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Belangrijkste 
drijfveren voor het 
structureren van de 
status van en 
contractuele relaties 
met leidinggevenden

Belangrijkste drijfveren bij het structureren van contractuele relaties

Herkwalificatierisico

Grensoverschrijdende overwegingen

Niet-doorslaggevende elementen

Regulatoire context

Bestuursmodel

Kost / fiscale optimalisatie in 
Belgische context
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Belangrijkste drijfveren (1/2)

0201 03

Bestuursmodel

 3 bestuursmodellen

 Enige bestuurder

 Duaal bestuur 

 Implicaties van het gekozen 
bestuursmodel

Regulatoire context 

 Beursgenoteerd ondernemingen

 Banken en 
verzekeringsondernemingen

 Publieke sector - overheidsbedrijf

 Andere sectoren / regulatoire 
vereisten

Kost / fiscale optimalisatie in 
Belgische context

 3 voornaamste rmodellen (WN-
Z- ManCo)

 Verschillende fiscale en sociale 
zekerheidsregimes

 Implicaties van kost en fiscale 
optimalisatie overwegingen

Belangrijkste drijfveren (2/2)

05
04 06

Niet doorslaggevende elementen

 Persoonlijke aansprakelijkheid

 Sociale bescherming

 Accountability  

 Beperkende bedingen

Grensoverschrijdende overwegingen

 Relevante situaties

 Bijkomende drijfveren

Herkwalificatie risico

 Herkwalificatie met betrekking tot 
statuut werknemer/zelfstandige

 Herkwalificatie van een 
detacheringsopdracht in een directe 
arbeidsrelatie

 Herkwalficatie van professionele 
relatie met managementvennootschap 
in een directe relatie met natuurlijke 
persoon 
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Basisprincipes en 
evoluties nieuwe 
Wetboek voor 
Vennootschappen en 
Verenigingen

Stapsgewijze inwerkingtreding

1 mei 2019 1 januari 2020 1 januari 2024

Na 1 januari 2024

− Algemene toepassing op nieuwe 
vennootschappen 

− Algemene uitzondering voor 
bestaande vennootschappen / 
verenigingen / stichtingen, hoewel :

− Opt-in mogelijk 

− Dwingend recht van toepassing op 
alle vennootschappen

− Niettegenstaande statuten

− Nieuwe vennootschapsvormen 
in vennootschapsdocumenten

− Aanvullend recht is van toepassing 
inzoverre er geen afwijkingen zijn 
in de statuten 

− Een wijziging aan de statuten zal 
automatisch de verplichting 
meebrengen om deze in lijn te 
stellen met het nieuwe WVV 

− Uitzonderingen voor wijzigingen 
die geen buitengewone AV 
meebrengen (bvb. zetelwijziging 
etc.)

− Laatste dag om statuten aan te 
passen waarna quasi volledige 
toepasselijkheid 

− Opgeheven vennootschapsvormen 
van rechtswege omgezet

− Quasi volledig van toepassing

− Ondernemingen die van rechtswege 
werden omgezet moeten statuten 
wijzigen binnen de 6 maanden
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Nieuwe bestuursmodellen

NV: Drie bestuursmodellen

Monistisch bestuur Enige bestuurder Duaal bestuur

– Standaard bestuursmodel – Nieuw (voorheen niet mogelijk) – Nieuw – verschillend van Directiecomité art. 524bis

– Raad van Bestuur met minstens drie leden (of 
minstens twee als niet meer dan twee 
aandeelhouders) – collegiaal orgaan

– Enige bestuurder neemt alle management 
beslissingen + mogelijkheid vereiste bijzondere 
goedkeuring voor statutenwijziging, dividenduitkering

– Raad van toezicht aangeduid door 
aandeelhoudersvergadering (AV)

– Directieraad aangeduid door Raad van toezicht 
– Directieraad heeft default management 

bevoegdheden

– In beursgenoteerde vennootschappen moet enige 
bestuurder een NV zijn met collegiaal orgaan

– Geen duaal lidmaatschap

BV: grotendeels ongewijzigd model

– Enig bestuursorgaan

– Standaardregel: een of meer bestuurders met volledige bevoegdheden

– Mogelijkheid om te voorzien in een raad van bestuur (zoals in NV)

Uiterlijk 31 december 2023

Directiecomité vs. Duaal systeem / Directieraad

Belangrijkste bestuursorgaan
 Voorheen: Raad van Bestuur (en niet Directiecomité) 
 Nu: Directieraad

Minder flexibiliteit voor duaal bestuur:
 Geen duaal lidmaatschap (incl. CEO)
 Taakverdeling vastgelegd bij wet 
(maar voorafgaandelijke goedkeuring door raad van toezicht kan vereist worden)

De bestaande Directiecomités verdwijnen uiterlijk 1 januari 2024*

*Specifiek regime voor banken en verzekeringsondernemingen
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Statuut van het management: Permanente vertegenwoordiger NV en BV 

Voor alle bestuursmandaten

Inclusief dagelijks bestuur

Geen beperkingen inzake hoedanigheid

Elke natuurlijke persoon, niet beperkt tot 
aandeelhouder, bestuurder of werknemer 

Mogelijkheid om plaatsvervangende 
permanente vertegenwoordiger aan te duiden 
voor de enige bestuurder/rechtspersoon

Alle bepalingen toepasselijk op permanente 
vertegenwoordiger zijn van toepassing

Geen dubbele mandaten

Permanente vertegenwoordiger en in eigen 
naam

Natuurlijke
persoon

Dwingend recht vanaf  1 januari 2020

Statuut van het management: Zelfstandig bestuurder / lid directieraad

- Nieuwe WVV stelt nu expliciet dat bestuurders van 
een BV en NV en leden van de directieraad hun 
mandaat niet kunnen uitoefenen via een 
arbeidsovereenkomst 

- Impact op combinatie arbeidsovereenkomst-
mandaat?

- Nog steeds mogelijk om 
arbeidsovereenkomst te hebben naast 
mandaat als onderscheiden functie en 
ondergeschikt verband

- Wat is de impact van de expliciete verwijzing in het 
nieuwe WVV m.b.t. bestuurders op het KB n° 38?

- Wettelijk weerlegbaar vermoeden dat een persoon 
die een mandaat uitoefent deze activiteit op een 
zelfstandige basis uitoefent tenzij er bewijs is van het 
onbezoldigd karakter van het mandaat 

- bewijs van het onbezoldigd karakter in feite: 
de persoon ontvangt geen bezoldiging voor 
zijn mandaat 

- bewijs van het onbezoldigd karakter in rechte: 
de persoon kan geen bezoldiging ontvangen 
voor zijn mandaat

NV en BV

Dwingend recht vanaf  1 januari 2020
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Veranderingen aan de besluitvormingsprocedure

Dagelijks bestuur
– Uitbreiding definitie in nieuw WVV: “handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven 

van de vennootschap of doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen”

– Delegatie van dagelijks bestuur mogelijk onder elk van de 3 nieuwe bestuursmodellen + ook mogelijk in BV

– Dwingend recht

Schriftelijke 
besluitvorming – Vereenvoudigd voor NV: geen hoogdringendheid vereist, geen expliciete voorziening in de statuten 

– Ook mogelijk voor BV

Belangenconflict
– Verplichte onthouding geconflicteerde bestuurder 

– Elke belanghebbende mag nietigheid vragen als procedure niet werd nageleefd 

– Ook toepasselijk op permanente vertegenwoordigers

– Dwingend recht

Vanaf  1 januari 2020

Einde bestuursmandaat

– Ad nutum afzetbaarheid = regel van 
openbare orde voor bestuurders NV

Oude W. Venn.

Principe blijft ad nutum afzetbaarheid, maar 
aanvullend recht voor iedereen (incl. NV):

– AV kan (ad hoc) voorwaarden bepalen van 
beëindiging: AV mag (toekomstige) 
beëindigingsdatum of opzegvergoeding voorzien 
(behalve als statuten anders voorzien)

– Statuten kunnen opzeg en opzegvergoeding 
voorzien (maar niet verschuldigd in geval van 
beëindiging voor wettige reden)

Nieuwe WVV

Nieuw regime ad nutum afzetbaarheid vanaf  1 januari 2020

Personen aan wie 
het dagelijks bestuur 
werd toevertrouwd 

Leden van het 
directiecomité/leden 
van de directieraad 

Opzeg en/of 
opzegvergoeding 
toegestaan
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Einde bestuursmandaat
Praktisch overzicht

NV

Raad van Bestuur 

&

Raad van toezicht

Mandaat mag op elk moment worden beëindigd door AV, maar :

– AV mag voorzien in (toekomstige) beëindigingsdatum of opzeggingsvergoeding (behalve indien statuten
anders voorzien); en

– Statuten kunnen voorzien in opzeggingstermijn of -vergoeding (niet verschuldigd in geval van beëindiging
voor wettige reden)

Enige bestuurder – Statuten mogen vetorechten voorzien voor eigen beëindiging 

– Vetorechten m.b.t. einde mandaat zijn niet van toepassing in geval van beëindiging voor wettige redenen 
beslist bij bijzondere meerderheid

BV

Niet-statutaire bestuurder Mandaat mag op elk moment worden beëindigd door AV, maar :

– AV mag voorzien in (toekomstige) beëindigingsdatum of opzeggingsvergoeding (behalve indien statuten
anders voorzien); en

– AV of statuten kunnen voorzien in opzeggingstermijn of -vergoeding (niet verschuldigd in geval van
beëindiging voor wettige reden)

Statutaire bestuurder – Beëindiging mandaat vereist statutenwijziging

– AV mag altijd bestuurdersmandaat beëindigen voor wettige reden (zonder opzeg of vergoeding).

Evolutie in 
beursgenoteerde 
vennootschappen
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Beëindigingsvergoeding uitvoerend management

Oude WVV

Tot 12 maanden: Beslissing raad

Tussen 12 en 18 maanden: Beslissing raad na gemotiveerd advies 
remuneratiecomité – geen goedkeuring AV?

Meer dan 18 maanden: Beslissing raad na gemotiveerd advies 
remuneratiecomité en goedkeuring AV

Nieuwe WVV

Tot 12 maanden: Beslissing raad

Tussen 12 en 18 maanden: Beslissing raad en goedkeuring AV

Meer dan 18 maanden: Beslissing raad na gemotiveerd advies 
remuneratiecomité en goedkeuring AV

– Goedkeuring AV = opschortende voorwaarde

– Betrokkenheid werknemersvertegenwoordigers

18

Variabele vergoeding kan enkel worden 
voorzien onder opschortende voorwaarde 

van goedkeuring AV.

Procedure voor goedkeuring verhoogde 
beëindigingsvergoeding is van toepassing 

(d.w.z. ook informatie 
werknemersvertegenwoordigers).

Geen variabele vergoeding mogelijk.

Variabele vergoeding niet-uitvoerende bestuurders

Niet-
uitvoerende 
bestuurder

Onafhan-
kelijke niet-
uitvoerende 
bestuurder

- nieuw
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Nieuwe Belgische 
Corporate 
Governance Code 
2020: opvolger Code 
2009

Corporate Governance Code 2020

Belangrijkste verschillen met Code 2009

Algemeen

‒ Minder regels 
‒ Geen duplicaat met 

regels WVV
‒ Invloed gereglementeerde 

sectoren (banken & 
verzekeraars). 

Geschrapt

‒ Regels rond 
remuneratieverslag 

‒ Regels rond 
vertrekvergoeding

‒ Sommige regels rond 
variabele vergoeding

Nieuw

‒ Algemene regels rond 
remuneratiebeleid en remuneratiekader

‒ Niet-uitvoerende bestuurders : 
gedeeltelijke vergoed in aandelen 
(geen opties) & 
aanhoudingsverplichting

‒ Uitvoerend management :
‒ Gepaste balans  vast & variabel 

+ maximum variabele korte 
termijnremuneratie + clawback

‒ Minimumdrempel aan te houden 
aandelen 

Wet van 28 april 2020 tot 
omzetting van richtlijn (EU) 
2017/828 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 
mei 2017 tot wijziging van 
richtlijn 2007/36/EG wat het 
bevorderen van de 
langetermijnbetrokkenheid
van aandeelhouders betreft, en 
houdende diverse bepalingen 
inzake vennootschappen en 
verenigingen (B.S. 6 mei 2020)

Omzetting herziene Aandeelhoudersrichtlijn

Omzetting in nationaal recht van herziene Aandeelhoudersrichtlijn: 
wet van 28 april 2020 

RL / wet vergroot recht aandeelhouders op “say on pay”=

- de invoering van verplichte goedkeuring door aandeelhouders van het 
bezoldigingsbeleid van de onderneming (bindend), en

- verplichting om jaarlijkse te rapporteren over remuneratie – op een 
individuele basis – van alle bestuurders, leden van de directieraad en 
raad van toezicht en personen belast met het dagelijks bestuur

. 
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Remuneratiebeleid: “nieuwe” verplichting onder SRD II

Stemming is bindend

- Tijdelijke afwijking mogelijk onder 
voorwaarden

Toepassingsgebied

‒ Geen echte wijzigingen

‒ Bestuurders, de andere personen belast 
met de leiding en de personen belast met 
het dagelijks bestuur

Inhoud

‒ Wet (in lijn met SRD II) voorziet 
inhoudelijke lijst van elementen die 
moeten worden opgenomen in het beleid

Remuneratie 
beleid

Nieuw artikel 7:89/1 in WVV

‒ Nieuwe wettelijke verplichting voor 
beursgenoteerde ondernemingen om 
formeel remuneratiebeleid op te stellen en 
te laten goedkeuren door de 
aandeelhouders

Remuneratieverslag: versterkte vereisten en ratio’s

Jaarlijkse veranderingen remuneratie en 
prestaties

‒ Aandeelhouders context bieden re de 
ontwikkeling van de gerapporteerde 
verloning tegenover de prestaties van de 
onderneming en de ontwikkeling van de 
gemiddelde werknemersverloning

Ratio

‒ tussen de hoogste remuneratie van de 
managementleden en de laagste verloning 
(in VTE) van de werknemers 

Toelichting hoe totale remuneratie strookt 
met beleid 

- Bijdrage aan de langetermijnprestaties
van de vennootschap

Remuneratie 
verslag

Rapportering op individuele basis

‒ Individuele rapportering voor grotere groep 

‒ andere “executives”: enkel individuele informatie over 
op aandelen gebaseerde remuneratie en 
beëindigingsvergoedingen

Adviserende stemming 

‒ Formele bevestiging dat stemming enkel 
adviserend is

‒ MAAR: verplichting om uit te leggen in 
volgend remuneratieverslag hoe 
rekening werd gehouden met de 
stemming 
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Evolutie in de 
financiële sector

Specifiek regime voor banken en 
verzekeringsondernemingen

 Kredietinstellingen (onder Bankwet) en verzekeraars (onder Toezichtswet
Verzekeringsondernemingen) vielen onder specifiek systeem: Raad van 
Bestuur/Directiecomité (524bis oud WVV)

 Tenminste 3 leden (voor verzekeraars) en alle leden (voor kredietinstellingen) van 
het directiecomité moeten bestuurders zijn 

 Nieuwe WVV verwerpt specifiek regime niet als dusdanig, wel integendeel:
 “directiecomité” blijft behouden (maar heeft bevoegdheden van directieraad 

onder nieuwe WVV);
 regels inzake duaal lidmaatschap blijven behouden

23
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Impact op statuut leden directiecomité

 In sommige financiële instellingen zijn de leden van het directiecomité (ook/alleen) actief 
en bezoldigd onder arbeidsovereenkomst

 Discussie of situatie kon behouden blijven na 1 januari 2020

 Inmiddels aanpassing Bankwet & Toezichtswet Verzekeringsondernemingen : 
 Bankwet :De leden van het wettelijk bestuursorgaan en de leden van het 

directiecomité mogen geen functie als loontrekkende uitoefenen in de 
kredietinstelling of in een vennootschap waarin de kredietinstelling een deelneming 
heeft.

 Inwerkingtreding op 19 juli 2021

 NBB circulaire: opschorting van de arbeidsovereenkomst vormt geen gepaste 
oplossing

Verdere versterking 
van het prudentieel
kader met 
betrekking tot het 
beloningsbeleid in de 
financiële sector

Recente wijzigingen in de regelgeving betreffende een degelijk 
beloningsbeleid

7 december 202111 juli 20212 juli 202120 mei 2019

CRD V
Richtlijn (EU) 2019/878 tot wijziging van 
Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot 

vrijgestelde entiteiten, financiële 
holdings, gemengde financiële holdings, 

beloning, toezichtsmaatregelen en –
bevoegdheden en 

kapitaalconserveringsmaatregelen

Herziene EBA richtsnoeren 
betreffende een degelijk 

beloningsbeleid
Deze richtsnoeren vervangen de EBA 
richtsnoeren van 2016 en hebben tot 
doel een leidraad te bieden voor het 

concrete toezicht op het 
beloningsbeleid en de 

beloningspraktijken van financiële 
instellingen

NBB Circulaire
Deze circulaire heeft tot doel om 
toelichting te verschaffen bij de 

actualisering van het wettelijke kader en 
om de richtsnoeren van de EBA 

betreffende een degelijk 
beloningsbeleid om te zetten in het 

Belgisch prudentieel kader.

Wet van 11 juli 2021
De Belgische wet van 11 juli 2021 tot omzetting 

van financiële richtlijnen en die CRD V heeft 
omgezet in Belgische recht en opgesteld op basis 

van het eerste ontwerp van de herziene EBA-
richtsnoeren (resulterend in enkele inconsistenties 
tussen de Belgische wetgeving en de definitieve 

EBA richtsnoeren)

25
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Vb Vertrekvergoedingen - wettelijk en prudentieel kader (“welke regels?”)

– Heeft betrekking op bedrijfsgoedkeuring van 
beëindigingsregeling (RvB, AV, RemCo, etc.)

– Belgisch kader, dwz regels in de Belgische Bankwet 
(voornamelijk Bijlage II bij de Bankwet)

– Geen gelijkwaardige regel op Europees niveau 
(hoofdbeginsel in par. 163 van de EBA-richtsnoeren)

– Heeft betrekking op wettelijke beperkingen die van 
toepassing zijn met betrekking tot 
beëindigingsregelingen, inclusief "wanneer" en (zo 
ja) "wat" en "hoe" beëindigingsvergoedingen kunnen 
worden betaald aan relevant personeel

– Voornamelijk regel dat ontslagvergoeding geldt als 
variabele beloning

– Combinatie van Belgische regels (Belgische 
Bankwet en NBB-circulaire) en EU-regels (EBA-
richtlijnen) (niet helemaal consistent)

Twee 
hoofdelementen 
van het wettelijk 
en regelgevend 

kader

Say on pay Andere prudentiële beperkingen

Toepassingsgebied (“wie, waar en wanneer?”)

TijdPersoon

Plaats

Identified staff:

 Dit omvat met name de categorieën 
personeelsleden wier beroepsactiviteiten 
een significante invloed hebben op het 
risicoprofiel van de kredietinstelling.

 Omvat in ieder geval leden van de RvB en 
ExCo

 De NBB eist dat ten minste 1% van het 
totale aantal medewerkers wordt 
geselecteerd als Identified Staff

 EBA Richtsnoeren and NBB circulaire van toepassing 
vanaf 31 december 2021

 Wijzigingen in de Belgische Bankwet met betrekking tot 
beëindigingsregelingen zijn formeel van toepassing vanaf 
23 juli 2022 (maar discrepantie in gepubliceerde tekst en 
strikter NBB-standpunt)

 Andere wijzigingen aan de Belgische Bankwet, waaronder 
de “update” met betrekking tot de sociale status ExCo-
leden, zijn van toepassing vanaf juli 2021

27
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 In het beloningsbeleid dient het mogelijke gebruik van ontslagvergoedingen te worden gespecificeerd, met inbegrip van het 
maximumbedrag of de criteria voor het bepalen van de bedragen die als ontslagvergoeding kunnen worden toegekend

Prudentiële regels aangaande ontslagvergoedingen

 Ontslagvergoedingen “mogen geen disproportionele beloning vormen, maar dienen een passende compensatie van het 
personeelslid te zijn in het geval van voortijdige beëindiging van het contract”, “dienen samen te hangen met in de loop van de 
tijd verrichte prestaties”, “mogen geen beloning zijn voor falen of misdragingen” and “indien van toepassing […] de ernst van het 
falen moet worden in rekening gebracht” (onderscheid tussen falen van de instelling en falen van het personeelslid)

 “Er mag geen ontslagvergoeding worden toegekend wanneer er sprake is van onmiskenbaar falen dat aanleiding kan zijn tot 
onmiddellijke ontbinding van het contract of tot het ontslag van het personeelslid”

 “Er mag geen ontslagvergoeding worden toegekend wanneer een personeelslid vrijwillig ontslag neemt om een functie te gaan 
vervullen bij een andere rechtspersoon, tenzij een ontslagvergoeding vereist is op grond van het nationale arbeidsrecht”

Onderdeel van 
beloningsbeleid

Beperking 
omstandigheden waarin 
ontslagvergoeding kan 
worden betaald

 Dit omvat typische ontslagvergoedingen, niet-concurrentiebedingen, enz., maar uitzonderingen voor een aantal specifieke 
andere betalingen na het einde van een contract (inclusief regelmatige betalingen met betrekking tot de duur van een 
opzegtermijn)

Wat is een 
ontslagvergoeding?

 De instelling “dient in staat te zijn tegenover de bevoegde autoriteit aan te tonen wat de redenen voor de vergoeding zijn, dat het 
toegekende bedrag passend is en welke criteria zijn gebruikt om het bedrag te bepalen, inclusief dat de vergoeding is gekoppeld 
aan de in de loop van de tijd geleverde prestaties en dat met de vergoeding geen falen of misdragingen worden beloond”

Verantwoording aan 
toezichthouder

 Vaste/variabele bezoldiging ratio (50% of EUR 50.000)

 Uitstel

 Uitbetaling in instrumenten

Ontslagvergoeding moet 
worden beschouwd als 
variabele beloning

Uitzonderingen in specifieke omstandigheden
Ontslagvergoedingen dienen niet in aanmerking te worden genomen voor de berekening van de ratio en voor de toepassing van 
uitstel en uitbetaling in instrumenten indien:

Par. 172 EBA 
Richtsnoeren 
en art. 12/1 

Annex II 
Bankwet

Passende, vooraf bepaalde 
algemene formule

Verplichting op grond van 
nationaal arbeidsrecht of op 
grond van rechterlijke 
uitspraak

Post-contractuele  
niet-
concurrentiebedingen

Voorafgaande goedkeuring 
toezichthouder
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Evolutie in de 
publieke sector

32

Wettelijk verbod van 
managementvennootschappen voor 
overheidsbestuurders

Vennootschappen niet toegelaten om een mandaat uit te oefenen met 
een publiek karakter

Wet van 17 mei 2019 tot het 
verbieden van een beroep op 
managementsvennootschappen 
door overheidsbestuurders 

Vanaf 1 januari 2020

Ratio: voorbeeldfunctie overheidsbestuurders
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Impact van de B2B wet

Verhogen van 
transparantie

Herstel van 
economisch 
evenwicht in B2B 
contracten

Onrechtmatige bedingen in B2B contracten

De B2B-Wet van 4 april 2019

Geldt voor ondernemingen

• Beschermen van de 
‘zwakkere’ partij tegen de 
‘sterkere’ partij in een B2B 
context

• Principe: wederzijds

• Ruim concept van 
“onderneming”

Alle bedingen, ongeacht type 
overeenkomst

• Niet enkel algemene 
voorwaarden of 
toetredingscontracten

• Alle soorten overeenkomsten 
tussen ondernemingen

• Uitzondering: financiële 
diensten, overheidsopdrachten 
(KB kan nog afwijken)

Inwerkingtreding

• 1 december 2020

• Overeenkomsten gesloten, 
hernieuwd of gewijzigd na 
deze datum
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Duidelijke en begrijpelijke bewoordingen

35

• Bedingen van de overeenkomst moeten duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld om de 
tegenpartij toe te laten volledig geïnformeerde toestemming te geven

• Sanctie

• Interpretatie van onduidelijke bedingen ten nadele van de persoon die ze heeft 
bedongen

• Verzwarende omstandigheid bij beoordeling of beding onrechtmatig is

Geen onrechtmatige bedingen

36

Open norm Grijze norm Zwarte norm

Catch-all bepaling gericht 
op kennelijk onevenwicht

Acht clausules die worden 
vermoed onrechtmatig te zijn

Vier clausules die per 
definitie onrechtmatig zijn

35
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Open norm

Open norm

Tijdstip van beoordeling Kennelijk onevenwicht

Elk beding van een overeenkomst 
gesloten tussen ondernemingen dat, 
alleen of in samenhang met één of 
meer andere bedingen, een kennelijk 
onevenwicht schept tussen de rechten 
en plichten van de partijen

Juridisch of economisch evenwicht?Marginale toetsing

- Ogenblik waarop de overeenkomst 
werd gesloten

- Late omstandigheden maken beding 
niet alsnog onrechtmatig

- Parlementaire voorbereiding: “wat 
partijen overeenkomen, en tegen welke 
prijs, blijft nog altijd in principe een zaak 
van de vrije markt”

- Juridisch evenwicht maar 
economische/feitelijke omstandigheden 
kunnen rol spelen bij beoordeling 
evenwichtig karakter

Zwarte lijst

Verboden onder alle 
omstandigheden

Zuivere potestatieve voorwaarden (“onherroepelijke verbintenis 
van de andere partij terwijl de uitvoering van de prestaties van de 
onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de 
verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil”)

Eenzijdige interpretatie (“het eenzijdige recht om een of ander beding 
van de overeenkomst te interpreteren”)

Afstand van verhaal (“in geval van betwisting, de andere partij te 
doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming”)

Fictieve kennisname (“op onweerlegbare wijze de kennisname of de 
aanvaarding van de andere partij vast te stellen met bedingen waarvan 
deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van 
de overeenkomst”)

37
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Grijze lijst

39

Eenzijdige wijzigingsbedingen (“de onderneming het recht te 
verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de 
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen”)

Stilzwijgende vaste hernieuwingsbedingen (“een overeenkomst 
van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, 
zonder opgave van een redelijke opzegtermijn”)

Verleggen van economisch risico (“zonder tegenprestatie het 
economische risico op een partij leggen indien die normaliter op de 
andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst 
rust”)

Ongepaste beperking van verhaal bij wanprestatie (“op 
ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of 
te beperken in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of 
gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van 
haar contractuele verplichtingen”)

Geen redelijke opzeg (“de partijen te verbinden zonder opgave van 
een redelijke opzegtermijn”) 

Ongepaste beperking van aansprakelijkheid (“de onderneming te ontslaan 
van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van 
haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de 
essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken”)

Beperking van bewijsmiddelen (“de bewijsmiddelen waarop de andere 
partij een beroep kan doen te beperken”)

Onevenredige schadevergoedingsbedragen (“in geval van 
niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen, 
schadevergoedingsbedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig 
zijn aan het nadeel dat kan worden geleden”)

Vermoeden van onrechtmatigheid behoudens tegenbewijs

Sancties

Nietigheid van het onrechtmatig beding
- Gedeeltelijke nietigheid / Relatieve nietigheid
- Matigingsrecht voor hoven en rechtbanken?

Vordering tot staking 

Strafsancties

39
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Inspiratie uit de praktijk

Mogelijke impact op diverse 
overeenkomsten

Voorbeelden:

– Niet-concurrentie overeenkomsten

– Confidentialiteitsovereenkomst

– Management incentive plans

– Allerhande stock optie plannen

– Zelfstandige management 
overeenkomsten

– Dadingen

Algemene aanbevelingen

– Toegenomen belang van preambule/overwegingen: kan een belangrijke rol spelen 
om te voldoen aan de vereisten inzake transparantie en evenwicht tussen partijen

– Meer aandacht voor specifieke omstandigheden rond het sluiten van het contract

– Anticipeer en vermijd problemen door contract zorgvuldig en specifiek op te stellen

– Vermijd clausules op de zwarte lijst, bvb.:

– voorzie kopies van policies in plaats van algemene verwijzing naar 
bedrijfspolicies

– Vermijd expliciete verwijzing naar ‘zuivere discretionaire toekenning’ bij 
variabele vergoeding + leg de omstandigheden uit die aanleiding kunnen 
geven tot wijziging

– Houd rekening met clausules op grijze lijst, bvb 

– Kijk na en, indien nodig, herwerk (sofisticeer) en/of pas aan (naar 
beneden) van forfaitaire vergoeding (beperkende bedingen)

To do

42

Denk aan de nieuwe regels bij contractonderhandelingen

Kijk standaard management overeenkomsten voor zelfstandigen na om toekomstige naleving regels te verzekeren

41
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Nieuw Boek 
Verbintenissen

Nieuw Boek Verbintenissen

44

Wet houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het (Nieuw) Burgerlijk 
Wetboek (BS 1/7/2022)

Inwerkingtreding op 1 januari 2023: nieuwe regels zijn van 
toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die zullen 
plaatsvinden na deze datum

Op overeenkomst afgesloten voor die datum, blijven de vorige 
regels van toepassing, tenzij partijen anders overeenkomen

43
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Aandachtspunten 

45

Precontractuele fase

Recht op ontbinding 

Nietigheid

Onrechtmatige bedingen

Algemene voorwaarden 

Verandering van omstandigheden

Bevrijdingsbedingen

Interactie met B2B wet

Precontractuele fase

46

Onderhandelingen

OnderhandelingsvrijheidContractsvrijheid

Informatieplichten Vergoeding voor foutief afbreken 
onderhandelingen

45
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47

Onrechtmatige bedingen

Algemeen verbod op 
onrechtmatige bedingen

Voorwaarden

• Elk beding waarover niet kan 
worden onderhandeld; 

• dat een kennelijk onevenwicht 
schept tussen de rechten en 
plichten van partijen, rekening 
houdend met alle omstandig-
heden rond het sluiten van het 
contract; en

• dat geen betrekking op de 
(gelijkwaardigheid van de) 
hoofdprestaties van het 
contract

Sanctie

• Relatieve nietigheid

• Gedeeltelijke nietigheid

Draagwijdte

• Algemene bepaling, die op alle 
types van contractuele relaties 
van toepassing is

• Zonder afbreuk te doen aan 
reeds bestaande, meer 
specifieke regelgeving zoals 
de B2B wet

Nietigheid

Gedeeltelijke nietigheid 

- Nietigheid gedeelte van het contract;

- Contract is deelbaar; en 

- Rekening houdend met bedoeling 
partijen en doel van de geschonden 
regel. Matiging van de nietigheid

“Het contract blijft evenwel 
geldig in de gevallen die door 

de wet zijn bepaald of wanneer 
uit de omstandigheden blijkt dat 
de nietigheidssanctie kennelijk
ongeschikt zou zijn, gelet op 
het doel van de geschonden 

regel.”

Nietigheid op eenzijdige 
verklaring (nieuw)

- Schriftelijke kennisgeving

- Op eigen risico

- Sanctie: kennisgeving is 
onwerkzaam

47
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Verandering van omstandigheden (imprevisieleer)

Voorwaarden

– Een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de 
uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;

– Die verandering was onvoorzienbaar bij de contractsluiting;

– Die verandering is ontoerekenbaar aan de schuldenaar;

– De schuldenaar heeft dit risico niet voor zijn rekening genomen; en

– De wet noch het contract sluiten de mogelijkheid uit (aanvullend recht!)

Heronderhandeling
– De schuldenaar kan aan de schueldeiser vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de 

aanpassing of beëindiging ervan 

– Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één 
van de partijen, ofwel het contract aanpassen ofwel geheel of gedeeltelijk beëindigen

Onderscheid met 
overmacht 

– Ontoerekenbare onmogelijkheid voor de schuldenaar om zijn verbintenis na te komen: onvoorzienbaar en onvermijd-
baar karakter van het beletsel tot nakoming.

– De schuldenaar is bevrijd indien de nakoming van de verbintenis blijvend onmogelijk is geworden door de overmacht.

– De nakoming van de verbintenis is opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid.

Bevrijdingsbedingen

Ongeldige bevrijdingsbedingen zijn bedingen die de SA bevrijden: 

• van zijn opzettelijke fout of van een “persoon voor wie hij moet instaan” van de SA;

• van zijn fout of van die van een “persoon voor wie hij moet instaan” van de SA wanneer die fout het leven of de fysieke 
integriteit van een persoon aantast.

• Een beding dat het contract uitholt, kan nooit enig effect hebben.

• Indien een SA voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doet op hulppersonen, dan kunnen zij tegen de hoofdschuldeiser 
het bevrijdingsbeding inroepen dat is overeengekomen tussen hem en de schuldenaar. 

49
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Recht op ontbinding

Ontbinding door kennisgeving van de schuldeiser (codificatie)
1

Anticipatory breach (nieuw): een contract kan worden ontbonden  

(i) in uitzonderlijke omstandigheden;

(ii) wanneer het duidelijk is dat de schuldenaar zijn verbintenissen niet tijdig zal nakomen;

(iii) na te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn 
verbintenissen;

(iv) de gevolgen van die niet-nakoming zijn voldoende ernstig voor de schuldeiser.

Suppletief recht: Partijen kunnen de toepassing uitsluiten

2

(i) een schriftelijke kennisgeving aan de SA, met vermelding van de verweten tekortkomingen;

(ii) nadat nuttige maatregelen zijn genomen door de SE om de niet-nakoming vast te stellen.

Algemene voorwaarden

Tegenstelbaarheid
1

Onverenigbaarheden tussen conflicterende AV

(i) Als beide partijen verwijzen naar eigen algemene voorwaarden waarvan de inhoud tegenstrijdig is, dan komt het contract niettemin tot 
stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen.

(ii) Uitzondering: het contract komt niet tot stand indien verklaring door partij:

- vooraf of zonder onnodige vertraging na de ontvangst van de aanvaarding; 

- uitdrukkelijk, en niet door middel van algemene voorwaarden;

- aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door een dergelijk contract.

2

(i) Effectieve kennis en aanvaarding vereist

(ii) Onderhandelde voorwaarden hebben voorrang op algemene voorwaarden

51
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Interactie met B2B wet

• “Het zal aan de wetgever zijn om, in het licht van de voorziene evaluatie van de wet 
van 4 april 2019 en de beoordeling ervan door de doctrine, te beslissen of deze wet 
moet worden gehandhaafd dan wel of de belangen van de vennootschappen niet al 
voldoende worden beschermd door de algemene bepaling die in Boek 5 is ingevoegd.”

• Pleitbezorgers in doctrine voor afschaffing regels inzake onrechtmatige bedingen B2B 
maar ook anderen die pleiten voor behoud zwarte en grijze lijst gelet op bijzondere 
aard B2B verhouding. 

Andere recente 
nieuwigheden
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Vragen?
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