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‘Recht en Robots. De glorieuze toekomst, 
of een onwennig doembeeld?’

Het is aan 
elke juridische 

beroepsbeoefenaar 
om te beslissen: 

wandelt u de weg 
van de toekomst, of 
neemt u een stapje 

terug?

De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.

Legal Succes: Deel uw succes met rechtsactoren in fragiele landen

Om morgen op onafhankelijke rechtsactoren te kunnen rekenen die de vraag voor gerechtigheid van de bevolking beantwoorden, stomen we vandaag 
studenten klaar voor juridische beroepen. In de wetswinkel in de Rechtsfaculteit van Mohammedia (Marokko) geven studenten onder begeleiding van 
advocaten juridisch advies aan vrouwen en jongeren. Theoretische en praktische opleiding, gepaard met sociaal engagement, 
leiden tot betere toegang tot het gerecht voor zwakkere groepen. Win-win!
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Het juridisch apparaat kampt met 
een aantal problemen en structurele 
tekortkomingen. De taak, het 

businessmodel en de uitdagingen van 
de advocaat zijn de laatste decennia vrij 
onveranderd gebleven. Een status quo die op 
termijn onhoudbaar is, want de cliënt – of dat 
nu een onderneming of een particulier mag 
zijn – is mondiger, vereist steeds vaker sneller, 
kwalitatiever werk, terwijl het ‘uurtje-factuurtje’-
model steeds minder gesmaakt wordt. 

Kritiek op de werking van de advocatuur wordt 
slecht gesmaakt. Men toornt niet graag aan de 
verworvenheden, de status of de gewoontes van 
de sector. En toch zal het exact dat zijn – een 
strategische herbronning – dat de overleving 
van de sector zal moeten garanderen. 

Artificiële intelligentie (AI), chatbots, machine 
learning en blockchain. Het zal een schokgolf 
teweegbrengen in een sector die decennia 
ongemoeid is gebleven. Een AI van LawGeex 
versloeg onlangs nog 20 juridische professionals 
in het reviseren van 5 NDA’s. De AI haalde 
94 procent van de gevaren eruit, de juridische 
professionals 85 procent. De toekomst is dus 
reeds gearriveerd. Blockchain, wanneer wettelijk 
gefaciliteerd, heeft de capaciteit om het notariaat 
om te gooien. Artificiële intelligentie om 
razendsnel contracten te reviseren. Intelligente 
chatbots met NLP (Natural Language Processing) 
praten straks vlot – en 24/7 – met uw cliënt(e). 

De uitdagingen en mogelijkheden zijn enorm. 
Hierbij zijn er twee pistes die de advocatuur kan 
bewandelen. De eerste, en helaas voorlopig ook 
nog de meest gebruikte, is die van het verzet. 
Het niet kunnen of willen aanvaarden dat 80 
procent, of meer, van de juridische taken op een 
bepaalde wijze geautomatiseerd kan worden, of 
overgenomen door ‘robots’. De tweede piste – en 
mijns inziens de enige juiste, maar dat had u vast 
al geraden – is omscholing. Er hoeft geen enkele 
advocaat in 2025 op straat te staan, mits er 
voldoende welwillendheid is om te aanvaarden 
dat juridische kennis in de nabije toekomst niet 
meer zal volstaan. Lag het aan mij, dan volgde 
elke juridische professional een IT-opleiding. 
Niet alleen zou dat het begrip verhogen – people 
always fear what they don’t understand – maar 
men zou opportuniteiten met beide handen 
aangrijpen, in plaats van ze af te stoten. 

Het juridisch apparaat staat voor de grootste 
revolutie in eeuwen. Het stond in de sterren 
geschreven dat ook deze sector met disruptie 
te maken krijgt. Het is aan elke juridische 
beroepsbeoefenaar om te beslissen: wandelt u 
de weg van de toekomst, of neemt u een stapje 
terug? In dat laatste geval weet ik niet of u nog 
kan overleven in 2025. De keuze is aan u.
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Of je nu voor- of tegenstander bent, 
minister van Justitie Koen Geens 
toont daadkracht. Met de nieuwe 

insolventiewet is hij erin geslaagd om op 
korte tijd de gefragmenteerde en verouderde 
wetgeving rond faillissementen te bundelen 
en te moderniseren. Hoewel het nieuwe ‘Boek 
XX’ pas in mei 2018 in werking treedt, zijn on-
dertussen al verschillende spin-offs in werking. 
Zo kunnen schuldeisers sinds 1 april bij een 
faillissement hun vorderingen digitaal indienen 
via het platform RegSol.   

Daarnaast is sinds juni ook de snelle procedure 
in werking om slapende vennootschappen 
op te doeken, waarbij de rechtbanken van 
koophandel op vraag van het openbaar 
ministerie of andere belanghebbenden 
onmiddellijk de ontbinding kunnen uitspreken 
over een slapende vennootschap. Daarbij is 
ook de definitie verstrengd. Vandaag kan elke 
vennootschap die zeven maanden – in plaats 
van het vroegere drie jaar – na de afsluitdatum 
geen jaarrekening heeft ingediend, ontbonden 
worden als spookvennootschap.

Hierbij krijgen de kamers voor handelsonder-
zoek de opdracht om actief werk te maken van 
de opsporing van deze slapende vennootschap-
pen. Niet alleen entiteiten die geen jaarreke-
ning neerleggen, maar ook vennootschappen 
waarvan de beheerders niet beschikken over 
de nodige beroepsbekwaamheid kunnen uit de 
economie worden geplukt. 
Het is goed dat de wetgever de 
spookvennootschappen aanpakt. Deze zijn 
namelijk de ideale dekmantel voor illegale 
activiteiten, zoals fraude. En criminelen 
hoeven ze niet ver te zoeken. In 2013 
poneerde justitie dat ons land, op basis 
van jaarrekeningen die al te laat of niet 
werden gepubliceerd, zo’n 140.000 slapende 
vennootschappen telt. Hoog tijd voor actie. 
Maar of de huidige wet en de – enigszins 
enge – definitie van de slapende vennootschap 
volstaat, daar heb ik ernstige vragen bij.

Deze beperkte definitie van de slapende 
vennootschap hecht groot belang aan de 
jaarrekening, maar niet enkel bedrijven die 
geen jaarrekening publiceren, bevinden zich 

in de schemerzone. Gelukkig zijn er betere 
en meer nauwkeurige methodes om slapende 
vennootschappen in ons land op te sporen dan 
enkel te kijken naar de jaarrekening. En het 

is niet eens zo moeilijk voor de rechtbank om 
gebruik te maken van deze betere methodes. 
De huidige wet hoeft er zelfs niet voor te 
wijzigen. De voorzitter van de rechtbank 
mag namelijk, volgens artikel XX.7, alle 
onderzoeksdaden stellen die hij nodig acht. 

Zelfs als de rechtbanken positief evolueren, dan 
nog rijst de vraag of ze in staat zullen zijn om 
de spookvennootschappen te bestrijden. 
De kamers voor handelsonderzoek belasten 
met de taak om de economie uit te zuiveren, 

lijkt een logische keuze. Maar dan moeten ze 
er ook het nodige personeel en budget voor 
krijgen. Nu riskeert de overheid dat de ene 
rechtbank de taak al beter zal vervullen dan de 

andere. Dat laat criminelen toe om te ‘shoppen’ 
van arrondissement tot arrondissement. Ze 
laten de keuze van hun dekmantel afhangen 
van de inspanningen van de lokale kamer voor 
handelsonderzoek. Een situatie die te allen 
tijde moet worden vermeden.

Minister Geens bindt dus terecht de strijd 
aan met spookvennootschappen. Maar het 
gevaar echt elimineren, vraagt om een bredere 
definiëring en financiële bewapening van de 
rechtbanken. Voer voor een volgende missie.

Overheid moet zich beter wapenen 
tegen spookvennootschappen
Het is een goede zaak dat de overheid de strijd aanbindt met de slapende vennootschappen in ons land. Maar de nieuwe wet volstaat niet: de definitie is te beperkt 
en de kamers voor handelsonderzoek ontbreken de nodige middelen. Jammer, want spookvennootschappen zijn gevaarlijk voor de economie.

Vaker overkop na meer 
dan 25 jaar
Het merendeel van de falingen in 
Vlaanderen (31 procent) gebeurt 
nog altijd binnen de eerste vijf jaar 
van een onderneming. Tegelijk neemt 
het aantal bedrijven ouder dan 25 
jaar een steeds groter aandeel in de 
faillissementsstatistieken in. Terwijl 
in 2007 ‘slechts’ 8,94 procent van 
de ondernemingen ouder dan 25 
jaar was, is dat in 2017 gestegen 
tot 18,76 procent. Dezelfde evolutie 
doet zich voor in Wallonië en Brussel, 
zij het iets trager. Tot die conclusies 
komt Graydon in zijn jongste 
faillissementenstudie.

Ook vrije beroepers  
kunnen failliet gaan
Midden september verscheen in 
het Belgisch Staatsblad een update 
van de insolventiewetgeving. 
Die stuurt aan op een verdere 
modernisering (en digitalisering) 
van de faillissementsprocedure en 
hanteert een bredere definitie van 
de term ‘onderneming’. Voortaan 
kunnen niet alleen ‘kooplieden en 
handelsvennootschappen’ failliet 
gaan, maar ook vrije beroepers, 
landbouwentiteiten, sommige vzw’s 
en alle natuurlijke personen met een 
zelfstandige beroepsactiviteit.   

In 2013 poneerde justitie dat ons land zo’n 
140.000 slapende vennootschappen telt
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Een fact-uur te laat!
Eén van de grootste frustraties van ondernemers? De te laat of zelfs helemaal niet betaalde factuur. Hoe die centen incasseren zonder kwaad bloed 

te zetten bij je klant? En hoe vermijden dat dit opnieuw gebeurt? Enkele vaststellingen en richtlijnen op een rijtje.

www.afschrift.com

Europese belastingbetalers vallen onder 
de hoogst belaste ter wereld.

Niettegenstaande dit feit verhogen de Europese 
overheden continue de belastingen!

Bent u dit beu?
Belastingfraude biedt niet het juiste antwoord.  

Het is onwettig en gevaarlijk.
Het juiste antwoord bestaat er in om uw persoonlijk en  

uw professioneel vermogen zo te organiseren 
om minder belastingen te betalen met een combinatie  

van creativiteit en respect voor de wet.
De macht van de belastingadministraties is niet zonder grenzen.

Belastingbetalers hebben fundamentele rechten.  
En zij moeten deze afdwingen.

‘Incassobureaus breken records’, kopten 
de kranten onlangs. In 2017 inden 
ze 204 miljoen euro in naam van 

bedrijven, banken en nutsmaatschappijen 
– een stijging van 8 procent ten opzichte 
van het jaar ervoor. Werk genoeg voor die 
incassobureaus in elk geval. Zo zou volgens 
een studie uit 2015 meer dan 42 procent van 
de totale waarde van Belgische B2B-facturen 
na vervaldag nog steeds openstaan. Vooral 
kmo’s lijden hier massaal onder. Volgens 
Pascaline Louwagie van TIME2PAY ligt een 
belangrijk probleem bij grote bedrijven die 
misbruik maken van hun machtspositie door 
heel lange betalingstermijnen te hanteren, die 
te nemen of te laten zijn. Louwagie: “Voor 
kleine, flexibele kmo’s is het vaak wurgend om 
op die manier hun cashflow gezond te houden. 
Dergelijke grote bedrijven reageren doorgaans 
ook niet op vriendelijke aanmaningen. 
Gelukkig leert de ervaring dat ze dat op 
juridische verzoeken wél doen.”

Toch moeten we bij betalingsachterstand 
niet enkel naar de debiteuren wijzen. De 
verantwoordelijkheid ligt even goed bij de 
schuldeiser. Zo ziet Dimitri Dedecker van 
Lawcom Advocaten & Incasso een algemene 
ingesteldheid om facturen niet noodzakelijk 
vóór de vervaldag te betalen omdat bedrijven 
hun debiteurenbeheer niet nauwgezet 
voeren. “Mochten bedrijven korter op de bal 
spelen, zou een groot percentage van hun 
facturen wél tijdig betaald worden”, licht hij 
toe. “Laksheid bij de schuldeiser zorgt voor 
laksheid bij de schuldenaar.”

Maar wat kan je nu als bedrijf doen om 
je facturen tijdig betaald te krijgen? Een 
gestroomlijnde – lees: geautomatiseerde en 
gedigitaliseerde – boekhouding kan al een 
goede basis zijn om fouten te vermijden. 
Voorschotfacturen kunnen ervoor zorgen dat 

de schuldvordering niet te hoog oploopt, maar 
vormen geen oplossing voor de laattijdige 
betaling. Vooraf een kredietonderzoek naar 
de klant voeren en vervolgens kort op de bal 
spelen, lijken de beste waarborgen om het 
probleem van laattijdige betaling te vermijden.

Maar wat is kort op de bal spelen? 
Dimitri Dedecker: “Zodra de vervaldag 
is bereikt zonder betaling, moet al een 
eerste aanmaning verstuurd worden, al dan 
niet gevolgd door een tweede aanmaning 
15 dagen later. Wanneer tegen dan nog 

niet betaald werd, schakel je beter een 
incassopartner in die de druk kan opvoeren.”  

Maar bestaat het risico dan niet dat de 
debiteur de professionele relatie opblaast 
wanneer hij of zij door een incassobureau 
wordt aangeschreven? Dat hoeft niet per se 
het geval te zijn. Dimitri Dedecker: “Mijn 
ervaring is dat bedrijven die een correct 
debiteurenbeheer voeren, daar door hun 
klanten niet voor ‘afgestraft’ worden. Wel 
integendeel: omdat de klant weet dat het 
bedrijf laattijdige betalingen niet tolereert, 
zal hij in de toekomst laattijdige betalingen 
vermijden.” Als de debiteur te goeder trouw 
is, moet incasso al helemaal niet het einde van 
de relatie betekenen. Het is daarbij vooral een 
kwestie van mentaliteit bij een bedrijf. Durft 
het zijn trots opzijzetten, een fout toegeven 
en vervolgens de stappen zetten om die goed 
te maken? Indien wel, dan kan men wellicht 
zonder vertrouwensbreuk samenwerken.

Wanneer men in zijn debiteurenbeheer 
redelijk blijft, bestaat zelfs de kans dat dit 
de onderlinge band tussen schuldeiser en 
schuldenaar versterkt. Wanneer bijvoorbeeld 
de klant na een eerste aanmaning de volledige 
hoofdsom betaalt, heeft het weinig zin om 
te blijven doordrammen op betaling van 
intresten en schadebeding.  De klant zal dit 
gebaar appreciëren. Hardnekkige wanbetalers 
daarentegen mag men gerust kordater 
aanpakken. Maar dan neemt het bedrijf beter 
een externe partner, incassobureau of advocaat, 
onder de arm. Louwagie: “Wees gewoon 
consequent in je debiteurenbeheer: maak de 
schuldenaar attent op de achterstand, laat hem 
duidelijk de volgende stappen weten en voer 
die dan ook uit.”

TEKST HANNES DEDEURWAERDER 

ADVERTORIAL

Laksheid bij de schuldeiser zorgt voor 
laksheid bij de schuldenaar.

— DIMITRI DEDECKER

FOKUS-ONLINE.BE
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D e economie trekt aan, de 
werkgelegenheid in het hele land 
groeit. Toch is er zeker één barometer 

die nog niet terug op het niveau van voor de 
crisisjaren zit: die van de faillissementen. Voor 
2017 ziet het er zelfs naar uit dat het aantal 
falingen hoger zal liggen dan vorig jaar. Voor 
de eerste negen maanden van 2017 telde 
studiebureau Graydon 7.770 faillissementen, 
tegenover 7.392 in 2016. De sterkste stijging 
doet zich voor in Brussel, waar tegenover 2016 
al 25,71 procent meer bedrijven de boeken 
moesten neerleggen.
 
Analyseer je de verschillen tussen de sectoren, 
dan zie je dat de grootste klappen in de 
kleinhandel (980), de bouwnijverheid (1.328) 
en de horeca (1.559) vallen. Voor die laatste 
is het zelfs het op een na zwaarste cijfer ooit. 
Enkel in 2013 waren er in de eerste negen 
maanden nog meer faillissementen. “De horeca 
is traditioneel een kwetsbare sector”, reageert 
Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder 
van Horeca Vlaanderen. “Een restaurant of 
café openhouden is erg arbeidsintensief. De 
hoge loonkosten die dat met zich meebrengt, 
maken het moeilijk om rendabel te zijn.” Het 
resultaat is dat veel nieuwkomers – volgens 
Horeca Vlaanderen één op twee – er al binnen 
de vijf jaar weer mee moeten stoppen. De 
kleine zaken, met weinig personeel, en de 
conceptrestaurants à la Würst en Balls & Glory 
houden zich het makkelijkst staande.

Naar verklaringen voor de stijgende cijfers is 
het niet ver zoeken. Er waren de aanslagen 
in Brussel die veel toeristen weg hielden. 
Ook verplicht de komst van de witte kassa 
restaurantuitbaters om hun transacties te 
registreren en overuren van het personeel aan 
te geven. “An sich is die transparantie een 
goede zaak”, reageert Van Assche. “Alleen 
hebben veel eigenaars daardoor hun prijzen 
moeten aanpassen. Ze kunnen niet anders 
meer dan alle kosten aan de klant doorrekenen. 
Met alle gevolgen van dien.” Dat er intussen 
meer rechtszekerheid is gekomen rond de 
flexi-jobs en de goedkope overuren – twee 
maatregelen die werken in de horeca flexibeler 
moeten maken – vindt Van Assche een 

positieve ontwikkeling. Hij hoopt dat diezelfde 
inspanningen nu ook aan de kant van de 
loonlasten kunnen gebeuren. “De RSZ-korting, 
waarbij je 500 euro korting voor vijf voltijds 

werkende werknemers per kwartaal kunt 
krijgen, blijkt in de praktijk moeilijk toepasbaar. 
Die maatregel versterken, zou een verschil 
kunnen maken.”

Curator Kjell Swartelé ziet nog andere 
belangrijke redenen voor een faling: 
onvoldoende voorbereiding en te weinig 
ondernemersinzicht. “Mensen openen 
vandaag al te makkelijk een pop-
uprestaurant of een webshop, vaak zonder 
een degelijk, realistisch businessplan. 
Bovendien is niet iedereen in de wieg 
gelegd om een zaak te runnen.” Swartelé 
weet waarover hij praat, als curator staat 
hij aan de kant waar de klappen vallen. 
Het is zijn taak om, eens de boeken 
zijn neergelegd – op eigen initiatief 
of op verzoek van de schuldeisers of 
het parket – zoveel mogelijk geld te 
recupereren uit de verkoop van stocks 
of inrichting. Die inkomsten verdeelt 
hij vervolgens onder de schuldeisers. De 
schulden die daarna nog overblijven (de 
zogenaamde restschulden), kan de rechter 
verschoonbaar verklaren, wat betekent dat 
de gefailleerde ondernemer er niet verder 
voor moet opdraaien. “Maar – en dat 
weten veel ondernemers niet – dat kan 
enkel voor een éénmanszaak en niet voor 
gefailleerde vennootschappen. We zien 
dan schrijnende gevallen, waarbij mensen 
bijvoorbeeld eerst een BVBA oprichten, 
zich vervolgens persoonlijk borg stellen 
voor die BVBA, om dan bij faling te 
horen dat ze niet in aanmerking komen 
voor verschoonbaarheid of bevrijding.” 

Om scenario’s als deze te vermijden, 
raadt Swartelé startende ondernemers 
aan om vooraf met een advocaat aan 
tafel te gaan. Er is immers niemand 
anders die beter advies kan geven 
over de best passende juridische 
ondernemingsvorm en de mogelijke 
risico’s die daaraan verbonden zijn. “En 
laat je zeker ook goed ondersteunen 
voor de financiële kant van de zaak”, vult 
Danny Van Assche aan. “Het is immers 
niet omdat je lekker kunt koken, dat je 
ook goed kunt ondernemen.”

Faillissementen pieken 
nog altijd in de horeca
Bijna één faillissement op vijf betreft een restaurant of café. Hoewel ons land het economisch beter doet,  
blijft de horeca bijzonder kwetsbaar. Hoe komt dat? En wat kunnen ondernemers doen om een faling te vermijden?

Mensen openen vandaag al te makkelijk 
een pop-uprestaurant of een webshop, vaak 
zonder een degelijk, realistisch businessplan

- KJELL SWARTELÉ

TEKST HERMIEN VANOOST

#FOKUSLEGALSUCCESS
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Het huidige wetboek van 
vennootschappen dateert van 
1999. Waar ons omringen-

de landen hun vennootschapsrecht 
aanpasten aan de noden van deze tijd 
en de eisen van de Europese Unie, 
maakte België een pas op de plaats. 
“We mogen niet achterophinken 
door niet-aangepaste wetgeving of 
rechtspraak”, besefte ook minister 
van Justitie Koen Geens, toen hij 
begin 2017 een nieuw wetboek van 
vennootschappen en verenigingen 
aankondigde. “Een aantrekkelijk 
investeringsland blijven is belangrijk 
voor onze tewerkstelling.”

Een eerste versie van het nieuwe 
wetboek werd in juli vorig jaar 
voorgelegd aan de Raad van State. 
Het kabinet van Geens is nu bezig 
met het verwerken van de kritiek-
punten, om daarna het wetboek voor 
te leggen aan de Ministerraad. De 
verwachting is nog altijd dat het 
nieuwe wetboek in de loop van 2018 
ingevoerd zal worden, zo valt op 
verschillende plaatsen te horen. 

Maar wat gaat er concreet veranderen? 
Advocaat Gwen Bevers van Schoups 
ziet drie thema’s die opvallen in het 
voorlopige wetboek: “Allereerst het 
verdwijnen van veel vennootschaps-
vormen.” Geens zelf stelt dat de 
bestaande zeventien vormen worden 

3 VRAGEN AAN...

YVES VAN LAEKE
NAGELMACKERS

herleid tot vier. Bevers: “Onder meer 
de stille vennootschap, de tijdelijke 
handelsvennootschap, de coöperatieve 
vennootschap met onbeperkte aan-
sprakelijkheid en de commanditaire 
vennootschap op aandelen worden 
geschrapt. Ook de eenpersoons-bvba 
en de starters-bvba zullen verdwijnen 
als afzonderlijke variant en opgaan in 
de besloten vennootschap. Tot slot zal 
de coöperatieve vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid (cvba) enkel 
nog toegankelijk zijn voor entiteiten 
met een ‘coöperatief gedachtengoed’. 
Veel bedrijven zullen dus een andere 

rechtsvorm moeten gaan zoeken.”
De tweede grote wijziging ziet 
Bevers in de omzetting van de 
besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (bvba) naar de 
besloten vennootschap (bv). “Het 
concept van maatschappelijk kapitaal 
zal hierin niet meer bestaan. Nu is 
het nog zo dat wanneer je een bvba 

opricht de wetgever voorschrijft 
wat het minimumkapitaal voor de 
onderneming is. Elke schuldeiser 
heeft daardoor een bepaalde 
zekerheid. Dat gaat verdwijnen.” 
Tegelijkertijd zorgt de nieuwe bv-
vorm voor flexibiliteit. Bevers: “Dat 
is vooral interessant voor allerlei 
investeringsstructuren. Het maakt 
het mogelijk om met juristen en 
financiële adviseurs samen te komen 
tot een op maat gemaakt vehikel.”

Een derde aanpassing ligt bij de 
naamloze vennootschap (nv).  

“Volgens de huidige wetgeving zijn 
drie en soms twee bestuurders ver-
plicht”, legt Bevers uit. “In de toe-
komst wordt het mogelijk om een 
nv op te richten met één bestuurder 
met verregaand vetorecht. Daarnaast 
wordt het mogelijk om te opteren 
voor een duale structuur, waarbij 
een controlerend orgaan – een raad 

van toezicht – in het leven geroepen 
wordt die naast het uitstippelen 
van de strategie en de algemene be-
leidslijnen enkel de directieraad zal 
controleren. De directieraad krijgt in 
dit model dan het grootste deel van 
de bevoegdheden.” 

De nieuwe wetgeving biedt moge-
lijkheden en uitdagingen. “De nieuwe 
bv-structuur geeft ons kansen om 
weer concurrentieel te worden met 
bijvoorbeeld het Verenigd Konink-
rijk en Nederland”, ziet Bevers. “De 
flexibele en lichte structuur van de 
nieuwe bv geeft ons de mogelijkheid 
om meer maatwerk te bieden voor 
specifieke ondernemingen.” Tegelij-
kertijd vraagt het nieuwe wetboek 
voor bestaande vennootschappen 
aanpassingen. Bevers: “Veel cliënten 
komen naar ons met vragen over hoe 
ze zich kunnen voorbereiden. We 
trachten via verschillende tools zoals 
seminaries en webinars kort op  
de bal te spelen en ons cliënteel te 
informeren zodat zij kunnen antici-
peren en zich voorbereiden op de  
komende wijzigingen.”

Een definitieve deadline voor de 
invoering van het nieuwe wetboek is 
er nog niet. Zeker is wel dat er een 
overgangsperiode aankomt.
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Nieuw vennootschapsrecht:  
wat verandert er en waarom?
Het Belgische vennootschapsrecht is aan modernisering toe. Iets wat al langer bekend was, maar 
waar nu door minister van Justitie Koen Geens eindelijk werk van gemaakt wordt. Wat verandert 
er en waarom draagt dat bij aan onze internationale handelspositie?

De nieuwe bv-structuur geeft 
ons kansen om weer concurrentieel 
te worden met bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland.

— GWEN BEVERS

TEKST THIJS ROELEN 

Hoe is het begrip ‘private ban-
king’ in de afgelopen 20 jaar 
geëvolueerd?
“We mogen spreken van een sterke 
evolutie. Nog geen 10 jaar geleden 
was de rente op een spaarrekening 
4 procent, en zelfs 4 tot 6 procent op 
een kassabon. Toen zagen de klanten 
het nut van private banking nog niet 
in… Maar de tijden zijn veranderd. De 
rentevoeten blijven op een historisch 
dieptepunt, terwijl de mensen hun le-
vensstijl toch wensen te behouden.” 

Het zijn dus momenteel goede 
tijden voor ‘private banking’?
“Inderdaad. De ‘private banking’-markt 
heeft de wind in de zeilen. Bij bank  
Nagelmackers zagen we de afgelo-
pen 6 jaar bijvoorbeeld een jaarlijkse 
stijging van het totale cliëntenvermo-
gen van meer dan 10% bij de afdeling 
private banking. Een mooie evolutie, 
vooral dankzij de gunstige omstandig-
heden op de aandelenbeurzen.” 

Hoe ziet u de ‘private banking’ 
in de komende jaren evolueren?
“Het ziet ernaar uit dat de rentevoeten 
nog enige tijd zeer laag zullen blijven. 
De zoektocht naar rendement zal dus in 
de komende 2 à 3 jaar opnieuw uitko-
men in een gedegen selectie van onder-
gewaardeerde aandelen. Een oefening 
die steeds moeilijker dreigt te worden en 
waar dus een professionele steun van 
een private banker nodig zal blijven. 
Iedere cliënt dient immers uit te zoeken 
welk gewicht in aandelen optimaal is 
in functie van zijn of haar beleggings-
horizon, ambities en stressgevoeligheid 
tegenover marktschommelingen.”

FOKUS-ONLINE.BE
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Schoups is een advocatenkantoor met vestigingen 
in Antwerpen en Brussel waar een 40-tal advocaten  
zich specialiseren in Ondernemings- en 
Vastgoedrecht.

We focussen ons sterk op het toekomstige Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV –   
verwacht deze zomer). Als u een persoonlijke 
uitnodiging wil ontvangen voor onze (gratis) 
studiedag zodra het finale wetsontwerp wordt 
ingediend, mail dan "WVV" en uw contactgegevens 
naar: seminarie@schoups.be.

Voor meer informatie en ons gratis online seminarie:  
www.nieuwvennootschapsrecht.be.

Voor verdere vragen in verband met het WVV of Schoups,  
kan u mailen naar Gwen.Bevers@schoups.be

www.schoups.be

TEKST THIJS ROELEN     BEELD EUROPEES PARLEMENT

Ooit was hij ‘da joenk’, toen hij 
als jongste partijvoorzitter, toen 
nog van de PVV, van ons land de 

politieke gevestigde orde bestormde. Na een 
imposante carrière op nationaal niveau, waar-
in hij bijna negen jaar premier van ons land 
was, is Verhofstadt in het Europees Parlement 
inmiddels zelf de gevestigde orde. 64 jaar, 
maar immer ambitieus.

U bent uw carrière ooit begonnen als ad-
vocaat. Zijn er veel overeenkomsten tussen 
werken als advocaat en politicus?
“Ik heb maar erg kort in de advocatuur gezeten, 
maar het was wel een nuttige passage. De po-
litiek hangt, net als de advocatuur, aaneen van 
wetgeving, interne reglementen, procedures en 
meer. Alleen is de rol van een advocaat en een 
politicus fundamenteel anders. Als advocaat 
verdedig je de belangen van je cliënt. Een poli-
ticus dient het algemeen belang.”

Wat doet u nu nog met die ervaring?
“Als je een politiek doel voor ogen hebt, is 
de volgende vraag altijd: hoe kom ik daar nu 
toe? Een diploma rechten en wat ervaring als 
advocaat helpt dan wel om creatief en efficiënt 
gebruik te maken van de juridische mogelijk-
heden. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat 
ik weinig overwegingen heb vastgehangen aan 
mijn studiekeuze. Ik was op het moment van 
mijn studiekeuze al erg op politiek gericht, 
onder meer via het Liberaal Vlaams Studenten 
Verbond (LVSV), en ik dacht dat ik met rech-
ten als brede vorming weinig fout kon doen.”

Waarom heeft u uiteindelijk besloten uw 
carrière in de politiek voort te zetten?
“Je moet het eerder zo zien: ik heb eigenlijk 
nooit de beslissing genomen om de politiek te 

Als advocaat leer 
je creatief en efficiënt 
gebruik te maken 
van de juridische 
mogelijkheden, als 
politicus helpt dat.
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Guy Verhofstadt begon ooit als advocaat, al ziet de 64-jarige oud-premier de ervaring die hij daarmee 
opdeed vooral als een goede vorming voor zijn latere carrière. De huidige Europarlementariër vertelt over 

zijn verleden, de uitdagingen voor het recht van de toekomst en de Brexit.

‘Wat meer diversiteit in de politiek en 
advocatuur zou geen kwaad kunnen’



ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

Bent u op zoek naar een juridisch vertaalbureau met kennis van zaken? 
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T 0299-351851  |  E info@jmstext.nl  |  W www.jmstext.nl

Juridisch vertalen, een vak apart!

Van IP-recht tot arbitragerecht en alle juridische deelgebieden er tussenin: JMS heeft de vertaalspecialist in huis.

kan zijn, maar niet zomaar toegang heeft tot 
ieders privégegevens zonder dat er een serieuze 
aanleiding voor is.”

Een thema waar u momenteel zelf druk mee 
bezig bent, is de Brexit. Als afgevaar-
digde van het Europees Parlement bent 
u nauw betrokken bij de onderhandelin-
gen. Wanneer beschouwt u die onderhan-
delingen als geslaagd?
“Wanneer de negatieve impact tot een abso-
luut minimum zal beperkt zijn, voor zowel 
burgers als bedrijven. Britse en Europese bur-
gers zouden hun rechten moeten kunnen be-
houden. De procedure voor de Europeanen om 
in het Verenigd Koninkrijk te kunnen wonen 
en werken, moet vlot, licht en kosteloos zijn. 
De Britten zouden dan in ruil in heel Europa 
moeten kunnen wonen en werken. Als we dat 
zouden kunnen realiseren, verandert er nage-
noeg niets in het dagelijkse leven van mensen. 
Voor onze bedrijven gaan we resoluut voor 
maximale vrijhandel. Aangezien het Verenigd 
Koninkrijk niet langer deel wil uitmaken van 
de interne markt en de douane-unie, zal het 
moeilijk zijn tarieven en quota te vermijden, 
maar die zouden we dan wel zo laag mogelijk 
moeten houden. Anderzijds: de Britse positie 
is nog voortdurend aan het schuiven, en daar 
maken wij gebruik van door te blijven herhalen 
dat onze voorkeur uitgaat naar lidmaatschap 
van Groot-Brittannië van de interne markt en/
of de douane-unie.”

Stel dat de Brexitonderhandelingen niet 
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SMART FACT.

Wat zou u zijn geworden, moest  
u geen advocaat of politicus  
geworden zijn?
“Acteur. Dat was in ieder geval de droom  
die ik lang gekoesterd heb als kind.”

verlaten. Ik heb politiek met de paplepel bin-
nengekregen. Mijn vader was erg actief binnen 
de liberale partij en de liberale vakbond. Aan 
de keukentafel werd bovendien veel gediscussi-
eerd, bijvoorbeeld over de Vietnamoorlog.”

Waarin zouden beide beroepsgroepen van 
elkaar kunnen leren?
“Als je naar het gemiddelde parlement in 
Europa kijkt, vrees ik dat die twee be-
roepsgroepen nagenoeg samenvallen. Meer 
diversiteit in de politiek zou wat dat betreft 
geen kwaad kunnen.”

Wanneer we kijken naar de toekomst, 
liggen er nogal wat uitdagingen voor de 
rechtspraak. Digitalisering, GDPR, hoe moet 
het recht omgaan met cybercriminaliteit?
“De wereld is op dat vlak de afgelopen jaren 
dramatisch veranderd. Europa maakte de 
afgelopen jaren kennis met cyberaanvallen op 
militaire en civiele doelwitten, in de Baltische 
staten bijvoorbeeld door Rusland. We spreken 
hier dan over een uitdaging van geopolitieke 
proportie en Europa is daar nauwelijks tegen 
opgewassen. We onderhouden nog altijd 28 
nationale inlichtingendiensten en 28 cyber-
crime-agentschappen die enkel sporadisch en 
bilateraal samenwerken. Dat moet veranderen.”

Hoe ziet u dat? 
“Ondanks alle cyberaanvallen en terroristische 
aanslagen zijn we nog steeds niet in staat om een 
eerste bescheiden stap richting een Europese 
FBI te zetten door het delen van inlichtin-
gen verplicht te stellen. In de strijd tegen het 
terrorisme steekt de Europese Unie al haar tijd 
en energie in het uitwerken van schijnoplossin-
gen. Een goed voorbeeld van zo’n lapmiddel is 
het invoeren van een Passenger Name Record 
(PNR). Daarin worden alle passagiersgegevens 
opgeslagen – naam, adres, creditcard, familie-
relaties, maaltijdvoorkeur en dus aanwijzingen 
voor religieuze overtuiging – van iedereen die 
van, naar en binnen Europa reist. PNR vormt 
zo een enorme aantasting van de privacy van 
alle Europese burgers, zonder enig aantoonbaar 
effect bij terrorismebestrijding. Dat is dus een 
verkeerde manier om met Europees recht om te 
gaan. Zeker omdat besloten werd niet één Eu-
ropese, maar 28 nationale PNR-databanken op 
te richten. De juiste oplossing is volgens mij een 
echte Europese FBI met een cybercrime-unit 
die overal op het Europees grondgebied actief 

voor april 2019 afgerond raken, voor welke 
rechtbank moet dit dispuut dan beslist wor-
den volgens u? 
“Geen enkele. Het lidmaatschap van 
Groot-Brittannië loopt automatisch af op 13 
maart 2019. Het is een harde ‘cut-off date’. Als 
het gezond verstand dan de bovenhand haalt, 
zal men de onderhandelingen alsnog versneld 
afwerken. Dit soort disputen lost men niet voor 
een rechtbank op, maar hebben een politieke 
oplossing nodig.”

Uit alles wat u in uw carrière bereikt en on-
dernomen hebt, blijkt een enorme ambitie. 
U wordt dit jaar 65. Welke ambities hebt u 
nu nog?
“Mijn ambitie is nog om de grote hervorming 
van de Unie te helpen bewerkstelligen: van een 
zwakke confederatie van natiestaten naar een 
hechte en efficiënte federale unie. Een unie die 
de grote uitdagingen van onze tijd kan en wil 
aanpakken, zoals klimaatverandering, migratie, 
de hervorming van de eurozone en versterking 
van onze geopolitieke positie.”

Welke markttendensen zijn er 
vandaag in debiteurenbeheer?
“Aangetekende brieven per mail, een 
kostenefficiënte tool die in België echter nog 
te weinig wordt ingezet. Daarnaast verko-
pen vandaag verschillende bedrijven hun 
portefeuille aan onbetaalde facturen, aan 
derde partijen. Er wordt concreet een bepaald 
percentage van de factuurwaarde verkocht 
aan een partij, die er eigenaar van wordt en 
achter de betaling aan kan. En dan is er nog 
neurodebiteurenbeheer, waarbij debiteuren 
benaderd worden op basis van neurologische 
profielen, gewonnen uit big data.”

Hoe kan een eisend bedrijf debiteuren 
te vriend houden? 
“Door kordaat en duidelijk te communiceren. 
Wat ook heel belangrijk is: luisteren naar 
de debiteur – er kan altijd iets aan de hand 
zijn, en op die manier krijgt de debiteur het 
gevoel dat hij niet voor voldongen feiten 
wordt geplaatst en tenminste kan reageren. 
Niemand geeft immers graag toe dat het 
even financieel wat minder gaat. Zorg er dan 
ook voor dat de eerste aanmaningsbrief of 
-mail niet te hard of agressief is.”

Hoe kan een bedrijf proactief 
achterstallige facturen vermijden?
“In de eerste plaats door de (bank)
boekhouding te digitaliseren. Hoewel we 
verbetering zien, gebeurt de administratie 
bij heel wat bedrijven nog te amateuristisch. 
Nochtans zijn er vandaag op de markt ver-
schillende nuttige tools. Hoe meer de opvol-
ging wordt gestructureerd en gedigitaliseerd, 
hoe beter het resultaat zal zijn. Zo hebben 
banken heel weinig wanbetalers, omdat ze 
alles erg secuur opvolgen.”

3 VRAGEN AAN...

MATTHIAS GEVAERT 
EIGENAAR COLLECT ONLINE

In de strijd tegen het terrorisme steekt 
de Europese Unie al haar tijd en energie in 
het uitwerken van schijnoplossingen.



Hanotiau & Van den Berg, wereldwijde pionier in 
internationale arbitrage en procesvoering

www.hvdb.comPAUL LEFEBVRE
VENNOOT - Advocaat bij het Hof van Cassatie

In een wereld waarin zakendoen nauwelijks nog 
beperkingen van landsgrenzen ondervindt en de 
mondiale economie de crisis te boven lijkt, zijn in-
ternationale arbitrage en procesvoering actuele ju-
ridische thema’s. Tegelijkertijd ontstaan er andere 
internationale uitdagingen dankzij bijvoorbeeld de 
nieuwe GDPR wetgeving en de Brexit. Het Belgische 
advocatenkantoor Hanotiau & Van den Berg vervult 
al jarenlang wereldwijd een pioniersrol in deze niche 
van het internationaal recht.

Daar waar bedrijven, investeerders of overheden 
uit verschillende landen geschillen willen oplossen 
of voorkomen, vormt internationale arbitrage vaak 
het gepaste juridische compromis. België heeft 
met Hanotiau & Van den Berg het door Who’s Who 
Legal als vijfde wereldwijd gerangschikte kantoor 
op het vlak van arbitrage. “Wij zijn niet voor niets 
gehuisvest in Brussel”, verklaart Paul Lefebvre, een 

van de vier stichtende vennoten van het kantoor en 
gespecialiseerd in distributierecht, financieel recht, 
vennootschapsrecht en arbitrage. “België heeft een 
zeer moderne arbitragewetgeving en daarnaast is 
Brussel internationaal gezien natuurlijk een zeer 
praktische uitvalsbasis.”

Hanotiau & Van den Berg onderscheidt zich vanwe-
ge haar flexibiliteit en veelzijdigheid en behandelt  
momenteel, onder meer, een iconische zaak tegen 
de Privacycommissie alsook een zaak met moge-
lijks de grootste financiële inzet ooit in ons land. Het 
kantoor heeft wereldwijd contacten, maar blijft, zo-
als verwacht mag worden van een kantoor dat actief 
is in arbitrage, onafhankelijk. “We zijn attent op be-
langenconflicten”, legt Lefebvre uit. “Daarom gaan 
we geen samenwerkingen met andere kantoren aan. 
Groei is ook geen doel op zich voor ons. Liever be-
houden we onze vrijheid, waardoor we onze wereld-

wijde contacten kunnen gebruiken voor het gericht 
doorverwijzen van cliënten naar de juiste kantoren.”

De veelzijdigheid van Hanotiau & Van den Berg blijkt 
uit het feit dat haar leden zowel als arbiter, als ad-
vocaat voor de Belgische hoven en rechtbanken 
optreden en, in het geval van Lefebvre, daarenboven 
als advocaat voor het Hof van Cassatie . Met name 
die laatste functie is uniek, aangezien in heel België 
slechts 20 advocaten voor het Hof van Cassatie mo-
gen verschijnen. “Daarmee kunnen precedenten tot 
stand gebracht worden”, legt Lefebvre uit. “Belang-
rijk voor bedrijven of overheden met een omvangrijk 
contentieux. Dat belang zal alleen maar toenemen 
wanneer het voornemen van de minister van Justitie 
om, naar aanleiding van de Brexit, een in het Engels 
opererend rechtscollege tot stand te brengen, reali-
teit wordt.”

Recht op/in verandering
Het juridische en fiscale beroep staan aan de voor-
avond van een radicale ommekeer die het aanzicht
ervan drastisch en onherroepelijk zal veranderen:

artificiële intelligentie als game changer.

Marc Vereecken is de stuwende kracht achter 
Lexius Staffing, marktleider en specialist in het 
rekruteren van juridische, fiscale en complian-
cespecialisten – van junior profielen tot partners 
en general counsels/tax directors. Het stelt deze 
profielen echter ook ter beschikking op tijdelijke 
basis  (tax en legal interim management). Hij 
maakt de groeiende rol van artificiële intelligentie 
in de sector van op de eerste rij mee. 

“Traditioneel werkten fiscalisten en advocaten 
in regie, omdat ze moeilijk kunnen inschatten 
hoeveel uren ze aan een zaak spenderen”, licht 
Marc Vereecken toe. “Dat is geen business model 
dat efficiëntie of transparantie in de hand werkt. 
Daarom stond het reeds onder zware druk. De roep 
om meer efficiëntie, gecombineerd met een steeds 
aanzwellende toevloed aan nieuwe regelgeving die 
het onmogelijk maakt nog langer van alle rechts-

takken op de hoogte te zijn, hebben in de voorbije 
decennia reeds geleid tot een steeds verder schrij-
dende specialisatie en segmentatie van het beroep”. 

Marc Vereecken ziet die evolutie in een stroom-
versnelling komen door de opkomst van artificiële 
intelligentie (AI). Juridisch en fiscaal werk met lage 
toegevoegde waarde, zoals het zoeken van in-
consistenties in een contract, het invullen van een 
belastingaangifte, het zoeken van aanwijzingen 
voor foutief handelen of fraude in de documenta-
tie van een bedrijf, zijn taken die binnen afzienbare 
tijd een heel stuk beter en vooral immens veel 
sneller door AI kunnen worden uitgevoerd. 

“Illustratief is het recente experiment waarbij eminen-
te rechtenprofessoren van top US law schools in een 
4 uren durende contest tegenover AI gezet werden 
met de opdracht inconsistenties uit een bepaald type 
contract op te pikken. U raadt het al: AI won met vlag 
en wimpel”. En dat is de toestand vandaag, terwijl de 
ontwikkelingen in AI  met quantumsprongen  vooruit 
gaat. De radicale omwenteling is niet meer veraf.

Wat betekent dit voor de sector?
“Het voortschrijdende inzicht dat AI de sector 
drastisch zal veranderen maakt heel wat mensen in 
de sector zenuwachtig– en terecht. Het beroep zal 
zich de komende jaren nog meer moeten focussen 
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op het leveren van diensten met  hoge toegevoegde 
waarde. Dat betekent nog meer specialisatie, want 
een zaak aannemen en dan beginnen studeren op 
de juridische implicaties ervan, daar zal geen ruimte 
meer voor zijn. De jurist en fiscalist zullen ook een 
mentale ommezwaai moeten maken: hij zal voor het 
eerst een deel van zijn autonomie moeten opgeven, 
want ook al is de essentie van AI dat het gaande-
weg ‘leert’, dan nog zal hij multidisciplinair moeten 
werken met de AI-leveranciers.  Dat alleen al is 
een erg nieuw gegeven voor juristen en fiscalisten. 
Maar ook de overheid, die doorgaans niet de snelste 
adopter is van nieuwe ontwikkelingen, ontsnapt 
niet aan een totaal nieuwe omgeving. Er zijn reeds 
experimenten uitgevoerd waarbij AI ingezet werd om 
recht te spreken in bestaande rechtszaken, waarbij 
de AI-arresten dus konden worden vergeleken met 
de ‘menselijke’ variant. In 80% van de gevallen leidde 
dat tot een identieke uitspraak. Waarbij de vraag 
natuurlijk nog rijst of ‘menselijke’ rechtspreking 
noodzakelijkerwijze de ‘juiste’ rechtspraak en dus 
de benchmark oplevert? Dat AI bij fiscale controles 
correctere resultaten zal opleveren dan menselijke 
controles, daaraan twijfelt intussen geen kat meer.

Staan we momenteel voor één van de grootste 
veranderingen in de fiscale en juridische sector, 
of hebben deze sectoren dergelijke cesuren al 
eerder meegemaakt? 
Marc Vereecken ziet niet meteen een vergelijk-
bare game changer: “AI zal voor een ongeziene 
schok zorgen in de sector, die de professionals zal 
dwingen zich op kortere termijn dan ooit tevoren 
drastischer aan te passen dan ooit tevoren. Wat 
een jurist of fiscalist over 10 jaar zal doen, zal 
hemel en aarde verschillen van waar hij vandaag 
het leeuwendeel van zijn tijd aan spendeert.”

Zal de drastische verandering in de fiscale en 
juridische sector betekenen dat ook het Lexius 
Staffing model drastisch zal veranderen?
“Lexius Staffing is altijd een early adopter geweest 
van nieuwe technologie. Dat zal met AI niet anders 
zijn. We verwachten dat AI ons binnen afzienbare tijd 
in ruime mate zal kunnen bijstaan in de technische 
screening van profielen -het begrijpen of iemand 
op basis van zijn/haar CV de technische skills bezit 
voor de positie. Daarna dient vanzelfsprekend 
nog gecheckt te worden in welke mate iemand 
expertise heeft verworven in de materies die hij/
zijn vermeldt op het CV. Daar dient het interview 
voor. Maar uiteindelijk bestaat ons beroep er voor 
90% in om een juiste match te realiseren tussen de 
verwachtingen van de kandidaat en die van de cliënt. 
Dat zal AI waarschijnlijk niet zo snel kunnen een 
pasklare oplossing voor kunnen bieden”, besluit Marc 
Vereecken. “Bovendien houdt de demografische 
evolutie in België in dat er in het volgende decen-
nium vermoedelijk een nijpende nood komt aan 
juristen en fiscalisten. De nood aan gespecialiseerde 
juridische en fiscale executive search firms wordt 
dus groter, want het wordt steeds moeilijker om de 
juiste mensen te vinden.”
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DE VERANDERINGEN VAN HET
BEROEP VAN ADVOCAAT STAAN
IN DE ACTUALITEIT. MERKT U
OOK EEN WIJZIGENDE
HOUDING T.A.V. MARKETING
EN KLANTENWERVING?

Ben Houdmont: Zeer zeker. Het besef 
groeit dat de traditionele klantenwerving 
via het bouwen van een relatienetwerk, 
niet langer voldoende is. Dit zowel bij de 
grote Brusselse zakenkantoren, als bij de 
lokaal verankerde advocaten. Zeker voor 
deze laatste is het Internet een bedreiging, 
want het voordeel van de “nabijheid” gaat 
verloren. Maar alle bedreigingen zijn op-
portuniteiten. Internet biedt enorme moge-
lijkheden voor de advocatuur. Hen daarbij 
begeleiden is één van onze missies.

SOORTEN ADVOCATEN
KANTOREN WAARVOOR
KNOWTOGROW 
WERKT

VOOR WELKE SEGMENT VAN
DE ADVOCATUUR WERKT
KNOWTOGROW? 

Ben Houdmont: Ons cliënteel is zeer 
divers. Alle soorten van kantoren doen be-
roep op ons,  met uitzondering misschien 
van de hele grote multinationale kantoren. 
Wij hebben zowel éénmanskantoren als 
kantoren met meer dan 50 advocaten tussen 
onze klanten.

AARD VAN DE
DIENSTVERLENING
Uiteraard is onze dienstverlening ook 
steeds verschillend, want aangepast aan 
de omvang en aard van elk kantoor. Voor 
de kleinere kantoren blijft de dienstverle-
ning doorgaans beperkt tot het adviseren 
over een haalbare en rendabele marke-
tingaanpak, en eventueel het creëren van 
een (nieuwe) website. Bij grotere kantoren 
kunnen wij bijvoorbeeld een permanente 
opdracht vervullen als deeltijdse, externe 
content-marketing coördinator. Ook advi-
seren wij m.b.t. SEO-optimalisatie (Google 
ranking) en online advertising, en geven 
wij interne workshops over blog-writing. 

HOE VERLOOPT EEN TYPISCHE
SAMENWERKING MET
KNOWTOGROW?

Ben Houdmont: Zoals hierboven gesteld 
is onze aanpak steeds opnieuw verschillend. 
Maar toch kunnen wij na 3 jaar een zeker 
“patroon” zien dat regelmatig terugkomt.  Veel 
van onze opdrachten beginnen met de defi nitie 
van de unieke positionering van het kantoor. 
Marketing is er immers steeds op gericht zicht 
te onderscheiden van de concurrentie. Maar 
dat moet wel op een geloofwaardige wijze 
gebeuren. Soms is de positionering zelf-evident, 
gebaseerd op een specifi eke niche of cliënteel, 
maar in andere gevallen omvat de positione-
ring de defi nitie van “producten” en prijzen. Bij 
sommige kantoren is de volgende vraag hen 
te helpen bij de keuze van het merk en de visua-
lisering ervan, gebaseerd op de weerhouden 
positionering. De derde stap is het opzetten van 
de communicatie, gebruik makend van de con-
tent-creatie door het kantoor. En om de cirkel 
rond te maken helpen we ook bij het opzetten 
van een systematische cliëntenfeedback. 

NIEUWE ONLINE
KANALEN

BEHALVE DE GELEIDELIJKE
MENTALITEITSVERANDERING BIJ 
UW KLANTEN WELKE ANDERE
EVOLUTIES HEEFT U GENOTEERD
IN DE LAATSTE 3 JAAR?

Ben Houdmont: De belangrijkste 
evolutie is m.i. het ontstaan van nieuwe 
online kanalen. De meeste advocaten 
kennen Lexgo, Jubel en LegalNews. Maar 
deze richten zich allemaal tot juristen. 
Voor het ontmoeten van klanten zijn er 
andere, beter geschikte, kanalen, zoals 
bv. Jureca.be, advocaatzoeken.vlaande-
ren, onlineadvocaat.be, ...  Marktplaatsen 
zoals “Jureca” hebben de ambitie, en 
de potentie, om de juridische markt veel 
transparanter te maken, en op die manier 
een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. 
Zeker in de gaten te houden

GRATIS KENNIS
MAKINGSGESPREK

WAT KOST EEN SAMENWERKING 
MET KNOWTOGROW?

Ben Houdmont: Elke samenwerking 
begint met een kosteloos kennismakings-
gesprek. Op basis van dat gesprek formu-
leren wij concrete samenwerkingsvoorstel-
len tegen vaste prijzen. Aarzel dus niet om 
ons te contacteren. Liever vandaag dan 
morgen. De juridische wereld staat niet stil.

KLANTENWERVING
BIJ ADVOCATEN

Sinds 3 jaar ondersteunt KnowtoGrow -
Legal marketing and Business

Development - advocatenkantoren
bij het werven van klanten. Fokus sprak 

met medeoprichter en managing
partner Ben Houdmont.
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012     EXPERTPANEL  GDPR

25 mei 2018: save the data!
Vanaf 25 mei 2018 treedt GDPR (General Data Protection Regulation) officieel in voege en verloopt de verwerking van persoonsgegevens een stuk strenger. 

De bedoeling is uiteraard dat de privacy van de – Europese – burgers beter wordt beschermd, maar in welke mate zijn bedrijven al klaar voor GDPR?

VEERLE VAN HECKE.
compliance manager  
Combell

JO COUTUER.
Chief Data Officer 
BNP Paribas Fortis

TIM MEERSSCHAUT.
Chief Operating Officer 
CCV Belgium

“Combell slaat al zijn data op binnen Europa, wat sterk 
wordt aangeraden door de wetgeving. De grootste impact 
van GDPR ten opzichte van de huidige privacywetgeving? 
Enerzijds moet de documentatie on point zijn, meer 
bepaald de bewerkersovereenkomst conform artikel 28 
en het verwerkingsregister waarin duidelijk staat wat je 
bijhoudt, waarom, waar en hoelang. Anderzijds zijn er de 
nieuwe verantwoordelijkheden, zoals meldingsplicht aan de 
verwerkingsverantwoordelijke en de mogelijkheid om data te 
wissen wanneer de persoon daarom vraagt.” 

“Combell heeft op dit moment geen data protection officer of 
functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld en zal 
dit ook niet doen, simpelweg omdat wij die niet nodig hebben. 
Volgens de wet is een DPO maar verplicht in drie gevallen: 
wanneer de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, wanneer het een partij is die op grote 
schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt of wanneer het 
een partij betreft die op grote schaal en op regelmatige basis 
observaties uitvoert, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden. 
Wel heeft Combell een Data Protection Team binnen zijn 
Compliance afdeling, zodat er toch een aanspreekpunt is voor 
alle vragen rond de verwerking van persoonsgegevens.”

“Combell heeft al sinds 2011 een ISO27001-certificaat, wat 
bewijst dat wij information security hoog in het vaandel dragen. 
Hoewel dit certificaat niet voldoende is voor GDPR compliancy, 
houdt het in dat Combell al een security incident process 
heeft én een gedefinieerd actieplan rond crisiscommunicatie. 
Beide processen werden uitgebreid, zodat eventuele lekken van 
persoonsgegevens op dezelfde gestructureerde manier worden 
aangepakt. We zijn zoals altijd vertrokken vanuit een risicoanalyse 
om tot een duidelijk actieplan te komen dat ook intern naar alle 
werknemers kan en zal worden gecommuniceerd. Verder hebben 
wij meerdere sessies voor partners en eindklanten georganiseerd op 
ons kantoor, om hen op sectorniveau te informeren over GDPR. 
Awareness is key wanneer het aankomt op informatiebeveiliging.”

“De GDPR heeft op CCV Belgium en bij uitbreiding de 
financiële dienstverleningssector een middelmatige impact. Onze 
tak ‘transactieverwerking en betalingsverkeer’ is sowieso aan een 
strenge privacy- en veiligheidswetgeving onderworpen, waardoor 
we niet al onze systemen moeten gaan aanpassen om compliant 
te zijn. Bovendien staan wij onder controle van een centrale 
toezichthouder aan wie wij rapporteren. Naast de tak ‘transacties 
en betalingen’ hebben wij onze operationele dienstverlening, waar 
de GDRP-impact wél iets groter is, omdat we voortaan alles 
moeten documenteren – toch wel onze grootste uitdaging. Ook 
bij de softwareontwikkeling voor onze klanten, handelaars, komt 
nu meer kijken, vooral omdat zij op hun beurt compliant moeten 
zijn naar hun klant toe, te weten de consument.”

“Wij werken met een DPO die wij ‘functionaris 
gegevensbescherming’ noemen en die dedicated aan de slag is 
in het hoofdkwartier. In alle landen waar we actief zijn, maken 
we sinds kort ook gebruik van privacy officers die er ook op de 
werkvloer op toezien dat de privacy gewaarborgd blijft. Ook bij 
de implementatie van nieuwe diensten en processen controleren 
die of alles wel conform de wetten en normen is. Dat moet 
ook, omdat wij regelmatig met documenten werken die heel 
persoonsgevoelig zijn, zoals identiteits- en bankpapieren.”

“Ja, en daar zijn we al geruime tijd mee bezig in het kader van 
PCI compliancy, ofte de regels die de Payment Card Industry 
zelf oplegt omtrent databescherming en -verwerking. Die regels 
zijn al verankerd in onze IT-systemen. We stellen wel vast dat 
we sinds een jaar of twee strenger omgaan met de inrichting van 
onze IT, zodat het risico op datalekken sowieso tot een minimum 
wordt herleid. Dan hebben we het concreet over toegang tot 
systemen, telewerken, devices voor onze buitendienst, enzovoort. 
Zo zijn onze smartphones en iPads voorzien van een mobile 
device management, waarmee ze op afstand kunnen worden 
beheerd. Handig wanneer een toestel verloren raakt en op die 
manier meteen in default-modus kan worden gezet.”

“De financiële sector is sterk gereguleerd, waardoor het niet 
verwonderlijk mag heten dat BNP Paribas Fortis de vereisten 
van de Belgische privacywetgeving van 1992 en de gerelateerde 
richtlijn van 1995 al had geïmplementeerd. De GDPR zal 
enkele van die bestaande principes versterken, maar ook nieuwe 
vereisten toevoegen. Bij BNP Paribas Fortis verwachten we 
dat de GDPR een positieve impact zal hebben op de financiële 
sector, omdat dit het ‘level playing field’ voor elke sector die 
persoonsgegevens verwerkt, verduidelijkt. Het verbetert ook de 
rechten van individuen op hun gegevens en de verplichting om 
passende beveiligingsmaatregelen te nemen, wat het vertrouwen 
in de gegevensverwerking door bedrijven zou moeten versterken.”

“Onze Data Protection Officer werd in 2014 benoemd op basis 
van de vereiste onder de GDPR-ontwerpverordening. Bij BNP 
Paribas Fortis speelt de DPO de rol van tweedelijncontrole, 
met als missie te evalueren of er redelijke zekerheid kan worden 
geboden over de naleving van de gegevensbescherming en 
privacybescherming van de organisatie en activiteiten van BNP 
Paribas Fortis. Concreet gezien geeft de DPO beleidsinstelling 
op hoog niveau en houdt hij toezicht op de beveiliging en 
privacymaatregelen voor processen en systemen. Hij is ook 
de contactpersoon voor de privacy van bestuursorganen en 
toezichthouders.”

“We hebben in plaats daarvan een volledig proces voor 
datalekken. De manier om de inbreuk aan te pakken is heel 
duidelijk, en concrete medewerkers zijn aangesteld en getraind 
om hun rol in dit proces te vervullen. Naast de inzet van de 
informatiebeveiligingsstrategie implementeert BNP Paribas 
Fortis sinds 2017 een datalek ‘remediation roadmap’, en dit op 
basis van een analyse van bedreigingen en kwetsbaarheden. Die 
analyse werd in de voorbije jaren uitgevoerd.”

Welke impact heeft GDPR op jullie sector qua compliance?

Waarom werken jullie wel of (nog) niet met DPO’s?

Hebben jullie al een GDPR-proof actieplan voor datalekken?

LexGO brengt kansen en 
talent bij elkaar.
Wat u ook te bieden heeft — tonnen ervaring, 
een rijk gevuld cv of een boeiende baan in de 
juridische sector — LexGO is de volgende stap in 
een carrière als jurist. Ontdek elke dag nieuwe jobs 
en stageplaatsen via  www.lexgo.be

TEKST HANNES DEDEURWAERDER 

FOKUS-ONLINE.BE



Lige Advocaten staat met zĳ n wortels stevig in de ondernemerswereld. 
Hierdoor weten we dat u vooral hands-on advies wenst. Praktisch advies waar 
u als ondernemer meteen mee aan de slag kan en dat u helpt om duurzame, 
goed onderbouwde beslissingen te nemen. We begrĳ pen ook dat uw 
business niet stilstaat, dus doen wĳ  dat ook niet. Wĳ  maken van flexibiliteit 
ons handelsmerk. Omdat we goed beseffen dat uw vraag zich doorgaans 
niet tot één vakgebied beperkt, proberen we telkens over de verschillende 
departementen en specialisaties heen te zoeken naar de meest geschikte 
oplossing. Wĳ  hebben specialisten inzake vennootschapsrecht, insolventie, 
vastgoed, M&A en technologie. Op deze manier zĳ n wĳ  een one stop shop 
voor alle juridische aspecten van uw organisatie.

Ook onze eigen organisatie zien we veel meer als een onderneming dan 
als advocatenkantoor. We denken immers, net als u, aan het totaalplaatje: 
duurzame groei, welzĳ n van medewerkers, klanten, leveranciers en milieu, 
lokale verankering, transparante administratie, enzovoort. Allemaal topics 
die u als ondernemer ook bezighouden.

Anneleen Vander Elstraeten: “Het partnership met onze klanten uit zich 
bijvoorbeeld in het feit dat wij onze klanten heel vaak de ‘waarom’-vraag 
stellen. We willen proactief meedenken en niet louter uitvoeren wat ons 
wordt gevraagd. We merken dat klanten die ondernemersaanpak heel erg 
appreciëren, wat zich vertaalt in onze sterke groei: in drie jaar tijd zijn we 
van start-up naar scale-up gegaan, met intussen bijna dertig gedreven 
medewerkers.”

Uiteraard neemt die focus op ondernemers en praktisch advies niet weg 
dat we wel advocaat zĳ n. We verdedigen uw belangen en zoeken alle 
argumenten die tĳ dens een onderhandeling of voor de rechtbank het 
verschil kunnen maken. We houden op elk moment de vinger aan de pols 
van wat u als ondernemer bezighoudt en werken onze expertise op basis 
daarvan bĳ .

Anneleen Vander Elstraeten: “Zo hebben we vastgesteld dat er een trend 
is naar outsourcing, omdat bedrijven zich meer en meer focussen op hun 
kerntaken – bijgevolg profileren wij ons meer als externe juridische partner.

GDPR hype
Een goed voorbeeld van marktopvolging is onze focus op de nieuwe 
GDPR-regelgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Die regelgeving 
rond bescherming van persoonsgegevens heeft rechtstreeks impact op 
uw organisatie, of dat nu een kmo of multinational is. Hier komt onze 
meerwaarde als legal consultant pas echt naar voor. Met onze ervaring 
in de technologiesector kunnen we een brede begeleiding aanbieden. 
Verschillende advocaten van ons kantoor volgden een doorgedreven 
opleiding bĳ  het Data Protection Institute en mogen zich DPO gecertificeerd 
noemen. Dit DPO-certificaat is niet strikt noodzakelĳ k als DPO, maar helpt 
wel om onze juridische expertise verder af te stemmen op het technische 
aspect van GDPR én bĳ voorbeeld het volledige projectmanagement op 
ons te nemen. We brengen de datastromen in uw organisatie in kaart, 

leggen werkpunten bloot en gaan samen met u aan de slag om dit project 
tot een goed einde te brengen. Het is aan de klant om te beslissen hoe 
doorgedreven dit project wordt uitgerold. Enkel het nakĳ ken van een 
verwerkersovereenkomst of het uitrollen van een geheel GDPR traject, 
het is aan de klant om te beslissen hoe doorgedreven dit project wordt 
geïmplementeerd. GDPR is niet alleen een verhaal van plichten. Het laat 
u toe zich scherp(er) te profileren ten opzichte van concurrenten en de 
waarde en aantrekkingskracht van uw bedrĳ f te verhogen bĳ  de zoektocht 
naar extern kapitaal.

New York, New York
Lige Advocaten denkt ook internationaal en richt in april een vestiging op 
in New York.

Maxime Verstrepen: “We stellen vast dat veel van onze start- en scale-ups 
die internationaal willen ondernemen, vaak kiezen voor New York. Om hen 
optimaal te kunnen begeleiden, zijn we daar aanwezig – we go the extra mile, 
ook letterlijk. Mijn tijdelijke detachering richting New York werd trouwens 
niet opgelegd door het management, maar als kans aangeboden. Iedere 
medewerker mocht zijn of haar idee om de brug tussen Antwerpen en New 
York uit te bouwen, uitwerken tot een business case en pitchen voor een 
externe jury. Twee geselecteerden mogen een tijd lang in New York werken 
en wonen om hun case te verwezenlijken.”

Dit New York-verhaal is de perfecte illustratie van de baseline van ons 
kantoor: a personal engagement. Omdat we als echte business lawyers 
samen met de klant werk willen maken van een sterke onderneming.

A personal 
engagement
Advocaten die zich in hun ivoren toren opsluiten, omringd door dikke boeken en een aura van onaantastbaarheid. Tot zover het cliché. 
Dat is wat Lige Advocaten niet is en nooit zal zijn. Wat dan wel? Een proactief lid van uw organisatie die mee durft denken en zich mee 
engageert voor de groei en het succes van uw onderneming.

Anneleen Vander Elstraeten

www.lige.be
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014     CHRONICLE  MATTHIAS WAUTERS

De overnamemarkt
in overdrive?

De Belgische overnamemarkt beleeft een hoogconjunctuur. De redenen daarvoor zijn niet nieuw. Ze komen wel allemaal samen. En die stemming blijft ongetwijfeld nog een 
tijdje duren. Al is een tijdelijke afkoeling – bijvoorbeeld bij een renteopstoot, geopolitieke spanningen of een harde Brexit – niet uitgesloten.

TEKST MATTHIAS WAUTERS, ERWIN 
DESTUYVER & FILIP JENNÉ, PARTNERS 

CORPORATE EN M&A EUBELIUS

Uiteraard is er de rente. 
Zolang die laag blijft, is 
financiering vlot beschikbaar. 

De zoektocht naar een aanvaardbaar 
rendement drijft de overvloedige li-
quiditeiten naar de meest aantrekke-
lijke opportuniteiten. Voor de ‘goede’ 
overnamedoelwitten gelden dan ook 
erg mooie waarderingen. ‘Goed’ staat 
hier voor ‘significante groeiperspec-
tieven’ of een ‘duurzame en stijgen-
de rendabiliteit’ – en liefst beide. 
De markt beseft uiteraard dat het 
goedkope geld niet eeuwig voorhan-
den blijft. En net dat aanvoelen leidt 
mogelijk tot een versnelling. Want 
morgen liggen de kaarten misschien 
alweer minder gunstig.

Dat betekent niet dat de overname-
markt louter op de rentecurve drijft. 
Ook structurele factoren spelen een 
rol. En die zullen niet meteen dras-
tisch veranderen. Zo bezit ons land 
behoorlijk wat aantrekkelijke targets. 
Een belangrijk deel daarvan zijn 
familiebedrijven waar de opvolging 
niet voor de hand ligt of waar de 
gedoodverfde opvolger niet de slag-
kracht heeft om de overige aandeel-
houders uit te kopen aan eenzelfde 
prijs als deze die de markt bereid is te 
betalen. Deze middelgrote bedrij-
ven, die klaar zijn voor een volgende 
stap in hun expansie, vormen ideale 
doelwitten voor (vaak buitenland-
se) overnemers. Beloftevolle parels 
zonder dat de koper zich verslikt in 
de omvang van de transactie.

Ook de fiscaliteit zet familiale 
aandeelhouders eerder aan tot een 
belastingvrije verkoop – nu dat nog 
kan. Liquiditeiten halen uit een divi-
dendinkomen werd de afgelopen jaren 
daarentegen enkel duurder. Op korte 
termijn mag dat de overheid dan wel 

helpen om het begrotingsplaatje te 
doen kloppen, op langere termijn is 
dit ronduit nefast voor de creatie van 
echte Belgische toppers.

Daarnaast is de overnameactiviteit 
ook afhankelijk van de levensfase van 
de onderneming. Mature bedrijven 
worden tot consolidatie gedwongen 
om relevant te blijven. De groei moet 
er immers komen uit diversificatie of 
innovatie. Beide lijken vaak makke-
lijker voorhanden en sneller uit te 
rollen middels een externe acquisitie 
(‘buy-and-build’). Intern aan die weg 
timmeren vergt immers volgehou-
den inspanningen zonder garantie 
op succes. Al wordt het werk dat de 
koper na een overname wacht, daarbij 
weleens onderschat. 

Ook de sector is niet onbelangrijk. 
Zo leveren volgehouden R&D-in-
spanningen in de biotech keer op keer 
mooie vruchten af en scheren ook 
farma en technologie hoge toppen. 
Het toont aan hoe belangrijk het is 
om te excelleren. Dat werkt niet enkel 
inspirerend maar trekt ook nieuwe 
initiatieven aan. Tot slot blijft ook de 
geografische ligging van België nog 
steeds een troef. 

En de toekomst? Langs deze kant 
van het Kanaal blijft de Brexit vooral 
voor onzekerheid zorgen, de echte ge-
volgen moeten zich nog laten voelen. 
Ook de rente-evolutie zou voor een 
tijdelijke afkoeling kunnen zorgen. 
Maar met een stijgende rente groeien 
ook de rendementsverwachtingen. De 
strijd om de mooiste parels zal er niet 
minder stevig om worden.

Volgehouden R&D-inspanningen 
leveren in de biotech keer op keer 
mooie vruchten af.

FOKUS-ONLINE.BE



Business partner
Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven 
worden, niet in het minst op juridisch vlak. “In zekere zin 
is de levensloop van een onderneming een aaneen-
schakeling van ‘juridische fasen’, gaande van de op-
richting tot en met de overdracht of stopzetting. In 
materies zoals overnames (M&A) heeft alles ook een 
internationale dimensie gekregen. M&A dossiers 
vormen een belangrijk onderdeel van onze praktijk 
en het is nog maar zelden dat dit zich afspeelt in 
een puur nationale context.” Aan het woord is Dirk 
Clarysse, advocaat en vennoot bij Bright. “Als business 
partner van de ondernemer bekommeren wij ons om de 
juridische aspecten van zijn of haar onderneming, de 
contractuele omkadering ervan, de bescherming 
die nuttig of nodig is, de overdracht als het zover 
is. U ontzorgen, u hoeden voor risico’s of zelfs een 
heuse misstap, daar draait het om. Uw business, 
onze zorg!”  

“Op Bright kunt u bouwen!”, zo gaat Dirk verder, “Ook 
alles wat met vastgoed en aanneming te maken heeft 
ligt ons nauw aan het hart, niet alleen de klassieke aspecten 
maar ook de meer gespecialiseerde aangelegenheden zoals 
bouwpromotie, projectontwikkeling, vastgoedbemiddeling 
en vastgoedtransacties behoren tot ons actieterrein. En ook 
daar weer ligt de klemtoon op proactief denken en handelen: 
risico’s onderkennen, risico’s indekken. En als het niet anders 
kan procederen; we blijven uiteindelijk advocaten.”

Bright. Veel meer dan een advocatenkantoor.
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Private vermogens
Bright begeleidt verder elke vorm van familiale planning. Ook 
de overdracht van het opgebouwde vermogen naar de 
volgende generatie, vaak met inbegrip van een familiale 
onderneming, is veel meer dan vroeger een juridische aan-
gelegenheid geworden, een complexe aangelegenheid 
ook, die evenzeer de aandacht van een specialist verdient. 

“Evenzeer kan dat evenwel in een procedurele con-
text zijn”, gaat Dirk Clarysse verder, “echtscheidin-
gen, vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden, 
erfenisbetwistingen, betwistingen over schenkingen en/of 
testamenten, fiscale rulings…” Bij Bright heeft u zo één 
aanspreekpunt voor zowel uw onderneming als uw privaat 
vermogen. 

“Bright stuurt en begeleidt  
niet alleen ondernemerschap, 
zij stimuleert en ondersteunt 
het ook.”

contact ook met onze eigen fiscaliste, Charlotte Romaen”, 
licht Dirk Clarysse toe. “De bescherming en handhaving van 
uw privaat vermogen, een topprioriteit voor ons.”

Erkende dienstverlener
 “What’s dangerous is not to evolve. Stilstaan is achteruit-
gaan. Willen we ons kunnen onderscheiden dan moeten 
we anders durven zijn en meer durven bieden, en dat doen 
we ook”, gaat Dirk Clarysse verder. “Met een maandelijkse 
nieuwsbrief de Bright Side, en met eigen opleidingen en 
seminaries (Breakfast at Bright en Bright Seminars) houden 
wij onze contacten op de hoogte van de laatste juridische 
nieuwtjes. Daarnaast werken onze mensen geregeld mee 
aan externe, al dan niet universitaire publicaties. Dat houdt 
ons scherp en daar hebben onze cliënten uiteraard baat bij. 
U wil toch ook iemand die de laatste stand van zaken kent 
en uw rechtspositie zo zeer punctueel kan gaan bepalen?”
Ook de erkenning van Bright als dienstverlener onder 
de KMO-portefeuille kadert daar in. “Weinig 
advocatenkantoren die dergelijke erkenning 
hebben”, zegt Dirk Clarysse. “Nochtans kan het 
op het einde van de rit een groot verschil maken. 
Via de KMO portefeuille kunnen kleine en mid-
delgrote ondernemingen die op Bright beroep 
doen voor strategische adviesverlening, voor het 
uitwerken van een contractueel kader voor hun 
activiteiten, edm., tot 40% van de kosten terug-
betaald krijgen. Niet weinig toch?”

Steven Seyns trekt deze pijler. Met een praktische zowel als 
academische achtergrond the right man for the job. Ver-
mogensrecht is bij uitstek de materie waarin die link tussen 
theorie en praktijk primordiaal is. “Onze troeven? Een uit-
gebreide expertise, zowel praktisch als academisch, een 
uitgekiende strategie en dagelijkse opvolging, al dan niet 
in nauw contact met de notaris of de vermogensbeheerder, in 
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Gedeelde kennis is dubbele kennis

Advocaat met kennis van 
zaken is een meerwaarde 

Een overname van een bedrijf is  
een complexe aangelegenheid met  
vele facetten. De adviseur moet 
van vele markten thuis zijn.  
Een advocaat die ook ervaring heeft 
met geschillen rond overnames en 
die — meer algemeen — regelmatig 
betrokken wordt in discussies waarmee 
ondernemingen op diverse terreinen 
worden geconfronteerd, is zonder 
meer een meerwaarde. Hij/zij heeft 
de mogelijkheid om snel risico’s te 
detecteren in de due diligence fase 
en heeft de ervaring met de wijze 
waarop rechters/arbiters naar een 
overeenkomst kijken in het raam van 
een concreet geschil.

Constructieve houding  
bij de onderhandelingen 

De cliënt heeft er belang bij dat een 
overname succesvol wordt afgerond. 
De ervaring heeft geleerd dat een 
constructieve houding hiervoor een 
belangrijke sleutel is. Niets is zo 
dodelijk voor onderhandelingen 
dan haantjesgedrag. Wij moeten ons 
zelf niet op de voorgrond plaatsen. 
Het belang van de cliënt primeert 
en dit belang is gediend met een 
overeenkomst die evenwichtig is voor 
zowel de verkoper als de koper.

Efficiënte afhandeling  
van de overname 

De juridisch, financiële en fiscale 
begeleiding van een overname kan 
een kostelijke aangelegenheid zijn. 
Vooral de kost van een due diligence 
kan de pan uit rijzen. Een goede 
voorbereiding van dit onderzoek is dan 
ook belangrijk. Traditioneel worden 
er ellenlange gestandaardiseerde 
vragenlijsten voor informatie 
toegezonden aan de verkoper.  
Dikwijls worden dezelfde vragen 
verschillende keren gesteld.  
Deze handelwijze kost nodeloos 
geld en tijd. Het is belangrijker om 
gerichtere vragen te stellen rekening 
houdend met de aard van de 
onderneming, de context waarin de 
activiteiten van de onderneming wordt 
gevoerd en de risico’s die aan zulke 
onderneming verbonden zijn. 
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