Starters zien weer kansen
Na een daling in 2009, het jaar waarin
de economische crisis in volle hevigheid
losbarstte, is het aantal starters in 2010
weer toegenomen, zelfs tot boven het
niveau van 2008. De Kamer van Koophandel registreerde in 2010 maar liefst
123.500 starters. Het klimaat om een
bedrijf te starten lijkt in 2010 gunstiger
te zijn geworden. Dat bleek ook uit de
grote belangstelling voor de Startersdag
(23.000 bezoekers) die de Kamer van
Koophandel in november 2010 organiseerde. Het aantal startende bedrijven is
de afgelopen jaren het sterkst gestegen
in de dienstverlening. In vijf jaar is het
aantal starters in deze sector bijna verdubbeld (van 46.100 in 2005 naar 82.600
in 2010). Van de top-5 van populaire
branches om in te starten behoren
er vijf in de dienstverlenende sector:
organisatieadviesbureaus, paramedische
beroepen en schoonheidsverzorging.

Overigens is een deel van de groei van
het aantal starters in de dienstverlening
in de afgelopen jaren te verklaren doordat per 1 januari 2010 nieuwe groepen
ondernemers zoals eenmanszaken en
maatschappen in de vrije beroepen en
de land- en tuinbouw en verenigingen
van eigenaars wettelijk verplicht zijn zich
in te schrijven in het Handelsregister. De
groei van het aantal bedrijfsopheffingen
houdt gelijke tred met de ontwikkeling
van het totaal aantal bedrijven dat in het
Handelsregister staat geregistreerd. In
2010 werden er 88.700 bedrijven opgeheven. Dit getal wijkt verhoudingsgewijs
niet significant af van voorgaande jaren.
De meeste bedrijven die verdwijnen
zijn kleine bedrijven en zzp´ers in de
dienstverlening. Het jaarlijkse aantal
starters overtreft het aantal opheffingen
overigens ruimschoots.

Wetenschappelijk bewezen aanpak voor
verbeteren duurzame inzetbaarheid van mensen
Energieke en toegewijde mensen
zijn meer bevlogen en daardoor ook
productiever. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van 365.
Volgens 365 is bevlogenheid de
oplossing voor het realiseren van
duurzame inzetbaarheid. Door
bevlogenheid te bevorderen, kan
verzuim worden gereduceerd tot
3% (in 2010 was het gemiddelde
verzuimniveau in Nederland 3,8%).
De arbeidsmarkt in Nederland gaat
de komende jaren veranderen. Peter
van Kleij, CEO van 365: “Dat komt door
vergrijzing, de andere kijk op de
balans tussen werk en privé en een
snelgroeiend tekort aan gekwalificeerde

arbeidskrachten. Het is dus van belang
dat werkgevers blijven investeren
in hun werknemers. Aandacht voor
werkplezier en bevlogenheid zijn dan
belangrijke aspecten.” 365 is sinds 4
april 2011 actief.
365 bouwt voort op 20 jaar expertise
in de bedrijfsgeneeskunde, zakelijke
dienstverlening en HR-consultancy.
Vanuit één visie met focus op duurzame inzetbaarheid.
Ga naar www.365.nl
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ver de onderhoudsplicht en
de draagkracht worden vele
procedures gevoerd.
De ex-echtgenoten hebben immers
ieder hun eigen belangen.
Het inkomen waarmee rekening
gehouden wordt bij een draagkrachtberekening betreft ook het inkomen
uit vermogen (box 3). Het rendement
op het vermogen speelt dus een rol bij
de berekening van de draagkracht. Dit
is begrijpelijk indien het gaat om het
werkelijk genoten rendement, zoals de
rente die wordt bijgeschreven op een
bankrekening.
In een arrest van de Hoge Raad van
9 juli 2010 gaat de Hoge Raad echter
een stap verder. In deze zaak had de
man uit de verkoop van de echtelijke
woning na echtscheiding een bedrag
ontvangen van circa 200.000 euro.
Dit bedrag investeerde de man in de
aankoop van een nieuwe woning met
weiland. Daarnaast werd een nieuwe
hypothecaire geldlening afgesloten
van 285.000 euro. De totale kosten
van de nieuwe woning inclusief verbouwing beliepen circa 500.000 euro.
De man betaalde na echtscheiding een
kinderbijdrage. Hij verloor zijn baan
en raakte aangewezen op een werkloosheidsuitkering. De rechtbank werd
verzocht de kinderalimentatie op nihil
te stellen. Het uit de echtscheiding
verkregen vermogen zat dus vast in
het nieuwe huis en was onrendabel
geworden. De rechtbank kent het
verzoek tot nihilstelling toe en de
vrouw gaat in hoger beroep.
De vrouw was van mening dat rekening gehouden moest worden met
een rendement van 4 procent over
200.000 euro. Het Gerechtshof achtte
deze stelling van de vrouw niet juist.
Het vermogen is immers niet liquide,
maar bestaat uit onroerend goed
en kan niet worden geïnvesteerd
teneinde rendement te behalen.

Het gerechtshof geeft verder aan dat
de man ten tijde van de investering
voldeed aan zijn alimentatieverplichtingen, zodat dus op dat moment zich
niets verzette tegen deze investeringskeuze van de man.
De vrouw gaat in cassatie en de Hoge
Raad benadrukt dat het bij de bepaling
van de draagkracht niet alleen gaat om
de middelen waarover de onderhoudsplichtige beschikte, maar ook waarover
hij redelijkerwijze had kunnen beschikken.
De Hoge Raad achtte dan ook de vaststelling van het hof dat het vermogen
van de man niet liquide is en waardoor
daarmee geen rekening werd gehouden een onvoldoende weerlegging
van het standpunt van de vrouw die
had betoogd dat de man gelet op zijn
onderhoudsverplichting dit bedrag
niet onrendabel had mogen maken
door te investeren in een (te dure)
woning. De Hoge Raad heeft de zaak
terugverwezen naar het gerechtshof
en deze zal moeten oordelen hoe de
draagkracht van de man dan berekend
zal moeten worden.
Het belang van dit arrest is dus gelegen
in het feit dat aan het onrendabel
investeren van vermogen niet zo
maar voorbij gegaan mag worden.
Te verwachten is dat in die situaties
gerekend zal gaan worden met een
fictief rendement over het onrendabel
gemaakte vermogen omdat de keuze
van de alimentatieplichtige om het
vermogen onrendabel te investeren
niet ten koste mag gaan van de
kinderen.
Een interessant arrest dat zeker een
vervolg krijgt. Opgemerkt wordt dat
het hier dus wel ging om kinderalimentatie, waaraan een hoge prioriteit
wordt gegeven!
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