
Ondernemen in een 
hangmat
In het noorden van Nederland zijn de scholen al half augustus begonnen, 

en in midden en zuid Nederland is men ook weer aan het werk. 

Zelf ben ik ook weggeweest. 

Met de camper een beetje rondgezworven door Midden Europa.

Voordat ik weg kon, was het zeker nog even aanpoten. Er komen toch 

altijd op het laatste moment nog spoedklussen tussendoor, ondanks dat 

ik ruim van te voren had ingepland om mijn werklast op tijd af te bouwen. 

En ben je dan met je camper onderweg, kostte het ook deze keer weer 

moeite om überhaupt los te komen van het werk. In de eerste dagen blijf 

ik bijvoorbeeld nog regelmatig mijn e-mail controleren om te zien of alles 

loopt, zoals ik hoop.

Daarnaast spoken er in het begin van de vakantie nog allerlei ideeën door 

mijn hoofd, waar ik de afgelopen maanden nog niet echt goed over heb 

kunnen nadenken. In de eerste week lig ik dan ook hoofdzakelijk in mijn 

hangmat na te denken over al die ideeën. 

En kennelijk liggen meer ondernemende mensen tijdens hun vakantie in 

een hangmat na te denken, want zodra ik weer op kantoor ben, beginnen 

de eerste klanten weer te bellen. Het begint met het inwinnen van 

algemene informatie over hoe een en ander beschermd kan worden door 

middel van merkregistratie of patentbescherming.

Helaas mag ik niet vertellen, wat die ondernemende mensen allemaal bij 

ons beschermen. Maar om een idee te krijgen, wat er zoals bedacht is, zou 

je kunnen kijken in de patentdatabase Espacenet. Alleen in 2014 al zijn 

er bijvoorbeeld 22 verschillende ideeën op het gebied van hangmatten 

vastgelegd. Je zou denken dat een product, zoals een hangmat, al 

helemaal uitgedacht zou zijn, maar een echte ondernemer verzint 

altijd weer wat nieuws.

Een aantal weken later belt men weer om uit te laten zoeken of de 

bescherming ook mogelijk is. 

We gaan dan zoeken in de merk of patentdatabase om te bepalen wat de 

mogelijkheden voor bescherming zijn.

Tegelijkertijd zijn de ondernemers hun strategie verder aan het uitwerken, 

zodat ze het product ook echt op de markt kunnen krijgen. Dat betekent 

voor sommigen, dat ze contacten gaan leggen met eventuele fabrikanten 

en anderen houden het meer in eigen hand en beginnen met het maken 

van bouwtekeningen voor het product.

Wanneer wij aangeven dat er mogelijkheden voor bescherming zijn, 

wordt vaak de volgende stap genomen om de bescherming dan ook 

daadwerkelijk vast te leggen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de 

merkregistratie of de patentaanvraag bij de betreffende officiële instantie 

wordt ingediend en vanaf dat moment mag het nieuwe product in de 

openbaarheid komen: tijd voor de product lancering. (en natuurlijk hoopt 

men binnenkort vaker in een hangmat te kunnen liggen, genietend van het 

succes van het nieuwe product)
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Met ingang van 2019 komt er een nieuwe omgevingswet. Door het bundelen van de 26 bestaande wetten op het 
gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur wordt het eenvoudiger om ruimte-
lijke projecten te starten.  Door middel van aanvullingswetten worden in de Omgevingswet specifi eke onderdelen 
geregeld, waaronder het gedeelte dat zich richt op grondeigendom. 

Doel van de nieuwe wetgeving 
De Aanvullingswet Grondeigendom wordt geïntegreerd in de Omgevingswet. De minister van Infrastructuur en 
Milieu wil met deze wet het instrumentarium voor het grondbeleid verbeteren. Met de Aanvullingswet wil zij het 
grondbeleid geschikter maken voor nieuwe projecten en ontwikkelingen. Het kabinet vindt dat gemeenten en 
provincies zelf mogen bepalen op welke wijze zij hun grondbeleid vormgeven. Ze mogen zelf bepalen of ze een 
faciliterend of actief grondbeleid -of combinaties daarvan- willen voeren. 

Gebiedsontwikkeling mogelijk maken: onteigeningen en stedelijke herverkavelingen 
De Aanvullingswet maakt de regelgeving voor grondeigendom eenvoudiger. Onder meer waar het gaat om            
onteigeningsprocedures. Het idee is  om in de nieuwe situatie beroep bij de bestuursrechter tegen de onteige-
ningsbeschikking open te stellen. Nu is het zo dat men voor onteigeningsprocedures terecht kan bij  de burgerlijke 
rechter. 

De Aanvullingswet voegt ook een nieuw instrument toe, namelijk de vrijwillige stedelijke herverkaveling. Er wordt 
uitgegaan van een wettelijke regeling met een vrijwillig karakter. Dit past bij het uitgangspunt van de Omge-
vingswet, waarbij immers van een faciliterend grondbeleid wordt uitgegaan. Stedelijke herverkaveling maakt het 
mogelijk om grond en vastgoed te ruilen in situaties waarin bestaande eigendomsverhoudingen in de weg staan 
bij het realiseren van initiatieven. De stedelijke herverkaveling wordt gebaseerd op de regeling voor ruilverkave-
ling- bij overeenkomst uit de Wet inrichting landelijk gebied. Bovendien worden appartementsrechten in de Aan-
vullingswet zelfstandig ruilbaar. Voor huurrechten of beperkt zakelijke rechten wordt bij stedelijke herverkaveling 
geen nadere regeling getroff en. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft haar zorgen uitgesproken over hoe 
deze regeling aantrekkelijk wordt voor grondeigenaren en gemeenten.   

Meer informatie? Lezing op 30 juni
Meer weten over de Aanvullingswet? Kom dan naar onze lezing op 30 juni a.s.. 
Kijk op www.kienhuishoving-academy.nl voor meer informatie.
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