GoedeZaken
AGENDA
21 januari
Nieuwjaarsborrel & Trend Update
Netwerk023 en YMKB Haarlem
Gastspreker: Sander Duivenstein
Ieden en niet-leden welkom!
Tijd: 19.00-22.00 uur.
Locatie: Pixelindustries
Phoenixstraat 4- Haarlem
www.meetup.com/Netwerk023/
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Prestige dealer in Velserbroek

In 2012 heeft de Hoge Raad het zogenoemde Spaanse villa-arrest gewezen. Hierin werd de uitspraak van het
Hof bevestigd, dat een bemiddelaar,
via wie een Nederlandse particulier
een Spaanse villa had gekocht, aansprakelijk was toen de Spaanse overheid die nadien afbrak. Het Hof had
geoordeeld dat de bemiddelaar zelf
tegenover de particulier een zorgvuldigheidsnorm had geschonden.

25 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie
Ondernemend Hoofddorp
Locatie: Jopenkerk
Hoofdweg 774 Hoofddorp
Info en inschrijven:
www.ondernemendhoofddorp.nl
25 januari 2016
Meat & Greet Winter editie
Kennemer Business
Tijd: 15:30 – 19:00 uur
Locatie: Seymour Brasserie-Bar,
Haarlem
Meer info en inschrijven:
www.kennemerbusiness.nl
25 januari
Seminar Een eigen bedrijf starten
Kamer van Koophandel
Tijd: 9:30 – 12:30 uur
Locatie: De Ruyterkade,
Amsterdam
meer info en inschrijven:
www.kvk.nl
27 januari
Masterclass Meldplicht
datalekken MKB Haarlem
Tijd: 16:30 – 19:00 uur
Locatie: Köster Advocaten
Dreef 22 – Haarlem
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
28 januari
BitterBallenBorrel BeUnited
Tijd: 17:00 tot 20:00 uur
Locatie: Crown Businesscenter
Haarlem,
A. Hofmanweg Haarlem
Info: www.bitterballenborrel.nl
29 januari
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Pieter Winsemius
Lid van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid,
hoogleraar aan de Universiteit van
Tilburg, oud-minister van VROM en
auteur. Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
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John Schuurman

In 1989 ging Rob Tinholt in een klein
pandje in Velserbroek aan de slag als
autodealer. Inmiddels heeft Tinholt
Automobielbedrijf twee ruime aan elkaar grenzende 2-laags showrooms
aan de Klompenmakerstraat, voor
de beide automerken die worden gevoerd: Mitsubishi en Kia.

In totaal verkocht Tinholt in 2015
zo’n 900 auto’s. Naast auto’s van de
genoemde merken zijn dat occasions die worden ingeruild bij de aanschaf van een nieuwe auto. Vanuit Kia
Motors Europa kreeg Tinholt in november de Platinum Prestige Dealer
Award uitgereikt, waarmee het bedrijf zich in 2016 tot de drie beste
Kia-dealers van Europa mag rekenen.
Eind januari breidt Tinholt uit met
het ‘rayon’ Heemskerk/Beverwijk,
als er een nieuwe showroom aan de
Rijkstraatweg in Heemskerk wordt
geopend.
Gevraagd naar het succes van Tinholt
Automobielbedrijf verwijst John
Schuurman naar het bedrijfsmotto:
‘behandel een klant zoals je zelf
ook behandeld zou willen worden’.
Schuurman werkt sinds 2010 bij
Tinholt, als hoofd marketing en op de
afdeling verkoop in het Mitsubishigedeelte van het bedrijf. ‘Een aantal
jaar geleden zagen we de verkoop
van Mitsubishi teruglopen. Tot de
introductie van de Outlander, een
plug-in hybride auto. De Nederlandse

overheid heeft bepaalde milieudoelstellingen, die ook Europees zijn vastgelegd. Als onderdeel daarvan gold
er een tijd een bijtelling van 0% op
deze auto’s.’
De bijtelling voor hybride en plug-in
hybride auto’s werd later verhoogd
naar 7% en per 1 januari van dit jaar
naar 15%. Volgend jaar wordt dit zelfs
21%. Schuurman. ‘Straks krijg je voor
een auto die 1-op-8 rijdt dezelfde
bijtelling als op een hybride auto,
terwijl met die laatste het milieu veel
minder wordt belast. De verwachting
is dat steeds meer grote steden het
centrumgebied afsluiten voor auto’s
die rijden op fossiele brandstof en er
worden terecht maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Dan zou je naast elektrisch rijden
toch ook het hybride rijden moeten
blijven stimuleren.’
Tinholt besloot daarom eind vorig
jaar om voor eigen risico 21 PHEV
Outlanders aan te schaffen. ‘Een forse investering, maar nu kunnen we
deze, ook in het nieuwe jaar, tegen
7% bijtelling aanbieden. Aan het begin van het jaar belde er al iemand
voor, dus ik heb er nog 20 staan,
waarvan ik verwacht dat ze uiterlijk
aan het einde van het eerste kwartaal
allemaal de showroom uit zijn.’
www.tinholt.nl

De vraag was of de Hoge Raad afstand had genomen van zijn vaste
jurisprudentie over aansprakelijkheid
van bestuurders tegenover derden
voor fouten van de vennootschap
en of de hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid tegenover derden was verlaagd. De Hoge
Raad sprak in 2015 geruststellende
woorden. In het Spaanse villa-arrest
vloeide de schadeplichtigheid van
de betrokken bemiddelaar niet voort
uit bestuurdersaansprakelijkheid. De
bemiddelaar was aansprakelijk voor
eigen onrechtmatig handelen.
In beginsel is, zo benadrukte de
Hoge Raad de afgelopen jaren, alleen de vennootschap aansprakelijk
voor haar fouten tegenover derden.
Slechts onder bijzondere omstandigheden is tevens de bestuurder
schadeplichtig. Hiervoor moet de
bestuurder van de tekortkoming
of onrechtmatige daad van de vennootschap een persoonlijk ernstig
verwijt gemaakt kunnen worden.
Verwijtbaarheid is dus hiervoor niet
voldoende.
Blijft een vordering op de vennootschap onbetaald terwijl de bestuurder al bij aangaan van de overeenkomst wist dat de vennootschap die
overeenkomst niet zou nakomen, of
heeft hij de contractbreuk zelf in de
hand gewerkt, dan komt de bestuurder in de gevarenzone. Hij moet ech-

Johan den Hoed

ter hebben beseft dat de schuldeiser
schade zou leiden, wil hij persoonlijk
tot schadevergoeding kunnen worden verplicht voor een fout van de
vennootschap.
Weliswaar hoeft van kwaad opzet
geen sprake te zijn, bestuurdersaansprakelijkheid dient zich niet alleen
aan in extreme gevallen. De bestuurder balanceert dikwijls op het wankele koord tussen onvermijdelijk risico,
noodzakelijk voor de vennootschap
om vooruit te komen of te overleven,
en verwijtbare veronachtzaming van
belangen van teleurgestelde schuldeisers. Hij dient zich bij zijn stappen
rekenschap te geven van de rechten
van de crediteuren. Zo hachelijk als
dit na het Spaanse villa-arrest leek, is
het leven van de bestuurder gelukkig
niet.
Dit arrest bleek uiteindelijk, om met
de woorden van Lucebert te spreken,
niet meer dan een broodkruimel te
zijn op de rok van het (juridisch) universum.
Johan den Hoed
Köster Advocaten N.V.
www.kadv.nl

Melissa Eggen neemt afscheid van
de Haarlemmermeersche Golfclub
Op 30 december jongstleden namen
leden en relaties van de Haarlemmermeersche Golfclub afscheid van Melissa Eggen tijdens een drukbezochte
receptie.

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Bestuurder wees gerust:
de bestuurdersaansprakelijkheid is nog
steeds op de oude leest geschoeid

Melissa Eggen

Ruim 10 jaar is Melissa bij de Haarlemmermeersche Golfclub in dienst
geweest en heeft zij verschillende
commerciële functies vervuld. Mede
dankzij haar enthousiaste en professionele begeleiding zijn vele golfevenementen tot een groot succes
gemaakt. De Business Club is onder
haar hoede een florerende actieve
netwerkclub geworden.
Melissa is per 1 januari 2016 in dienst
getreden bij de West Friese Golfclub

Melissa Eggen met dochter Gioya en de Gastvrouwen van de HGC

in Westwoud als Baanmanager. De
General Manager van de Haarlemmermeersche Golfclub, Vera van den
Berg: “Het staat buiten kijf dat wij Melissa, ‘onze’ fijne collega, duizendpoot
en op-en-top gastvrouw, erg gaan
missen. Zij heeft in de afgelopen jaren veel voor onze vereniging gedaan

en betekend en wij zijn haar hiervoor
zeer dankbaar. Afscheid nemen doet
altijd pijn, maar deze nieuwe stap in
haar carrière is een fantastische kans
die haar van harte wordt gegund. Wij
wensen Melissa veel succes en plezier toe in haar nieuwe job en veel
geluk in haar verdere toekomst.”

