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HEROS INVESTEERT 16 MILJOEN EURO

Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit
afval, investeert 16 miljoen euro in de verbeterde terugwinning
van metalen en mineralen uit bodemas. Strategisch gelegen aan
het Kanaal van Gent naar Terneuzen, is het bedrijf actief op het
gebied van productie en verkoop van Eco-grondstoffen, duurzame waterbehandeling en havenfaciliteiten. Mede door het
vernieuwen van haar bestaande installaties zal een belangrijk
deel van de bodemas, nadat deze ontdaan is van metalen (na
o.a. wassen en spoelen), geschikt zijn om hoogwaardig toegepast te worden. Deze bodemas krijgt als secundaire bouwstof
een tweede leven in de circulaire economie. Na opwerking bij
Heros wordt het gebruikt als funderings- en ophoogmateriaal in
de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwaren- en de asfaltindustrie. Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton aan bodemas van afval energie
centrales in binnen- en buitenland, waarvan het grootste gedeelte op haar locatie in Sluiskil bij Terneuzen in ZeeuwsVlaanderen. Het bedrijf produceert en levert jaarlijks al
100.000 ton van het hoogwaardige granulaat granova®, als
duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen zoals zand en
grind in betonwaren en asfalt. De investering moet het mogelijk
maken dat tonnage in 2017 te verdrievoudigen. Heros gaat
tevens een nieuwe fabriek voor fijnere non-ferro metalen
bouwen. Die zijn rijk aan koper, aluminium, chroom, nikkel,
zink, messing en edele metalen als goud en zilver. Dankzij deze
nieuwe fabriek zal Heros de door haar teruggewonnen metalen
rechtstreeks aan gaan bieden bij onder andere aluminium-,
koper- en metaalsmelterijen. Heros is met afstand de grootste
verwerker van AEC-bodemas in de Benelux. Ondertussen is
Heros ook een aantal duurzame projecten in het buitenland aan
het ontwikkelen. www.heros.nl

NIEUWE HOOGSPANNINGSVERBINDING GEEFT ZEELAND
MEER CAPACITEIT

SPIE, de onafhankelijke Europese leider
in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, is in
opdracht van netbeheerder TenneT begonnen aan de realisatie van een nieuw
380 kV hoogspanningsstation in het
Zeeuwse Rilland. SPIE is verantwoordelijk voor de engineering en realisatie van het gehele hoogspanningsstation, inclusief de civiele bouwkundige werken. SPIE kon na het
tekenen van de overeenkomst met TenneT direct aan de slag met de
engineering, zodat de uitvoering op 1 juni 2017 van start kan gaan.
Het wordt een groot station: het oppervlak beslaat ruim vijf voetbalvelden.

WETSVOORSTEL BEPERKING
GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
Het wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van
goederen is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit voorstel ligt bij de
Eerste Kamer. De nieuwe wet zou beter aansluiten bij de praktijk in onze
omringende landen en de maatschappelijke ontwikkelingen. In Nederland geldt als een
van de weinige landen het stelsel van de wettelijke algehele gemeenschap van goederen.
Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard. Alleen wat er
tijdens het huwelijk is opgebouwd, zal gaan behoren tot de huwelijksgemeenschap. De
bezittingen en de schulden, die echtgenoten hadden voor het sluiten van het huwelijk,
blijven privé en ook wat door schenking/erfenis is verkregen of zal worden verkregen.
Dit betekent dat niet langer uitsluitingsclausules gemaakt behoeven te worden bij
schenkingen/erfenissen door ouders aan hun kinderen, maar dat geldt alleen voor
huwelijken waarop de nieuwe wet van toepassing is.
Er ontstaan in dit systeem drie vermogens (gemeenschappelijk vermogen en
privévermogen van de beide echtelieden). De wet bepaalt dat bij een discussie of een
bepaald goed wel of niet privé is het goed geacht wordt gemeenschapsgoed te zijn
als geen van beiden zijn recht daarop kan bewijzen. Datzelfde geldt ten aanzien van
schulden. Als er privé bezittingen/schulden zijn voor het huwelijk dan is het van belang
dat de a.s. echtelieden hun administratie op dat punt op orde hebben.
Voor het ondernemingsvermogen wordt een aparte bepaling opgenomen. Als
tijdens het huwelijk een onderneming wordt opgericht, valt de onderneming in de
beperkte gemeenschap. Was die onderneming er al voor het huwelijk dan maakt de
onderneming geen deel uit van de gemeenschap van goederen. Wanneer dus een
van de beide echtelieden voorhuwelijks ondernemingsvermogen heeft en daaruit
inkomsten genereert, maar dit inkomen in de onderneming laat, dan zou dit buiten de
gemeenschap blijven. Dit is niet de bedoeling en in de nieuwe wet is geregeld dat in deze
situatie vergoedingen ten bedrage van de winsten en verliezen van de onderneming,
voorzover deze volgens maatschappelijke opvattingen redelijk zijn, ten bate of ten laste
van de gemeenschap komen. Deze vergoedingsregeling geldt ook als de echtgenoot de
onderneming in een besloten vennootschap drijft en zelf de hoogte van de winstuitkering
kan bepalen. Het gaat in deze om een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden
en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van de onderneming heeft aangewend.
Voorbeeld: Voor het huwelijk heeft X de aandelen gekocht van BV Y voor € 18.000,-.
Na tien jaar komt er een echtscheiding en is de waarde van de aandelen 1 miljoen. De
aandelen zijn voor X privévermogen. De vraag is dan of X tijdens het huwelijk tijd/
energie in de onderneming heeft gestopt waardoor de waarde van de aandelen is
gestegen. In het bevestigende geval moet er een redelijke vergoeding komen voor de
gemeenschap, maar niet bijvoorbeeld als een onroerend goed aanzienlijk in waarde is
gestegen. X heeft hier immers geen energie in gestopt. Wat dan een redelijke vergoeding
is, is echter niet duidelijk. Stel dat de ondernemer jaarlijks € 100.000,00 als salaris heeft
genoten voor zijn arbeid dan zou dit een redelijke vergoeding kunnen zijn en behoeft er
in die situatie geen extra vergoeding meer te worden betaald aan de gemeenschap.
Het is volstrekt onduidelijk wat geacht wordt een redelijke vergoeding te zijn. Het
vooruitzicht is dat de rechtspraak uiteindelijk duidelijkheid moet gaan bieden. Dit is een
onwenselijke situatie.
De verwachting is dat de nieuwe wet volgend jaar van kracht wordt. Wij houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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