
Aktueel
Advertentiefraudeurs 
eindelijk strafbaar
Al vele jaren helpt de VLOK 
leden die zich in een moment 
van onoplettendheid en 
door de gewiekstheid van de 
persoon aan de telefoon een 
dure advertentie in de maag 
hebben laten splitsten. De 
laatste jaren heeft ook het 
Fraudemeldpunt niet over 
werk te klagen gehad. De VLOK is blij dat het 
probleem nu erkend is. 
In de toelichting op de wet staat hierover: 
“Onder acquisitiefraude wordt verstaan 
misleidende handelspraktijken tussen 
organisaties, waarbij verkooptechnieken 
worden gebruikt gericht op het winnen 
van vertrouwen en het wekken van 
verwachtingen teneinde de ander te 
bewegen tot het aangaan van een 
overeenkomst, waarbij de tegenprestatie 
niet of nauwelijks naar behoren wordt 
geleverd. Hierbij moet gedacht worden 
aan het plaatsen van een advertentie 
in niet bestaande of nauwelijks gelezen 
bedrijvengidsen en/of op internet en het 
ongevraagd en zonder reden toesturen van 
rekeningen, de zogenaamde spooknota’s.”
Acquisitiefraude tegen ondernemers 
is voortaan strafbaar; er staat een 
gevangenisstraf van maximaal twee jaar op 
of een geldboete van de vijfde categorie (nu: 
81.000 euro).

Partners in Vakmanschap en Zekerheid:
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Met een pakkende flyer onder het motto ‘De 
KlusBij vliegt ook naar kleine klusjes’ waren 
Johan en Ronald Schaeffer van De KlusBij van 
de partij op de Woonbeurs Zuidplas op 15 en 
16 januari 2016 bij Intratuin in Zevenhuizen, 
pal aan de A12. Ronald: “Wij hadden al eens 
rondgekeken op de liever thuis!-beurs in 
Rijswijk om te zien hoe de VLOK bij bezoekers 
valt. Wij werken namelijk ook voor ouderen, 
onder meer via de thuiszorgorganisatie 
Vierstroom in Gouda. En nu dachten we dat 
het niet verkeerd zou zijn om zelf maar eens 
op een woonbeurs te gaan staan.” Levert het 
dan nog wat op? “Nou, we mogen niet klagen. 
Ik heb al een aantal afspraken en ook zit er 
al concreet werk bij. Maar het is ook goed 
voor je naamsbekendheid.” En daar draagt 
de toegankelijke huisstijl van De KlusBij 
ongetwijfeld zijn steentje aan bij.

Wil jij ook je bedrijf met steun van de VLOK 
presenteren? Neem dan contact op met het 
secretariaat: info@vlok.nl met vermelding van 
je lidnummer.

Aan artikel 3 worden toegevoegd een zesde lid:

6. Indien de opdrachtgever geen consument is:
a.  Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW dan wel een aannemingsovereenkomst in de zin 
van artikel 7:750 e.v. BW en uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te 
gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW; 

b.  Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van 
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit 
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin 
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, 
Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en 
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt; 

c.  Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat het klussenbedrijf ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht, en

d.  Opdrachtgever verklaart zich ervan te hebben vergewist, dat in geval van een 
aannemingsovereenkomst het klussenbedrijf de werkzaamheden uitsluitend verricht in het 
kader van de onderneming.

Artikel 4, lid 2 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden aan te vullen tot:
“Het klussenbedrijf is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel 
zelfstandig, verricht deze naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. 
Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal het klussenbedrijf, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen en instructies van de 
opdrachtgever omtrent het resultaat van de opdracht.”
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Ongeveer een miljoen huishoudens zijn aangesloten 
bij zorgorganisaties. Voor ongeveer 20 euro per 
jaar krijgen zij korting op aanvullende diensten, 
zoals maaltijdservice, pedicure, thuiskapper 
en boodschappenservice. Met de opkomst 
van booking.com, airbnb en uber is ook de 
dienstensector aan vernieuwing toe.
Daarom hebben de zorginstellingen Beweging 
3.0 en Amstelring besloten tot het opzetten van 
een onlineplatform voor betrouwbare diensten 
thuis. Op het platform Dinst.nl staan bijvoorbeeld 
thuiskappers, klussers, schoonmakers, tuinlieden en 
pedicures. 
De dienstverleners krijgen een eigen profielpagina 
met foto, een introductievideo en beschrijving en 
recensies van klanten. Je staat zowel op de site van 
Dinst als op die van de zorgaanbieders. 
De zorginstellingen willen meer inzetten op 
kwaliteit en minder op kortingen. Ouderen en 
andere cliënten van de zorginstellingen hebben 
baat bij goede dienstverlening. Daarom krijgen alle 
dienstverleners elk jaar een persoonlijk gesprek. En 
als er problemen zijn wordt de cliënt ook begeleid.
Inmiddels is Dinst al met meer dan driehonderd 
dienstverleners actief in vier stedelijke gebieden: 
Haaglanden, GrootAmsterdam, Amersfoort/
Eemland en Haarlem. Dit jaar werkt Dinst aan een 
uitbreiding tot een landelijk netwerk.
VLOK-leden die zich op de zorgmarkt thuis voelen, 
worden dan ook uitgenodigd om eens contact op te 
nemen. Bij Dinst-initiatiefnemer Olivier Coops is 
bekend dat de VLOK-leden soms al in de zorgmarkt 
gespecialiseerd zijn, hun zaken goed geregeld 
hebben en met de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 
extra zekerheid kunnen bieden.

In 2014 werd de eerste Woonbeurs Zuidplas 
gehouden om het publiek kennis te laten maken 
met de in 2010 opgerichte gemeente Zuidplas 
en al haar mogelijkheden. Zuidplas trekt veel 
verschillende mensen aan: van starters tot 
gezinnen tot senioren. De gemeente Zuidplas 
staat voor wonen gedurende alle fasen van het 
leven. De beurs werd daarom opgezet als een 
allround woonevent.

Zuidplas is op 1 januari 2010 ontstaan door een vrijwillige fusie van de voormalige 
gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. De 
gemeente telt ruim 40.000 inwoners en heeft in de Zuidplaspolder het laagste punt 
van Nederland (6,76 m onder NAP).

De VAR verdwijnt

Om het bedrijfsleven tegemoet te treden 
geeft de Belastingdienst een oordeel over  
(model)overeenkomsten. Wanneer je zo’n 
goedgekeurde modelovereenkomst hanteert 
met je opdrachtgever, dan krijgt deze alsnog 
zijn vrijwaring. 

Overigens is dat niet meer zo automatisch 
als met de VAR. Voortaan rust nu ook bij de 
opdrachtgever een eigen verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat de overeenkomst de 
lading goed dekt. Want als de Belastingdienst 
aan de hand van de feiten vaststelt dat er 
sprake is van een schijnconstructie of het 
van toepassing zijn van de regeling voor 
‘gelijkgestelden’, dan komt er alsnog een 
naheffing. 

De VLOK heeft het oordeel van 
de Belastingdienst over de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden 2015 en het VLOK-

Opdrachtformulier gevraagd. In een eerste 
reactie wijst de Belastingdienst erop dat 
de voorwaarden zowel voor consumenten 
als voor zakelijke opdrachtgevers kunnen 
worden gebruikt. Bij de toetsing of er 
sprake is van een arbeidsovereenkomst 
moeten in de arbeidsrelatie de elementen 
arbeid, loon en gezag samenkomen. In de 
VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden wordt 
niet specifiek iets gezegd over de mate van 
instructiebevoegdheid. 

De VLOK probeert met zo min mogelijk 
wijzigingen de lacune op te lossen. Daarom 
is aan de Belastingdienst een voorstel voor 
een beperkte aanvulling van de VLOK-
Uitvoeringsvoorwaarden voorgelegd, 
gebaseerd op teksten die zijn gebruikt in 
overeenkomsten die al door de Belastingdienst 
zijn beoordeeld.

De VAR (Verklaring Arbeids Relatie) verdwijnt per 1 mei 2016. Vanaf dan zal de 
relatie tussen opdrachtgever en -nemer door de Belastingdienst worden beoordeeld 
aan de hand van de omstandigheden. Als je (ook) voor zakelijke opdrachtgevers werkt 
is dit een belangrijke verandering. Want met een geldige VAR kon je hen vrijwaren van 
naheffingen door de belastingdienst.


