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Financieren op zijn Frans
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Dit is een eenvoudig op te richten
periode van onzekerheid geweest omeenmanszaak met beperkte aanspradat Sarkozy, voormalig advocaat, zich
kelijkheid waarbij alle privégoederen
een keer heeft laten ontvallen dat ook
worden beschermd en niet aangepakt
advocaten akten zouden moeten kunkunnen worden door zakelijke crenen verlijden. De advocaten sprongen
diteuren. Deze vorm heeft een hoge
daarop in en dat leidde tot grote
vlucht genomen en heeft er toe geleid
commotie bij het notariaat. Ook tot
dat het MKB jaarlijks met 4% toeveel actie om de exclusieve positie te
neemt. Ook de kredietverlening aan
behouden. Er werd zelfs een demoneen EIRL is onderhanden genomen en
stratie in Parijs belegd waaraan circa
verloopt nu soepel.
7.000 van de 9.000 notarissen deelHet Franse executierecht bij hypothenamen. Meer kon men niet plaatsen.
ken is zeer ingewikkeld. Een eerste
Het pleit is nu echter beslecht: alleen
hypotheekhouder heeft bijvoorbeeld
een notaris kan een authentieke akte
niet het recht van parate executie.
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om in korte tijd zelf tot een veiling te
komen. In Frankrijk moet daarvoor
een procedure worden gevoerd met
zeer veel verplichte formaliteiten. Het
congres stelde hierbij voor om een
agent des sûretés in te voeren aan wie
alle bevoegdheden tot verkoop/veiling en verdeling worden toegekend.
Ook werd een nieuwe verzekering
genoemd die bij een executie een
onmiddellijke uitkering aan de crediteur verstrekt, zodat deze daarop
niet meer lange tijd hoeft te wachten.
Bij dit soort zaken is het opvallend dat
men er niet toe overgaat om vereenvoudigingen door te voeren en te
kijken naar de regelingen van andere
landen. Men komt alleen met extra
regelingen.
Verder worden er in Frankrijk vaak
huizen en viager verkocht waarbij de
verkoper een levenslange periodieke
uitkering krijgt. Deze verkoopvorm
is in zwang geraakt om het gebrekkige pensioensysteem te ondervangen. Gezien de praktijkervaringen
– Frankrijk is het land met de meeste
honderdjarigen – stelde het congres
een nieuwe verzekering voor, namelijk een tegen een te lang leven van de
verkoper. Rond een congres vindt er
ten slotte altijd veel plaats aan bijeenkomsten, ontmoetingen en feesten.
Het geheel draagt ertoe bij dat een
Fransman zich voor juridisch advies
primair tot een notaris wendt.
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