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Als op 4 augustus volgend jaar het concours hippique 
losbarst op de Olympische Spelen in Tokyo, is de 

kans heel groot dat Danielle Goldstein daarbij aan 
de start staat. Over hoe een in Nederland wonende 
Amerikaanse straks het eerste Israëlische hippische 

goud gaat veroveren …

Op weg naar 
Tokyo… 

 per paard!
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Twenties

Nog een paar weken en dan gaan we de 
twintiger jaren in. We hebben een roerig 
laatste half jaar achter de rug waarin de 
agrariërs en bouwers zich duidelijk hebben 
laten horen en een appél hebben gedaan 
op onze politiek om oplossingen te creëren 
voor door diezelfde politiek gegenereerde 
problemen. Als dit te lang gaat duren 
zullen veel bedrijven in de problemen 
komen of maatregelen moeten nemen om 
problemen te voorkomen. 
Regeldrift en onvoldoende tijdige weer
stand tegen deze regeldrift is naar mijn 
bescheiden mening de oorzaak van de 
situatie waar we nu inzitten. We kunnen 
het onszelf aanrekenen.

De omslag die is ingezet naar een andere 
manier van opwekking van energie en 
gebruik van energiebronnen geeft veel 
kansen. Er zal de komende jaren veel 
worden uitgegeven voor het energie
zuiniger maken van bestaande gebouwen. 
Wat gaat bijvoorbeeld waterstof doen? 
Wie zit hier als eerste op de trein? Wie 
profiteert van de gelden die voor deze 
energietransitie worden vrijgemaakt?  
Onze subsidieadviseurs willen u graag 
hierin wegwijs maken.

Twintig jaar geleden spraken al velen 
over het verdwijnen van het papier uit 
de kantoren. Er is veel gebeurd, maar de 
echte versnelling gaat de komende jaren 
pas plaatsvinden. Ook hierin kunnen onze 
mensen u helpen om de processen in uw 
bedrijf hierop aan te passen.

In 2020 is de personeelsformatie voor 
ondernemingen wederom een belangrijk 
punt van aandacht. Het op sterkte hebben 
en houden van het personeelsbestand blijft 
een uitdaging. Onderscheidend zijn en een 
onderscheidend professioneel personeels
beleid geven u altijd een voorsprong.

Ik wens u, namens ons allen, goede feest
dagen en een goede start van 2020.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Stuij
Algemeen directeur

 Inhoud
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Epicentrum
Geboren op Manhattan, regelmatig verblij
vend in Israël en op weg naar Tokyo. Dan 
klinkt Putten toch enigszins vreemd in dat 
rijtje? “Als je iets hebt met paarden, dan 
is Nederland het epicentrum. Of eigenlijk 
meer het gebied van de Benelux en een 
stuk Duitsland en Frankrijk. Daar vind 
je meer dan een miljoen paarden. Daar 
wilde ik deel vanuit maken. Toen ik hier 
stage liep, leerde ik mijn man kennen. 
Samen runnen we nu Waldman Horses; 
een manege, fokkerij en trainingscentrum 
met meer dan 600 paarden. Het leuke 
van Nederland is dat alles goed verzorgd 
en lekker dichtbij is. Even in de auto en je 
bent er zo. Ik hou van dit land. Het enige is 
dat de restaurants altijd maar zo beperkt 
open zijn. Als ze daar nog iets aan zouden 
kunnen doen…” ■

Paardrijden heeft ze niet van jongs af aan 
meegekregen, maar competitief zijn in 
sport is er met de paplepel ingegoten. Vader 
Stuart was ooit de wereldwijde nummer 1 
in squash en ook moeder speelde hoog in de 
nationale Amerikaanse squashcompetitie.  
Voor de kleine Dani was tennis alles, totdat 
ze op haar twaalfde met een vriendinnetje 
meeging en een lesje paardrijden nam.  
“I was hooked immediately.” Op een periode 
van drie jaar tijdens haar studie na, zouden 
de edele viervoeters een belangrijk deel van 
haar leven gaan uitmaken.

Prijzenkast
En met succes, wat een bomvolle prijzen
kast op haar manege in Putten bewijst. 
In mei won ze nog de Grote Prijs van 
Shanghai met haar merrie Lizziemary. 

Met haar Joodse afkomst kwam ze ook 
in aanmerking om voor Israël uit te 
komen, waar ze nu deel uitmaakt van het 
nationale team. De ploeg is gekwalificeerd 
voor Tokyo, maar pas zes tot acht weken 
voor de start wordt bekend wie er daad
werkelijk afreizen namens het land. 

Rocketship
Gezien haar prestaties is de kans groot dat 
de springruiter erbij is. “Dat zou geweldig 
zijn, maar er kan natuurlijk altijd een 
blessure of iets anders tussendoor komen. 
Er zijn geen garanties.” Als ze gaat, is het 
echter wel om de prijzen. 
“Meedoen is leuk. M’n vader zou ooit gaan 
in 1980, maar door de boycot van de VS 
vanwege de Russische inval in Afghanistan  
ging dat niet door. Dus het erbij zijn, 
betekent al iets voor me, maar ik wil wel 
echt meestrijden om de medailles.” Naar 
eigen zeggen heeft ze daar nu ook de 
‘apparatuur’ voor. “Lizziemarry is echt 
een powerhouse; een rocketship. Ze kan 
zich helemaal opladen voor een wedstrijd 
en dan gaat ze ervoor. Ik ben de berijder, 
maar zij is de echte atleet. I wish I was as 
good as she.”

Prijzen(geld)
Als ondernemer en professioneel springruiter is 

Danielle Goldstein 24/7 bezig met haar onder-

neming. Deze bevindt zich in een uitzonderlijke 

situatie met zaken als prijzengelden en inkomsten 

en uitgaven in diverse landen. Hoek en Blok levert 

een totaalpakket aan zakelijke dienstverlening 

voor Starwyn Sporthorses B.V. “Het gaat dan 

om ontzorging op het gebied van administratie, 

accountancy, fiscale en juridische zaken”, aldus 

Kemal Acar, partner bij Hoek en Blok. “Zodat zij 

zich kan focussen op wat er echt toe doet: onder-

nemen… en prijzen winnen!”

mailto:k.acar%40hoekenblok.nl?subject=
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Fiscaal

Nog even snel dividend uitkeren?

Het zogenoemde aanmerkelijkbelangtarief 
stijgt in 2021 door naar 26,9 procent. 
Uiteraard is er dus een tariefvoordeel te 
behalen, maar u mist de komende jaren 
het rendement over het belastingbedrag 
dat aan de fiscus moet worden afgedragen.  
Hier moet rekening mee worden gehouden. 

Het dividend kunt u gebruiken om in privé 
te gaan beleggen (tegen het forfaitair 
rendement in box 3). Het bedrag kan ook 
benut worden om een lening voor de eigen 
woning bij de BV weg te werken of om een 
andere schuld bij de BV (een box 3schuld) 
te verlagen.

Beleggen
Als u in de BV liquide middelen heeft die 
nauwelijks rendement opleveren, kunt u 
deze maand dividend uitkeren om nog 
het lagere tarief te benutten. U wordt dan 
echter niet vrolijk van de hoge forfaitaire 
inkomstenbelastingheffing in box 3 als 
de tegoeden op een privérekening staan. 
Door het dividend weer als agio terug te 
storten in de BV, kunt u dit voorkomen.

Buiten de situatie van zeer laag renderende 
liquide middelen of beleggingen in de BV 
zal er niet snel gekozen worden voor een 
dividenduitkering, alleen maar om van het 
tariefvoordeel gebruik te maken.  
Er is namelijk wel 25 procent inkomsten
belasting verschuldigd waarover de 
komende jaren een hoger rendement kan 
worden behaald dan dat nu aan tarief
voordeel te behalen is. 

Hypotheek eigen woning 
aflossen
Bovenstaande is ook de reden waarom 
veel DGA’s de lening bij hun BV voor de 
eigen woning vooralsnog in stand laten. 
Deze lening is vaak een goede belegging 
voor de BV en levert doorgaans tot 2023 

nog belastingvoordeel op, omdat de rente 
tegen een hoger (inkomsten belasting)
tarief aftrekbaar is dan dat de door de BV 
ontvangen rente wordt belast. Ook als we 
er rekening mee houden dat deze rente 
op enig moment weer als dividend wordt 
uitgekeerd. 

Box 3-schulden wegwerken
In box 3 betaalt u inkomstenbelasting  
over het saldo aan privébezittingen  
(niet zijnde de eigen woning of een  
belang van minimaal 5 procent in  
uw BV) en schulden (behalve die 
verband houden met de eigen 
woning of het aandelen belang in 
uw BV). Een schuld verlaagt dus de 
belasting heffing in box 3. 

In die situaties zal het vaak niet voordelig 
zijn om de schuld bij de BV dit jaar al door 
middel van dividend tegen het huidige 
‘ABtarief’ te verlagen. Dit is wel een optie 
als er in box 3 alleen maar schuld is, mits 
uiteraard de cash aanwezig is voor het 
betalen van de belasting. 

Excessief lenen
Het is de bedoeling om vanaf 2022 (eerste 
peildatum is 31 december 2022) de 
schulden van de DGA aan zijn of haar BV 
in te perken tot 500.000 euro. Het deel 
boven dit bedrag zal als 

fictief dividend tegen het ABtarief worden 
belast. Eigen woningleningen worden 
hiervan, onder voorwaarden, uitgezonderd. 

Ook de box 3heffing zelf wordt zeer waar
schijnlijk vanaf 2022 aangepast. Aftrek 
van schulden in box 3 kan dan nog maar 
voor zo’n 60 procent. DGAfamilies die 
momenteel beleggen en excessief lenen 
bij de BV, moeten die leningen voor eind 
2022 heralloceren, zodat er per familielid

(DGA en partner tellen hier samen) 
nietexcessief (niet meer dan 500.000 
euro per persoon) wordt geleend.

Met die stijgende tarieven lijkt een  
beslissing eenvoudig, maar in de praktijk 
komt er dus nog heel wat bij kijken.  
Het is dus slim om contact met uw relatie
beheerder van Hoek en Blok op te nemen 
om te bespreken of een snelle dividend
uitkering voordelig is. ■

Meer informatie

Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl

Het inkomstenbelastingtarief voor dividend uit uw eigen BV gaat per  
1 januari 2020 omhoog van 25 naar 26,25 procent. Is het dan verstandig  

om dit jaar nog dividend uit te keren tegen het huidige tarief?

mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=
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Maqqie-app vervangt uitzendbureau 

Werken met 
flexibele schil 
Uitzenden wordt een makkie. Zo makkelijk dat de traditionele 

uitzendbureaus het nakijken hebben, belooft Maqqie. Via de 

app kunnen bedrijven tijdelijk personeel selecteren, inhuren, 

inplannen en verlonen. Volgens alle geldende cao’s en sociale 

zekerheden. Binnen enkele minuten en tegen een fractie van de 

tarieven van uitzendbureaus.

Maqqie is bedacht door Pieter Leenman: 
“Dit online platform brengt alle elementen 
van de uitzendmarkt samen in één handige 
app. Het is eigenlijk de tool die ik zo 
graag op LinkedIn had gezien. Met één 
knop kun je makkelijk, snel, zorg vrij èn 
met zekerheid zelf werk relaties tot stand 
brengen en beheren.” 

Maqqie bevat cv’s van kandidaten. Onder  
nemers kunnen er zelf vacatures in aan
  maken die gratis worden doorgeplaatst op 
de grotere jobboards. Volgt er een match  
en wordt het uurtarief overeengekomen, dan  
regelt de app vervolgens volautomatisch 
alle juridische, fiscale en administratieve 

rompslomp. Èn conform de voor die 
branche geldende CAO én met sociale 
zekerheid en pensioenopbouw. Ook de 
planning, urenregistratie en verloning 
lopen via Maqqie. Het bedrijf is aange
sloten bij de Stichting Normering Arbeid 
en NEN 44001gecertificeerd. “We zijn 
het eerste werkplatform waarbij alles voor 
iedereen 100 procent goed geregeld is.” 

On-demand
“Vrijheid en flexibiliteit staan voorop”, 
aldus Leenman. “Maqqie biedt werkgevers 
en werknemers een eigen uitzendplatform 
waarmee zij het meeste uit de ondemand 
arbeidsmarkt kunnen halen: snel en eerlijk. 

Bijkomend voordeel van ons algoritme 
is dat we zonder intercedenten en dure 
panden veel minder kosten maken.” De 
vergoeding voor het gebruik van Maqqie 
bedraagt dan ook slechts 7 procent 
van het overeengekomen uurtarief. Het 
flexibele personeel staat onder contract bij 
Maqqie, dus als ondernemer loop je ook 
nog eens veel minder risico’s. 

Maqqie heeft sinds 2017 aan de ontwik
keling van de app gewerkt. Inmiddels zijn 
er veertien medewerkers werkzaam. In de 
bètafase zijn al ruim 200 bedrijven en 
meer dan 900 kandidaten aangehaakt, 
waaruit zo’n 150 samenwerkingen tot 

zonder  rompslomp 
        en werkgeversrisico’s

De WAB
Voor werkgevers is Maqqie een goede tool om hun flexibele schil mee 

te organiseren, zeker als per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in 

Balans (WAB) van kracht wordt. Bedrijven kunnen Maqqie inzetten als 

payrollplatform. Doordat de app onder andere vraag en aanbod matcht 

(en dus een allocatiefunctie vervult), kan er tot vijfenhalf jaar flexibel 

samengewerkt worden tegen relatief lage kosten uit de uitzendcao. 

Pure payroll-bedrijven mogen dat niet meer.

 

Klant



Steel Solutions International (SSI)

Hoek en Blok  ◼  Schrift 2019  ◼  Najaar10 11

HEAVY METAL
‘Soldiers talk strategy, generals do 
tactics’. Dit Amerikaanse gezegde 
doet aardig opgeld bij de situatie 
van Hans Ritmeester. Eind 2017 
was hij werknemer van een failliet 
bedrijf. Anno nu is hij eigenaar van 
drie goedlopende bedrijven in de 
metaal.

Zo gaan die dingen… SST was een 
goedlopend metaalbewerkingsbedrijf in 
Dordrecht en Wijchen met zo’n zeventig 
man personeel. Op het hoogtepunt van 
de markt, in 2008, werd overeenge-
komen om met geld van de bank één 
van de eigenaren uit te kopen. Daarna 
sloeg de crisis toe, wat in 2017 leidde 
tot liquiditeitsproblemen en een faillis-
sement in oktober van dat jaar. “In april 
had ik al een overnamevoorstel gedaan. 
Met meer dan tien jaar ervaring als 
medewerker zag ik wel de potentie 
omdat ik inzag dat de problemen niets 
te maken hadden met het bedrijf an 
sich, maar alleen met de financiering 
van die uitkoop.”

‘Nooit aan beginnen’
Na het faillissement ging hij dan ook 
meteen aan de slag om te kijken of een 
doorstart mogelijk was. “Binnen twee 
weken had ik met iedereen overeen-

stemming om door te gaan; de curator, 
klanten, leveranciers en schuldeisers… 
behalve eentje: de bank. Erg jammer!” 
Ritmeester legde het hoofd echter 
niet in de schoot, maar besloot dan 
maar Plan B in te roepen. En zo zag 
op 14 november 2017 Steel Solutions 
International (SSI) het levenslicht. “Als 
iemand me nu zou vragen of het slim 
is om in de metaal te beginnen, zou ik 
dat ten sterkste afraden. Het is kapi-
taalintensief, het is arbeidsintensief en 
het is conjunctuurgevoelig. Nooit aan 
beginnen. Maar ja, met de ervaring en 
contacten van SST, dacht ik toen dat er 
toch wel iets van te maken moest zijn.” 

Het lot
Vorig jaar was een overgangsjaar, waarin 
de boel weer aangezwengeld moest 
worden. In hetzelfde pand met dezelfde 
hal, maar met minder mensen en flink 
teruggeschroefde omzetverwachtingen. 
“Je begint na zo’n situatie toch rustig 
aan en wil stapje voor stapje weer gaan 
opbouwen.” Het lot besliste echter 
anders… Het bedrijf Sideron, waar al 
veel samenwerking mee was, werd door 
eigenaar en hockeycoach Paul van Ass 
te koop gezet. “Dat leek me toch wel een 
mooie kans. Zij moesten weg uit hun 
pand in Pijnacker en wij hadden in de 
hal nog meters over, dus dat paste ook 
mooi.” En dus nam Ritmeester dit meer 
dan tachtig jaar oude bedrijf over en 
verhuisde het naar Dordrecht.

stand zijn gekomen. Eén van de klanten 
van het eerste uur is groente en fruit
groothandel FlexiVers. “Het werkt erg 
eenvoudig”, aldus directeur Rudolf Sluimer. 
“Alles kan via de smartphone. Dat sluit 
goed aan bij deze tijd. Het belangrijkste 
vind ik echter de transparantie. Je hebt er 
een veel beter gevoel bij dan wanneer het 
via een uitzendbureau loopt. Het is echt 
fris en netjes.”

Eerste deelplatform mèt sociale zekerheid
Maqqie is een ideale oplossing voor de 
huidige flexwerker: uitzendkrachten, 
 freelancers en schijnzelfstandigen, maar 
ook elke werknemer met een vast dienst
verband die meer vrijheid ambieert. 
Leenman: “er zijn tegenwoordig veel 
online platformen waar je min of meer 
gedwongen wordt als zelfstandige aan 
de slag te gaan. Dat moeten we zo niet 
willen, laten we zuinig zijn op ons sociale 
stelsel! Maqqie is wat dat betreft het eerste 
deelplatform mèt sociale zekerheid. Omdat 
alles geautomatiseerd en gecertificeerd is, 
weet je zeker dat je altijd krijgt waar je recht 
op hebt. Helaas is dat op dit moment voor 
veel flexwerkers niet vanzelfsprekend.” ■

Van Hoek en Blok…

Een flink aantal lezers van het Schrift 

kent Pieter Leenman vanuit een andere 

 hoedanigheid dan die van Maqqie. In 2005 

begon hij namelijk als assistent-accountant 

bij Hoek en Blok, waar hij nog steeds als 

relatiebeheerder deels aan verbonden is. 

“Ik heb altijd met veel plezier bij Hoek en 

Blok gewerkt en doe dat nog steeds. Mede 

dankzij dat bedrijf is Maqqie tot stand 

gekomen. In de opstartfase heeft Hoek en 

Blok als ‘incubator’ opgetreden door huis-

vesting en andere faciliteiten ter beschik-

king te stellen. Daar ben ik ze nog steeds 

zeer dankbaar voor. Dat vormt mede de 

basis waardoor ik me nog steeds heel graag 

inzet voor Hoek en Blok en haar opdracht-

gevers.”

Klant
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“Bij elkaar hebben we een mooi aanbod. Ik zou er nog graag één of twee 
bewerkingen aan toe willen voegen, zodat we nog meer toegevoegde 
waarde kunnen leveren. Daarnaast blijven korte lijnen en snel schakelen erg 
belangrijk. Dat vind ik trouwens ook fijn aan het werken met Hoek en Blok, 
die ons ondersteunen met salarisadministratie, fiscaliteiten, de jaarrekening 
en juridische zaken: ondernemend, benaderbaar en betrokken. Dat zijn toch 
zaken waarmee je in elke branche scoort.” ■

Ongeveer tegelijkertijd speelde bij de vestiging in Wijchen, KMT Kroon Metal 
Technology, een mogelijke uitkoop van één van de bedrijven die mede-eigenaar 
was. “Daarmee waren we echter, ook qua werkzaamheden, sterk vergroeid, 
dus overname van die partij lag voor de hand, wat uiteindelijk ook gelukt is. 
Ach ja, zo heb je niets en werk je bij een failliete onderneming en zo heb je drie 
bedrijven.”

Volumes terug
Een overgangsjaar is 2018 dus wel geworden, maar anders dan bedacht met de 
overname, integratie en gedeeltelijke verhuizing van de andere bedrijven. “Sinds 
begin dit jaar kunnen we ons weer helemaal op de business richten. Inmiddels 
zijn we weer met zo’n zestig man en hebben we enkele investeringen in nieuwe 
machines kunnen doen. De volumes zijn zeker terug, maar de marges zijn nog 
dun. Het is dan ook belangrijk dat we ons onderscheiden. En dat kan nu ook.  
We kunnen onze klanten ontzorgen doordat we eigenlijk alle bewerkingen op het 
gebied van plaatstaal in huis, en dus sneller en goedkoper, kunnen uitvoeren. 
KMT is daarbij marktleider voor de trailerbouw. Sideron heeft een hele goede 
positie voor liften- en bruggenbouw. Op die laatste markt is SSI ook actief, maar 
daar gebeurt ook veel voor de scheepvaart en offshore.” 



WAB: Wet Arbei dsmarkt in Balans 

 

Ketenbepaling 

Max. 3 tijdelijke contracten  
in 

max. 3 jaar  

 

Transitievergoeding 

Ontslagrecht 

Oproepkracht
en 

WW-premie 
Hoog: 
 Bepaalde tijd  
 Oproep  
 Uitzend 
  
 
 

Laag: 
 Onbepaalde tijd  

 Werknemer bouwt direct recht op 
transitievergoeding op  

 Hoogte = 1/36e maandsalaris per 
maand (ongeacht leeftijd of  
dienstjaren) 

Meerdere ontslaggronden 
mogelijk  

Gevolg : Hogere 
transitievergoeding 
(max.  hoogte = 1/24e 
maandsalaris per maand)  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Payroll 

5% verschil! 

De wet WAB treedt per 1 januari 2020 in werking, met 
 etsav ne -xelf nessut snalab reem :leod sla

medewerkers. Ofwel: meer  vaste  contracten!  

Hier de nieuwe regels overzichteli jk in beeld.  

Jaarlijks aanbod van 
vaste uren: 
 Doe je dit niet, heeft 

de werknemer recht 
op doorbetaling  

 Jaarlijks terugkerend 
 Afwijken mag, maar  

leg het vast!  
 

  
 
 

De specialisten van H@RY staan voor je klaar! 

4 dagen van te voren 
oproepen > anders is 
weigering mogelijk  
 

  
 
 

4 dagen van te  
voren afzeggen 
> anders  
is doorbetaling  
verplicht 
 

  
 
 

Payroll bedrijf 
= formele werkgever  

Payroll 
werknemer  

In lener 
=  werkloc atie werknemer 

 

€ 

€ 

max. 3 in 3 jr 
Zie ketenbepaling  

=  

Arbeids
 

voorwaard  

payroll 
werknemer  

eigen 
werknemer  

en
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Cyber Netwerk  Drechtsteden  
helpt tegen  hackers 

De kwetsbaarheid voor cybercrimi-
naliteit neemt toe. Cyber Netwerk 
Drechtsteden (CND) is een initiatief 
dat organisaties de helpende hand 
biedt. Hoek en Blok IT-advies en 
IMC Subsidieadviseurs staan aan de 
basis van dit netwerk.

Om veilig digitaal ondernemen mogelijk 
te maken, zijn onder aansturing van 
het ministerie van Economische Zaken 
enkele regionale samenwerkings-
verbanden gestart die het bedrijfsleven 
hierbij ondersteunen. 
In regio Drechtsteden hebben vier  
organisaties de handen ineengeslagen:  
IMC Subsidieadviseurs, Hoek en Blok 
IT-Advies, HBO Drechtsteden en 
Vitrumnet. Het CND gaat bedrijven 
helpen om het onderwerp cybersecurity 
beter te begrijpen en biedt handvatten 
om de digitale veiligheid op orde te 
krijgen. Iets voor u? Meld u vrijblijvend 
aan!

Risico’s IT
Volgens Steven Verkaart, IT-adviseur 
en cybersecurity-specialist van Hoek 
en Blok is informatiebeveiliging een 
drie-eenheid van mens, processen en 
techniek. “Bedrijven moeten zich eerst 
bewust worden van de ICT-afhanke-
lijkheid en de beveiligingsrisico’s. Als 
een bedrijf zichtbaar van buitenaf voor 
het raam een wifi-code heeft liggen 
en je via het gastennetwerk direct 
op het interne bedrijfsnetwerk komt, 
dan valt er veel te verbeteren. Als het 
 management zicht bewust wordt van 
de risico’s, dan volgen technische en 
organisatorische maatregelen vanzelf.”

Online babbeltruc
Dat het voor een hacker met een 
beetje ervaring niet moeilijk is om een 
bedrijf geld te ontfutselen, is inmiddels 
wel duidelijk. Na een uurtje LinkedIn 
weet men wie er op de financiële 
 administratie werkzaam is en wie 
de directeur is. Het vervalste mailtje 
voor een spoedbetaling wordt hierop 
aangepast en naar de administrateur 
verstuurd, uiteraard vanaf een goed 
gelijkend mailadres. Al snel volgt 
antwoord van de administrateur:  
“Ik ben op kantoor en doe het gelijk wel 
even. Naar welk rekeningnummer moet 
het?” Met een glimlach op zijn gezicht 
stuurt de hacker een antwoord terug 
met hierin het rekeningnummer van 
zijn ‘ezel’. Klaar is Kees.

Mentaal
Juist aan het mentale aspect van 
cyberweerbaarheid besteedt CND veel 
aandacht. “We ontwikkelen tools, 
zoals enquêtes, waarmee we bedrijven 
bevragen hoe afhankelijk ze zijn van 
hun IT-componenten. En wat de schade 
is als deze uitvallen of gegevens 
gestolen worden. Dit maakt bedrijven 
stapje voor stapje meer bewust van 
het risico. Vervolgens bieden we samen 
met studenten van onze partner HBO 
Drechtsteden tools aan om bedrijfs-
specifieke risico’s te inventariseren. Dat 
gebeurt op een persoonlijke manier in 
de context van het bedrijf. Zo dringt het 
belang ervan des te meer door en wordt 
het tastbaar.”

Wijsheid komt met de jaren
Helaas. Deze uitdrukking lijkt voor 
IT-risico’s en beveiliging niet te kloppen. 
De technische beveiliging van systemen 
blijft bij veel MKB-bedrijven namelijk 
achter. De schuld van een leverancier?  
Gebrek aan kennis van de eigen 
IT-beheerder? Slechte software?  Nee, 
interesse van het management is 
keer op keer de oorzaak. Doordat ICT 
 onvoldoende prioriteit op de directie- 
agenda geniet, blijven risicoanalyses 
en adequate sturing op IT-beveiliging 
achter. ■

Meer informatie

Steven Verkaart
0184 49 68 00
s.verkaart@hoekenblok.nl

Roland van de Graaf 
0184 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl

Sluit u aan!
Wilt u meer weten over het 
Cyber Netwerk Drecht-
steden en u hier vrijblijvend 
bij aansluiten? Vul het 
contactformulier in op 
cybernetwerk.nl

Meer informatie over de 
beveiliging van uw IT? 
Neem contact op met 
Steven Verkaart.

Subsidies

Cybersecurity vormt steeds vaker 
een integraal onderdeel van product-
ontwikkeling in de maritieme wereld, 
smart technology en de maak industrie. 
De adviseurs van IMC ondersteunen 
bedrijven en instellingen bij het benutten 
van subsidies op het gebied van product-
ontwikkeling en innovatie. IMC Subsidie-
adviseurs heeft er bijvoorbeeld ook voor 
gezorgd dat het CND de komende 3 jaar 
financieel wordt ondersteund door een 
subsidie van het  Ministerie van 
                     Economische Zaken

Beeld: CND

mailto:s.verkaart%40hoekenblok.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
http://cybernetwerk.nl
mailto:s.verkaart%40hoekenblok.nl?subject=
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“Eleven score.” (…)
“We zien op Twitter veel 
vragen over waar de dartsnaam 
van Tissink vandaan komt: 

‘Mr. Bed & Breakfast’. (…) Die naam 
heeft alles te maken met zijn scorend 
vermogen. Vroeger betaalde je in 
Engeland voor een nachtje in een Bed 
& Breakfast traditioneel 2 shilling en 
6 pence. Vandaar dus de term Bed & 
Breakfast voor een worp van 26.” (…)

“Twentyfour”.

“Hé, daar lijkt Tissink zich te verrekenen 
en dat is jammer, want nu houdt hij geen 
finish over. Hij staat nu op 169 waar hij 
neem ik aan 170 over had willen houden.” 
(…)

“Knap om te zien hij zijn tegenstander 
uit de wedstrijd houdt door het spel 
steeds iets te vertragen. “Even een slokje 
drinken op de juiste momenten en even 
een momentje rust voor een belangrijke 
dubbel. Dat is routine.” (…)

“Nog een kijkersvraag: Waarom blazen de 
spelers voor iedere beurt in hun handen en 
heeft Tissink een shawl om? (…) Dat heeft 
alles te maken met de omstandigheden 
hier in Weegbree Palace. De verwarming 
is nu al een tijdje stuk en als niemand 
een verwarmingsmonteur belt, blijft dat 
natuurlijk zo. Het is fris buiten, de ramen 

zijn van enkel-glas, dus de omstandig-
heden zijn zwaar.” (…)

“Maarten, you require 
forty”.

“Nou, dubbel twintig voor 
de tweede set.” (…)

“No score.”

“Aii, alle drie de pijlen naast het bord. Ja, 
er staat iets op het spel mensen. En dat 
lijkt ook Tissink nu te beseffen.” (…)

“Thirty-five.”

“Maarten, you require five.” (…)

“Three score.”

“Oh oh oh, Tissink begint nu zelfs zijn 
favoriete dubbel één te missen. Mag 
hij nog een keer terugkomen aan de 
oche?”(…)

“Maarten, you require two” (…)

“And that’s game shot and the 
second set! Maarten Tissink!” (…)

“Hoppa, na een eenenvijftig-darter in de 
vorige leg, nu nog maar even een vieren-
vijftig darter. Wat een beest.” (…)
“Je ziet dat zijn gemiddelde wel iets zakt 
na de gemiste dubbels van zojuist. Het 
staat nu op negentien per drie pijlen en 
een checkoutpercentage van drie procent. 
Dat zijn nog steeds cijfers waar je mee 
thuis kan komen hoor. Ga er maar aan 
staan.” (…)

“TWENTYYYYYYSIIIIIIX!”

“En Tissink doet er nog maar eens eentje.” ■

Slaapkamer-
darts

Wanneer u dit leest, gaat het WK Darts 
bijna van start. Met Michael van Gerwen 
als topfavoriet in Alexandra Palace  
(‘Ally Pally’). Met Peter ‘Snakebite’ Wright 
als één van zijn uitdagers. En met Gary 
Anderson, mijn persoonlijke favoriet. 
Weken vol met 180’ers, dubbel tops en 
het vakkundige commentaar van Jacques 
Nieuwlaat. Een periode ook waarin 
duizenden jongetjes en tieners pijltjes 
staan te gooien op hun slaapkamer. In 
huize Tissink was dat tijdens de hoogtij
dagen van Raymond van Barneveld niet 
anders. Uren stonden we te darten. En 
als we die dubbel dan eens raak gooiden, 
keken we erbij alsof het de normaalste 
zaak van de wereld was. In werkelijk
heid viel dat wel mee. Onze potjes darts 
zouden met commentaar van Nieuwlaat 
ongeveer als volgt hebben geklonken.

“Twenty-two” (…)

“TWEEEEENNNNTYYYYYYSIIIIXX!”

“Man, oh man. Dan denk je dat je hem 
even kwijt bent en dan schudt Tissink 
weer een zesentwintiger uit zijn mouw. 
Waar haalt hij het vandaan, de man is een 
machine. Een genot om naar te kijken.”

“Hij heeft in de afgelopen periode wat 
geëxperimenteerd met zijn materiaal, 
maar dat pakte niet goed uit. Nu gooit hij 
weer met zijn oude vertrouwde Intertoys- 
pijlen. Een verstandige keuze zien we 
vandaag.”

“Twente-one.” (…)

“Twintig, vijf en dan laat hij genoeg ruimte 
in de één over en (…)”

“TWEEEEENTYYYYSIIIXX!”

“Alstublieft.” (…)

“Tissink is wat ze noemen een echte slaap-
kamerspeler. Op de grote podia komt hij 
niet echt uit de verf, maar in de slaapkamer 
kan hij het iedereen moeilijk maken.” (…)

Sportcolumn  
Maarten Tissink 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver 

is Maarten jurist bij Hoek en Blok. 

mailto:m.tissink%40hoekenblok.nl?subject=
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de huurdersbescherming van artikel 7:291 
BW niet van toepassing is. Gedurende deze 
periode kunnen verhuurder en huurder aan 
elkaar wennen en kan een huurder bijvoor-
beeld onderzoeken of hij de exploitatie van 
zijn onderneming vanuit het gehuurde 
rendabel kan krijgen. Daarnaast is het 
huur regime van artikel 7:290 BW van 
semi-dwingend recht. Dat betekent dat niet 
ten nadele van de huurder afgeweken mag 
worden. Wèl ten voordele. 
Ten slotte is het mogelijk om afwijkende 
bedingen, ter goedkeuring voor te leggen 
aan de kantonrechter. Wanneer laatst-
genoemde de bedingen goedkeurt, kunnen 
ze worden toegepast.

Ontruiming
Het andere huurregime, dat van artikel 
7:230a BW, kent slechts één dwingend-
rechtelijke bepaling: de ontruimings-
bescherming. Wanneer een verhuurder de 
huur opzegt, kan de huurder een beroep 
op ontruimingsbescherming doen. De 
huurder zal dat verzoek aan de kanton-
rechter moeten doen en moeten aantonen 
dat zijn belang bij het voortduren van 
de huur, groter is dan het belang van de 
verhuurder bij het eindigen van de huur. 
Ontruimingsbescherming kan tot drie keer 
een jaar worden toegewezen. De huurder 
zal zijn verzoek wel jaarlijks moeten 
herhalen.

Verder kent het 7:230A-regime geen 
dwingend recht. U kunt een huurover-
eenkomst dus zo flexibel of juist strak 
inrichten als u wilt. Zorg er dan ook voor 
dat de overeenkomst de afspraken bevat 
die u bent overeengekomen en welke u 
voor ogen had. Laat u niet verrassen. 

Bij Hoek en Blok helpen we u graag  
met advies en het opstellen van uw  
huur overeenkomst. Want een huur-
overeenkomst is veel te belangrijk om 
even snel van het internet te plukken, dat 
kunt u nu zelf ook wel invullen. ■

Bedrijf of  kantoor?

Het 7:290 BW-huurregime geldt voor een 
“voor het publiek toegankelijk lokaal van 
waaruit rechtstreekse levering van zaken 
plaatsvindt”. De bekendste voorbeelden 
zijn detail handelsruimten, horeca-
gelegenheden en showrooms, mits van 
daaruit de rechtstreekse verkoop van zaken 
plaatsvindt. Kwalificeert een bedrijfsruimte 
niet als 7:290 BW-ruimte dan is het dus 
automatisch 7:230A-ruimte. Kantoor-
ruimte, vergaderruimte en opslag ruimte 
zijn een aantal voorbeelden daarvan.

Routine
Het opstellen van een huurovereenkomst 
wordt vaak als een routineklusje gezien, 

een invuloefening. Even een ROZ-model-
letje van internet plukken en invullen, 
algemene bepalingen erbij voegen en 
klaar is Kees. Nu is het ROZ-model een 
bruikbaar model, maar het is goed te 
beseffen dat het slechts een instrument 
is. Een tool die gebruikt kan worden om 
tot een goede (maatwerk)overeenkomst 
te komen. Dat iemand goed gereedschap 
heeft, wil nog niet zeggen dat hij/zij eigen-
handig een huis kan verbouwen. Daar zijn 
kennis en vaardigheden voor nodig. 

5+5-termijn
Het 7:290 BW kenmerkt zich door een 
vergaande huurdersbescherming. 

Zo geldt in beginsel de 5+5-termijn en 
kan uit  sluitend worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van 
één jaar, mits aan een van de wettelijke 
opzeggingsgronden wordt voldaan. Dat 
klinkt star en weinig flexibel. Het is echter 
mogelijk om dit strenge huurregime, 
een stuk flexibeler te maken, net als het 
mogelijk is om huurovereenkomsten ten 
aanzien van panden die onder een meer 
vrijblijvend huurregime vallen, dicht te 
timmeren.

Wennen
Zo is het mogelijk om een overeenkomst 
van twee jaar of korter aan te gaan waarop 

 Als het gaat over de huur en verhuur van  bedrijfsruimte zijn er (de gemengde huur  

 buiten beschouwing gelaten) twee soorten:  7:290 BW-bedrijfsruimte en 7:230A-

    kantoorruimte. Ieder bedrijfspand valt  onder één van deze twee categorieën. 

 Het is niet mogelijk dat een bedrijfsruimte  onder geen enkel huurregime valt.

Meer informatie

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

mailto:m.tissink%40imcosa.nl?subject=


  

  Op maandag 25 november was het weer tijd voor de traditionele relatieavond van  
Hoek en Blok. Met meer dan 300 aanwezigen in de zaal en het duo Joep van Deudekom 
en Rob Urgert als hoofdact op het programma werd het een groot succes.

Eerst was het podium voor Ad Riebergen, directeur bij Hoek en Blok, die kort het reilen 
en zeilen bij Hoek en Blok uit de doeken deed. Daarna nam het van de televisie bekende 
tweetal de zaal mee in ‘The Manipulation Game’. 

Topamusement met onder andere de Ark van Mozes, vreemdgaan zonder groepsdruk 
en de talloze manieren waarop een tompouce verorberd kan worden. Inderdaad... dit 
is alleen maar herkenbaar en leuk als u erbij bent geweest. Is dat dit jaar niet gelukt? 
Volgend jaar is er weer een gelegenheid!
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Relatieavond 25 november 
Van update tot tompouce
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