GoedeZaken
AGENDA
21 juni
Haarlemse Ondernemers Societeit
bijeenkomst
Locatie: Ruïne van de Brederode
o.a. optreden van Haarlemsche
Tooneelclub met De Getemde Feeks
die Shakespeare
Aanvang vanaf 16.30 uur
Meer info en aanmelden:
hos-haarlem.nl/bijeenkomsten

Actieve Business Club Bent u al Wet DBA-proof?
op Haarlemmermeersche
We kunnen er niet meer omheen: per 1
mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie
(VAR) afgeschaft. Maar bent u eigenlijk
wel op de hoogte van de gevolgen voor
de praktijk?

Hoe zat het ook alweer?
De VAR was een document van de
Belastingdienst die duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen
opdrachtgevers en zzp’ers. De opdrachtgever wist met een VAR vooraf
of hij wel of geen loonheffingen moet
inhouden op de vergoeding die hij
aan de zzp’er voldeed. De opdrachtgever liep geen risico om deze alsnog
te moeten afdragen, als achteraf bleek
dat de zzp’er niet echt een zelfstandig
ondernemer was.

23 juni
Haringparty 2016
OV IJmond
Tijd: 16:00 tot 18:30 uur
Locatie Vishal D, Halkade, IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl

29 juni
Haarlem Business Pitch
Finaleavond
SOPitch
Tijd 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1 in Haarlem
Meer info: www.sopitch.nl
30 juni
Ondernemersbeurs
ZP-Net
Tijd: 18:00 tot 22:00 uur
Locatie: Sportcomplex
Koning Willem Alexander
Hoofddorp
Meer info: www.zpnet.nl/beurs
4 juli
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie:
Let op! Stadsschouwburg
Meer info: www.nv-haarlem.nl
11 juli
BurgeMasterclass
Bernt Schneiders
BeterBusiness
Tijd: 16:00 tot 18:30 uur
Locatie: Gemeentehuis,
Grote Markt 1 Haarlem
Meer info: www.beterbusiness.nl

COLOFON
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken

www.sopitch.nl
21 JUNI 2016 - NO.396  

22 juni
MeerBusiness H&S Netwerken Haringparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 16:00 tot 20:00 uur
Locatie: Claus Eventcenter
Meer info:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl

28 juni
BeterBusiness Haarlem IJmond
Bijeenkomst
‘Trossen los, varen en Barbecueën’
m.m.v. Rederij ’t Smidtje,
Van Assema en Vijn Partyservice.
Meer info en aanmelden
www.beterbusiness.nl

Finale-avond 29 juni

Camiel Dierkx

Vorig jaar bijna honderd nieuwe leden, dit jaar staat de teller op vijftig. De
Haarlemmermeersche Golfclub groeit en bloeit. De Business Club van de golfbaan is een duidelijke exponent van deze groei. Er worden voor de circa dertig
leden tal van activiteiten georganiseerd. Daarbij ligt de nadruk op de ontmoeting in een sportieve omgeving.

Voor de leden van de business club
bestaat sinds kort de mogelijkheid
op andere banen tegen het geldende
introductietarief te spelen. De Haarlemmermeersche maakt sinds 2015
deel uit van de Club van 27 en heeft
met de deelnemende golfbanen een
Hospitality Chain afgesproken. De
korting op de green fee is een voorbeeld, de deelname van de twee
beste businessteams aan een overall
business toernooi van deze Club van
27 is een ander voorbeeld. Naast de
wedstrijden elke tweede dinsdag van
de maand bestaat voor de leden de
mogelijkheid hun bedrijf via een pitch
aan de andere leden te presenteren.
Uitstekende faciliteiten
Volgens ondernemer Camiel Dierikx
van het bedrijf LeiMac, tevens lid van
de Business Club Commissie, staat het
de leden vrij hun lidmaatschap voor
een groot deel op hun eigen manier
in te vullen. “Er zijn bedrijven die elke
tweede dinsdag van de maand aan
de competitie deelnemen, andere

leden kiezen voor het golfen met relaties op andere momenten. Er zijn
voor bedrijven verschillende pakketten. Nogmaals, de nadruk ligt op de
ontmoeting en het low-profile met
elkaar over van alles en nog wat praten. Bovendien beschikken we over
uitstekende faciliteiten, zoals ons
restaurant de Drie Gemalen dat het
afgelopen weekeinde nog deelnam
aan Vijfhuizen Culinair. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in het nog
mooier en beter maken de banen, de
kleedkamers en ons restaurant. Dat
werpt duidelijk zijn vruchten af.”
Voor wie nader wil kennis maken met
de golfsport is een Pro-am een ideale
gelegenheid. Zondag 26 juni start om
11 uur de Am-Pro-am van de Haarlemmermeersche. De naam Pro-am
is bewust veranderd omdat naast zeven professionals, 15 topamateurs de
flights aanvoeren.
Voor meer informatie over onder
andere de Business Club:
www.hgcgolf.nl.

Geslaagde 2e trainingsavond
Haarlem Business Pitch.

Hoe zit het nu?
Onder het regime van de Wet DBA
heeft de opdrachtgever die zekerheid
niet meer. Partijen kunnen een model
overeenkomst met elkaar sluiten, die is
goedgekeurd door de Belastingdienst.
Als opdrachtgever en zzp’er krachtens
die modelovereenkomst werken, hebben zij de garantie dat er geen loonbelasting en sociale premies hoeven
te worden voldaan. Maar let wel: als
de uitvoering van de modelovereenkomst in werkelijkheid anders is, dan
in de modelovereenkomst is bepaald,
dan wordt de opdrachtgever – en dus
niet de zzp’er – alsnog met naheffingen geconfronteerd. Dit risico kan oplopen tot tienduizenden euro’s.
Wanneer?
Opdrachtgevers en zzp’ers hebben
tot 1 mei 2017 om “te wennen” aan
de nieuwe regelgeving. De Belastingdienst houdt in deze periode toezicht,
maar zal niet handhaven. Vanaf 1 mei
2017 gaat zij dit wel doen. Hierbij kijkt
de Belastingdienst met terugwerkende kracht naar wat partijen tijdens de
wenperiode hebben gedaan. Er moet
kunnen worden aangetoond dat men

Archana Mahabiersing

in ieder geval al actief bezig was om te
gaan werken met een modelovereenkomst.
Dus wat nu?
Om aan de inspanningsverplichting
te voldoen die geldt tot 1 mei 2017, is
het essentieel om nu actie te onder
nemen om uw praktijk Wet DBA-proof
te maken:
•	Kijk kritisch naar de zzp’ers die u inschakelt. Zijn zij feitelijk gelijk aan
uw werknemers, overweeg dan om
met deze zzp’ers een dienstverband
aan te gaan;
•	Maak gebruik van een modelovereenkomst voor de zzp’ers die daadwerkelijk zelfstandig zijn;
•	
Bepaal daarbij of gebruik kan
worden gemaakt van één van de
modelovereenkomsten die zijn gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Als deze niet volledig
aansluiten op uw specifieke situatie,
dan is het aan te raden een eigen
modelovereenkomst op te (laten)
stellen en ter goedkeuring voor te
leggen aan de Belastingdienst.
Voor meer informatie of concreet advies kunt u contact opnemen met
onze praktijkgroep Flexibele Arbeidsrelaties.
Köster Advocaten N.V.
Praktijkgroep Flexibele Arbeidsrelaties
Archana Mahabiersing

Kennemer business golf

De prijswinnaars van links naar rechts Chris Steensma, Guy Buddelmeijer, Marcel Boele,
Hans Terol, Casper Hartog en Peter Hugtenburg
De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Joury Peters
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Maandagavond 13 juli jl. vond de
tweede trainingssessie plaats voor
Haarlem Business Pitch in Sociëteit
Vereeniging. Constant lamp gaf les in
‘pitchen’ aan een groep enthousiaste
ondernemers. Constant liet zien dat
een ‘salespitch’ leuker kan zijn dat je
zou vermoeden. Plezier hebben in de
‘Pitch’ breng je ook over aan publiek.

Vijf kandidaten gaan door naar
de finale avond 29 juni, 19.30 uur
Sociëteit Vereeniging.
Alle geïnteresseerden zijn van harte
uitgenodigd om de finale van Haarlem Business Pitch te komen bijwonen (kosteloos), wel graag even aanmelden bij info@constantlamp.nl.

De tweede ronde van de Kennemer
Bedrijven Golfcompetitie werd verspeeld op de banen van de Haarlemmermeersche Golfclub. Nagenoeg
windstil, glad gemaaide fairways en
op een enkel spatje na bijna de hele
dag droog. Ideale omstandigheden
dus voor hoge scores. Guy Buddel-

meijer legde met 38 punten beslag
op de eerste plaats van het individuele klassement, Peter Hugtenburg van
NVM Makelaarskantoor Hugtenburg &
De Vries won de longest drive. Na het
LeiMac team van vorige week, werden
dit keer Caper Hartog en Hans Terol
winnaar van het ploegenklassement.

