor de verkoper is deze transactie dan weer fis-
caal minder interessant, hetgeen vaak doorslag-
gevend is voor de keuze tussen een asset deal en 
een share deal, waarbij de keuze voor het één of 
het ander zal worden meegenomen in de waar-
debepaling.

Wanneer het gaat om de verkoop van actief 
dan is het de vennootschap zelf die als verkoper 
optreedt. Het is immers de vennootschap die 
eigenaar is van haar machines, haar stock, haar 
klantenportefeuille en e.v.t. de gebouwen. Het 
is dan ook de vennootschap (de verkoper) die 
wordt belast op de meerwaarden die bij de 
verkoop gerealiseerd worden en dit tegen het 
normale tarief van de vennootschapsbelasting. 
Dit wordt in beginsel onmiddellijk belast op het 
moment van de transactie tenzij men beroep kan 
doen op de gespreide taxatie.

Wat is nu de beste keuze?
De meest optimale keuze hangt natuurlijk af van 
de concrete omstandigheden van de overdracht 
en de positie waarin u verkeert (als koper of 
verkoper). Als koper zal u in beginsel een share 
deal boven een asset deal verkiezen, gelet op 
de fiscale vrijstelling. Wanneer het echter gaat 
over een overname van een hotel in financiële 
moeilijkheden zal men eerder gebruik maken 
van een asset deal, aangezien dit mogelijks de 
enige mogelijkheid is om nog waarde uit de 
onderneming te halen. 

Het is in elk geval 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 boeken van de onderneming en kan 
hij op basis daarvan zijn keuze maken of hij een 
share deal dan wel een asset deal prefereert.

Is het u nog niet helemaal duidelijk welke optie 
voor u de beste keuze is? Of wenst u graag 
ondersteuning bij een due dilligence onderzoek? 
Onze experten staan voor u klaar.

Contact

Elke Malfait
elke.malfait@marlex.be

met Elise Claeys
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Geen niet-
concurrentiebeding, 
maar toch een 
concurrentieverbod?
In een overnameovereenkomst wordt vaak een 
niet-concurrentiebeding opgenomen. Begrijpe-
lijk. Om de volledige waarde van de overgedra-
gen onderneming te verkrijgen moet de koper 
een zekere mate van bescherming kunnen ge-
nieten tegen concurrentie van de verkoper, zo-
dat hij het vertrouwen van de klanten kan win-
nen en de klanten aan zich kan binden. 

Wat nu als een dergelijke clausule niet werd op-
genomen in de overnameovereenkomst? Staat 
het de verkoper dan vrij de overgedragen on-
derneming te beconcurreren? 

Belangrijk: onderscheid share deal        
versus asset deal 

Het hiervoor uiteengezette onderscheid tussen 
een share deal (i.e. een verkoop van aandelen) 
en een asset deal (i.e. een verkoop van de 
handelszaak) is hier van wezenlijk belang.  

Hoewel beide transactiestructuren dezelfde eco-
nomische finaliteit hebben – m.n. het verwerven 
van de controle over de onderneming – verschil-
len zij op fundamentele wijze vanuit juridisch 
oogpunt. 

Het voorwerp van een share deal zijn de 
aandelen, terwijl het voorwerp van een asset deal 
de handelszaak op zich betreft.

Bij een overdracht van een handelszaak is 
het juridische voorwerp de handelszaak zelf, 

inclusief het daaraan verbonden cliënteel dat 
een belangrijk bestanddeel van de handelszaak 
uitmaakt. Op basis van de gemeenrechtelijke 
beschermingsregels (de zogenaamde 
“vrijwaringsplicht voor uitwinning”) bij koop-
verkoopovereenkomsten, is de verkoper van een 
handelszaak gehouden tot een impliciete niet-
concurrentieverplichting. De overdracht van de 
handelszaak houdt m.a.w. van rechtswege een 
verzaking in aan elke professionele activiteit die 
verbonden is aan de overgedragen handelszaak.

Bij een aandelenoverdracht is het juridische 
voorwerp van de overeenkomst de aandelen. 
De gemeenrechtelijke bescherming strekt zich 
niet uit tot het onderliggende vennootschaps-
vermogen. Een koper van aandelen kan zich dus 
niet beroepen op een impliciete niet-concur-
rentieverplichting van de verkoper. Het is dan 
ook ten zeerste aangewezen om een uitdrukke-
lijk niet-concurrentiebeding op te nemen in de 
koopovereenkomst!

Indien een koper van aandelen zich na de 
overname van aandelen wil beschermen 
tegen concurrerende activiteiten door 
de verkoper, zal hij dus een geldig niet-
concurrentiebeding dienen te onderhandelen 
in de overnameovereenkomst. Het is daarbij 
belangrijk te onthouden dat een geldig niet-
concurrentiebeding beperkt dient te zijn op 3 
vlakken: tijd, geografie, en omschrijving van de 
activiteiten. 

Vragen hierover? Contacteer ons gerust.

Contact

Lobke Pottie
lobke.pottie@marlex.be

Aandachtspunten bij 
contractuele clausules 
bij de overdracht van een 
hotel  
Of er bij de overdracht van een hotel nu sprake 
is van een share deal (waarbij de aandelen 
van een vennootschap die eigenaar is van 
het hotel worden overgedragen) dan wel van 
een asset deal (waarbij de handelszaak/het 
hotel op zichzelf wordt verkocht), het belang 

van juridische expertise bij de redactie van de 
betreffende overnameovereenkomst kan niet 
worden overschat. 

Eerder in deze krant werd reeds ingegaan op 
bepaalde belangrijke specifieke clausules in 
de overnameovereenkomst zoals bijvoorbeeld 
de opname en uitwerking van een niet-
concurrentiebeding.

Ook aan de door de verkoper gebruikelijk 
gegeven verklaringen en waarborgen (de 
zogenaamde “representations and warranties”) 
dient de nodige aandacht te worden geschonken 
en in het bijzonder aan de daarbij horende 
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schadevergoedingsregeling. 

Een recent arrest van het Hof van Cassatie 
illustreert immers de moeilijkheden die een koper 
van aandelen (dus in het kader van een share deal) 
om in een post-acquisitie geschil de begroting 
van zijn schade te bewijzen wegens een inbreuk 
op de verleende verklaringen en waarborgen.

In de betreffende casus hadden de verkopers 
in de overnameovereenkomst een aantal 
verklaringen en waarborgen opgenomen die 
nadien niet correct bleken te zijn. In tegenstelling 
tot wat door de verkopers werd verklaard, bleken 
met name een aantal grote facturen niet betaald 
en niet inbaar te zijn, gezien het overgrote 
merendeel ging om vorderingen op schuldenaren 
die al jaren insolvabel waren. Daarnaast bleek 
tevens een waarborg opgenomen in de balans 
niet afdwingbaar te zijn wegens het faillissement 
van de waarborgsteller.

De kopers, zijnde de nieuwe aandeelhouders, én 
de verkochte doelvennootschap hebben de ver-
kopers  gedagvaard teneinde schadevergoeding 
voor de geleden schade te bekomen. In eerste 
aanleg werd de vordering van de kopers en de 
vennootschap ongegrond verklaard. Het Hof van 
Beroep hervormde dit vonnis echter en kende 
aan de kopers een schadevergoeding toe die 
één op één overeenstemde met het totaalbedrag 
van de niet-betaalde en oninbare facturen en de 
niet-afdwingbare waarborg.

Tegen dit arrest werd door de verkopers 
cassatieberoep aangetekend. Het Hof van 
Cassatie heeft uiteindelijk het arrest van het 
Hof van Beroep vernietigd 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, volgens het Hof van Cassatie, 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. 

Het Hof van Cassatie heeft uiteindelijk het arrest 
van het Hof van Beroep vernietigd gezien uit de 
motivering van het Hof van Beroep niet bleek dat 
de onjuiste voorstelling van zaken op het niveau 
van de doelvennootschap had geleid tot een 
overeenkomstige persoonlijke schade (en een 
overeenkomstig waardeverlies van de aandelen) 

voor de kopers.

Het arrest van het Hof van Cassatie illustreert de 
potentiële moeilijkheden voor kopers van aan-
delen om na overname de begroting van hun 
schade te bewijzen wegens een inbreuk op de 
verleende verklaringen en waarborgen. Hieraan 
kan echter tegemoet gekomen worden door 
een goede redactie van contractuele clausules 
omtrent de schadevergoedingsregeling in de 
overnameovereenkomst. In voorliggend geval 
hadden de kopers een duidelijke schadebegro-
tingsclausule kunnen voorzien, bijvoorbeeld een 
“euro-per-euro” clausule waarbij partijen con-
tractueel bepalen dat het nominale bedrag van 
de schade ook het nominale bedrag zal zijn dat 
de aandeelhouder/koper als schadevergoeding 
kan vorderen en bekomen.

Dit is slechts één voorbeeld waaruit blijkt 
dat door een correcte en goede redactie 
van belangrijke contractuele clausules in een 
overnameovereenkomst heel wat moeilijkheden 
en discussie achteraf kan worden vermeden. 
Een gedegen en correcte juridische expertise 
en ondersteuning bij de redactie van uw 
overnameovereenkomsten is dan ook van cruciaal 
belang. Neem dus gerust contact op met een van 
onze experten voor verdere ondersteuning.

Contact

Stijn Berlamont
stijn.berlamont@marlex.be
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Wat met franchisecon-
tracten bij de overdracht 
van een hotel?
Hotels kunnen worden uitgebaat middels 
een franchiseovereenkomst. Afhankelijk van 
de contractuele modaliteiten verleent de 
franchisegever dan aan de franchisenemer 
(uitbater) een gemeenschappelijk uithangbord 
of logo, een handelsnaam maar ook knowhow. 
Als franchisenemer kunt u meeprofiteren van de 
bekendheid en de faam van het commercieel 
systeem en geniet u bijgevolg een concurrentieel 
voordeel.  

Bij de overdracht middels een share deal of een 
asset deal waarbij u de commerciële formule 
tevens overneemt, speelt een reeds bestaand 
franchisecontract vaak een essentiële rol. 
Waar moet u als bestaande franchisegever, 
franchisenemer of kandidaat-koper van het 
hotel op letten? We kaarten graag enkele 
aandachtspunten aan. 

Overdraagbaarheid van de overeenkomst  
Vooraleer u de overeenkomst inhoudelijk onder 
de loep gaat nemen, dient u zich te vergewissen 
van de overdraagbaarheid van de overeenkomst, 
die meestal afhankelijk wordt gemaakt van enkele 
voorwaarden. Indien niet aan deze voorwaarden 
wordt voldaan, zal een nieuw franchisecontract 
zich opdringen.

Een franchisingovereenkomst impliceert een 
persoonsgebonden samenwerking. Indien de 
franchiseovereenkomst overdraagbaar is, wordt 
er meestal gewerkt met een goedkeuringsclausule. 
Het beding voorziet dan de voorwaarde dat de 
bestaande franchisegever moet instemmen met 
de overdracht van de overeenkomst en dus de 
nieuwe franchisenemer. Dit is vooral nuttig voor 
de franchisegever: op die manier wordt zijn 
commerciële formule niet gelinkt aan eender 
wie, maar behoudt hij controle op de personen 
die de formule mogen gebruiken. Bij weigering 
tot goedkeuring, moet de franchisegever dit wel 
gaan motiveren. 

Is de overeenkomst niet overdraagbaar, dan zal 
een nieuwe franchisingovereenkomst moeten 
worden opgesteld tussen de franchisegever 
en de koper van het hotel. De overeenkomst is 
eigenlijk een toetredingscontract, wat betekent 
dat de overeenkomst wordt vastgesteld door de 
franchisegever. Het is aan de franchisenemer om 

te kiezen of hij al dan niet wil ‘toetreden’ tot de 
commerciële formule van de franchisegever. 

De franchiseovereenkomst inhoudelijk: 
welke clausules verdienen extra aan-
dacht?

• De vergoedingen 
Alles heeft uiteraard zijn prijs: voor het gebruik 
van – onder meer – de handelsnaam is de 
franchisenemer een vergoeding verschuldigd. 
Deze kan bestaan uit een instapvergoeding, maar 
daarnaast ook uit periodieke vergoedingen voor 
het verdere gebruik van de commerciële formule. 
Deze periodieke vergoedingen kunnen zowel 
vast of variabel zijn. Wees als kandidaat-koper 
kritisch bij het nagaan van deze vergoedingen.

• Het voorkooprecht van de franchisegever  
Veelal wordt een voorkooprecht of een 
aankoopoptie ten voordele van de franchisegever 
bedongen. Als er een kandidaat-koper zich 
aanbiedt, dan is de franchisenemer verplicht 
om dit te gaan melden aan de franchisegever. 
De prijs van de handelszaak wordt vaak bepaald 
in combinatie met dergelijk voorkooprecht. 
Het is dus van belang om na te gaan of de 
overnameprijs reeds contractueel is vastgelegd 
of, dat dit afhankelijk wordt gemaakt van een bod 
van een derde kandidaat-koper.

• De verhouding met de handelshuurover-
eenkomst  

In principe kunnen er zich drie scenario’s 
voordoen:  

 - De franchisegever is eigenaar-verhuurder;
 - De franchisegever is eigenaar-hoofdhuurder, 

de franchisenemer is onderhuurder;
 - De franchisenemer is eigenaar van het pand.

Alhoewel er meestal gestreefd wordt om 
de duur van de franchiseovereenkomst te 
laten overeenstemmen met de duur van de 
handelshuur, is dit in de praktijk niet steeds zo. 
Het is dan ook van belang om dit na te gaan en, 
bij onevenwichtigheden u ook te laten adviseren 
over de eventuele verlenging of hernieuwing van 
de handelshuur over het gebouw van het hotel. 

• De exclusiviteitsverplichtingen  
Indien de kandidaat-koper bepaalde bestaande 
leveranciers wil meenemen naar zijn ‘nieuw’ hotel, 
is het van belang om de exclusiviteitsverplichtingen 
in de franchiseovereenkomst na te gaan. Veelal 
zijn er bepaalde afnameverplichtingen of naast 
de franchiseovereenkomst op zich, bestaande 
contracten met leveranciers. 
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De franchiseovereenkomst is een heel specifiek 
contract met naast voornoemde bedingen, tal 
van typerende clausules. Uiteraard kunt u maar 
weten waar u aan toe bent nadat de bestaande 
franchiseovereenkomst artikelsgewijs wordt 
doorgelicht. Marlex voorziet u graag van een 
advies waarbij u inzicht krijgt over een bestaande 
franchiseovereenkomst bij een eventuele verkoop 
of aankoop. Geen verrassingen meer, maar met 

kennis van zaken beslissingen nemen is waar we 
naar streven. 

Contact

Larissa Blondeel
larissa.blondeel@marlex.be

Wat met het vastgoed bij 
de overdracht van een 
hotel?
Bij de overdracht of overname van een bestaand 
hotel komt heel wat kijken. Naast de overdracht 
van het personeel, de bestaande verhuring, de 
huidige dienst- en levercontracten, dient ook het 
vastgoed zelf, het eigenlijke hotel, overgedragen 
te worden. 

De overdracht van dit vastgoed kan plaatsvinden 
via een share deal – zijnde de overdracht van de 
vennootschap, die eigenaar is van het vastgoed – 
of via een asset deal, zijnde de effectieve verkoop 
van het vastgoed zelf. 

Ongeacht de wijze waarop u het bestaande 
hotel overneemt, is het belangrijk dat enkele 
onderzoeken gevoerd worden. Een due diligence 
onderzoek dient niet enkel gevoerd te worden 
voor de effectieve bedrijfsovername, maar 
ook voor het specifieke onroerend goed dat 
overgenomen wordt. 

Daarbij dient eerst en vooral de eigendomstitel 
gecontroleerd te worden: is de verkoper wel de 
effectieve eigenaar van het pand? Verder kunt u 
nog nagaan of er erfdienstbaarheden gevestigd 
zijn, of de kadastrale gegevens correct zijn, of het 
pand belast is met een zekerheid of een al dan 
niet conventioneel recht van terugkeer, etc.

De juridische grondslag van het pand dient 
daarenboven ook gecontroleerd te worden: 
bestaat het pand op zichzelf, of maakt het deel 
uit van een gedwongen mede-eigendom? Zo ja, 
dan dient de basisakte uitgeplozen te worden. 
Het is daarnaast ook denkbaar dat het hotel zich 
in een verkaveling bevindt: in dat geval dient de 

verkavelingsakte onderzocht te worden.

Betreft het een hotel dat recent gebouwd werd, 
of waarbij recente verbouwingen uitgevoerd 
werden, dan dient de 10-jarige aansprakelijkheid 
van de aannemer die deze werken uitvoerde, 
gecontroleerd te worden. Zijn er daarnaast nog 
aanbouw- of verbouwingswerkingen lopende, 
dan moeten ook de contracten hieromtrent 
grondig onderzocht worden. Hierbij zal, de 
dag van vandaag, de hamvraag zijn: is een 
prijsherziening mogelijk? 

Daarnaast dient ook het stedenbouwkundig luik 
onder de loep te worden genomen. Dit betreft niet 
enkel de vergunningen, maar tevens een grondig 
onderzoek naar de bestemming van het pand: is 
het pand erfgoed of opgenomen op één van de 
inventarissen? Ligt het in een onteigeningsplan? 
Uiteraard dienen de vergunningen ook grondig 
uitgespit te worden: niet enkel zijn de correcte 
vergunningen nodig voor het uitbaten van het 
hotel, ook het vastgoed zelf dient op vlak van 
vergunningen volledig in orde te zijn. 

Dit alles en nog veel meer wordt bij het due 
diligence onderzoek van het vastgoed grondig 
nagekeken, zodat de overdracht van het pand 
waarin het hotel gevestigd is, vlekkeloos kan 
verlopen.

Wenst u hieromtrent meer informatie of wenst u 
begeleiding bij het due diligence onderzoek van 
het over te nemen vastgoed? Neem dan zeker 
contact op met onze experten Bouw & Vastgoed. 

Contact

Stefanie Claeys
stefanie.claeys@marlex.be
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Wat met de erkenning 
als hotel en overige 
vergunningen bij de 
overdracht van een 
hotel?
Bij elke bedrijfsoverdracht – en dus ook bij de 
overdracht van hotels – is het cruciaal na te gaan 
of alle vereiste vergunningen in orde zijn. 

Erkenning als hotel?  
Wie in Vlaanderen zijn logies publiek promoot en 
toeristen laat overnachten tegen betaling moet 
zijn logies aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. De 
aanmeldingsplicht werd opgenomen in artikel 5 
van het Decreet houdende het toeristische logies 
d.d. 5 februari 2016. Daarenboven dienen logies 
verplicht te voldoen aan zeven basisvoorwaarden 
(artikel 4 Vlaams Logiesdecreet), onder andere 
inzake brandveiligheid en kwaliteit.

Het logies dat voldoet aan deze basisvoorwaarden 
kan vrijwillig een gratis erkenning aanvragen bij 
Toerisme Vlaanderen. Deze erkenning maakt het 
op haar beurt mogelijk om een erkenningsschild 
te gebruiken, een toegankelijkheidslabel aan te 
vragen, aanspraak te maken op logiessubsidies, 
etc.

De Vlaamse Regering maakt het mogelijk 
toeristische logies in de markt te zetten onder 
specifieke benamingen. Het gaat om volgende 
namen: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, 
camping, vakantiepark of camperterrein. Om 
één (of meer) van deze benamingen te mogen 
hanteren, moet aan bijkomende openings- en 
uitbatingsvoorwaarden worden voldaan. Voor 
“hotels” worden deze voorwaarden opgelijst in 
Bijlage II van het Besluit van de Vlaamse Regering 
tot uitvoering van het Vlaamse Logiesdecreet d.d. 
17 maart 2017.

Logies die één van de zeven beschermde 
benamingen mogen gebruiken, kunnen tevens 
een comfortclassificatie aanvragen bij Toerisme 
Vlaanderen. Dit gebeurt in de vorm van sterren. 
De comfortclassificaties zijn vrijwillig en gratis. 

Welke vergunningen heeft een hotel no-
dig? 

De toeristische vergunningsplicht is sinds 2017 
afgeschaft en vervangen door de aanmel-

dingsplicht en de optie tot vrijwillige erkenning. 
Er is echter wel een omgevingsvergunning ver-
eist voor verschillende stedenbouwkundige han-
delingen én voor het exploiteren van ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten. Sinds 1 januari 2018 
worden de voormalige stedenbouwkundige ver-
gunning en de milieuvergunning gecombineerd 
in de omgevingsvergunning. 

Een omgevingsvergunning is vereist voor 
onder andere volgende stedenbouwkundige 
handelingen: nieuwbouw en verbouwingen, 
iedere functiewijziging van een gebouw, 
plaatsing of wijziging van vaste constructies als 
terras, publiciteitsinrichtingen, reclameborden 
en lichtbakken, in sommige gevallen zelfs voor 
verlichting. Het is dus cruciaal om na te gaan 
of op het ogenblik van de overname de nodige 
vergunningen bekomen zijn. Daarenboven is 
het belangrijk de nodige vergunningen aan te 
vragen bij verbouwingen of uitvoeren van andere 
stedenbouwkundige handelingen. 

Sommige economische activiteiten worden 
beschouwd als ingedeelde activiteiten. Dit zijn 
activiteiten die een mogelijke impact hebben op 
het leefmilieu en de buurt. Indien de activiteit 
opgenomen is op de lijst van ingedeelde 
inrichtingen is een omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van ingedeelde inrichtingen 
of activiteiten vereist. Afhankelijk van de 
infrastructuur van uw hotel zal dergelijke 
vergunning mogelijks vereist zijn. Via de VLAREM-
Wegwijzer – een online tool – kan nagegaan 
worden of de exploitatie van uw hotel al dan 
niet vergunningsplichtig is. Dit hangt samen met 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde koel- 
of airconditioninginstallaties, het produceren van 
muziek, zwemfaciliteiten, de stookinstallatie, etc.

Wat met de erkenning en vergunningen 
bij de overdracht van een hotel?  

Bij het overnemen van een hotel geldt 
de aanmeldingsplicht ongeacht eerdere 
aanmeldingen door de vorige hoteluitbater. De 
overnemer dient dus de overname aan te melden 
bij Toerisme Vlaanderen via het uitbatersportaal 
(toerismevlaanderen.be). 

Indien de vergunningen niet (langer) geldig 
zouden zijn, dient men tijdig over te gaan tot 
regularisatie. Daarenboven is het belangrijk 
waakzaam te zijn voor het vervallen van 
vergunningen: omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of gemengde 
projecten vervallen immers indien niet binnen 
de twee jaar na het bekomen van de vergunning 
gestart is met de uitvoering van de bouwwerken. 
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Daarnaast vervalt de omgevingsvergunning 
als de exploitatie van de vergunde activiteit of 
inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van 
de definitieve omgevingsvergunning aanvangt. 

De lopende, geldige omgevingsvergunningen 
blijven geldig bij overname. Je hoeft bij een 
overname van het hotel 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. Na melding wordt de procedure 
‘actualisatie als gevolg van de overdracht’ 
opgestart. Dit betreft een louter administratieve 
handeling die aanduidt aan welke inrichting de 

omgevingsvergunning is gebonden. Als gevolg 
zal de vergunning geactualiseerd worden. 

Heeft u vragen over de erkenning als hotel of over 
omgevingsvergunningen? Contacteer dan zeker 
onze experten binnen Overheid & Omgeving.

Contact

Marie Hoste
marie.hoste@marlex.be

Connect & Learn | M&A in de hotelsector: 
enkele topics toegelicht 

thema
Een hotel overnemen of overdragen is vaak een once in a lifetime 

experience die niet tot de core business van een hoteluitbater behoort. 
Een overnameproces kent namelijk verschillende stappen en vraagt 

een grondige voorbereiding. Wat neemt of laat u precies over? Welke 
financiële en juridische gevolgen heeft dit? 

Deze vragen én meer komen aan bod tijdens een boeiend seminarie met 
voldoende ruimte tot napraten

programma  
18u45 onthaal | 19u00 seminarie 

19u45 napraten en mogelijkheid tot vragen stellen 
 

sprekers 
Marc D’hoore en Larissa Blondeel

 
praktisch 

in het voorjaar van 2023 (exacte datum wordt nog meegedeeld)
Marlex, Dirk Martensstraat 23, 8200 Brugge 

gratis deelname inclusief receptie en cursusmateriaal 
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Hoteloverdracht: wat met 
het personeel?
De overdracht van een hotel brengt ook 
gevolgen met zich mee voor uw personeel. Het 
is dan ook belangrijk om vooraleer u een hotel 
overlaat of overneemt, goed voorbereid te zijn 
en een duidelijk zicht te hebben op uw rechten 
en plichten ten aanzien van uw (toekomstig) 
personeel.

Principe: de werknemers treden automa-
tisch in dienst van de nieuwe werkgever

Werknemers genieten bij de overgang van de 
onderneming waarin zij werkzaam zijn een 
specifieke Europese bescherming [1], dat werd 
omgezet naar Belgische recht in CAO 32bis. 
Deze bescherming komt er kortweg op neer dat 
de koper bij een overdracht verplicht is om alle 
werknemers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden 
over te nemen. 

Er is sprake van een “overgang van on-
derneming”

Voormelde bescherming treedt in werking indien 
er sprake is van een werkelijke overdracht in 
de zin van CAO 32bis. Dit is het geval indien 
navolgende drie voorwaarden vervuld zijn:

1. Wijziging van werkgever: de bedrijfsover-
dracht moet een wijziging van de juridische 
werkgever tot gevolg hebben. Dit is bijvoor-
beeld niet het geval bij een loutere over-
dracht 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 ven-
nootschap A naar vennootschap B (“asset 
deal”), is dit wel het geval;

2. Overgang van onderneming of een gedeelte: 
verderzetting van een onderneming, vesti-
ging of afdeling, die een georganiseerd ge-
heel vormt van mensen en middelen, en die 
na de overdracht haar identiteit behoudt;

3. Krachtens een overeenkomst: dit betekent 
dat de overdracht kadert in “contractuele be-
trekkingen”, wat vrij ruim wordt geïnterpre-
teerd.

Gevolgen van een overgang van onder-
neming

• Een eerste vuistregel bij de overgang van de 

onderneming is dat alle betrokken arbeids-
overeenkomsten moeten worden overge-
nomen.

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.

In principe moeten de werknemers dus geen 
nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekenen 
bij de overnemer. De oorspronkelijke arbeids-
overeenkomst blijft bijgevolg voortbestaan 
en wordt verder uitgevoerd onder dezelf-
de voorwaarden als voorheen. In de praktijk 
wordt er wel vaak een “nieuwe” arbeidsover-
eenkomst getekend met de overnemer, of 
wordt een bijlage gesloten bij de bestaande 
overeenkomst (de zgn. “tripartite” overeen-
komst), waarbij de overdrager, de overnemer 
en de werknemer bevestigen dat het gaat om 
een overdracht van onderneming onder gel-
ding van CAO 32bis, de datum van de over-
gang naar de nieuwe werkgever, en het be-
houd van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

• Overgang met behoud van bestaande 
rechten en plichten

De werknemers gaan over naar de overnemer 
met “behoud van hun bestaande rechten 
en plichten”. De koper moet dus de 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).

Evenwel kan de werkgever/overnemer:

• over de loon- en arbeidsvoorwaarden 
onderhandelen of deze in onderling 
overleg aanpassen;

• binnen bepaalde grenzen de arbeids-
voorwaarden wijzigen, wanneer dit om 
economische redenen noodzakelijk is. Dit 
wijzigingsrecht heeft wel enkel betrek-
king op arbeidsvoorwaarden die voor de 
partijen niet essentieel zijn.

Belangrijk is dat de loon- en arbeidsvoor-
waarden bij de nieuwe werkgever enkel van 
toepassing zullen zijn op het overgenomen 
personeel, niet op het personeel dat de koper 
al zelf in dienst had noch op nieuwe aanwer-
vingen.
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• Bescherming werknemers tegen ontslag bij 
de overdracht

Een overgang van onderneming mag op 
zichzelf geen reden tot ontslag vormen 
voor de overdrager of de overnemer. 
Ontslag wegens dringende reden of wegens 
redenen van economische, technische of 
organisatorische aard ten gevolge van de 
overgang blijft wel mogelijk, maar zal wel 
bewezen moeten worden.

Sancties?
CAO 32bis voorziet niet in een specifieke sanctie 
bij het niet naleven van deze ontslagbescherming. 
De meerderheidsstrekking in de Belgische recht-
spraak sanctioneert de schending van de 
ontslagbescherming met een schadevergoeding 
(bovenop de opzeggingsvergoeding). Er zijn 
echter ook enkele uitspraken bekend waarin 
wordt geoordeeld dat het ontslag zelf nietig is 
en dus onbestaande [2][3]. 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 arbeidsover-
eenkomst beëindigd heeft, ofwel de gerechte-
lijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
vorderen.

Uitzonderingen?
Uit CAO 32bis en Europese rechtspraak volgt 
dat voorgaande bescherming niet geldt in geval 
van overname van activa na een faillissement, in 
dat geval kan de koper de keuze maken welke 
werknemers ze al dan niet wenst over te nemen. 
Dit is in principe ook zo voorzien in geval van 
een overdracht onder gerechtelijk gezag i.h.k.v. 
gerechtelijke reorganisatie, maar dit werd in het 
arrest Plessers van het Europees Hof van Justitie 
strijdig bevonden met de Europese rechtspraak, 
gezien een reorganisatieprocedure gericht is 
op continuïteit en de werknemers hierbij aldus 
gelijkwaardig beschermd moeten worden.

Voorafgaande informatie- en raadple-
gingsplicht werkgever

Tot slot is het belangrijk om te wijzen op de voor-
afgaande informatie- en raadplegingsplicht van 

de werkgever. De overgang van een onderne-
ming kan ingrijpende gevolgen hebben voor de 
werknemers. Zij worden immers geconfronteerd 
met een nieuwe werkgever en komen in een an-
der bedrijf, in vaak andere arbeidsomstandighe-
den terecht. Daarom is de overdrager verplicht 
om informatie te geven en raad in te winnen aan 
en bij de vertegenwoordigingsorganen van de 
werknemers. Het gaat daarbij over 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.

Indien u meer informatie wenst over de 
overdracht van personeel, twijfel dan niet om ons 
te contacteren.

Contact

Marc D’hoore
marc.dhoore@marlex.be

met Elise Claeys

[1] Richtlijn 2001/12/EG van de Raad van 12 maart 2001, pb. L. 22 maart 2001, L 82/16.
[2] Arbrb. Charleroi 22 november 1999, Soc.Kron. 2001, 50.
[3] Arbrb. Brussel 23 maart 2009, onuitg., aangehaald door N. THOELEN, Conventionele overgang van ondernemingen, Gent, Larcier, 

2015, 193.
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Persoonlijke adviesgesprekken bij Marlex
in kader van Week van de Bedrijfsoverdracht

 
In kader van Week van de Bedrijfsoverdracht kunnen er gratis 

adviesgesprekken omtrent een bedrijfsoverdracht van een hotel 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.

meer info & uw gesprek aanvragen?  
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 uw 
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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Wanneer u het hoort 
donderen in Keulen
Toch nog even niet helemaal mee? Geen paniek. 
Wij leggen nog kort even de belangrijkste termen 
uit.  

Asset deal - activa transactie 
Een asset deal is een overeenkomst waarbij niet 
de aandelen maar wel de activa (of een deel ervan) 
van het bedrijf verkocht worden. In tegenstelling 
tot de share deal zijn de voordelen hier eerder voor 
de koper omdat de aangekochte activa kunnen 
afgeschreven worden en de risico’s verbonden 
aan het passief niet worden overgenomen. De 
nadelen situeren zich dus eerder bij de verkoper 
in dit geval omdat de meerwaarden meestal 
belast zijn en de verkoper verantwoordelijk blijft 
voor de vennootschap.

Due diligence - Boekenonderzoek
Onder ‘Due Diligence’ of ‘Boekenonderzoek’ 
verstaat men de audit die wordt uitgevoerd 
naar aanleiding van een aankoop van, of een 
investering in een onderneming. Dit gebeurt op 
vraag van de potentiële koper. Vaak gebeurt de 
due diligence ook op initiatief van de verkoper 
die zichzelf kritisch wil laten doorlichten ter 
voorbereiding van een eventueel verkoopproces, 
in dit geval spreken we van een vendor due 
diligence.

Share deal – Aandelen transactie
Een ‘aandelentransactie’ of ‘share deal’ is een 
overeenkomst waarbij de aandelen van het bedrijf 
verhandeld worden. Deze staat in tegenstelling 
tot een ‘activatransactie’ waarbij enkel de activa 
van het bedrijf verhandeld worden. 

Intuiti personae overeenkomst
Dit betreft overeenkomsten waarvan de 
verbintenissen van één of beide contractspartijen 
hoofdzakelijk of specifiek omwille van de persoon, 
diens hoedanigheid of kwaliteiten worden 
aangegaan.

DBI-aftrek
DBI staat voor ‘Definitief belaste inkomsten’ en 
betreft een fiscale vrijstelling die van toepassing 
is op vennootschappen die beleggen in aandelen 
van andere vennootschappen. De ontvangen 
dividenden en meerwaarden uit aandelen zijn – 

onder bepaalde voorwaarden – 100% aftrekbaar 
van de winst. 

cherry picking
Deze term wordt vaak met een deal in activa (asset 
deal) geassocieerd, waarbij de koper alleen de 
activa van de doelvennootschap gaat aankopen 
zonder blootstelling aan de schulden van die 
vennootschap. Het is daarbij niet vereist dat alle 
activa worden aangekocht, het kan bijvoorbeeld 
gaan om de overname van een bepaald deel van 
het klantenbestand van de doelvennootschap.  

niet-concurrentiebeding
Een niet-concurrentiebeding betreft een clausule 
waarbij een contractspartij zich verbindt om 
geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen 
tijdens en/of na duur van de overeenkomst en 
in een welbepaald territorium. Afhankelijk van 
de modaliteiten kan een schending van dergelijk 
beding een schadevergoeding impliceren en 
uiteraard stopzetting van de bestreden activiteit.   

representations and warranties
Deze termen duiden specifieke bedingen 
aan in de finale overnameovereenkomst. 
Representations betreffen in essentie 
verklaringen door de verkoper of verkoper in 
de overeenkomst over de huidige status van de 
vennootschap. Bijvoorbeeld: alle aangiftes in 
de vennootschapsbelasting werden tot huidig 
boekjaar tijdig ingediend. Warranties betreffen 
dan in essentie weer bepaalde waarborgen door 
de verkoper of koper in de overeenkomst over 
de toekomstige status van de vennootschap. Het 
doel van voornoemde verklaringen / waarborgen  
is om de informatie die door de verkoper aan de 
koper wordt verstrekt, op een juridisch bindende 
manier te herhalen. Het zijn instrumenten om 
de openbaarmaking van bepaalde – risicovolle – 
informatie af te dwingen. 

CAO - collectieve arbeidsovereenkomst
Een CAO betreft een akkoord gesloten op het 
hoogste niveau tussen een werkgeversorganisatie 
en een werknemersorganisatie. Dit akkoord 
omvat afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden, 
zoals loon en arbeidsduur. Bij overnames speelt 
vaak CAO32bis, die als doelstelling heeft om 
de rechten van de werknemers te vrijwaren bij 
de wijziging van hun werkgever ingevolge een 
(gedeeltelijke) overgang van onderneming.
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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, com-
mercieel 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, beroeps-
procedures en procedures bij 
de Raad van State of Raad voor 
Vergunningenbetwistingen. Daarnaast is hij ook 
thuis in het argrarisch recht (mestwetgeving, 
pacht…), hernieuwbare energie en machinebouw 
en technische installaties.

 gregory.vermaercke@marlex.be

Lobke Pottie
Lobke heeft zich gedurende 
haar professionele loopbaan 
gespecialiseerd in het vennoot-
schaps- 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.pottie@marlex.be

Elke Malfait
Elke heeft een bijzondere 
expertise opgebouwd in onder-
nemingsfiscaliteit. Ze heeft een 
master na master Fiscaliteit ge-
volgd 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

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, alsook bouw- en vastgoedrecht.

 daan.vandenbroucke@marlex.be
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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 binnen het bouw- en vastgoedrecht.

 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

Marie Hoste

Marie behaalde in 2021 haar 
masterdiploma Rechten aan de 
Universiteit van Gent. Tijdens haar 
studies specialiseerde ze zich in het 
omgevingsrecht in ruime zin. Het 
laatste jaar van haar masteropleiding 
combineerde ze met de postacademische 
opleiding bemiddeling. Sinds april 2022 is ze als 
stagiaire actief binnen Marlex.

 marie.hoste@marlex.be

?

Talentvolle jurist? 
Kom uw creativiteit botvieren bij Marlex.

Om onze groei te ondersteunen zijn we op zoek naar nieuwe collega’s met ervaring 
in het ruime ondernemingsrecht, de corporate-M&A praktijk, Bouw & Vastgoed, Liti-
gation en IP, IT & GDPR. Interesse? Bekijk dan zeker onze vacatures op marlex.be/jobs 

of solliciteer spontaan!

Vragen? Wij staan voor u klaar.
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Contact

Telefoon

+ 32 50 83 20 38

Fax

+ 32 50 83 20 36

Adres

kantoor Brugge

Dirk Martensstraat 23
8200 Brugge
België

E-mail

 advocatenkantoor@marlex.be

Ondernemingsnummer

KBO 0543.374.105

kantoor Gent

Rijvisschestraat 124
9052 Gent 
België

Marlex
Advocatenkantoor Marlex
marlex_advocatenkantoor
Marlex

Vragen? Wij staan voor u klaar.


