
Nadenken
Kort geleden las ik in de Telegraaf een 

column van een leider van een zeer groot 

familiebedrijf. Hij somde tien voorwaar-

den op voor een gezonde onderneming. 

Samengevat noemde hij naast de factor 

geluk de factoren nadenken, leiderschap, 

optimisme, respect & vertrouwen, een hel-

der doel, het lef anders te zijn, de wil om 

te winnen, een goed gevoel voor timing 

en plezier aan het werk beleven.

Ik wil een factor uitlichten die mij zeer 

aanspreekt: het nadenken. Begin de dag 

eens met rustig te gaan zitten en na te 

denken over wat er die dag moet gebeu-

ren. Niet zo van: ‘oh ja, ik moet dat en dat 

en dat’ en daarna snel aan het werk. Nee, 

echt de tijd nemen om in je hoofd de dag 

door te lopen. Pak een papiertje erbij en 

schrijf op wat je niet wilt vergeten en denk 

weer door. Je zult zien, deze aanpak geeft 

rust. Je komt voor minder verrassingen 

te staan en zult minder: ‘shit, vergeten!’ 

hoeven te roepen. Dankzij de innerlijke 

rust straal je meer vertrouwen uit en daar 

wordt je klant weer relaxed van.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
Aangiftebrief omzetbelasting 
voltooid verleden tijd
De Belastingdienst staakt per 1 januari 2014 de ver-

zending van de brief Aangifte omzetbelasting inclu-

sief acceptgiro. De vakman zal zelf in het beveiligde 

deel van de Belastingdienstwebsite zijn betalingsken-

merk moeten ophalen. De Belastingdienst zal begin 

januari 2014 nog wel een overzicht sturen met de 

uiterste inlever- en betaaldata, de aangiftevakken en 

betalingskenmerken. Wie zijn geheugen of agenda 

niet vertrouwt, kan de Belastingdienst verzoeken 

mailtjes over de aangifte als kattebelletje te sturen.

De Belastingdienst wil ook nog iets rechtzetten. In 

tegenstelling tot eerder bekend werd gemaakt, zijn 

ondernemers wél verplicht het btw-nummer op hun 

internetsite te zetten.

Meerwerk niet altijd werkelijk meerwerk
Meerwerk kan tot discussies tussen klant en 

vakman leiden. Over betwistbaar meerwerk deed 

onlangs de Rechtbank Amsterdam uitspraak. De 

klant gaf een vakman de opdracht om een kelder 

te verbouwen. De vakman stelde een offerte op 

en overhandigde deze met een begroting en toelich-

ting. De klant aanvaardde de offerte en de vakman 

ging aan de slag. Na ongeveer een jaar ontving de 

vakman een brief van de klant. De klant stelde dat het 

overeengekomen werk nog niet was afgerond. In de 

brief werden de nog te verrichten werkzaamheden op-

gesomd en gewezen op gebreken van al verricht werk. 

De vakman kreeg tien weken om de klus af te ronden 

en de gebreken te verhelpen. En zo geschiedde. Na de 

klus ging de factuur op de post en dat moest het zijn. 

Maar de klant had andere plannen. Hij liet het werk 

door experts beoordelen die vele gebreken rappor-

Warmteservice.nl vernieuwd en 
uitgebreid met Outlet
Warmteservice lanceert een nieuwe webshop 

met een groot aantal nieuwe functionaliteiten. 

Zo kun je eenvoudiger zoeken en filteren dank-

zij de zoeksuggesties. Ook kun je snel en simpel 

vaak noodzakelijke bijproducten in één keer be-

stellen. Op basis van opmerkingen van klanten 

paste Warmteservice de opmaak en structuur 

van de radiator- en sanitairpagina’s aan. De 

radiatoren staan nu op uiterlijk, vermogen en 

afmetingen ingedeeld. Nieuw is de mogelijk-

heid om koopjes te scoren via de Outlet.

Met dit berichtje is het fiscale nieuws niet opge-

droogd. Volgens het Hof van Justitie van de Europese 

Unie zijn particulieren die hun met zonnepanelen 

opgewekte elektriciteit aan het net leveren onder-

nemers die btw moeten afdragen. Het ministerie van 

Financiën beraadt zich over deze uitspraak en zal de 

particulieren voorlopig geen btw-nummer geven.

Tot slot nieuws over de aangifte van de inkomstenbe-

lasting. Daar geldt een nieuwe regeling voor. 

Heb je vorig jaar te laat of geen aangifte gedaan? 

Dan zal een verzoek om uitstel worden afgewezen. 

Dit gaat ook op voor de mensen die minstens één 

keer niet of te laat aangifte deden in de twee jaar 

daarvoor.

teerden. De vakman liet weten niet van plan te zijn 

de handen uit de mouwen te steken. Wel verzond 

hij een paar meerwerkfacturen. Deze facturen en de 

gebreken legde de klant aan de rechter voor. In artikel 

7:755 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald wanneer 

een vakman meerwerk in rekening mag brengen. Zo 

moet de klant opdracht voor dit werk geven en moet 

de vakman de klant op tijd duidelijk maken dat het 

verzoek van de klant tot een hogere aanneemsom 

kan leiden. Maar een klant die onderkent dat de 

klus meer geld gaat kosten, kan nog niet inschatten 

wat de prijs van het meerwerk is. De klant werd niet 

geheel in het gelijk gesteld: de rechter oordeelde dat 

gezien de gebreken, een aantal meerwerkposten van 

tafel moesten. Wie de uitspraak wil lezen, surft 

naar www.rechtspraak.nl en zoekt bij Uitspra-

ken op ECLI:NL:RBAMS:2013:5138.

Meer informatie: www.warmteservice.nl
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