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Samenvatting
Het Ondernemingsdossier, een digitaal dossier, is een nieuwe man ier van samenwerken en
informatie delen tussen ondernemingen en overheden met als doel de regeldruk te
verminderen. Het dossier is nu in de zogenaamde invoerfase beland. De horeca is een van
de drie koploperbranches voor de invoer van het dossier. Koninklijke Horeca Nederland
vraagt de gemeente Haarlemmermeer te participeren in deze fase en wil dit formeel
bekrachtigen door een samenwerkingsovereenkomst. Op termijn kunnen ook andere
branches worden aangesloten op het Ondernemingsdossier.
Inleiding

Vergunningen afgeven of toezien op de naleving van regels kosten overheden veel tijd. Door
anders samen te werken met ondernemingen en gegevens efficiënter uit te wisselen, is het
mogelijk deze taken te verlichten. Ondernemers en overheden hebben daarom het initiatief
genomen om samen te werken aan de invoering van het Ondernemingsdossier. De horeca
is één van de drie koploperbranches die gestart is met de invoering van het
Ondernemingsdossier. Het belangrijkste doel van het Ondernemingsdossier is om de
regeldruk voor bedrijven te verminderen én de uitvoering van het toezicht door overheden
efficiënter in te richten. Op termijn kunnen ook andere branches worden aangesloten o p het
Ondernemingsdossier.
De ontwikkeling van het Ondernemingsdossier is een initiatief en samenwerkingsverband
dat bestaat uit VNO-NCW en MKB Nederland, brancheorganisaties zoals Kon inklijke Horeca
Nederland (KHN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), lnspectieraad ,
Antwoord voor Bedrijven, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) en het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv). Gemeenten en andere
overheden worden begeleid en ondersteund vanuit het programma Sggv.
Koninklijke Horeca Nederland , afdeling Haarlemmermeer, heeft de gemeente
Haarlemmermeer gevraagd te participeren bij de invoering van het Ondernemingsdossier en
dit formeel te bekrachtigen door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
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Context
In ons collegeprogramma 2010-2014: 'Kwaliteit door keuzes, een nieuw evenwicht' wordt
aangegeven dat wij de ambitie hebben om minder en simpelere regels en een lichtere
administratieve lastendruk te realiseren . In de integrale beleidnota horeca 2009 is hierop al
voorgesorteerd en staat dat wij in het kader van de deregulering daar waar mogelijk de
regeldruk en administratieve lasten voor de horecaondernemer verminderen en verder zul len
onderzoeken op welke wijze een vergunningaanvraag digitaal kan worden ingediend.
Verder is het Ondernemingsdossier opgenomen in de Digitale Stedenagenda (DSA).
Stedenlink en de G4/G32 hebben gezamenlijk de DSA ontwikkeld die aansluit op de Digitale
Agenda. nl. Onder vermelding van de 'bedrijvige stad' en 'regeldruk' is het
Ondernemingsdossier één van de innovatieve projecten voor gemeenten. Daarnaast wordt
in de Uitvoeringsagenda 'Vermindering Regeldruk' van VNG, de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en EL&I en de uitvoeringsagenda van provincies
en waterschappen het belang van het Ondernemingsdossier onderkend. Centraal staat
hierin de uitwerking van een implementatiestrategie voor de aansluiting van gemeenten
(G32, G4) en de medeoverheden op het Ondernemingsdossier.
Tot slot hebben op 5 april 2012 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en overheid in het
Beraad Ondernemingsdossier op strategisch niveau hun steun en commitment uitgesproken
om de komende jaren het aantal aansluitingen op Ondernemingsdossier fors te laten
groeien. Belangrijk thema dat is besproken is de steun vanuit de grote gemeenten, verenigd
in de G32, om aan te sluiten op het Ondernemingsdossier. Partijen benadrukken dat de G32
positief is over het Ondernemingsdossier en de invoeri ng hiervan steunt. Doordat deze
gemeenten vaak een centrumfunctie vervullen in de regio, zijn ze belangrijk als
ambassadeur voor een succesvolle invoering onder omliggende gemeenten.
Wat is het Ondernemingsdossier?
In het Ondernemingsdossier (www.ondernem ingsdossier.nl) komt alle informatie, die een
onderneming en de vergunningverlenende of toezichthoudende overheden met elkaar
uitwisselen, samen. Het bedrijf dat de informatie in het dossier plaatst, maakt haar
activiteiten inzichtelijk voor de verschillende overheden . Omgekeerd kunnen overheden via
het dossier informatie geven, vragen stellen of de ondernemer op zijn verplichtingen wijzen.
Ook het aanvragen en verstrekken van vergunningen, zoals de Drank- en Horecavergunning
en de exploitatievergunning, alsmede het doen van meldingen voor bijvoorbeeld een terras
kan digitaal via het dossier worden geregeld .
Overheid en brancheorganisaties spreken met elkaar af hoe zij informatie willen uitwisselen
en leggen dit vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken vormen de basis
om met het Ondernemingsdossier te kunnen werken. Het resultaat: betere naleving van
regels, vereenvoudiging van vergunningverlening en doelgerichter toezicht.
Wat levert het Ondernemingsdossier op?
Het Ondernemingsdossier zorgt dat ondernemers zelfstandig hun weg kunnen vinden in de
regels. Hierdoor kunnen zij beter de regels naleven, zijn er minder vragen en incomplete
aanvraagformulieren voor vergunningen. Ook bij de inspecties levert het
Ondernemingsdossier tijdwinst op: bij gebleken goede naleving kunnen minder inspecties op
locatie gehouden worden en kan de inspectie gerichter zijn. De toezichthouder kan vooraf de
juiste en actuele gegevens raadplegen en is dus beter geïnform eerd over de situatie. Zo
kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt.
Zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelij k is.
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Doelsteil ing
De ambitie is om, op grond van een overeenkomst, samen met Koninklijke Horeca
Nederland, afdeling Haarlemmermeer, in de periode 2013-2014 te participeren bij de
invoering van het Ondernemingsdossier en dit na afloop van de overeenkomst verder voort
te zetten. Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit, zoals het verminderen van
administratieve lasten , behoort tot de doelstelling.
Effecten
Het Ondernemingsdossier vereenvoudigt communicatie tussen de ondernemer en de
gemeente. Dit heeft voordelen voor beide partijen.
Voordelen voor gemeenten :
Minder vragen van ondernemers, minder voorlichting nodig;
Meer volledige vergunningaanvragen;
Efficiënter toezicht door beter voorbereide inspecties op locaties;
Gericht toezicht, alleen waar nodig door inzicht in risicofactoren;
Betere naleving van regels door bedrijven;
Meer actuele informatie over een bedrijf, die op ieder moment door alle
geautoriseerde overheden geraadpleegd kan worden (minder uitwisseling) .
Voordelen voor (horeca)ondernemers:
Helder inzicht in relevante regelgeving en te nemen maatregelen;
Eenmalig invoeren van gegevens voor meerdere doeleinden;
Eenvoudige koppeling van gegevens uit de eigen bedrijfsinformatiesystemen met
het Ondernemingsdossier;
Gericht toezicht, alleen daar waar nodig;
Minder en kortere controles op locatie;
Benodigde informatie is op een centrale plek samengebracht en vindbaar; online te
benaderen, dus overal te gebruiken;
Digitaal vergunning aanvragen en digitaal meldingen doorgeven.
Een nadelig effect is dat de invoering van het Ondernem ingsdossier in het begin tijdrovend is
(vullen met regelhulpen, formulieren , etc.). Verder moet het Ondernem ingsdossier ingepast
worden in de gemeentelijke ICT-systemen. Gezien het kleine aantal ondernemers, waarmee
wordt gestart, is het echter beheersbaar en is uitvoering binnen de beschikbare formatie en
middelen te realiseren . Er wordt gestart met vergunningverlening. Het houden van toezicht
door middel van het Ondernemingsdossier vindt plaats in een later stadium . De positieve
effecten van het Ondernemingsdossier zijn hierdoor wel pas op langere termijn te
verwachten.
Afweging
Voor de gemeente Haarlemmermeer is het om de volgenden redenen van belang om mee te
doen aan het Ondernemingsdossier:
1. De gemeente wil een aantrekkelijk ondernemersklimaat bieden voor de horecasector,
zodat Haarlemmermeer een plek wordt waar onze burgers en bezoekers voldoende
uitgaansmogelijkheden hebben.
2. De doelen uit het collegeprogramma 2010-2014 en de integrale beleidnota horeca 2009
worden gehaald, te weten : vermindering regeldruk en administratieve lasten .
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3. De brancheorganisatie KHN, afdeling Haarlemmermeer, heeft de gemeente gevraagd te
participeren.
4. Het Ondernemingsdossier vereenvoudigt communicatie tussen de ondernemer en de
gemeente en heeft voordelen voor beide partijen.
5 . Het Ondernemingsdossier sluit aan bij een aantal andere ontwikkelingen , zoals het
OmgevingsloketOnline (OLO), de Evenementassistent voor evenementenvergunningen,
de toekomstige vorming van de Omgevingsdienst en andere landelijke digitale diensten,
zoals BerichtenBox, i-NUP en eHerkenning.
6 . Dordrecht, Rotterdam en Amsterdam hebben als koplopergemeenten al een
samenwerkingsovereenkomst met Koninklijke Horeca Nederland ondertekend . Enschede
heeft zich recent toegevoegd. De volgende gemeenten hebben toegezegd om op korte
termijn mee te doen : Eindhoven, Oss, Tilburg, Veere. Een tiental andere gemeenten volgt
in de slipstream. Haarlemmermeer wil niet achterblijven.
Aanpak
Op 1 januari 2013 starten de gemeente Haarlemmermeer en KHN , afdeling
Haarlemmermeer, met het gebruik van het Ondernemingsdossier voor de volgende
aanvragen en meldingen: aanvraag Drank- en Horecavergunning , exploitatievergunn ing,
kansspeelautomatenvergunning, wijziging leidinggevende, terrasmelding, melding geluid
incidenteel , ontheffing sluitingstijden en ontheffing tijdelijk alcohol schenken De Regelhulpen
APV, Hygiëne en Arbo worden hierbij als basis gebruikt. Bij de start ligt de prioriteit bij de
genoemde vergunningaanvragen, meldingen en aanvraag ontheffingen . In een later stadium
wordt ook het houden van toezicht door middel van het Ondernemingsdossier meegenomen .
Om de invoer beheersbaar te houden, wordt gestart met een klein aantal
horecaondernemers. KHN spant zich in om hier regelmatig nieuwe ondernemers aan toe te
voegen, totdat uiteindelijk alle horecaondernemers in Haarlemmermeer zijn aangesloten op
het Ondernemingsdossier.
Middelen
De kosten voor onze gemeente om toegang te krijgen tot het Ondernemingsdossier zijn
gering. Eenmalig € 2.000,- voor het op maat maken van de Regelhulp APV en jaarlijks circa
€ 400,-licentiekosten voor het actueel houden van de Regel hulpen (dekking uit regul iere
budgetten). Verder wordt de gemeente in staat gesteld om op eenvoudige wijze via internet
toegang te krijgen tot de Ondernemingsdossiers.
Evaluatie
De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst is 2013 tot en met 2014 waarbij de
gemeente en KHN de ambitie hebben de invoering van het Ondernemingsdossier na afloop
van deze overeenkomst verder voort te zetten . Hierbij wordt in acht genomen het
voorbehoud dat tussentijdse evaluaties over de voortgang positief zijn . De tussentijdse
evaluatiemomenten zijn beschreven in de werkafspraken die als bijlage bij de
samenwerkingsovereenkomst zijn gevoegd.
In- en externe communicatie
Dereguleren zien wij naast het vermlnderen dan wel verhelderen van regelgeving ook als
een vorm van verbeteren van de dienstverlening. Het Ondernemingsdossier is een andere
en vooral slimme manier van informatie uitwisselen tussen overheden en bedrijven. Om dit
onder de aandacht te brengen wordt samen met KHN een persmoment georganiseerd voor
de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Verder worden persberichten
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verstuurd naar de lokale en regionale pers en wordt informatie gepubliceerd op de
gemeentelijke website en op de website van KHN. Tenslotte besteden wij in de InforMeer
aandacht aan de samenwerkingsovereenkomst.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1.
2.

met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlemmermeer, de
samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Horeca aan te gaan;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haru:l<emllTEltf'filtee
amens dezen,
Çe portefeuillehouders,

Bij lage(n)

Samenwerkingsovereenkomst Ondernem ingsdossier
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Verminderen van regeldruk en vergroten efficiënter toezicht
Het Ondernemingsdossier is een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen onderneming
en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. In het Ondernemingsdossier komt alle informatie die
een onderneming en de toezichthoudende of vergunningverlenende overheden met elkaar uitwisselen,
samen. Het bedrijf dat de informatie in het dossier plaatst, maakt haar activiteiten inzichtelijk voor de
verschillende overheden. Omgekeerd kunnen overheden via het dossier informatie geven, vragen stellen of de
ondernemer op zijn verplichtingen wijzen. Ook het aanvragen en verstrekken van vergunningen alsmede het
doen van meldingen kan digitaal via het dossier worden geregeld.
Het Ondernemingsdossier stelt een onderneming in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering
enkelvoudig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. Vooraf
dienen goede afspraken gemaakt te worden over hoe de onderneming en haar overheden de juiste gegevens
uitwisselen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze samenwerkingsovereenkomst. Het resultaat: meer tijd
voor andere taken, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

Invoering van het Ondernemingsdossier
Het Ondernemingsdossier biedt een belangrijk potentieel om de regeldruk voor ondernemingen te reduceren,
om de bestuurlijke lasten voor de overheid terug te brengen en om de kwaliteit van de dienstverlening vanuit
de overheid en het toezicht te vergroten. Om dit perspectief te realiseren hebben brancheorganisaties NRK,
RECRON en KHN (vanaf nu: brancheorganisaties) met gemeenten, provincies en rijksinspecties (vanaf nu:
overheden) de handen ineen geslagen. Deze overheden maken met behulp van deze
samenwerkingsovereenkomst met ondernemingen afspraken over de invoering van het Ondernemingsdossier.
Gezamenlijk hebben de brancheorganisaties en overheden toegezegd de ambitie te hebben om de invoering
van het Ondernemingsdossier tot een succes te maken. Om deze ambitie te realiseren zijn zij een
invoeringstraject gestart. De brancheorganisaties en overheden erkennen daarbij dat deze bestuurlijk complex
is, dat er sprake is van grote afhankelijkheden tussen de verschillende partijen en dat een aantal wezenlijke
onderdelen van dit traject nog wordt onderzocht en uitgewerkt.
De brancheorganisaties hebben aangegeven in november 2011 te starten met de invoering van het
Ondernemingsdossier. Met de betrokken overheden zullen zij in 2012 de invoering evalueren.
De brancheorganisaties en overheden dragen gedurende de invoering actief bij aan de ontwikkeling en
realisatie van de onderdelen regelhulp, aanvraag en toezicht, welke allen noodzakelijk zijn voor een goede
werking van het Ondernemingsdossier. De brancheorganisaties hebben met de voor hen relevante overheden
uitgewerkt welke randvoorwaarden worden gesteld aan de invoering van deze onderdelen. Gedurende de
invoering treden de brancheorganisaties en betrokken overheden periodiek met elkaar in overleg om zo de
voortgang en doorontwikkeling te borgen.
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Ondernemlngs
dossier

De brancheorganisaties dragen zorg voor de realisatie en het beheer van de applicatie Ondernemingsdossier.
Zij baseren zich daarbij op standaarden voor gestructureerde uitwisseling van gegevens met overheden. De
applicatie ondersteunt de beschreven werkafspraken in deze samenwerkingsovereenkomst.
De brancheorganisaties NRK, RECRON en KHN hebben tegen de achtergrond van deze ontwikkeling op 9 mei
2011 een intentieverklaring ondertekend waarmee zij hun ambitie en hun rol benadrukken om de invoering
van het Ondernemingsdossier tot een succes te maken. Deze intentieverklaring is opgenomen in bijlage B. De
brancheorganisaties verlenen hun actieve steun bij de totstandkoming en uitvoering van de afspraken die
leiden tot de samenwerking middels het Ondernemingsdossier tussen gemeenten en de deelnemende
ondernemingen.

Namens NRK

Namens RECRON

Namens KHN

John Voetman

Joep Thönissen

Ladewijk van der Grinten

Directeur

Directeur

Directeur

NRK

•

NEOHLAI/0

2

Samenwerkingsafspraken
Ondergetekenden:
a. De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlemmermeer, gevestigd te Hoofddorp, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, mevrouw S. Scheltus-de Jong, verder te noemen
“Onderneming”;
b. De gemeente Haarlemmermeer, gevestigd aan Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, ten deze - ter
uitvoering van het collegebesluit d.d. 11 december 2012 om deze samenwerkingsovereenkomst aan
te gaan - rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken,
de heer mr. A.Th.H. van Dijk, verder te noemen “Gemeente”;
c. Tezamen aangeduid als “Partijen”.
Overwegende dat:
a. Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit, zoals het verminderen van administratieve lasten, tot
de doelstelling van Partijen behoort;
b. Gebruik van het Ondernemingsdossier zonder wederzijdse toestemming geen wijziging teweeg zal
brengen in bestaande afspraken tussen Gemeente en Onderneming en vastgesteld beleid ten aanzien
van de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend;
c. Gebruik van het Ondernemingsdossier voor Onderneming niet tot een verzwaring van de naleving zal
leiden;
d. Brancheverenigingen en overheden, zoals hierboven beschreven, een gezamenlijk
implementatietraject zijn gestart om de invoering van het Ondernemingsdossier tot een succes te
maken;
e. Brancheverenigingen zorgdragen voor de realisatie en het beheer van de applicatie die invulling geeft
aan het Ondernemingsdossier.
Komen gezamenlijk het volgende overeen:
Algemeen
1. Partijen zeggen toe de ambitie te hebben om in de periode 2013 - 2014 te willen participeren bij de
invoering van het Ondernemingsdossier;
2. Voor de werking van het Ondernemingsdossier is het noodzakelijk dat Partijen werkafspraken maken.
Voor de start van de invoering zijn de eerste werkafspraken in onderling overleg opgesteld en als
bijlage A bij deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen. Gedurende de invoering van het
Ondernemingsdossier kunnen deze werkafspraken door Partijen verder vorm gegeven worden om
zodoende richting te geven aan de verdere ontwikkeling en ingebruikname van het
Ondernemingsdossier. De werkafspraken betreffen de volgende onderwerpen:
a. Startdatum;
b. Toegang;
c. Inhoud;
d. Regelhulp;
e. Aanvraag;
f.
Toezicht;
g. Evaluatie.
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3. Partijen zeggen toe naar vermogen ondersteuning te bieden aan de invoering van het
Ondernemingsdossier en uitvoering te geven aan de werkafspraken;
4. Partijen streven in hun werkwijze naar het minimaliseren van regeldruk voor zowel onderneming als
overheden. Aanhoudend, correct gebruik van een Ondernemingsdossier kan leiden tot minder
frequente en/of kortere inspectiebezoeken;
5. Bij eventuele onduidelijkheden over de inhoud van het Ondernemingsdossier treden Partijen met
elkaar in overleg;
6. Partijen beheren documenten conform de huidige, wettelijke standaarden en richtlijnen met
betrekking tot archivering, privacy en verspreiding van gegevens;
7. Partijen zeggen toe de gemaakte afspraken kenbaar te maken aan de relevante partijen en personen
binnen en buiten de eigen organisatie;
Toegang
8. Partijen zorgen dat uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers van hun organisatie zich toegang tot
het Ondernemingsdossier en daarin opgenomen informatie verschaffen. Partijen zijn verantwoordelijk
voor een deugdelijke instructie van bevoegde gebruikers van het Ondernemingsdossier binnen hun
eigen organisatie. Tot de instructie behoort het gebruiken van het Ondernemingsdossier en de inhoud
van deze samenwerkingsovereenkomst, inclusief de werkafspraken;
9. Inloggen vindt plaats op basis van een door Partijen overeengekomen authenticatie-middel;
10. Een persoon die door Onderneming is gemachtigd voor het gebruik van het Ondernemingsdossier
beschikt over een authenticatie-middel. Via het internetadres van het Ondernemingsdossier kan deze
gebruiker in het betreffende dossier inloggen;
11. Op basis van gebruikersrollen wordt bepaald welke rechten de gebruiker krijgt. Uitgangspunt is dat in
de startsituatie de gebruikers in ieder geval leesrechten krijgen en de mogelijkheid wordt geboden tot
het downloaden van documenten waartoe zij door Onderneming gemachtigd zijn deze in te zien.
Inhoud
12. Documenten die door Onderneming in het Ondernemingsdossier geplaatst zijn, worden in principe
niet meer opgevraagd door Gemeente.
13. Onderneming is verantwoordelijk voor de informatie die zij in het Ondernemingsdossier beschikbaar
maken voor de gebruikers;
14. Bij het vermoeden van het abusievelijk ter inzage geven van documenten of het constateren van
onduidelijkheden betreffende de inhoud en het aanbod van gegevens in het Ondernemingsdossier,
zegt Gemeente toe eerst in contact te zullen treden met Onderneming, alvorens hieraan
consequenties te verbinden;
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15. Onderneming geeft per document duidelijk aan of het vertrouwelijk is voordat het aan gebruikers
buiten de Onderneming ter inzage is via het Ondernemingsdossier.
Regelhulp
16. Partijen leven naar de genoemde eisen en aanwijzingen voortkomend uit de vastgestelde en in de
werkafspraken opgenomen te gebruiken regelhulpen;
Aanvraag
17. Partijen houden zich aan de invulling van het onderdeel Aanvraag zoals beschreven in de
werkafspraken;
18. Voor de invulling van het onderdeel Aanvraag is het uitgangspunt gebruik te maken van (bestaande)
standaarden;
Toezicht
19. Partijen houden zich aan de invulling van het onderdeel Toezicht zoals beschreven in de
werkafspraken.
20. Voor de invulling van het onderdeel Toezicht is het uitgangspunt gebruik te maken van bestaande
standaarden, dan wel gezamenlijk standaarden te ontwikkelen door de betrokken partijen per
branche.
Looptijd
21. De looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst is 2013 tot en met 2014 waarbij Partijen de
ambitie hebben de invoering van het Ondernemingsdossier na afloop van deze overeenkomst verder
voort te zetten. Hierbij wordt in acht genomen het voorbehoud dat tussentijdse evaluaties over de
voortgang positief zijn. De tussentijdse evaluatiemomenten zijn beschreven in de werkafspraken.

Aldus ondertekend te 19 december 2012,
Namens de Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Haarlemmermeer
namens deze,
de voorzitter,
mevrouw S. Scheltus-de Jong

Namens de Gemeente Haarlemmermeer
de burgemeester en wethouders,
namens deze,
de wethouder Economische Zaken,
de heer mr. A.Th.H. van Dijk

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Naam:

Naam: A.Th.H. van Dijk
wethouder gemeente Haarlemmermeer

S. Scheltus-de Jong
voorzitter
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Bijlage A
Werkafspraken tussen gemeente Haarlemmermeer en Koninklijke Horeca
Nederland afdeling Haarlemmermeer
Overeengekomen op 19 december 2012

Startdatum
Partijen starten op 1 januari 2013 met het gebruik van het Ondernemingsdossier conform deze
1.
werkafspraken.
Toegang
2.
Toegang vindt plaats via het webadres www.mijnondernemingsdossier.nl op basis van e-herkenning
niveau 1. Partijen zorgen voor het tijdig aanvragen van dit e-herkenningsmiddel bij één van de bedrijven
die hiervoor door de overheid zijn gecertificeerd. Zie hiervoor www.e-herkenning.nl.
Regelhulp
3.
Partijen spreken af de navolgende regelhulpen als basis voor het gebruik van het
Ondernemingsdossier te gebruiken:
a.
Regelhulp APV, versie...., datum.... , horeca branche regelhulp
b.
Regelhulp Hygiëne, versie….., datum…., bedrijfschap horeca en Catering
c.
Regelhulp Arbo, versie….,datum…, branche eigen regelhulp
En dat er gedurende het jaar meerdere regelhulpen aangesloten worden wanneer deze aangeboden
worden.
Aanvraag
4.
Partijen spreken af de navolgende aanvragen en meldingen via het Ondernemingsdossier in te dienen
en te accepteren conform een standaard formulier:
a.
Aanvraag Drank- en Horecavergunning
b.
Exploitatievergunning
c.
Kansspeelautomatenvergunning
d.
Wijziging leidinggevende
e.
Terrasmelding
f.
Melding geluid incidenteel
g.
Ontheffing sluitingstijden
h.
Ontheffing tijdelijk alcohol schenken, art 35 van de D&H wet
Inhoud
5.
Het Ondernemingsdossier wordt niet met terugwerkende kracht gevuld. De Onderneming kan
echter zelf beslissen of dit in bepaalde situaties toch gewenst is en hiertoe overgaan.

6

Toezicht
Bij de start in 2013 wordt toezicht nog niet meegenomen in het Ondernemingsdossier. Bij elke evaluatie
6.
wordt gekeken welke toezichthoudende instantie kan worden aangesloten op het dossier.
Evaluatie
7.
Partijen spreken af de samenwerkingsovereenkomst elke 3 maanden te evalueren, start eind maart
2013;
8.
Partijen spreken af de werkafspraken elke kwartaal vanaf de startdatum van het
Ondernemingsdossier te bespreken, te evalueren en aan te passen;
9.
Beide partijen behouden het recht om tussentijdse evaluatie van zowel de
samenwerkingsovereenkomst als de werkafspraken te verzoeken.

Aldus ondertekend te Hoofddorp, 19 december 2012,

Namens de Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Haarlemmermeer/Aalsmeer
namens deze,
de voorzitter,
mevrouw S. Scheltus-de Jong

Namens de Gemeente Haarlemmermeer
de burgemeester en de wethouders,
namens deze,
de wethouder Economische Zaken,
de heer mr. A.Th.H. van Dijk

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Naam:

Naam: A.Th.H. van Dijk
wethouder gemeente Haarlemmermeer

S. Scheltus-de Jong
voorzitter
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Bijlage B
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Intentieverklaring

Ondtt'an«lten<kln:

•· Sra.ndN!vwenlalrc NA.K. S.ffu'dh"ert:niclnc. RECA.ON en Aranchcwtre.,q~ng .~oninkll;kt I-Lx•ç;~
Nccl!lriind, \04tder tt no.men

~Oie branche\lere.Matrrcerf.

b.

MW$terie van EconMlistl-..e Men, l andbouw c.n. lnnovatlt. w rOet te noemen "tl3.1"

c.

r~umen a.n&ectutd a!s ".o.n.Uen...

Overweeende dat:
a.. ~ e.svs RXI (me-t Oatlidpatk v~_, dt'IIIRI(. AECRON e n do MQ-aroep) t n 0. UWi Hote<:Ol 01&11:»~
toals e:ef<~ct'tter<l vat~vlt het proaramrna 'Slim c erq8d, c<>ed ~rbond!n' van El.&I, ~uOO!svol
invul!in; hebbcm sqeven. .nn een e$ntc conc.tpt v•n het OndernemlneSdossler vOOI' bedt ijven u:lt d~
aenoemde bfiwlchev~tten\ainaen ~n el!tl $111\t»l ven htln toeric:hihoudeD, regclgevm re.sprol~lljk
w:rgvnningwr!encrs;

b, Mtt d•Qndttteken!nz Vil'! de overdr~dowm~~n van belde ttws:sen nader vorm l!ll L,houd
wl)(dt gt"~en ean devenH:r. rltductia v.w~ re-gclclt\lk \lOOf' het t>odnlf~, tlt1 wrarocenval'\<le
efficlêntM: en k.wallteli van dedienstv«lenint en het toerk:ht vo~rwi t de overheld en In h111 ~lengdl!
d:~.xvan de kw.aliteit v~ orl!kml!lmtrJ'hilP In deVOtmvan he' OnderMmincsdoss~r;

c. 9artij:en t en sw;.amenl!jko belr.~g enömbltle hebben om te b~nen meot de invoerins v~n het
O~rnemitl~r. Oe looptijd nndete 11110Milolltftc$:1rina IJ :rou ~o~ en met 20H, onder het
VOOtbeho41d dit tvs~nti;6se t\03 fuaties 011« de "ootte'"' posftld tiÏJ'I. De ól!t'lbitie YDDf 2011 tot en
m~tl 2014 is tenm!r.ste de hoewelle id a~n ~~ Jlulttn()l'ldeO'Iemtrsen dedöarbU behocer.dt
0\'ettleden zoals .un~tee~J~ itl de bUSineu c:ue per tnnche.

d, VOOf ~t ii'I'VOtrif1 von MI Omlcrnemitlil!lfÇ$if~t ccncmtwiktcll~ltÇt nQOGuk~ h welkt\'OQf
Pilrtlkn'Oft~n!R.totl:sdl en bestuiJrlljk complex iS., wuftlil sptake iS \Oëll'l grote alhankeip:h.ed~n tus~
dt IA!uchill!!t!de bN.at~sllebbendeç~jl!l'l en w.nrin ""aantal ""'flenli':e ondenle!tfl Ylll'l dit tt3je(t
noa worden Olldenocht M ultllh<YEfkt;

Komen eetamenlijk het veteende cwereen:
l.) Alcet~Wen
•l

Oe bf"A"'chtv.renla:lneen zegen toe de atnbitle te hebbM tepattkipMn in ht! ontwlkh!:l· ~n
i:r;çlementlltietn~j«t vu, het OnderN mlr'lgsdo»lt!i'. Voor de re~l&a;!evf!n het Ol'ldernemi~sdossier
voor hun sectQ( lullen lij:

i)

optreden .als M'llbW$Ado...,- bfj d•II'I\'Oertrw; van helt OftiH,rnemfnKsdos.sler t1 1\1.11\ brMche;

11) deambitll! ~ttalen in bestuurlijke priorite&ent~.)b befeidsnot7;,. br.at~Cht ~rplolnntl\, e«c.),
!lij hun rtgllllent commwliccnfemlddelet'\ ter besc:h!k~!nt ~te!le.n;
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0~ branehewfet~!Pllftl'l Zlin W!rf'"lwOOf'dl!lijk voor d~ te m:tbn c!ge.-brMtheq~CI(ifiGh ktltlH
s!Jdurel'l(te het ontwlkl(•l· tn implt!TI4f\mietr:aje~;t, EUd tatde bfardte'fei1U'Iig!f\Atn bij de

&l'wegin(en Of'ICIH'Steul'lf!n tlll!t kennlt en men~en.

t) Oe bnlnthe'wrenljln&en t.-êkke.n zowel br.andbeg~tricht ;tk g~I~TIItnltjlt op t1 het ontwlaJi"el· en
tr~plementotie't~ om te leren van ebars erva('.ngen~n om elbaf':lkracflt te se&ruikl!n bij clo
ttalisllti. VAn~ On.dern cmfnpd'O!o\let, [1,.1~:1 neemt d~,.~n tnsteuntdit proces Yatl SêiMtr'I>YerklfC.

d) tl.&l ,_.Jl toe ZOCJ ted,...tn vOO"dt belttdunatlce lnbedàlfli en N!t ere&envan ~t benoef~e
Clr&a,ylak van tiet OndemeMingulossier. Z1j z~ lfl'l clorn door:
I) h~K ambitie te ~let'lln bf.s.luor!!ikeJ)IIOm.elten (b<>lefdsnota' s. Digitale Aimda..nl);

H) htt ondc!rhouden v.~on de relaties op bclcrld&nlvwu met ffi~te spelersin het ~er~n Mar
ll!ilerol voor MI OnaernetM~g:sdosslef:
iii) ~t O);l:nsturcn onn ondertoeken Nar voor h@t Ondem.m!ngsdossJer relevat~et: thema's:
lv) hut ft'f,V!Iefe COfl'lfT'IUI'IiCMMmlddeiHit« btichikki"* t• stelen;
e)

I)

De lOoptijd >A'Itl dete intmtit-verU.:arinsls 2011 tot on m~ 2.014. ilaro}l;n spre.kE'l'! ~om ;,~retrst
mlddelen en tl(d be:sthlt~r te fl\êlkefl vOOf'de ~rlode von Q2 2011 ~~met Q.1 20'12. Op de:e
mllnlerwcwàt YOOr alle partipen •en ev:~l~icpunt "h:tl~•"lnetboo.,..'\1, Partijen nemen itlerbij In
&cl\tfle1 door de branchevt~enialnaen te nemen be«uu•l ljk~ beWit ~lnd Ql20U, te wc~l:ll htt
akkoord door tnrdld!C'.mtur tn ·leden mtt dtte WKentiev~~r!n& et1 de hleraanc~relbti!tfde
bestuurlijke~~itvormiha van EL&I.
tnQ12012 vindt un tussentijdse belei(%rn;~tip C\'llu<1tit pi~ va.n d e lnvoetlfll van het
Ondem~csdouler. Asp~n van deze evaluatie Wlll!tl ol'ldcr :tndere rijn het tidlt op liet be~ll!n
v.n d• doetsteilineen ro;ab &9foonu1" rd In d$ bvtaness cas.e: per br;lnche. de

sam.eM!.Ietlir'lpe!spraken met 6t vl!18tlnni~-erienenode, rtselpvQtldc ~n toczlctlthoiXIencle
~tn en de voortsans v.ncle btooedt JtT--stenGsardba-tle.

&}

El.&! z•l t tf oodemeunlnavan de omw!kkt!lt\8 va11 het Ondeme.'dng.s.dossler<J9 venoe\ an bfnn-m
de Ul\dvoo~orden van de b~W~Chtsondenoek verrichten, w;,.von~r de VOIIMde cnderwet~n:
f)
i)

PoSWOnetftlcvan ll.e.Cdhulpen;
Rnanclerirc'-' en exptoU:;ati.emodalltn Ol'ldr;rl'lltmfnasdossiJM;

IM.l samet~Mnt 01\demetnitlpdossfer en d~!ul~voon!enln&~ nt~ d c- ~ ;
lv) ()pSÇhaltng onn het Ondernemi"'!sdosSIIer naM a~e:re bta~~Chu;

21 lrwoclrlns
~)

Ter bmslr-"'\lon de besiU'IIriJkevoor(gat~s v.m de fnY~Xtrint von htt O ndemet'11t'll!sóoss!er Y~>'Ordl door
El&l een netwectaroep ln&estekl, weeft~ bf,drijhk'ven m ow-rt.eid paorticiperen, wa3rondor<le
br.~nc:he~o~ereniJii'IBen e n El~I. Otlt ru;tw4trl<goepbewaatt tevell.S de: eorufnetlllevand! aanpak wt1
het OncSemt«<inf;SdosSier, indusie:r de cenmt:k~ commun~tiohloroVItr, en de robii'Ustht:ld,
OP~cl\aalba~ld tn toekomstbestendlll'ltld van l'tet 01\detl'!tiT'kiCSdoS1ief.

'
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b)

')

De twaAChwtll!ftf~~n ~aniSHen e~ brat~che51)o!eilieoke wel"\~ dit> de oper•tione-le voorlgans
v:tn het Ond~ttnemlng$dosslc" per b~ndle borr .. (l.S.I Uil dt brand~• tn d• ultvOtrinl d~rvan
ondel'rttuM rt
Uiteliijlt In me-1 20 11 .m!!l en de brancfMoy~!ncen Hen lnvoerlnppU nop, gc~seerd op cl•
po~ve b..nln~s~e. wa<~rln lil de pb.ntn;ttUe aan~k beschrijven van het Ol'ltwlkke-J. en
lmplementatietr~t v:1n het Onc!emomlnss:doul~ voor

hun SoOf:tQt, Onclen:IHI ViA dit

l'lvoerintsplan ~ teMWtlste de projKtll'll'l~& (betlodi~c inll!'t. raki\. tilken en
Ym/'!tW99{1f~I~!XI9n),

f'!!ltJtl,lrif16m1Wil til ~t trdj!Piltn (W ~t!tvtrtn 'IH"O<IIKttn'•• Speçtnfk 'tWI'

de periode Q2 1011 tct en t'Mt Q12012 word~ <Ie l'inanderins (Inclusief txploit:ltle) en ec:n
&mtiille~Srde planning I.JÎtleweM,. (Tiet cle lnteroûe Cete. OOOr ~ .laten lope,n tct eft Met20U Ondt1
voorbehoud van de bcdeJd.smatfge ~lu.,tie (genoemd onder U).

d• April lOlllevM El&I een pbn ~ ;un~k 09 voor de beplqidlng var.~ de ln.voerlnc v.an h.e'
OJXlerf'emin&S<fOs-sler, Onde~t~eet: van dit plan v&n ll~k 1!)n tenminrt~ d~ ptOj«'tinriddtii'IS

(l»ncxllgd• l:nz•t. rol!$1'1. 't<lkt.n en Y4!~ntwwrd4111jblltden), het st'lfingsmod.el en de mijl~len {op te
levertt~ 'croductM'•· Speclfll!k voord~! ~tiodl! 0_1 20U tot en met Ql. 2012 wonlende fi..'lo:~l'lclering
en e-enged.-t-al!letrde planf\ln&"ita;ewerkt, met 6e Intentie <INt dOOl' t:e leten lopen tot entnet 2014
Ondt:f' WIOrbehoud .,.,_ de beleldstiWitit;e evltluo:~lie (Benoemd ondqr 1ft. EIZo.l tn dt
btai\Chewrentelnetn \Vi.lft'l dai:ltlj.lora voot de wt-<Jerlijdse a.ansluidngv..., de pbMen..

e) Partljt'f'l ontw!kk.eolen ten str'lltqie !)l!.r 'táe~er (weat-onder semeer.t t l\, fXO'.!ÎnciM,
wakdep;;nemfitlum) om d tl41 ••doen bHkllt•n actlet te p;;rtlcf;leren 5n tletlr'lVOef"II'!CStra)ect en
sebruik ~ s:~:~n n'IM::en van h.et Onderr.emlns~o$.Siet.

f)

El&l ontwiki:elteen bu~CSSC'iM~ modqt om dt ~tn tn lartenvoor dt spedfiekQ
<>vetheldsor~nba!fe te ondertoeten. Dil model wordt btschikbllllr ~stdd Nnc~he!dsorpnlntle-s

die a. lntvntle tonc:n hot Onctemcmlng.sê<lssler lt willen In"Voeren. El&I lalde owrhtldsorpn&ati~
wa~ nodia (131~1) begtleid!'fl bij het cp,~len Vlln de bwii'IH5 case.

3t linoanclerin•
a• UltpllC$9uMvaon de fl na.'lelet1t'IC tijn de k:Omn toaols 09~ in 6E! busine~ eue per bi'Wiche.
b)

Pattijen ttaf(!n toe de veo~t;ende tln&l'tCi!!le taóers aan te bou<le.naarcoJnd.e de tlM!àrlng ~n het
onrwötl• .;n lnvoerii'IJS1nj~ 'nol\1101 Ondmlq:mlngsdo$Per
it hKidt:ntele k:Os.~n
jl) UIJd dr.J~Bt totg YOOr he' pro;.wn~thl&l!merot van het Ondef'l"'etnitlgsdcssfer;
12t El&J drUif ZOJgvcor de begeleid in& v.w1 d~ bQIIChes bij de Of'ltwildtc!lng en II'I'YO@rinB van

het Ondernemlf'8sdOU!tt;
(:lt El&l d rust-l'OfS voor de iCT•mndaardlwtht (de ontw!kkQftr\& v.M dt re:fereMt:t~rcllltec!uw,
1!1'11\et defln.lfrenvltl de Joo9peM.»:tent:
(4• nSIII'Yal'11n O"VRrico:l m!l1 de br;;ncfiQVtren!elnet:n ee~IJ: als voorbeeld e~
ba:sj,Sopp!ieftie Orwfèrnemlnpdouie-r {ind usl«f het Ptogr;amma wn thcln). Oit i$ etn
Wefktnde ;;ppllcrtlt;
ISt lltlll'tC!IevcrenigltlgcnleWfi!n input voor do rcferqntle.wdlltec:tuur qn Prç(fOimm~ v,an Elwn.;
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Bt•ndl~er"eniel~ «•11~ t«« VOCK de selectie wn de ~l!utic\'QOt htt
On<l~êmlrt.Bsdos.sler end~ ultfoll:lln nen de etsen tlrancl\e;

il

Struaurde kosten
(1) U&:I behe-ert de referMtlearchltectwr en de ~pelvi&Uen;
(2) Sn.ndleverenlgtngen bcher!lfl dtt fligqn ~pl!~tl• voor ót branc"!le;
( J) arand'lewreni~gen bdl!tetl hun deel von Ik: s.men~tklngR'fspr.:aken met do bctrollkcn
p;uti}ttn

4)

~onwod:lnsaf&prahn mee dereten

11) Voot ~~ lrrvoeren Volltl Jle1. Ofldemcminpdossicu moct4n umenwcttina<Jfsptotken worden e.emaalrl
metdetdertdfe nie t oNSer dete lntffltlewrklari"t'IC vallen, toals (Q!M'!e~lijkeJ toexich.tlloudm e11 vergunnlf16Ytrlenen.. Oe brançh<fvu•Nslnsen bep;~lqn met~ derden •fspr<~ken temaalt mc~en
worden en 010etwelke ol\d«wetpel\. El&lllll dll3lbijondersteunen.
b) 0. bi'aod'ltw!tenitiuten ll!sgtn de a!~c-,.ki!n met de re!e\<ante d~1111 v;m In een of mqonHr•

CN9te9M:Qf1Utqon. fi.SI ui debr.lncl'le.vetentelncen In di.tf)(Oces cnderstevnel'l n'le1 ~Mis en mensen..
Oelw•nehe...erenigl~n behere11 deze: CIIC1"cen.tomst(cnl vt:~ens in een roider 111t tt wtrken

""""·
S)

Ae~!ttulpen

••

H~ Otlder 1.11 p_noemck ol\d~n.odl;nur posltlonetln& re,ell'luiJ)etl MOet in.rieht ('tlll!'n in de
\'el'dt!llns van de V!r.lntwcordctijkheden tussen. bnnchl!v-e rt nlalf'lion Wotf rqef&tvend~.
wrauf\1\fns.wrler.ende en toetl<tlthotldtf'lde ov edlt!de.n voor de ontwikkfli:l;. e n het beheer v;w~
replhulpen. Op basb bietVan tv!IM nadc:~ afsprakenet:m~kt WQrde:n owr de finilnderlnll! 1\le:rvatl,

b) ( I.&I~~ mtt \:ennh ltfl me~tn .,.n 44 btinchewerenl&fnael\oMerst~Utlin' vt:flet'letl aan. de
inveot~tlJ.ris3tie va.n bt-SU1311'1de rcgellw!pen.

q

Oe brand-.eftftmlsins.~ en/of r«plg$'>Yolndt . varsunnlnev~rt•l!4nde en toelkhthoudende CNtrhecletl
draten 1013 voor de afspra~ met rec;e!hu:lpaa nbieders over de ontwikkeling. inhoud en he~ bc;hccr
v.m dct rqQitwlp~. Et.$l ul da~tt:llj ondtrsteu;nlna .."tf''tnen dOOf mkldet vlft bMIS el'! m~n.

I) flcal• 09 tcT-fQndotarden
&I El&l onderstttJII.t de lnlktle-1 blj het beNdcnn van.fNirktpanijen.V<Ior ccnt""rt!itre) u!twerklnevan
d•~I!Ciltle die lnVUIIIne ceeft aan de nieuwe s;amenwMlf'C tus~ ()(lcftrnemers eh<:~Wr~en,
:roal5 b1:00,gd mt1 het Ond~n«m!ns$doq;ier.
b) EL&! levert ~enmal{g als voorilMld t~.n baSI$i:~iJ~IiCil't!e()9, todilt f'oi.etk!rlandse bnnchewren!llne:~
k.unnen.startel'l Md het OtldM'II!!miiCSdOnier. • lctt ontwflcJr.elen van de noodukcli~ ICT·
ft~nd<Jö~rden, wntdOOf <~M~sluti:Jna ~ aoc:lett soltwilletoepassingen op crezevoorbeeld 11pplica1'ie
mosdijk wordt, maakt tli~n ~1:1 uit. Het rta::at bf'VI(hcvcrcnlslf'llen vnl cm d~:e biSI$ iWUtatle
door marktpard)enW!rdet te latenont~lttl M ~entut"t'olaal'l lt (lat@!\) pas.sen aan hun specifieke
'NCnsen.

•
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"

El&I YOeft de regieover 6e ~fspr•n betrtfft11de de te &ebtvlkert fCT·stanctallrden voot Cto:
;aan,lullll'\i VM het Ondemm*'pdoss&!r op &noden! VOCIIrlienin1en Vlln owr"""n \lOOf btdrlj~n..

71 Communlu t:ia
o.J CoMmunicetle rid'ldl\f: ond~~meN en rele...AMe p&rtiiM over het ctb•ulk v11n hott
Ono-.mqmlnesdOS$Îtlt In "" tw:.ncht word1 dOOt de bttr• ffeMe branchevmfll!;ne BeQrpl'\lstercl.
Of: br:.nche k$.n hlert~ aaMkitten blftlet ~e!dmerl(. het communla1fe pbn cndcgc:t~Cfll:ko
~UliAcatlemklddeM!Ie El.&l \lOOf het On.d'erne:mlnlsdos..sleton~!t In .samenwHtdr.c rnt't de
brancheve.renigingen.

bi l\&l onderst~H~nt d~; brandllMI:rcnigfne4n bij hot op;nflhn vancl$wmmunlut!estrilt(>.l!e en•
plannen en htt formulf!l'en van teksu,n YOOr brwu:lw:ll~id!te tc)mnwnieatie-uitilliSen.
8)

8eschikba.,.rheict v4n kentlik en e i'Vtrlr:!Jcn voorderden

a) oe kent~l$.. e:rv;ufntel'lresulbten c5e ~nllel'lbll deont~ll"f en ltw~tlf'IC van het
Orv:fcrrM!mlnpdouler opdoen &lor a:o~~nwendlng van publiRe m!dclt;lltf'l • met nam• elf ondar U
senoemduv.al~tie eir.de Ql

2012 -.worden op eet~ vrijt et\ toepnblij~wijte tePt~blice~. OI)

del* wfpo k~M~ncnio''"n wordan aet.cctcf tO:n behooo.-e Vin optlmi!!mle V;1ITI d~ ontw!kk.e!lnc f:n
i!W'Ci!!III'IC en de beoogde Wlbredlns Nllt •nd~f\e brantl\é's..

b) Oe ll3fl9~ mode!!ctl e n formats die worden ontwiklcld s~:du:rcnt&c het ontwlk.kcf· ~
lnvoetinCWa,!e«. waaronder de mcdef:samenw~1spl'aktfl. de m.odelbuSii'IHt ease aanp;at, en
het m()dellnvQIIrinaspbn. 1ullttn X$ modolultw9-rk!ngtn VI'IJ•Ujk \llo'Ofdifl ~P'Jb!loe«d ten behoeYeViln
de ~t" vHbteditlf tlabl anderebfsl\tfles.

Aldus onclettf!ltend §i mei i Oii,
O.pn'boo!J..

NJ\K

Functie:

~ Oitt"C:tt>Jr SCt&ttalt" en Beleid

NHm:

~ ~ril( (IQ Auijt4r

Org1nh;~ ~:

funeüe:

llfCROU
Oiteeteur

N.1~m:

loep 1h&nissll':l

Orpni:s;atito::
fui\Clie:

Koninklijke Horeca Nedc:rland

N~Mn:

M~riMI$ Cordfth.l~

Dlteettur Beleid

Org.Jrisil~:

Ministerie v:.n Economisd!e labn_l&nodbouw & lnrocvmie

fUnctie:

Oltecteur

N~~:

Hkole tl:roon
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