Column
Ruim 15.000 bedrijven in de regio staan komende
jaren te koop
Meer dan 15.000 ondernemers in Zeeland
en West-Brabant zetten binnen nu en een
paar jaar een punt achter hun bedrijf. Zij
zijn de leeftijd van 55 jaar gepasseerd en
denken na over hun toekomst. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt
dat vooral eenmanszaken grote moeite
hebben om hun bedrijf te verkopen. Zo
lopen ruim 4.000 Zeeuwse ondernemers
en zo’n 6.000 ondernemers uit WestBrabant de kans hun deuren te sluiten
zonder opvolger.
Om ondernemers goed voor te bereiden
op de koop of verkoop van het bedrijf
organiseert de Kamer van Koophandel
tussen 7 en 10 mei de gratis Overnamedagen in Breda, Goes en Middelburg.
Tijdens deze dagen krijgen potentiële
kopers en verkopers de gelegenheid
kennis op te doen, praktijkervaringen uit
te wisselen en te netwerken.

O
Het volledige programma is te lezen op
www.kvk.nl/overnamedagzwn.
‘Ondernemers die een bedrijf overnemen, spelen een belangrijke rol in de
economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en productiviteit’, stelt
de Kamer van Koophandel. Gevestigde
ondernemers die een bedrijf overnemen
hebben ook een bewezen grotere overlevingskans op de markt dan starters.
Na vijf jaar is zo’n 90 procent van de overnemers nog actief, tegenover 50 procent
van de starters.

Nieuwe regio-directeur Deutsche Bank
West-Brabant en Zeeland
Ruud van Haperen is aangesteld als
nieuwe regiodirecteur binnen Deutsche
Bank. Hij volgt Rogier Verburgh op die
regiodirecteur is geworden binnen
dezelfde bank in Dordrecht. Van Haperen
is reeds ruim tien jaar actief in het
betreffende werkgebied. Voorheen was
hij werkzaam voor ABN AMRO bank in
Roosendaal. Deutsche Bank nam in april
2010 een gedeelte over van het zakelijk
gedeelte van ABN AMRO waaronder het

kantoor waar Van Haperen destijds actief
was. “Deutsche Bank is een toonaangevende internationaal georiënteerde
bank met eigen kantoren in 74 landen en
meer dan 100.000 medewerkers”, aldus
Van Haperen. “Wij benutten ons globale
netwerk om op regionaal niveau klanten
toegevoegde waarde te bieden. Concreet
betekent dit dat wij producten kunnen
aanbieden die bedrijven daadwerkelijk
helpen hun profijtelijkheid te vergroten.”

Scherp toezicht op webwinkels
Toezichthouder de Consumentenautoriteit wil snel optreden tegen webwinkels
die regels overtreden. Het aantal klachten
over webwinkels neemt toe. Het gaat om
het niet leveren van bestelde producten of
niet terugbetalen als binnen de wettelijke
termijn van de koop wordt afzien. “We
willen snel optreden tegen webshops die
de regels overtreden met als doel de consumentenschade te beperken en het vertrouwen te herstellen”, zegt directeur Van
Buchem van de Consumentenautoriteit.
“De signalen die wij ontvangen via ons
loket ConsuWijzer zijn daarbij belangrijke

Wet aanpassing
gemeenschap van
goederen

inbreng.” Bij overtreding van de regels kan
de Consumentenautoriteit ervoor zorgen
dat de webwinkel uit de lucht gaat. Ook
kan zij consumenten waarschuwen tegen
deze winkels. Verder gaat de Consumentenautoriteit ondernemers voorlichten
over de regels voor webwinkels.
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nder het recht van voor 1
januari 2012 wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden
met ingang van de datum waarop de
echtscheiding een feit was. Dit is vanaf 1
januari 2012 gewijzigd. De huwelijksgemeenschap wordt nu ontbonden door indiening van een echtscheidingsverzoek.
De ontbinding van de gemeenschap
vindt dus eerder plaats dan de ontbinding van het huwelijk. Hierdoor kan
gedurende de echtscheidingsprocedure
de huwelijksgemeenschap niet meer
worden bezwaard met schulden, wat
voor 1 januari 2012 wel mogelijk was en
vaak tot discussies leidde. Derden zijn
aan deze vervroegde ontbinding pas
gebonden indien het echtscheidingsverzoekschrift is ingeschreven in het
huwelijksgoederenregister.
Een andere belangrijke wijziging zijn de
vergoedingsvorderingen, welke kunnen
ontstaan als vermogensverschuivingen
hebben plaatsgevonden (artikel 1:87
B.W.). De wetgever denkt aan de situatie
dat de ene echtgenoot met privévermogen van de andere echtgenoot een
buiten enige gemeenschap vallend
goed verkrijgt en aan de situatie dat
verbeteringen aan het goed worden
aangebracht en de daarvoor aangegane
schuld wordt voldaan met privévermogen van de andere echtgenoot. Deze
regeling is van toepassing ongeacht
het huwelijksgoederenregime van de
echtgenoten. In het ‘oude’ recht gold
voor vergoedingsrechten het nominale
stelsel wat inhoudt dat het bedrag dat
is overgeheveld moet worden vergoed
na echtscheiding. Dit werd over het
algemeen als onbillijk ervaren. In het
huidige recht wordt uitgegaan van de
beleggingsleer. De bijdrage van de
andere echtgenoot geeft aanspraak op
een gedeelte van de uiteindelijke waarde
van het goed, evenredig aan het gewicht
van de investering. Voorbeeld: man en
vrouw zijn gehuwd in gemeenschap
van goederen. Man krijgt bijvoorbeeld
50.000 euro geschonken onder uitsluitingsclausule op een speciaal daarvoor
geopende rekening. Man koopt huis voor
240.000 euro dat in de gemeenschap
valt. Voor de financiering wordt o.a. dat
privévermogen – die 50.000 euro - van de
man gebruikt. Partijen scheiden in 2012.
Het huis is dan 300.000 euro waard. De
man heeft een vergoedingsvordering van

50/240.000 x 300.000 euro = 62.500 euro
op de gemeenschap.
Ander voorbeeld: Tot het privévermogen
van man behoort een huis met een
waarde van 500.000 euro. Man laat
huis verbouwen voor 100.000 euro en
echtgenote betaalt deze kosten van de
aannemer uit eigen privévermogen. Kort
na de verbouwing komt het huwelijk
ten einde. Waarde huis ten tijde van
echtscheiding is 550.000 euro. Het verlies
wordt gedragen naar rato van ieders
investering. Echtgenote heeft recht op
een vergoeding van 1/6 van 550.000 euro
is 91.666 euro.
Bij de financiering van verbruiksgoederen
omvat de vergoedingsvordering overigens enkel het nominaal geïnvesteerde
bedrag. Hier moet gedacht worden aan
een goed waarvan wordt aangenomen
dat het bij normaal gebruik in de loop der
tijd niet zijn waarde behoudt. De beleggingsleer is hier dus niet van toepassing
De nieuwe regeling is omgeven met
vragen en onzekerheden en zal wellicht
een bron voor procedures gaan vormen.
Houd uw administratie bij en maak schriftelijke afspraken over vergoedingsrechten. Voor vragen kunt u bij ons terecht.
W.E. de Wit-de Witte
Huisman Advocaten
www.huismanadvocaten.nl
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