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Modelovereenkomst met goedkeuring 
belastingdienst geeft zekerheid
de Verklaring Arbeidsrelatie (hierna: VAR) voor ZZP’ers gaat 
verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR 
meer aanvragen. de belastingdienst gaat overeenkomsten tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. daarmee kunnen 
opdrachtgever en -nemer toch een antwoord krijgen op de vraag 
of sprake is van de plicht tot afdracht van loonheffingen. 
de Tweede Kamer heeft hiervoor een wetsvoorstel goedgekeurd. 
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de eerste 
Kamer is voorzien op 27 oktober. Staatsecretaris Wiebes van Finan-
ciën dringt er op aan dat de nieuwe wet deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelatie (dBA) in werking treedt per 1 januari 2016. 

Voorbeeldovereenkomsten
Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen 
loonheffingen hoeft in te houden, publiceert de belastingdienst 
als voorbeeldovereenkomst op belastingdienst.nl. iedereen die 
volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan 
zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. Als een opdracht-
gever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of 
willen gebruiken, kan een eigen overeenkomst aan de belasting-

dienst worden voorgelegd. Op dit moment zijn er slechts  
3 modelovereenkomsten op de site gepubliceerd. de belasting-
dienst streeft naar publicatie voor 40 sectorgerichte modelover-
eenkomsten. 

Waarom deze verandering?
Volgens de staatssecretaris werkt het huidige VAR-systeem 
schijnzelfstandigheid in de hand. Alle arbeidsrelaties tussen 
ondernemers en met name de zelfstandigen die vrijwel continu 
voor één opdrachtgever (vaak de voormalig werkgever) werken 
zullen met deze nieuwe systematiek kritischer onder de loep 
worden genomen. 
daarnaast geldt dat de risico’s van het samenwerkingsverband 
nu nagenoeg volledig bij de opdrachtnemer liggen (bij een 
geldige VAR). Met de nieuwe wet worden opdrachtnemer én 
opdrachtgever samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie 
en voor de vaststelling van de zelfstandigheid van de opdracht-
nemer. Het is dus raadzaam om vooraf de goedkeuring van de 
belastingdienst te verkrijgen zeker als niet met een reeds gepu-
bliceerde modelovereenkomst wordt gewerkt.

Bron: belastingdienst.nl en actualiteiten tot 8 oktober 2015.

VAR verdwijnt in 2016
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Kom ook naar de CONTACTA.NL 
Ondernemersborrel
Walcherenplein op 4 november

Vraag een GRATIS entreebewijs aan.
Het Walcherenplein is dit jaar groter dan 
ooit en de standhouders heten u van harte 
welkom tijdens de Contacta.nl. Zij nodigen 
u van harte uit een bezoek te brengen aan 
hun stand én ontmoeten u graag tijdens 
de altijd druk bezochte ondernemersborrel, 
die zal plaatsvinden op woensdagavond  
4 november.
de Contacta.nl is dé netwerkbeurs voor 
Zuidwest-Nederland en Vlaanderen en 
vindt plaats van dinsdag 3 t/m donderdag 
5 november in de Zeelandhallen te Goes.

   Meer over de Contacta.nl, het  Walcheren-
plein, het subthema ‘denk eens anders’ en  de 
standhouders: Zie inlegvel

WAT LeeST u VeRdeR iN 
deZe NieuWSBRieF
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VBC initieert, stimuleert en houdt  
de vinger aan de pols…
door voorzitter Henk Meulmeester

Op het moment dat ik dit schrijf wordt het een spannende 
week met de raadsvergadering van 8 oktober met de 
supermarktstructuurvisie Vlissingen als onderwerp. Zoals in 
de ledenvergadering gemeld hebben wij onze visie mid-
dels een brief aan de Gemeente bekend gemaakt. uiteraard 
stond dit ook op de agenda van de formele meeting met 
B&W en ons bestuur. Belangrijk punt hierbij is dat de VBC 
voorstander is van vrije marktwerking waarbij de markt zelf 
bepaalt. Samen met bestuurslid Jan Kees Mol, tevens voor-
trekker van de werkgroep Baskensburg i.o., zal ik in dat kader 
de raadsvergadering van 8 oktober bijwonen. Verderop in 

deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over de ontwikkelingen op Baskensburg 
en ons standpunt met betrekking tot de supermarktstructuurvisie.

de VBC hecht grote waarde aan het optimaliseren van het vestigingsklimaat in Vlis-
singen. daarom gaan we binnenkort samen met de Gemeente Vlissingen aan de slag 
met het acquisitie- en promotieplan zoals zij opgesteld hebben. in dit kader was het 
symposium Stedennetwerk Z4 dat ik op 7 oktober heb bezocht zeer inspirerend. dit 
betreft een initiatief van de steden Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, onder-
steund door de Provincie. dit alles ter bevordering van het Zeeuwse vestigingsklimaat. 
een interessante middag met verschillende discussies over excellent onderwijs, imago 
steden, detailhandel, samenwerking tussen steden, cultuur en bereikbaarheid.  

Wat kunt u verder de komende tijd van ons verwachten?
We houden ons bezig met de ontwikkelingen op Baskensburg, organiseren het 
Walcherenplein tijdens de  Contacta 2015 en hebben op maandagavond 23 november 
een bijzonder interessante bijeenkomst in samenwerking met het iNG economisch 
Bureau gepland staan bij het nieuwe Vlissingse theater CCXL.

Graag tot ziens!

Bijeenkomst ING Economisch Bureau 
maandagavond 23 november in CCXL

dimitri Fleming, econoom bij het iNG 
economisch Bureau, zal deze avond 
een bijzonder interessante presentatie 
verzorgen voor de ondernemers uit 
Vlissingen en Middelburg over de 
Nederlandse economie en inzoomen op 
de regionale economie. We zijn te gast in 
CineCity en nemen gelijk een kijkje in het 
onlangs geopende CCXL Theater.

 Lees meer over deze bijeenkomst op pagina 3

Ondernemerschap van formaat!

Vlissingen is met CCXL een cultuurpodium 
rijker. Op woensdagavond 7 oktober heeft 
cabaretière Brigitte Kaandorp op feeste-
lijke wijze de enorme bioscoop- annex 
theaterzaal CCXL geopend.

  Lees meer over CCXL op pagina 3 



Voortgang Project Revitalisering Baskensburg
Het Projectoverleg Toekomst Visie Baskensburg (samenwerking tussen VBC, Gemeente Vlissingen en HZ) heeft de eerste 
fase afgerond. dit heeft tot de volgende resultaten geleid:

   er zijn fantastische en zeker ook bruikbare ideeën uitgewerkt 
door HZ studenten van de afdeling delta Management.

   een enthousiaste groep van 14 ondernemers van Baskensburg 
hebben een projectgroep i.o. gevormd en zijn al enkele malen 
bijeen geweest.

   deze groep heeft de volgende doelen gesteld:
   Het geven en bevorderen van een structurele kwaliteitsimpuls 

aan het bedrijventerrein Baskensburg en deze voor de geves-

tigde bedrijven en bezoekers van het terrein aantrekkelijker 
maken.

   in samenwerking met de gemeente en tussen de ondernemers 
onderling, vergroten van de (boven) regionale en lokale aantrek-
kingskracht van het bedrijventerrein Baskensburg, ten einde de 
economische functie en de belevingswaarde van het terrein te 
versterken en de algemene ondernemersbelangen te behartigen.

   Goede communicatie tussen de bedrijven van Baskensburg 
onderling en met de gemeente Vlissingen.

   Goede samenwerking met de Vlissingse Ondernemers Centrale 
(VOC). 

  Actieve en betrokken leden.
   Om de kansen van Baskensburg te vergroten heeft de VBC een 

brief geschreven aan de Gemeente en op 8 oktober jl. ingespro-
ken bij de informatie Raadsvergadering over de supermarkt-
structuurvisie, waarbij de VBC bewust kiest voor verruiming van 
het bestemmingsplan waardoor ondernemers meer vrijheid 
krijgen om te ondernemen. 
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Lidmaatschap VBC loont!

Helaas zegden ook 6 bedrijven hun lidmaatschap in 2015 op. 
Redenen waren onder andere bedrijfsopheffing- of samenvoe-
ging en verhuizing buiten Vlissingen.

de VBC blijft op zoek naar nieuwe leden die het netwerk kunnen 
uitbreiden en waarmee de VBC een nóg betere positie kan inne-
men. Samen staan we sterker! Kent u dus een collega-onderne-
mer die in Vlissingen gevestigd is, maar nog geen lid van de VBC 
is? Neem hem/haar gerust een keer vrijblijvend mee naar een 
bijeenkomst en wijs hen op de activiteiten van de VBC!

VBC-leden zijn ondernemingen en beroepsbeoefenaren die 
gevestigd zijn in de Gemeente Vlissingen. uitzondering hierop 
zijn de winkels en horecagelegenheden.

VBC-flyer
Binnenkort kunt u een flyer tegemoet zien die kort en krachtig 
uitlegt wie de VBC is, waar we voor staan, wie de leden zijn  
en waarom lidmaatschap waardevol is.  Natuurlijk hopen we 
dat jullie de flyer doorzetten naar collega-ondernemers die nog 
geen lid zijn.

Nieuwjaarsbijeenkomst VBC – MBC
Woensdag 13 januari 2016 van 16.00 – 18.30 uur
de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlissingse- en Middelburgse Bedrij-
ven Club vindt deze keer plaats op woensdag 13 januari.  Tijdens deze hoogge-
waardeerde en altijd druk bezochte bijeenkomst heffen we samen het glas op 
een voorspoedig 2016. Noteer de datum alvast in uw agenda! Meer informatie 
over de locatie en de wijze van aanmelden vindt u binnenkort op onze website.

Nieuwe leden vanaf 1 november 2014
Autobedrijf Jan Wisse   Jan Wisse  www.autojanwisse.nl
COMCAM   Philipp Keller  www.comcam.pro
De Belgische Loodsensociëteit   Brigiet Stellaard  www.bsoos.nl
De Wijnbazen vof   Willem Hamer  www.wijnbazen.nl
DtP-plus   Kees Hoendervangers  www.dtp-plus.nl
H&S Cleaning Vlissingen  Niels Geschiere  www.hs-cleaning.com
Leendert Holding BV  Leendert van Nieuwenhuyzen  www.camping-denolle.nl
Profactions  Simon Krijger   www.profactions.nl
Veboco BV  Ferdinand Vermue  www.veboco.nl
Yarden & Slager Uitvaartzorg Walcheren   Simon Slager  www.yarden.nl
Zwaartekracht HR & Organisatiebureau  Remco Robinson  www.zwaartekracht.nl

Vanaf vorig jaar november heeft de VBC 11 nieuwe leden mogen ontmoeten. Neem eens een kijkje op hun website om hen 
beter te leren kennen. 
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in 2013 was dimitri Fleming te gast als spreker op een bijeen-
komst van de VBC. Op heldere manier weet hij de ingewikkelde 
economie te vertalen naar het dagelijks leven. Zijn presentatie 
werd zeer hoog gewaardeerd en wij zijn dan ook verheugd dat 
hij bereid is om wederom een presentatie te verzorgen voor de 
leden van zowel de Vlissingse als Middelburgse ondernemers-
verenigingen VBC, MBC, VOC en VOM.
Na een korte terugblik op de afgelopen jaren, wordt een 
actuele kijk op de wereldeconomie gegeven. Van hieruit wordt 
ingezoomd op de situatie in europa met uiteraard bijzondere 
aandacht voor de positie die Nederland nu inneemt: Wat kunnen 
we verwachten? Wat zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse 
economie? en wat betekent dat voor u als ondernemer?

Wat is het ING Economisch Bureau 
Het iNG economisch Bureau vertaalt de ingewikkelde eco-
nomie naar het dagelijks leven. in de onderzoeken leest u 
in ‘gewone mensentaal’ wat economische ontwikkelingen 
concreet betekenen voor de portemonnee van de consument. 
Zo wordt duidelijk hoe de economie ervoor staat, nu en in de 
toekomst, waarbij thema’s als de huizen- en arbeidsmarkt 
zeker aan bod komen. 
Zo maakt het iNG economisch Bureau economie begrijpelijk en 
relevant.

Programmaonderdelen 23 november:
- Ontvangst in de foyer van CCXL met een broodje.
- Presentatie over het splinternieuwe  CCXL-Theater en een let-
terlijk ‘kijkje achter de schermen’.
- dimitri Fleming – iNG economisch Bureau.
-Gezellig netwerken met drankje en hapje.

Programma loopt van ongeveer 18.00 – 21.30 uur
Wilt u deelnemen, dan is aanmelden noodzakelijk: 
www.vlissingsebedrijvenclub.nl 

Bijeenkomst ING Economisch Bureau
maandagavond 23 november

de multifunctionele zaal telt maar liefst 739 stoelen, heeft een ver-
zinkbaar podium en podiumverlichting dat omhoog getakeld kan 
worden tijdens filmvoorstellingen. CCXL is daarmee dus zowel een 
ultramoderne bioszaal als een volwaardige concert- en theater-
zaal. ‘deze zaal in Vlissingen mag uniek genoemd worden en het 
concept is zonder meer innovatief’, aldus architect Peter Flamend. 

Gedurfd ondernemerschap
Het nieuwe theater is er vooral gekomen dankzij de ondernemers-
moed van bioscoopexploitant Ad Weststrate, die eind jaren negen-
tig al zijn nek uitstak door CineCity te bouwen. Het eerste seizoen 
heeft CCXL meer dan veertig concerten en voorstellingen op het 
programma staan. ‘We willen graag heel breed programmeren’ 

zegt theatermanager Cindy Willemsen. ‘Het is uitproberen. We zijn 
ongesubsidieerd en nemen al een flink risico door dit gebouw neer 
te zetten. We moeten dus goed kijken wat hier wel en wat hier niet 
werkt’.  de volle zaal op 7 oktober en de enthousiaste reacties van 
het publiek geven in ieder geval vertrouwen in de toekomst!

Enkele weetjes:
•  Het filmdoek is maar liefst 24 meter breed en 10 meter 

hoog. dat betekent dat het grootste filmdoek van Nederland 
‘gewoon’ in Vlissingen hangt.

•  de zaal is voorzien van dolby Atmos, de nieuwste standaard 
op het gebied van bioscoopgeluid. er hangen in totaal 64 
speakers aan de wanden, achter het filmdoek en aan het 
plafond, die samen zorgen voor een optimaal surroundgeluid 
bij filmvoorstellingen.

•  de zaal van CCXL telt maar liefst 739 stoelen. Hiermee is CCXL 
de op een na grootste theaterzaal van Zeeland.

Vlissingen is met CCXL een cultuurpodium rijker. Op woensdagavond 7 oktober heeft cabaretière Brigitte Kaandorp op 
feestelijke wijze de enorme bioscoop- annex theaterzaal CCXL geopend. ‘in een tijd waar veel theaters gesloten worden, 
opent er juist één in Vlissingen’ grapte Brigitte terwijl ze de slingers ophing.

Ondernemerschap van formaat!


