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Agenda

31 maart 2015 Algemene Ledenvergadering
   
   

De Sint is net het land uit, de kerst is in zicht en vanmorgen was het zelfs al weer glad op de weg.
Onze jaarlijkse kerstbijeenkomst is aanstaande. Als u dit leest, misschien zelfs al wel weer achter de rug. 

Ik hoop dat u een goed jaar heeft gehad als ondernemer. Op de bijeenkomst bij Objekt Reclame was in 
het algemeen de stemming positief. Misschien was het vanwege de altijd vrolijke gastheer en gastvrouw, 
of kwam het door het lekkere eten. Het zou natuurlijk ook kunnen komen doordat ondernemers over 
het algemeen positief zijn ingesteld. Anders kom je ook niet aan je werk. Uiteraard hebben ondernemers 
ook altijd wel wat te mopperen, er is tenslotte altijd iets voor verbetering vatbaar.

Op de bijeenkomst bij Objekt Reclame gaf ik al aan dat we als ondernemers waardering hebben voor 
de intentie van de gemeente om bij aanbesteding van leveringen en diensten, daar waar mogelijk, 
gebruik te maken van lokale ondernemers. De door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over dit 
aanbestedingsbeleid was behoorlijk goed bezocht. Ondanks die goede voornemens blijkt er toch nog 
steeds regelmatig een ondernemer het gevoel te hebben te worden gepasseerd, terwijl hij of zij meent 
voldoende kwalificaties te hebben om aan de vraag van de gemeente te kunnen voldoen.

Wij hebben dit op 8 december namens de FOZ nogmaals aan de wethouder voorgelegd en, na 
constructief overleg, een aantal praktische afspraken kunnen maken. 

Het is de bedoeling dat er uiterlijk in het voorjaar van 2015 een overzicht is samengesteld waarin door 
de gemeente word aangegeven op welke onderdelen zij regelmatig werkzaamheden of leveringen 
aanbesteden en dat wij dan, bij de diverse onderdelen, onze ondernemers laten aangeven wat zij op 
dat gebied in huis hebben. Het is de bedoeling dat deze lijst daarna ook gebruikt gaat worden en dus 
niet de ladekast in gaat op het gemeentekantoor. Uiteraard dient elke ondernemer die hier iets in ziet 
zelf even de moeite te nemen zijn eigen bedrijf in een bepaalde categorie onder te brengen en kort aan 
te geven waar zijn bedrijfsactiviteiten voornamelijk uit bestaan. Wij zullen hiervoor in het nieuwe jaar 
een mailing rond sturen.

Verder hebben we het huidige aanbestedingsbeleid van de gemeente nog door een brancheorganisatie 
van één van onze leden laten beoordelen en is de gemeente in ieder geval bereid de suggesties door te 
nemen en -waar mogelijk en indien politiek gedragen- ook daadwerkelijk door te voeren. Dit alles om 
het lokaal aanbesteden te bevorderen.

Tenslotte heeft de wethouder aangegeven bereid te zijn op een bijeenkomst in het voorjaar het 
aanbestedingsbeleid nogmaals persoonlijk toe te lichten omdat wij hebben gemerkt dat dit een 
terugkerend punt van zorg is onder de ondernemers en daarom de aandacht vraagt van alle betrokken 
partijen. Alles bij elkaar hopen wij hiermee toch weer een stapje te hebben gezet in het ondersteunen 
van de lokale ondernemers.

Laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we als ondernemers onder elkaar de kansen om lokaal uit te 
besteden en in te kopen ook moeten blijven benutten dan komen we er wel. 

Rest mij niets anders dan u een voorspoedig, en bovenal gezond, 2015 toe te wensen!



Door bijscholing blijf ik up-to-date, zodat ik mijn klan-
ten de beste behandeling kan geven. Tevreden klanten, 
goede kwaliteit en hygiëne, maar ook gezelligheid en een 
ontspannen sfeer gaan in mijn nagelstudio hand in hand. 
Het bezoek aan mij moet een moment van ontspanning 
zijn en daar span ik me dan ook voor in. Afh ankelijk van 
de wens van de klant worden de nagels op gewenste 
lengte gemaakt. De nagels van mijn klanten krijgen een 
natuurlijke uitstraling zien er na de behandeling verzorgd 
en perfect uit.

De naam: ‘Nails by Hand’ is een verwijzing naar de ma-
nier waarop ik werk. Geen gebruik van een freesmachine 
maar gewoon handmati g met een vijl. Hierdoor houd ik 
controle over het product. 
De behandelingen die ik onder andere uitvoer zijn: 
acrylnagels, Shellac, nagelversteviging, Spa manicures, 
paraffi  ne pakkingen. Ook verzorg ik kinderfeestjes en 
workshops over Nail Art.

Ik ontmoet u graag in de nagelstudio ‘Nails by Hand’!
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Op donderdag 9 oktober 2014 vond in Dorpshuis 
Swanla te Zevenhuizen de jaarlijkse bijeenkomst 
van de FOZ (Federati e Ondernemersverenigingen 
Zuidplas) plaats voor alle leden van de drie aangesloten 
ondernemersverenigingen.

Na het welkomstwoord van de voorzitt er Marti ne 
Goedegebuure kreeg de gastspreker van deze avond de 
heer  Eric de Blok van GNG Consultancy het woord.
Hij gaf een interessante lezing over het thema  
‘Natuurlijk innoveren en samenwerken’

Tijdens zijn lezing kwamen de volgende stellingen aan 
bod :
 - Fouten maken moet,
 - Een gezamenlijk doel staat eff ecti eve samenwerking 
   vaak in de weg.

Vervolgens stond er een buff et klaar waar de aanwezige 
leden onder het genot van een hapje en drankje nog 
gezellig met elkaar konden netwerken!

FOZ nieuws

Nails by Hand

Burgemeester Brandtstraat 2, Unit 18
2841XC Moordrecht
Telefoon: 06 48 24 22 94

Eigenaar:  Andine van Dijk

www.nailsbyhand.nl

Mijn naam is Andine van Dijk en sinds 2014 ben ik na-
gelstyliste. 

In 2013 ben ik aan de opleiding Nagelstyliste begonnen 
bij CND salon ‘Exquis’ te Maarssen. Ik zocht een cursus 
om mijn creati viteit nieuw leven in te blazen, maar het 
heeft  me nu al veel meer gebracht dan dat. Het beroep 
sprak mij erg aan op: creati viteit, contact met mensen
en de ondernemingsmogelijkheden van het vak.
Daarom heb ik na het behalen van mijn diploma gelijk 
een nagelstudio geopend in Moordrecht.

E ven voorstellen . . . . .



Naam    : Simone Michaelis
Functie	 	 	 	 :	Eigenaresse	van	Kapsalon	Haar	‘81
Geboren		 	 	 :	Gouda
Woont	in	 	 	 :	Waddinxveen
Opleiding	 	 	 :	Mode-opleiding	(coupeuse),	Kappersopleiding,	diverse	vakcursussen
Aantal	personeelsleden	 	 :	15
Favoriete	merken	 	 :	KMS,	L’Oréal,	Tigi,	Nashi

Ter	gelegenheid	van	het		25-jarige	bestaan	van	Haar	’81	in	Moordrecht,	is	de	OVM	op	visite	gegaan	bij	eigenaresse	Simone	
Michaelis.	In	de	sfeervolle	keuken	annex	bedrijfskantine	van	de	kapsalon,	vertelt	zij	over	25	jaar	ondernemerschap.

Simone,	vertel	eens:	Waar	komt	de	naam	Haar	’81	eigenlijk	vandaan?
Mijn moeder is in 1971 –samen met een vriendin- voor zich zelf begonnen als kapster. In 1981 stopte deze samenwerking en is zij 
alleen door gegaan. De kapsalon was toen van haar... Kapsalon, haar en het werd van haar, ... heb je hem? Haar ‘81 was geboren! 

Het	knippen	heb	je	dus	niet	van	een	vreemde!	Kom	je	eigenlijk	uit	een	ondernemersfamilie?	
Jazeker! Mijn beide ouders zijn ondernemer. Mijn vader runde Michaelis Autoverhuur in Gouda en mijn moeder een kapsalon. 
Een oom van mij heeft een kappersgroothandel, een neef is kapper en een nicht geeft les op een kappersopleiding. Het zit wel in 
de familie, ja.

Aha,	dus	zó	ben	jij	het	kappersvak	ingerold!	En	niet	omdat	je	het	als	kind	leuk	vond	om	de	haren	van	je	barbiepop	te	knip-
pen...			Heb	je	altijd	al	in	het	kappersvak	willen	werken?
Nee, ik heb zelfs nooit de haren van mijn poppen geknipt! Ik wilde eigenlijk heel wat anders gaan doen; namelijk naar de mode-
vakschool. En mijn tweede keuze was tandtechnieker worden.

Dat	zijn	inderdaad	heel	andere	dingen.	Waarom	ben	je	dat	dan	niet	gaan	doen?
De modevakschool zat vol en voor tandtechnieker moest ik nog een jaar wachten tot ik op de opleiding terecht kon. Ter over-
brugging ben ik toen bij mijn oom in de kapsalon in Goes gaan werken. 

En	toen	ben	je	uiteindelijk	de	kappersopleiding	gaan	volgen?
Ja, op mijn 16e ben ik aan een driejarige opleiding begonnen. Eerst in Delft, waar mijn moeder ook les gaf, en daarna in Gouda.

Wanneer	bedacht	jij:	“En	nu	word	ik	zelfstandig	ondernemer!”
In 1989 ben ik in het pand aan de Dorpsstraat in Moordrecht gestart. 
Best eng in het begin, want ik was toch heel jong. Maar ik heb gelukkig veel steun en hulp gehad van met name mijn moeder. 
Nu, vijfentwintig jaar later, heeft Haar ’81 twee vestigingen; eentje in Gouda en eentje in Moordrecht. 

Beschrijf	jouw	eerste	dagen	als	kapster	eens?
Net als andere beginnelingen; schoonmaken, haren wassen, kleur inzetten....

Waarom	is	dat	toch?	Je	hebt	de	kappersopleiding	afgerond	en	dan	mag	je	niet	eens	meteen	gaan	knippen?
Ja klopt; maar als je je rijbewijs hebt gehaald, kun je toch ook nog niet meteen autorijden?!
Dus ook de nieuwe medewerksters bij Haar ‘81moeten eerst een poosje goed rondkijken, luisteren en vooral veel leren voordat 
ze aan het ‘echte’ werk mogen beginnen. Dat is heel normaal in dit vak. Onze klanten verwachten immers continuïteit en kwali-
teit.

Je	hebt	een	behoorlijk	vaste	en	trouwe	ploeg	medewerksters;	dames	die	al	heel	wat	jaartjes	voor	je	werken.
Inderdaad, een heel hecht team waar ik ontzettend trots op ben! Er is bij ons weinig tot geen personeelsverloop, gelukkig! Dit 
team vind ik ontzettend belangrijk, want we hebben elkaar nodig. Heel waardevol hoor, zo’n team!

En	als	er	toch	kapsters	weg	gaan;	hoe	kom	jij	aan	nieuw	personeel?
Doordat ze zelf bij ons solliciteren of doordat ik een talent spot op de kappersopleiding waar ik examinator ben. Dan informeer ik 
eens bij de docenten wat voor een type leerling het is en van het een komt het ander.
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Je	bent	dus	ook	nog	examinator!	Geef	je	zelf	ook	les?
Niet op de kappersopleiding; daar ben ik wel voor gevraagd maar dat kost me echt te veel ti jd. Maar ik coach wel de nieuwe-
lingen die bij Haar  ’81 binnenkomen. Dat coachen is ook echt mijn ‘ding’. Daardoor hanteer ik tegenwoordig zelf de schaar wat 
minder, want wanneer je zelf staat te knippen, kun je niet ingrijpen wanneer dat nodig is. 

Je	startt	e	in	de	jaren	tachti	g.	De	ti	jd	van	getoupeerd	haar,	poedelpermanentjes	en	matjes	voor	de	heren.	Zag	er	toch	eigenlijk	
niet	uit....	Komt	er	ooit	een	revival,	denk	je?
Ik sluit niets uit; je ziet immers alles met enige regelmaat terugkomen! 
3x per jaar krijgen wij bijscholing op gebied van de laatste haarmode en trends. Vanaf volgend jaar zal Haar ’81 geregeld trai-
ningslocati e zijn voor de KMS cursus; dat is een training voor kappers. Dus wie weet??

Welke	bekende	hairstylist	zou	jouw	haar	wel	eens	mogen	doen?	Rob	Peetoom,	Mari	van	de	Ven,	Leco	van	Zadelhoff		of	toch	
liever	de	‘keiharde	krullen’	van	Roy	Donders?
Alsjeblieft  niet zeg; geen van allen! 
Mijn collega’s knippen mijn haar perfect. Zij weten precies hoe ik het hebben wil. Ik vond het vroeger ook al niets als mijn moe-
der mijn haar knipte; die knipte het alti jd veel te kort naar mijn zin.

Wat	zijn	de	mooiste	zakelijke	momenten	van	de	afgelopen	25	jaar?
Jeetje ... even denken ...
Het allermooiste moment was toch wel de realisati e van het nieuwe pand aan de Koningin Julianastraat! Dat is echt de kroon op 
mijn werk. Mijn trots!

En	welke	momenten	zou	je	het	liefste	vergeten?
Alle ellende die het met zich meebracht om het pand te laten bouwen. Drie jaar lang heb ik daar een hele hoop stress van gehad. 
Ik heb veel tegenwerking ondervonden; verandering van architect, vergunningen die intussen verlopen waren, etc. Zelfs toen 
alles in kannen en kruiken was en iedereen, inclusief de pers, klaar stond voor het slaan van de eerste paal, stonden er ineens 
twee ambtenaren voor mijn neus die riepen “Stop! Uw vergunning is nog niet rond!” Bleek later dat dat ergens op het bureau 
van een collega lag. Pft , dat soort momenten maar gauw vergeten!

Je	biedt	onderdak	aan	Joy2Care	en	Starwellness.	Heb	je	voor	de	korte	termijn	plannen	voor	verdere	uitbreiding?
Ik wilde inderdaad graag welnessarrangementen kunnen aanbieden. Zodat mensen –naast een nieuwe hairlook- ook voor een 
zonnebankkleurtje, gezichtsbehandeling en massage bij ons terecht kunnen. Vandaar deze samenwerking. Ook de welnessarran-
gementen voor mannen beginnen steeds beter te lopen. Dit wordt enthousiast ontvangen, door de mannen zelf, maar ook hun 
partners vinden het een leuk idee om dit cadeau te doen met bijvoorbeeld de feestdagen! 
Nu wil ik graag nog onze zonnebankarrangementen verder uitbreiden. Dat betekent dat we daarvoor ook in de avonduren open 
moeten zijn. 

Laatste	vraag!	Je	bent	nu	25	jaar	ondernemer,	hebt	vesti	gingen	in	Moordrecht	en	in	Gouda.	Hoe	zien	jouw	leven	en	de	onder-
neming	Haar	81	er	over	25	jaar	uit?
Goh, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig eigenlijk. Dat is nog heel ver weg.
In deze ti jd moet iedereen knokken en hard werken voor zijn of haar boterham. Het is dus ook heel belangrijk dat je niet vergeet 
te genieten van de leuke en mooie dingen van vandaag. 
Ik vind dat ik een mooi leven heb; het is prachti g zo en ik hoop zo nog even te mogen doorgaan.

Carpe	diem!	Het	is	Simone	op	het	lijf	geschreven.		
Een	tevreden	mens,	die	vooral	plezier	heeft		in	de	dingen	die	ze	doet.	Een	trotse,	hard	werkende	en	recht-door-zee	vrouw,	
open	&	eerlijk,	collega,	werkgeefster,	coach,	examinator,	moeder	van	2	ti	enermeiden	en	bovenal	...	Ondernemer!

V ervolg interview met..... Haar’81
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Restaurant Het Smaakhuis

Kerklaan 23
2841 XH Moordrecht
Telefoon 0182 37 88 45

Eigenaren:  Anja Woordmeijer en Willem de Jong
www.restauranthetsmaakhuis.nl
E-mail: wumpe1950@kpnmail.nl

Wereldgerechtjes	&	Mosselen
Het Smaakhuis is een nieuw restaurant aan de Kerklaan 
in Moordrecht. 

Een restaurant met ook een geheel nieuw concept: u 
kunt kiezen uit een reeks kleine gerechtjes, die uit let-
terlijk alle windstreken van de wereld afk omsti g zijn. Er 
staat u als het ware een culinaire wereldreis te wachten.

Vegetarische gerechtjes, vis- en vleesgerechtjes en nage-
rechtjes: u geniet onafgebroken van de verse, gezonde 
en duurzame producten uit de internati onale keuken. 
Omdat u zelf bepaalt welke en hoeveel gerechtjes u wilt 
bestellen, is onze kaart geschikt voor iedereen en elk 
budget.

Alle gerechtjes hebben een vaste prijs van € 7,00 en een 
vast gewicht van 100-125 gram.
Desgewenst kunt u aan tafel de gerechtjes gezellig ‘sha-
ren’ met uw tafelgenoten.

Horboom is een bouwtechnisch bedrijf dat gespeciali-
seerd is in de aanleg van kunststof vloeren. Wij werken 
zo wel voor bedrijven als voor parti culieren, we maken 
onder andere vloeren in bedrijfshallen, scholen, winkels 
en woningen. Tevens is ons bedrijf ook acti ef in betonre-
parati es, betoninjecti e, vochtwering en gevelrenovati es.

Wij kunnen de collega-ondernemers en gemeenschap 
ondersteunen in het onderhoud van vastgoed of het 
vastgoed voorzien van een kunststof bedrijfsvloer of 
designvloer. Daarbij is het ook mogelijk om de collega-
ondernemers te voor zien van vakkundig advies op het 
gebied van bouwtechnische aspecten.

Naast onze wereldgerechtjes serveren wij ook  heerlijke 
mosselpannen naar internati onaal recept.

Restaurant Het Smaakhuis geopend van woensdag tot en 
met zondag van 17.30 tot 22.00 uur. 
Onze keuken sluit om 21.30 uur.

Zie ook onze website:
www.restauranthetsmaakhuis.nl

Met vriendelijke groet,

Anja Woordmeijer en Willem de Jong

Eigenaar A Verboom
Mobiel: 0634249799
Email: aaron@horboom.nl

Eigenaar J Hordijk 
Mobiel: 0641536669
Email: johan@horboom.nl

E ven voorstellen . . . . .

Horboom

Ambachtweg 12
2841 LZ Moordrecht
Telefoon 0182604304 www.horboomvloeren.nl
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Op donderdag 6 november hield Objekt Reclame een gezellige 
bedrijvenborrel in hun nieuwe pand aan de Ambachtweg. De 
belangstelling was groot, zeker 50 nieuwsgierigen hadden van 
de uitnodiging voor de Bedrijvenborrel gebruik gemaakt.

Cor van der Haar en Elvira Hofstede, hun medewerkers en 
familieleden hadden zich dan ook enorm ingezet om de Moor-
drechtse ondernemers een kijkje in de keuken van hun prachti ge 
bedrijf te geven. 

Nadat ieder was voorzien van een drankje, een welkomstwoord 
door voorzitt er Frans Vink, waarna Cor van der Haar het woord 
van hem overnam en trots vertelde over zijn bedrijf.....
Objekt Reclame is een reclamebureau en signingbedrijf. Bin-
nen- en buiten reclame, maar dan in zeer brede zin. Zoals Cor 
vertelde, kun je hierbij denken aan: 

- Autoreclame
- Belett eringen
- Spandoeken
- Lichtreclame
- Wanddecorati es
- Bannersystemen
- Gevelreclame
- Raamfolies

Overal in het pand was dan ook goed te zien waar Objekt 
Reclame zich zoal mee bezig houdt. Diverse reclameborden, 
een gewrapte auto, een enorme printer die stond te draaien en 
waarop de OVM van harte welkom werd geheten. 
Enkele medewerkers waren ook niets te beroerd om een de-
monstrati e te geven van een van hun werkzaamheden. Mooi om 
te zien, dit enthousiaste team van medewerkers!

Objekt Reclame bestaat al sinds 1993 maar is pas sinds dit jaar 
gevesti gd aan de Ambachtweg, in het voormalige pand van de 
HuBo. Op de bovenverdieping van het pand is Selfstorage Moor-
drecht gevesti gd, waar men boxen kan huren voor ti jdelijke 
opslag. Ook daar werd door een enthousiaste Cor een rondlei-
ding gegeven.

Er viel dus van alles te bekijken bij Objekt Reclame en men kan 
terugkijken op een zeer geslaagde avond, zeker dankzij onze 
hartelijke gastheer en gastvrouw. 
Tenslott e, ..... ook het royale buff et –met aandacht verzorgd 
door Elvira en haar moeder- verdient het om nog even apart te 
worden genoemd, evenals het aardigheidje dat alle bezoekers 
bij afscheid mee naar huis kregen. Heel att ent!

Objekt Reclame, bedankt voor de ontvangst in jullie mooie 
bedrijf!

Wilt u uw bedrijf ook eens in the picture zett en? Neem dan 
contact op met het secretariaat van de Ondernemersvereniging 
via info@ovm-moordrecht.nl.

B edrijvenborrel Objekt reclame

- Bewegwijzeringen
- Reclameborden
- Autoruiten ti nten
- Kleding bedrukking
- Bouwborden
- Full Color prints
- Carwrapping
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Dit bericht mag uiteraard niet ontbreken in de Nieuwsbrief van de OVM:

Tankstati on Van Gennep heet sinds 7 november Peut!

Moordrecht liep deze vrijdagmiddag uit om de opening van het allereerste Peut tankstati on van Nederland bij 
te wonen. De bekende zanger en Moordrechtenaar Peter Strykes zorgde voor een passende, muzikale omlijs-
ti ng. En zo werd de opening van deze eerste Peut een echt Moordrechts feestje!

Peut is ontstaan uit een samenwerking van 100 pomphouders die zich verenigd hebben in de inkoopcoöpera-
ti e ‘De Vrije Pomp’. (DVP)
Het is de bedoeling dat Peut snel uitbreidt en over een paar jaar zeker 300 tankstati ons telt.

Met hun eigen merk willen de zelfstandige pomphouders tegenwicht bieden aan grote oliemaatschappijen
als Shell, BP en Esso. Die hebben vaak veel ongunsti ge voorwaarden in hun contracten met pomphouders 
opgenomen, en daar willen deze ondernemers vanaf. 

Pieter van Gennep legt zijn keuze voor Peut uit, in het volgende fi lmpje: 

htt p://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/eerste-vesti ging-peut-geopend/

OVM wenst Pieter en Kees van Gennep
heel veel succes toe met Peut!

‘T his is the moment!’ voor .......... tankstation Peut 
Van Gennep!
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         Ken	je	wederpartij
Door: Pellicaan Advocaten N.V.

Het gebruik van handelsnamen, tussengeschoven rechtsper-
sonen of zelfs buitenlandse entiteiten maakt het soms moeilijk 
om te doorgronden met wie u nou eigenlijk zaken doet. Hoe 
belangrijk het is om te weten wie uw contractspartij is en 
welke discussie dat kan opleveren als dat niet het geval is, 
blijkt uit een tweetal recente uitspraken bij het Hof Amsterdam 
en Rechtbank Gelderland .

HOF	AMSTERDAM
Nadat facturen van een exploitant van reclame-uitingen onbe-
taald zijn gebleven, laait de discussie op met wie de exploitant 
nu eigenlijk een overeenkomst heeft gesloten. De exploitant 
stelt een overeenkomst te hebben met persoon X, maar per-
soon X geeft aan dat de overeenkomst was gesloten met zijn 
inmiddels failliete BV. 

Het Hof moet uiteindelijk aan de hand van verklaringen en 
gedragingen van de bij de overeenkomst betrokken partijen de 
knoop doorhakken. Uit de feiten en omstandigheden, onder 
meer het feit dat bepaalde facturen door de inmiddels failliete 
BV zijn betaald, concludeert het Hof (anders dan de kanton-
rechter in eerste instantie had gedaan) dat de overeenkomst 
met de failliete BV was gesloten. De exploitant blijft met lege 
handen achter.

RECHTBANK	GELDERLAND
Een ondernemer stelt voor diens webshop een overeenkomst 
voor ICT diensten te hebben gesloten met de eenmanszaak 
van persoon Y. Persoon Y voert echter aan dat de overeen-
komst zou zijn aangegaan met een Indiase Ltd. . Ook hier 
moest de rechter aan de hand van de verklaringen en gedra-
gingen van de betrokkenen vaststellen wie nou de wederpartij 
was van de ondernemer.

Het verwarrende in dit geval was dat persoon Y in zijn e-mails 
en andere uitingen de Ltd. en de eenmanszaak door en naast 
elkaar gebruikte. De rechter kiest in dit geval de kant van de 
ondernemer en wijst eenmanszaak van persoon Y aan als 
contractspartij. Omdat facturering door en betaling aan de Ltd. 
(blijkbaar) slechts om fiscale redenen heeft plaatsgevonden, is 
de betalingswijze in dit geval niet relevant. Hieruit blijkt des te 
meer dat de feiten en omstandigheden bepalend zijn. Ove-
rigens is in deze zaak nog geen definitieve uitspraak gedaan, 
omdat persoon Y nog in de gelegenheid is gesteld om te 
bewijzen dat de overeenkomst toch niet met de eenmanszaak 
is gesloten.

CONCLUSIE
U denkt misschien: “Dit overkomt mij toch niet”, maar de 
praktijk wijst uit dat onduidelijkheid snel is gecreëerd. Hoe 
vaak zien we niet opdrachtformulieren waar opdracht-nemers 

Juridisch nieuws

allerlei gegevens moeten invullen, maar nergens staat vermeld 
wie de opdrachtgever is? Of offertes zonder duidelijke onder-
tekening? Of denk aan partijen die meerdere ondernemingen 
drijven, al dan niet met briefpapier waar al die ondernemingen 
op staan vermeld. Om nog maar te zwijgen over situaties met 
onderaanneming of onjuiste vertegenwoordiging. Zo zien wij 
regelmatig overeenkomsten waarin een partij zichzelf (in privé) 
heeft gebonden in plaats van zijn vennootschap (zoals de 
bedoeling was).

Beide uitspraken illustreren in ieder geval dat het beter is om 
niet in dergelijke kosten- en tijdrovende discussies te belan-
den, waarvan de uitkomst alleszins zeker is. Het is beter om 
voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst duidelijk te 
krijgen met wie u eigenlijk te maken heeft. Leg uw afspraken 
schriftelijk vast, kijk het contract erop na, controleer dit in het 
handelsregister, vraag zo nodig om een toelichting van uw we-
derpartij. 

Wie uw wederpartij is, is niet alleen van belang om te weten 
wie u kunt aanspreken op niet (deugdelijke) nakoming, maar 
ook om in te schatten of uw wederpartij verhaal biedt, of u 
zekerheden moet vragen, of er voldoende capaciteit is om 
eventuele arbeidsongeschiktheid op te vangen, of een even-
tuele partner moet mee tekenen of om vast te stellen of uw 
wederpartij wel de vereiste kwalificaties of keurmerken heeft. 
En zo zijn er nog diverse andere argumenten te noemen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of speelt er bij u een discus-
sie over dit onderwerp, neem dan contact op met mij of een 
van mijn collega’s van Pellicaan Advocaten. Wij hebben sinds 
kort een vernieuwde website (www.pellicaan.nl) met daarop 
diverse artikelen en tips die wellicht ook voor u van belang zijn.

Xander Alders

1 Hof Amsterdam 11 maart 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:609 
en Rechtbank Gelderland 6 augustus 2014, 
ECLI:NL:RBGEL:2014:6303.
2 Een limited company, vergelijkbaar met onze BV.
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Webmodule VAR

Webmodule	VAR	nog	in	de	wachtkamer

Aanvankelijk zouden de wijzigingen ingaan per 1 januari 2015, 
maar dat gaat niet lukken. Wat dán vanaf 1 januari a.s.?

Zzp’ers	onder	vuur

Werknemer	2.0. Op steeds meer plekken doen mensen hun 
werk als zzp’er. De overheid acht dit niet altijd gewenst omdat 
de rechtspositie van zzp’ers wezenlijk anders (slechter) is dan 
die van werknemers, terwijl er overigens vaak nauwelijks ver-
schil is tussen werknemers en zzp’ers.

Schijnzelfstandigheid. Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft begin dit jaar hoog ingezet op het be-
strijden van wat het ministerie ziet als ‘schijnzelfstandigheid’

Nieuwe	aanvraagprocedure	VAR

Makkelijker	maken	...	Ondertussen zat ook de Belastingdienst 
niet stil. De procedure rondom het aanvragen en verwerken 
van een VAR moest sneller en eenvoudiger. Ook moest het tus-
sentijds doorvoeren van wijzigingen eenvoudiger worden.

Internetomgeving. De Belastingdienst wilde deze wensen 
realiseren met een nieuwe aanvraagprocedure. Deze nieuwe 
aanvraagprocedure zou volledig digitaal gaan verlopen via een 
nog te bouwen webmodule. De datum voor de overgang naar 
de nieuwe webmodule was 1 januari 2015.

VAR	2014	langer	geldig. Onlangs is bekend geworden dat 
deze webmodule niet op tijd klaar zal zijn. Om de overgang 
naar de nieuwe online omgeving soepeler te laten verlopen, 
is besloten dat de VAR 2014 ook nog geldig blijft in de eerste 
maanden van 2015.

Hoofdlijnen	nieuwe	VAR

Nieuwe	procedure. Zoals gezegd, wordt de aanvraagproce-
dure voor de VAR via een VAR-webmodule uitgesteld. Wij 
houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voortaan	gezamenlijk	aanvragen. Op dit moment vraagt de 
zzp’er de VAR aan bij de Belastingdienst. Als de invoering van 
de nieuwe VAR-webmodule een feit is, vragen de zzp’er en de 
opdrachtgever de VAR samen aan. Zij verstrekken de gegevens 
die nodig zijn voor het beoordelen van de arbeidsrelatie dus 
gezamenlijk.

Veranderingen	voor	de	opdrachtgever?

Betrokkenheid	opdrachtgever. Met de betrokkenheid van 
de opdrachtgever bij de aanvraag van de VAR ontstaat een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 

volledigheid van de aanvraag. Een opdrachtgever kan straks 
dus ook veel meer dan nu het geval is, in de keuken van de 
opdrachtnemer kijken.

Dat	heeft	gevolgen!	In de nieuwe systematiek weet de op-
drachtgever of de aanvraag juist is ingevuld (of zou hij dit kun-
nen weten). Het is in de nieuwe situatie veel eenvoudiger om 
bij oneigenlijk gebruik (ook) de opdrachtgever aan te spreken.

Opdrachtgever	voorzichtiger?	Het wordt voor de zzp’er 
lastiger om de aanvraag ‘op te leuken’. Dit kan betekenen dat 
het straks moeilijker wordt om een VAR-wuo te krijgen dan nu 
het geval is. Tip. Zzp’ers doen er goed aan hun zaakjes op orde 
te hebben voordat de webmodule live gaat. Opdrachtgevers 
zullen immers mogelijk niet bereid zijn om extra risico te gaan 
lopen.

Zowel voor zzp’ers als voor opdrachtgevers verandert er het 
een en ander rondom de VAR. De nieuwe VAR-procedure had 
op 1 januari 2015 een feit moeten zijn, maar blijft nu hangen 
op de automatisering. De VAR 2014 blijft daarom ook nog 
geldig in de eerste maanden van 2015.
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