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2.  Op grond van de zgn. bagateluitzondering 
kunnen maximaal acht zzp-ers met een 
gezamenlijke omzet van niet meer dan 1,1
miljoen euro onderling afspraken maken, 
indien zij niet meer dan 10 procent 
marktaandeel hebben.

3.  Op grond van de algemene uitzondering op 
het kartelverbod voor efficiëntieverbetering.

Interessant is hoe de ACM zich mengt in de tot 
nu toe vrij eenzijdige discussie over 
schijnzelfstandigen. Het grootste gevaar bij het 
vaststellen van minimumtarieven is dat die voor 
degene met een zwakke onderhandelingspositie 
meteen het maximumtarief is.

Meer weten? Kijk dan naar de nieuwspublicatie 
van 23 juli 2019 op de vlok.nl.

Minimum uurtarieven 
voor zzp-ers?

Tip van Wim - 
Niet op voorraad 
en nu?
Het kan je allemaal een keer gebeuren. Je gaat 
er van uit dat het benodigde materiaal voor 
de volgende klus op voorraad is. Dat blijkt 
niet zo te zijn. Wat nu? Een alternatief? Dat 
zou kunnen, maar daar ben je niet zo gelukkig 
mee, vanwege kwaliteitsverschillen, andere 
verwerkingsmethode of omdat de klant dat niet 
wenst. 

Herken je deze situatie? Het komt de laatste tijd steeds 
meer voor. Houd er rekening mee, dat materialen aan 
levertijden gebonden zijn. Sinds de afgelopen crisisjaren 
houden leveranciers minder grote voorraden aan en 
kunnen producenten de toegenomen vraag niet altijd 
aan. 

Zelf op voorraad houden is meestal geen optie. Denk 
daarbij aan de opslagruimte die je nodig hebt, je moet 
vooruit investeren en er zijn risico’s voor breuk, 
kwaliteitsverval of extra transporten. 

Voor je planning is het raadzaam om eerst de levertijden 
in beeld te krijgen, voordat je definitief afspreekt met je 
klant wanneer je het werk gaat uitvoeren. Jij én je klant 
zijn ermee gediend, dat een opdracht voorspoedig 
verloopt. 
En maak - voor alle zekerheid - een voorbehoud in je 
offerte. Dan is ook de klant zich bewust dat niet alles op 
afroep verkrijgbaar is.

De ACM - de Autoriteit Consument 
& Markt - omschrijft zijn missie als 
volgt: markten goed laten werken voor 
consumenten en bedrijven. Daarbij 
ziet de ACM onder meer toe op de 
Mededingingswet. Deze wet waarborgt 
effectieve en eerlijke concurrentie.

Op grond van die wet geldt het kartelverbod. 
Ondernemers mogen in principe onderling geen 
afspraken maken, ook niet over prijzen.
Met de enorme toename van het aantal zzp-ers 
is er ook een groep ontstaan die een kwetsbare 
positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
inneemt.
Met het Consultatiedocument Leidraad 
Tariefafspraken zzp-ers laat de ACM zien 
welke ruimte zzp-ers hebben om toch tot 
collectieve afspraken te komen. De ACM ziet 
daarbij in drie gevallen ruimte:
1.  Voor “zij-aan-zij”werkers, zelfstandigen die 

alleen hun arbeid inbrengen voor 
werkzaamheden die ook door werknemers 
worden verricht. Deze werkzaamheden zijn 
volgens de ACM geen 
ondernemingsactivitei-ten.

De klant is over het algemeen een goede 
monitor voor de kwaliteit van je werk. Aan de 
houding, de gezichtsuitdrukking en aan 
opmerkingen van de klant kun je veel aflezen. 
Als er iets niet goed lijkt te gaan, pak dan 
onmiddellijk het initiatief. De klant is altijd blij 
met aandacht en wil graag serieus genomen 
worden. Bovendien is het geruststellend, als de 
klant je kan verzekeren, dat het allemaal naar 
wens gaat.
Soms blijft ook in dat geval de klant je 
verrassen. Bij de oplevering tevreden, maar 

Kwaliteitsmonitor
later toch met een klacht op de proppen komen. 
Waar mogelijk kunnen we als VLOK de leden 
behulpzaam zijn met bemiddeling. En als dat 
niet lukt, dan is er als laatste houvast de 
Geschillencommissie. 
De VLOK gebruikt de Geschillencommissie 
ook als kwaliteitsmonitor. Op twee manieren. 
In de eerste plaats om te zien hoe vaak er 
klachten worden ingediend. Daarvoor volgen 
we de jaarverslagen van de 
Geschillencommissie. Onlangs kwamen de 
cijfers over 2018 beschikbaar. Nadat het aantal 
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Samen

Vihamij heeft veel klussenbedrijven als klant. 
Om deze klanten te ondersteunen is Vihamij 
een samenwerking gestart met de VLOK. 
Vihamij ondersteunt klanten en relaties al 
jaren door onder meer “Kennis en Kunde”-
avonden. 
Samen met de VLOK wil Vihamij je als 
vakman bijstaan in je bedrijfsvoering. Er zijn 
genoeg ontwikkelingen om in de gaten te 
houden, zoals de komst van de Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen.
De VLOK is op zoek naar goede vakmensen 
om de vereniging te versterken. Via diverse 
uitingen brengt Vihamij de voordelen van het 
VLOK-lidmaatschap voor het voetlicht. Met 
een speciale voordeelactie! 

VLOK Beursagenda
De VLOK neemt komend najaar deel aan de volgende consumentenbeurzen:
•  Eigen Huis Beurs van 20 t/m 22 september 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht, stand B4.20.  
Zie: www.realiseerjedroomhuis.nl/vlok/

•  50+ Beurs van 17 t/m 21 september 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht.  
Zie: www.50plusbeurs.nl/vlok-branchevereniging-voor-vakmensen/

Verder is de VLOK – met de Vakgroep Parket – present op de Interieur Collectie Dagen, de 
vakbeurs voor de woondetailhandel, die plaatsvindt in de Evenementenhal in Gorinchem van  
15 t/m 17 september 2019 (Stand 531).

Agenda VLOK Akademie
• 25 september 2019: Renovaid basiscursus te Waalwijk
• 17 oktober 2019: Op Maat Bouwen “Haal meer uit Planning” te Amersfoort
• 18 oktober 2019: DSC VCA-VOL te De Meern
• 31 oktober 2019: Op Maat Bouwen “Haal meer uit Klanten” te Amersfoort

Tip: houd de agenda’s op de site van VLOK in de gaten.

klachten de afgelopen jaren steevast aan het 
dalen was, is dat vorig jaar gestabiliseerd. Zes 
klachten werden niet in behandeling genomen 
omdat het geen VLOK-lid betrof of door 
toedoen van de consument. Tien klachten 
waren eind 2018 nog in behandeling. Van de 
afgeronde procedures eindigde één in een 
schikking, werd één klacht afgewezen en kreeg 
de consument in drie gevallen (deels) gelijk. 
In de tweede plaats om te zien wat de oorzaak is 
van de geschillen en hoe de 
Geschillencommissie daarover oordeelt. Hierna 
een paar voorbeelden.

•  Immateriële schade komt niet voor vergoeding 
in aanmerking (dossiernr 117942):

De waterschade tijdens het werk is voor beide 
partijen zeer hinderlijk ervaren. De ondernemer 
heeft de schade aan de vloer vergoed. De 
deskundige heeft geen schade bij de consument 
kunnen vaststellen in de vorm van tijd en 
dergelijke, ook al had de klant een dag vrij 
moeten nemen. Volgens de commissie voorziet 
het reglement van de commissie niet in het 
vergoeden van immateriële schade.
Ongeschikte zaken afkomstig van de 
opdrachtgever (dossiernr 118582):
•  De ondernemer heeft de consument vóór 

aanvang van het schilderwerk gewaarschuwd 
dat de ondergrond onvoldoende geschikt was. 
Ondanks die waarschuwing heeft de 
bouwbegeleider namens de consument 
opdracht gegeven het werk uit te voeren 

zonder het advies van de ondernemer op te 
volgen. Uit het rapport van de deskundige en 
de daarbij gevoegde foto’s blijkt afdoende dat 
het ontstaan van scheuren in het schilderwerk 
het gevolg is van het werken van de 
ondergrond. De klacht wordt afgewezen met 
een verwijzing naar artikel 760, lid 2, van 
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

•  Mondelinge regie-overeenkomst (dossiernr 
122745):

Mondeling werd afgesproken, dat de 
ondernemer materialen zou leveren en een 
kledingkast op maat zou maken op basis van 
regie. Volgens de commissie ligt het in de 
risicosfeer van beide partijen dat in het begin is 
nagelaten goede concrete afspraken schriftelijk 
vast te leggen. 

Op het in rekening gebrachte bedrag voor 
materialen valt niets af te dingen. Daarentegen 
worden de 157 in rekening gebrachte uren door 
de commissie verlaagd tot 120 op basis van het 
rapport van de deskundige die heeft vastgesteld 
dat de ondernemer meer uren in rekening heeft 
gebracht dan hij redelijkerwijs aan de opdracht 
had hoeven besteden. Conclusie: een regie-
overeenkomst is geen vrijbrief om er rustig de 
tijd voor te nemen om het werk uit te voeren!
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