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Brand je handen niet aan namaakspullen
door Irene van den Berg

H

artje zomer op het zonovergoten Piazza Navona
in Rome. Aan de rand
van het plein staan een
paar verkopers, hun waar uitgestald op kleden: tassen, T-shirts,
riemen. Alles van exclusieve merken als Armani, Gucci en Louis
Vuitton. Tegen spotprijzen. Een
buitenkansje? Welnee, niet zo
naïef. Dat zijn nepartikelen.
Niet iedereen vindt het vervelend met een namaaktas rond te
lopen. Als de rest van de wereld
maar denkt dat die tas echt is.
Vervalsingen zijn natuurlijk schadelijk voor bonafide bedrijven.

Bezit van nepspul is niet strafbaar, verkoop ervan wel. „Ook als de verkoper duidelijk aangeeft dat het om nep
gaat”, zegt directeur Ronald
Brohm van React, een stichting
die merken helpt bij bestrijding
van imitatieproducten.
Wie namaakspul over de grens
wil meenemen, krijgt dan ook te
maken met strenge regels. Voor
eigen gebruik is het toegestaan
een aantal nagemaakte artikelen
in te voeren in Nederland. Neem
je meer mee, dan riskeer je inbeslagname en een geldboete. Hoeveel je straffeloos mag invoeren,
hangt af van het product. Als je
meer dan drie stuks nepkleding

Wil Vennix

Ondernemersleed

I

Waarom betaalt
een zzp’er minder
dan zijn collega
in loondienst
in totaal uitkomt op maar liefst
68 procent! Internationaal
prijst Nederland zich daarmee
echt totaal uit de markt.
Nog erger is dat de wetgever
zich rondom de crisisheffing
ronduit onbetrouwbaar gedraagt. Allereerst omdat de heffing pas in de loop van het jaar
is ingevoerd en daarmee feitelijk terugwerkende kracht
heeft. Ten tweede omdat de
heffing uitdrukkelijk als eenmalig is aangekondigd, maar nu
toch voor een jaar is verlengd.
Geen wonder dat meer dan de
helft van de werkgevers die
hiervoor worden aangeslagen,
bezwaar heeft aangetekend. Als
de rechter gevoelig is voor de
argumenten, dreigt een tegenvaller voor de schatkist van een
half miljard over zowel 2013 als
2014. Eindresultaat is dan dat
de schatkist hier niets mee is
opgeschoten, maar het vertrou-

Het verkoopkanaal kan een belletje doen rinkelen. De meeste exclusieve merken doen geen zaken
via sites als Marktplaats of Ebay.
Zelfs in de winkel is het slim om
alert te zijn. Als de Winkel van
Sinkel om de hoek ineens Nike
sportschoenen verkoopt, klopt er
iets niet. Grote merken werken
doorgaans met speciaal geselecteerde verkoopkanalen. Die zijn
terug te vinden op de website
van het merk.
Heb je een namaakproduct aangeschaft zonder dat je dat had kunnen weten, of ben je zelfs voorgelogen, neem dan zo snel mogelijk
contact op met de verkoper. Hij
moet alsnog leveren wat is afge-

sproken, dus het echte merkproduct. Wil hij dat niet, dan heb je
recht op teruggave van je geld.
Lastig om je recht te halen? Dreig
met een telefoontje naar de politie of merkhouder.
Op het produceren of verkopen
van vervalste producten staan hoge geldboetes en zelfs een gevangenisstraf van maximaal een jaar.
Ondergoedmerk Björn Borg won
vorig jaar een zaak tegen een handelaar die nepwaar op Marktplaats en vrijmarkten aanbood.
De man kreeg een boete van
170.000 euro.
reageren?
geld@depersdienst.nl

Ruziezoekers

FISCAAL

n de aanloop naar de derde dinsdag in september
lekt er zowat elke dag wel
een nieuwe bezuinigingsmaatregel uit. Of dat bewust gebeurt, weet ik niet. Ik
weet wel dat het totaaloverzicht er niet helderder op
wordt. Het zal me benieuwen
of dat na Prinsjesdag beter is.
In afwachting van de definitieve fiscale plannen, vestig ik de
aandacht op twee maatregelen
die specifiek voor ondernemers gelden.
De eerste is de crisisheffing
van 16 procent voor lonen boven de anderhalve ton. Waarschijnlijk oogt deze belasting
in eerste instantie sympathiek
vanuit het beginsel ‘de sterkste
schouders dragen de zwaarste
lasten’. Bedenk echter wel dat
de hoogste inkomens al 52 procent inkomstenbelasting betalen, zodat het toptarief hiermee

invoert, dan worden deze in beslag genomen. Wie meer dan vijftig namaak merkkledingstukken
invoert, krijgt een geldboete van
minimaal 600 euro. „Ook als je
vaker gepakt bent met drie stuks
of als het duidelijk is dat je een
handelaar bent, riskeer je een
geldboete”, stelt Charlotte Slagter
van de douane.
Ook in webwinkels of op sites als
Markplaats zijn namaakproducten te vinden. Nep is vaak te herkennen aan de prijs. „Als een aanbieding te mooi is om waar te
zijn, dan is hij vaak ook te mooi
om waar te zijn”, aldus Saskia
Bierling van de Autoriteit Consument & Markt.

wen in de overheid wel ernstig
is beschadigd.
Een half miljard is toevallig ook
de beoogde opbrengst van beperking van aftrekposten voor
ondernemers, in het bijzonder
de zelfstandigenaftrek. Deze
maatregel stond vorig jaar al in
het regeerakkoord van VVD en
PvdA, maar heeft toen niet veel
aandacht gekregen. Nu deze afspraak nader moet worden uitgewerkt. barst de discussie erover los. Niemand minder dan
Hans Wiegel trekt ten strijde tegen dit voorstel, omdat dit volgens hem nogal wat van de
800.000 zzp-ers in de bijstand
zou brengen.
Anders dan Wiegel blijkbaar
ben ik het wel eens met de vaststelling in het regeerakkoord
dat de afgelopen jaren het verschil in de belastingdruk tussen ondernemers en werknemers te groot is geworden. Althans waar het gaat om ondernemers die qua uitstraling en
maatschappelijke positie nauwelijks te onderscheiden zijn
van werknemers. Een hoge afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers, nauwelijks
vrijheid in de uitvoering van
de werkzaamheden, geen echt
debiteuren- of ondernemersrisico; we kennen allemaal de
voorbeelden.
Ik gun iedereen van harte zijn
fiscale voordelen, maar waarom zo’n zzp’er duizenden euro’s minder belasting hoeft te
betalen dan zijn collega op de
werkvloer die in loondienst is,
ontgaat me. Fiscale ondersteuning is wat mij betreft wel op
zijn plaats voor wie ik dan toch
maar even ‘echte ondernemers’
noem: bedrijven die substantiële bedragen investeren, risico’s
lopen, voor innovatie zorgen
en veelal ook personeel in
dienst hebben. Naar verluidt is
het half miljard inmiddels teruggebracht tot 300 miljoen euro, maar ook bij dit bedrag
hoop ik dat de politiek niet alle
ondernemers over één kam
gaat scheren. Waar er verschillen zijn, mag de fiscale wetgeving ook verschil maken.

Mr. W.J.M. Vennix FB is belastingadviseur

GELD & WERK 29

DE GELDERLANDER ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2013

geld
kwesties

door Irene van den Berg
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Ik ben kapster en werk in een
leuke salon waar ik het erg
naar mijn zin heb. Lastig is dat ik iedere maand een paar dagen migraine
heb. De aanvallen zijn zo erg dat ik
me dan ziek moet melden. Mijn baas
zegt dan telkens keer dat ik naar
mijn werk moet komen en gewoon
moet proberen of het lukt. Maar ik
ben zo misselijk van die hoofdpijn dat
dat niet gaat. Ik ben bang dat ik
mijn baan kwijtraak. Wat kan ik
doen?
Op de allereerste plaats mag en
kan uw werkgever niet bepalen
of u ziek bent of dat u nog best
aan de slag kan. Het vaststellen
daarvan mag alleen gebeuren
door een bedrijfsarts.

Stel daarom aan uw baas voor
dat u een afspraak maakt voor
een bezoek aan de bedrijfsarts.
Die zal uw klachten met u bespreken. Hij kijkt ook of het mogelijk is dat u vervangend werk
kunt doen. U hoeft zich niet direct zorgen te maken over uw
baan: uw werkgever mag u niet
ontslaan omdat u iedere maand
een paar dagen ziek bent. Indien
u een tijdelijk contract heeft,
kan uw werkgever er wel voor
kiezen om dit niet te verlengen.

Belangrijk is dat uw werkgever
de ziekmelding doorgeeft aan
het UWV. Deze organisatie
roept u dan op voor het spreekuur bij de verzekeringsarts. Die
beoordeelt of u ziek bent. Op de
website van het UWV kunt u
uitrekenen hoe hoog uw ziektewetuitkering is.
Daar vindt u ook informatie
over uw mogelijkheden als u
ziek bent en geen werkgever
heeft.
Zie: www.uwv.nl/Particulieren.

Ik ben ernstig ziek en mijn contract loopt volgende maand af.
Heb ik recht op een uitkering, nadat
het contract is afgelopen?

3

2

Na afloop van uw arbeidsovereenkomst heeft u wellicht recht
op een Ziektewetuitkering.

De afgelopen jaren heb ik veel
last van RSI. Ik zit daarom nu
zelfs thuis. Het gaat sinds een paar
weken weer wat beter, maar ik zie er
erg tegenop om weer aan de slag te
gaan. Mijn werkplek is volgens mij
ook niet goed. Kan ik van mijn baas

verlangen dat hij een nieuw bureau
en een nieuwe stoel aanschaft?
U heeft recht op dat nieuwe bureau en die nieuwe stoel. Uw
werkgever heeft namelijk de verplichting uw werkplek aan uw
beperkingen aan te passen als
het nodig is.
Daar komt nog bij dat een werkgever volgens de Arbowet verplicht is om de risico’s op RSI
zo klein mogelijk te maken. Het
gaat dan dus niet alleen om uw
werkplek, ook uw takenpakket
is in dit geval van belang.
RSI-klachten kunnen nogal
eens het gevolg zijn van een te
hoge werkdruk. De werkgever
moet dan de Arbodienst inschakelen om een probleemanalyse
te maken en een re-integratieplan op te stellen.

met witte boorden

H

ij is indirect. Hij
insinueert,
gebruikt een neerbuigende toon en
begint graag over
je opleidings- of
deskundigheidsniveau: „Hij is een meester in het
omdraaien van macht.”
Jannie de Jong schetst het kenmerkende beeld van de witteboordenagressor. „Hij probeert jou uit je
evenwicht te brengen, zodat je uiteindelijk fouten maakt.”
Dat gaat heel vilein, stelt De Jong,
expert op het gebied van agressiehantering: „Deze valsaard gebruikt nooit rechtstreekse verwijten of lelijke woorden. Hoe dat
dan wel gaat? Bijvoorbeeld met:
‘En jij denkt over dit gecompliceerde onderwerp een stukje te
kunnen schrijven’. De witteboordenagressor is meestal een man
met een narcistische persoonlijkheid. Hij geniet ervan om jou het
gevoel te geven dat je incompetent bent. Als je de discussie met
hem durft aan te gaan, sleept hij
je mee in een uitputtend woordengevecht. Hij stopt niet. Hij
gaat door tot in de rechtszaal.”
Hoe moet je zo’n querulant in net
pak dan van wel repliek dienen?

Stoppen staat niet in zijn woordenboek. De witteboordenagressor gaat steeds
maar door met insinueren, konkelen en denigreren. Maar je hoeft geen willoos slachtoffer te zijn. Trek een duidelijke grens vanuit je gevoel.

“

Misschien doe je
het zelf ook, als je
van het kastje
naar de muur
wordt gestuurd
Jannie de Jong

„Je moet hem aanspreken vanuit
je gevoel. Dat brengt hem uit
evenwicht. De witteboordenagressor is getraind in discussie en
machtsgedrag. Door uit te spreken wat een opmerking met jou
doet, trek je een duidelijke grens.
Je kunt niet discussiëren over gevoelens. Want die zijn persoonlijk. De zogenoemde ik-boodschap kent hij niet. Hij heeft daarop geen weerwoord en jij hebt de
regie weer in handen.”
Die techniek vergt enige oefening, geeft De Jong toe. Bovendien moet je zien te voorkomen
dat die agressor je pakt op woorden. Na de ik-boodschap benoem
je daarom duidelijk de situatie die
je wilt veranderen en daar verbind je een consequentie aan: ‘Als
u mij nu niet serieus neemt, stop
ik dit gesprek’.
De Jong: „Het is belangrijk dat we
ons leren wapenen tegen de witteboordenagressie. Die neemt namelijk toe in onze dwingende, eisende cultuur. Alles is zogenaamd
maakbaar. Dat voedt het manipulatieve gedrag. Een voorbeeld

doet volgen. Die man die volkomen uit zijn dak ging bij de wooncorporatie, kreeg de nieuwe keuken die hij eiste. Op een verjaardag vertelt hij hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Agressie
loont. Als jij op de drukste dag
van de week in de Mediamarkt
staat te schreeuwen dat je een
nieuw koffiezetapparaat wilt, dan
krijg je dat. Dat garandeer ik je.”
In elke situatie kun je witteboordenagressie tegenkomen, stelt Jannie de Jong. „Overal waar menselijk contact is. Misschien doe je
het zelf ook wel, als je van het
kastje naar de muur wordt gestuurd.”
Vooral mensen met een dienstbaar beroep moeten beducht zijn.
Dan hoor je als politieagent bijvoorbeeld: ‘Is dat nu moeilijk,
zo’n parkeerboete uitschrijven’.
Heb je het over de witteboordenagressors die op de werkvloer tegenover je staan, dan zijn dat echt
niet alleen klanten, cliënten of
verbalisanten. Wat dacht je ervan
hoe moeilijk het wordt als je baas
of collega indirect en vooral insi-

Keramische pannenset
van Excellent Houseware

WEBWINKEL

Ook geschikt
voor inductie!

Koken zonder olie of boter!

€ 59,95

€ 29,95

Hierbij bestel ik

 x Keramische pannenset à € 29,95*

*Exclusief € 5,95 verzendkosten

U bestelt drie pannen in de diameters 20, 24 en 28cm.

Telefoon:

Voordelen van keramische pannen:

E-Mail:

dg.nl/webwinkel

reageren?
geld@depersdienst.nl

Voornaam:
Achternaam:

Lezersprijs € 29,95

Op www.agressietraining.nl deelt
Jannie de Jong haar kennis. Je kunt
hier onder meer gratis het e-book
Witteboordenagressie downloaden.

Bon qep70vam
Keramische pannenset van Excellent Houseware

Vetvrij en tegelijkertijd smakelijk koken? Dat is voor deze Ceramic Pro pannen
van Excellent Houseware geen probleem: de tweevoudige keramische afdichting zorgt ervoor dat niets kan aanbranden. De pannen zijn krasbestendig
en gemakkelijk te reinigen.

- Kan zonder problemen tot 450 graden worden verhit.
- De pan is voorzien van een bodem met honingraat voor snelle opwarming en
hogere temperaturen.
- De pan is heel makkelijk schoon te maken.
- Geschikt voor alle warmtebronnen zoals gas, inductie en elektrisch.
- Vaatwasmachine bestendig

nuerend communiceert?
„Je moet het blootleggen. Dat doe
je liever niet, want je wilt niet laten merken dat het je raakt en je
bent misschien wel bang voor je
baan. Toch moet je hem ontmaskeren. Uiteindelijk wordt iedereen op de afdeling daar beter
van”, benadrukt De Jong die al
achttien jaar een expertisebureau
voor agressie en geweldhantering
leidt. Gerenommeerde bedrijven,
instellingen en overheidsinstanties maken gebruik van haar diensten. „Dit is mijn levensdoel. Hier
ligt mijn passie. Zelf ben ik vrij
temperamentvol. Daarom ben ik
het fenomeen gaan onderzoeken.
We hebben het nu over de negatieve kant gehad. Maar agressie is
een basisemotie die ook positieve
effecten kan hebben. We kunnen
woede gebruiken om onszelf en
onze kinderen te beschermen.
Maar als die kracht destructief
wordt, dan moet er iets veranderen.”
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Straat:
Plaats:

Nr:
Postcode:

 

Ik machtig Buckaroo Payment
Bankrekening:
Services in opdracht van Wegener
Media éénmalig het verschuldigde
bedrag te incasseren van:



Stuur deze bon in een envelop
naar: Webwinkel,
Postbus 1090,
5004 BB Tilburg.

Handtekening:

Vragen? Bel 0900 - 2021352 (€0,45 p.g.)
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