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Curaçao

Advertentie

BESCHIKKING

MEDIATION

De scheidende ondernemer
eregeld
maak ik mee
dat de scheidende ondernemer
in de rechtszaal
belandt en verwikkeld raakt in een
langdurige echtscheidingsprocedure. Bij een onderneming is het vaak zo
dat privé en zakelijk door
elkaar lopen. Wat dacht u van
het kantoor aan huis? De
auto’s op naam van de zaak?
De ziektekostenverzekering
van de kinderen via het
bedrijf? Scheiding gaat niet
alleen over de verbreking van
een relatie en/of het uiteenvallen van het gezin, ook het
voortbestaan van de eigen
onderneming kan in gevaar
worden gebracht door een
echtscheiding. Tijdens
besprekingen met cliënten
komen de volgende vraagstukken aan de orde: Kan
mijn (ex-)partner aanspraak
maken op het bedrijf of op de
waarde daarvan? Welke financiële verplichtingen ontstaan
door de scheiding? Hoe zit
het met de aandelen van de
bv en wat gebeurt er met de
eenmanszaak? Hoe wordt de
hoogte van de alimentatie bij
een DGA bepaald? Ik krijg
zelfs de vraag: Moeten we
dan wel scheiden?
Het antwoord: dat hangt
ervan af. Eerst zal bekeken
moeten worden welke trouwvorm oftewel welk huwelijksregime partijen hebben gekozen. Is dat een huwelijk in
algehele gemeenschap van
goederen of hebben partijen
voor (of tijdens) het huwelijk
huwelijkse voorwaarden bij
de notaris laten opstellen?
Zijn er geen huwelijkse voorwaarden aangegaan, dan is er
sprake van een gemeenschap
van goederen. Waar bestaan
die huwelijkse voorwaarden
uit? Heeft of hebben er ten tijde van het huwelijk tussentijdse verrekeningen plaatsgevonden van alle inkomsten uit
arbeid, maar ook van die uit
winst uit onderneming? Is er
een ‘finaal verrekenbeding’,
dan dient in het geval van een
echtscheiding afgerekend te
worden ‘als waren de echtgenoten in gemeenschap van
goederen gehuwd’. Bij een
huwelijk in gemeenschap van
goederen wordt de boedel bij
een scheiding verdeeld.
Bezittingen en schulden zijn
in beginsel gemeenschappelijk en ook het bedrijf valt in
de gemeenschap. Verdeling
van de gemeenschap kan
betekenen dat de onderneming uit elkaar wordt getrokken. Daar zal uiteindelijk nie-
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mand bij gebaat
zijn. Dacht u het
allemaal goed geregeld te hebben door
middel van huwelijkse voorwaarden,
dan moet ik uw
gerustgesteld
gevoel (lichtelijk)
wegnemen, door u
te informeren dat
ook dan geschillen over de
verdeling van de boedel ontstaan: Wat behoort wel en
wat niet tot de onderneming?
Bent u getrouwd onder ‘koude uitsluiting’ dan is de eigenaar van het bedrijf gerechtigd tot het bedrijf zonder dat
de andere echtgenoot hierop
aanspraak kan maken. Dit
dient niet te worden verward
met de aanspraak op partneralimentatie. Ook hier weer
kunnen uitzonderingen op
bestaan. Als partijen als
gemeenschappelijk belang
voorop stellen dat het niet de
bedoeling is om een goed
lopende zaak stuk te laten
gaan door een scheiding, kan
mediation uitkomst bieden.
Het gebeurt vooral in dit
soort situaties dat partijen de
zaken niet meer rationeel
kunnen benaderen en daarom
de onafhankelijke mediators
blik ten aanzien van de echtscheiding en de onderneming
nodig lijken te hebben. De
mediator kan het conflict
pragmatisch en zakelijk benaderen. Er zal, onder begeleiding van de mediator en met
inspanning van partijen, overeenstemming moeten komen
over verschillende zakelijke
gevolgen die spelen bij echtscheiding. Een mediator zorgt
voor een aanvaardbare oplossing, waarbij getracht wordt
om tot goede afspraken te
komen. Het doel is om de
continuïteit van de onderneming (en dus de bron van
inkomen) niet in gevaar te
brengen. De mediator waakt
ervoor dat bedrijfsbelangen
niet uit het oog verloren worden, terwijl de scheiding met
respect voor elkaars toekomst
wordt geregeld. De scheidende ondernemer doet er goed
aan om bij een (in het vooruitzicht zijnde) echtscheiding
een kosten-batenanalyse te
maken. Ellenlange en kostbare gerechtelijke procedures of
mediation?
Mr. Michele N. Meyer is
directeur van Meyer Law &
Mediation bv op Curaçao.
Behalve advocaat is zij tevens
geregistreerd mediator bij het
Nederlands Mediation
Instituut. Meyer Law &
Mediation adviseert, procedeert
en bemiddelt in conflicten.
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