
Aktueel
Verklaring Arbeids Relatie 
De regering wil ons helpen aan een 

vereenvoudigde VAR. We zijn er 

niet blij mee, want de regeling levert 

opnieuw onzekerheid op. Je kunt het 

als ondernemer niet hebben, dat de 

overheid aan jouw status als ondernemer 

twijfelt. Dat kan leiden tot onvoorziene 

belastingverhogingen. Voorbeelden 

hiervan hebben we de laatste tijd gezien in 

de zorg en in het onderwijs. Daar kregen 

zzp-ers van de ene op de ander dag te 

horen, dat ze geen ondernemer meer 

waren en dus hun fiscale faciliteiten – zoals 

de zelfstandigenaftrek – konden inleveren! 

En daarmee opdrachten verloren, omdat 

opdrachtgevers niet zaten te wachten op 

werkgeversverantwoordelijkheid.

Je zal maar net gestart zijn met een mooi 

ondernemersplan...

De VLOK blijft met Platform Zelfstandige 

ondernemers (PZO) strijden voor 

meer erkenning van zelfstandig 

ondernemerschap, ook al neem je 

geen werknemer in dienst. En wanneer 

bekommert de politiek zich om de redenen 

waarom je als ondernemer besluit geen 

personeel in dienst te willen nemen?

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:

vlok journaal

tijd een behoorlijks inspanning. Waar het vooral 
op aankomst, is dat je onderscheidend moet 
zijn. Je moet de klant overtuigen dat deze voor 
jou moet kiezen.
Hoe kun je je onderscheiden. In de eerste plaats 
natuurlijk door goed werk te leveren en dat te 
laten zien, bijvoorbeeld op je site. In de tweede 
plaats door een professionele uitstraling. Dat 
is meer dan alleen een mooie bus. Voor de 
klant draait het in ieder geval om de offerte. 
Is die duidelijk, is die professioneel opgesteld 
en biedt je daarin de door de klant gewenste 
oplossingen?

In een speciale training voor VLOK-leden wil 
Wim van Doesburg van Siljan Bedrijfsadvies 
en vast docent van Bouworganizerje daarbij 
helpen. Daarbij kan hij jou (en je partner) ook 
helpen met een nadere kennismaking van de 
online-software van Bouworganizer!

De training duurt drie uur en kost € 57,50, 
exclusief btw. Je partner is ook welkom en 
kan gratis meedoen. Aan het eind van de 
training krijg een gratis het boek “Haal meer uit 
offertes”. 
Heb je belangstelling kijk dan op de VLOK-site 
wanneer de trainingen gepland zijn. Zit er geen 
goede locatie bij, neem dan even contact op via: 
info@vlok.nl

Vergelijking van premies en voorwaarden loont

We hebben even de proef op de som genomen bij een klussenbedrijf, dat zich als nieuw 
VLOK-lid in 2014 heeft aangemeld.

De vergelijking betreft een ongevallenverzekering: bedrijf VLOK
• Omvang dekking:
 - Bij overlijden €  5.000 € 20.000
 - Bij algehele blijvende invaliditeit € 50.000 € 63.000
• Premie, inclusief poliskosten, per jaar €  120,56 €    22,15

Dus alleen al hier valt bijna € 100 van de jaarcontributie (van € 285) te besparen!
Bovendien kent de VLOK Ongevallenpolis een werelddekking kent en geen bijzondere 
beperking met betrekking tot de gebeurtenissen die zouden leiden tot een uitkering. Het 
maakt dus niet uit of je tijdens je werk een ongeval overkomt of op vakantie.

Heb je vragen over hoe het bij jou zit? Neem 
dan gerust contact op met de adviseurs van 
Meeùs Assurantiën, via vlok@meeus.com, 
of via de internetsite: vlok.meeus.com (let op: 
geen www!).

Professionele offertes 
maken

Eindejaarstips

Winst op de btw?

v i s i e  o p  h e t  k l u s s e n b e d r i j f

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN

Engelandlaan 290 
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 582
2700 AN Zoetermeer 

Tel.: 079 - 343 62 12 
Fax: 079 - 343 62 14 
email: info@vlok.nl
www.vlok.nl

Dit jaar konden jouw klanten gebruik maken van de 
6 procent-regeling met de btw. Maar misschien levert 
dit jou ook nog een voordeel op. Want het kan zijn dat 
je op je arbeid afgelopen jaar 15 procent minder btw 
hebt staan en dan tikt het hoge tarief dat op de meeste 
inkoop- en overige facturen (telefoon, onderhoud 
bus, en dergelijke) behoorlijk aan. Even rekenen 
en misschien nog wat plannen en je kunt mogelijk 
belastinggeld verdienen! 

Heb je je klussenbedrijf ondergebracht in een 
eenmanszaak of een vennootschap onder firma (dus 
niet in een B.V.), kijk dan of je gebruik kunt maken van 
de Kleine-Ondernemersregeling. Als je dit jaar per 
saldo minder dan € 1.883 moet afdragen, kun je btw 
terugverdienen. 

Als je volgens je schatting nu meer zou moeten afdragen, 
kijk dan of je dit bedrag nog omlaag kunt krijgen, door 
bijvoorbeeld:
•  een voor volgend jaar geplande investering in een bus 

of gereedschappen dit jaar te doen, of
•  facturen voor werkzaamheden aan het eind van het 

jaar begin volgend jaar te versturen.

• Bouworganizer
Wil je zonder zorgen over backups 
professionele offertes kunnen maken? Maak 
dan eens kennis met www.bouworganizer.nl. 
Professioneel voor wat betreft de calculaties, 
maar ook met professionele teksten waarmee je 
de offerte aan je klant aanbiedt.

Kennismaken kun je gratis. In de Gratis versie 
maak je gebruik van al onze apps. Je kunt 
alle functionaliteiten bekijken en gebruiken. 
Er is alleen een maximum aan het aantal 
facturen, relaties, offertes en calculaties dat 
je maandelijks kunt maken. Ben je tevreden 
over de functionaliteit, dan stap je eenvoudig 
over naar een van de betaalde versies, zodat 
je onbeperkt gebruik kunt maken van alle 
functionaliteiten. 

De gratis versie is geschikt voor elke 
professional en kost je dus helemaal niets.
Raak je als VLOK-lid enthousiast (en dat zit er 
in) kun je een basis-abonnement nemen met 25 
procent korting!. Om je een idee te geven hoe 
duur deze software dan is: Voor de Brons versie 
betaal je dan � 10 – minus 25 procent korting = 
� 7,50 per maand!

In de brons versie kun je zonder enige beperking 
gebruik maken van de volgende apps : 
• Calculaties, Offertes
• Relaties, Facturen
• Uurlooncalculator, Materieelcalculator
• Tegelcalculator, BTW calculator
• Verschillende formulieren
De brons versie is geschikt voor startende 
ondernemers, zzp’ers en ondernemingen 
die behoefte hebben aan professionele 
documentatie, offertes en calculaties.

• Haal meer uit je offerte!
Het binnenhalen van opdrachten vraagt in deze 

Vele VLOK-leden maken gebruik van de 
collectiviteitskortingen, die de VLOK heeft 
bedongen op diverse verzekeringspolissen.
Dit is een goede reden om eens bij  jezelf na 
te gaan hoe je het nu geregeld hebt. Kun je via 
de VLOK een goedkopere of – voor dezelfde 
premie – een betere dekking krijgen, die meer 
past bij jouw bedrijf?
De speciaal voor klussenbedrijven ontworpen 
VLOK Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven (AVB) is een mooi voorbeeld van 
eenbasisverzekering bij de VLOK met een 
zeer scherpe premie en een extra dekking 
voor bijvoorbeeld “goederen onder opzicht”.  
Dat laatste is juist voor klussenbedrijven van 
belang. 
Je hebt namelijk tijdens een klus spullen onder 
bewerking, bijvoorbeeld een bad, dat je moet 
plaatsen, of een granieten aanrechtblad. Als 
je die goederen tijdens je werk beschadigt, 
kun je die schade niet op de doorsnee 

Aansprakelijkheidspolis claimen. Met een 
opzichtclausule kan dat wel. 

TIPS:
1.  zorg dat je alle polissen overzichtelijk 

verzameld houdt
2.  neem (samen met je partner) je polissen door 

en noteer:
 a. vragen die naar boven komen
  b. vervaldata, zodat je tijdig maatregelen kunt 

nemen als dat nodig is, bijvoorbeeld als je wilt 
overstappen

3.  maak eens in de paar jaar een afspraak met een 
verzekeringsadviseur voor een scan en een 
totaal-advies: een paar uurtjes kunnen je heel 
wat inzicht opleveren en/of kosten besparen

4.  raadpleeg eens vlok.meeus.com (let op: 
geen www!) en je zult zien, dat j ook privé 
kortingen kunt krijgen, onder meer bij een 
extra korting bij de zorgpolis van het Zilveren 
Kruis.

1.  Belastingvermindering voor kleine 
ondernemers

2. Voorbeeld:

Saldo afdracht btw Hoeveel vermindering 
eind jaar krijgt u?

€ 1.883 of meer Geen vermindering 
€ 1.346 tot € 1.883  2,5 x (€ 1.883 - btw-bedrag)
€ 1.345 of minder  De vermindering is gelijk aan  

het btw-bedrag. U hoeft dus  
geen btw te betalen.

Btw 6 procent van € 75.000 € 4.500
Voorbelasting € 2.865-
Btw-bedrag  € 1.635
Vermindering voor kleine  €    620-
ondernemers
2,5 x (€ 1.883 - € 1.635)
Te betalen  € 1.015

Deze voorlaatste uitgave van KlusVisie dit jaar is een mooie gelegenheid om nog even 
een paar einde-jaarstips te geven. Want voor sommige tips geldt, dat je het voordeel 
alleen kunt behalen als je tijdig maatregelen neemt. In de kolom links staat de tip over 
de Kleine Ondernemersregeling voor de btw.
Hierna aandacht voor mogelijke kostenbesparing op verzekeringspremies.


