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6.     Ook de Nieuwsbrief heeft een (korte) vakantie 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 24 augustus  
 

 

 

 

 

Van de voorzitter Lieuwe Steendam 

  

27 juli 2022   
 

Reces – recessie en warm weer. 

 

Laatst vertelde iemand me dat de tweede kamer met recessie is; nou betekent 

recessie ruwweg “terugloop van economische activiteiten” en het reces is de 

vakantieperiode. Maar er is al enige tijd terugloop in politieke besluitvaardigheid 

en wellicht heeft deze persoon wel gelijk: dat dit ook een soort van recessie is 

binnen de regering zelf. Tijd voor actie zou de ondernemer zeggen, voordat we 

achter de feiten aanlopen en de inhaalslag ten koste gaat van tijdig en 

zorgvuldig beleid. Juist om zo paniek te voorkomen. Maar dat zien we veel te 

weinig in Den Haag, zodat daar nu grote slagen gemaakt worden die alleen 

maar ten koste gaan van zorgvuldigheid, in dit geval ten opzichte van de boeren. 

De tegenacties die worden teweeggebracht mogen ons toch niet verrassen? Je 
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moet maar vernemen dat je rechtmatige (familie)bedrijf, veelal gesteund door de 

bank, nu bestempeld wordt als een onverantwoorde onderneming! Al in 1968 

werd de club van Rome opgericht met als resultaat o.a. hun in 1972 uitgebrachte 

brandrapport: “de grenzen aan de groei”. Sla er de gegevens maar even op na 

en realiseer je dat er nu pas echt wordt gepanikeerd. Na tientallen jaren van 

grote groei en na jaren van conferenties en onderhandelingen. Enfin een ieder 

trekt maar zijn eigen conclusie, maar besef goed dat we al jaren bewust 

bovenop een vulkaan wonen met zijn allen. 

En onze gekozen regeringsleiders staken veelal hun kop in het zand in plaats 

van het geven van leiding en het hebben van een visie op lange termijn. 

 

 

 

Ik weet het: het is vaak warm weer en dan stijgt het soms naar je hoofd. Maar ik 

kan best goed tegen de warmte en ben daarom redelijk bij zinnen. En ik vind dat 

onze mooie branche van vloer-, wand- en raambekledingen niet moet afwachten 

op wat er komen gaat, maar juist nu mee moet doen met de vele initiatieven, ook 

initiatieven bij vele van onze ledenfabrikanten en leveranciers. Laten we kijken 

wat we ook als BVP zelf kunnen aanpakken wat de circulariteit betreft. Niet 

wachten maar handelen. En daarbij in de gaten houden dat ook aansluiting 

wordt gezocht bij de landen om ons heen, er is al een eerste stap om op 

Europees niveau samen te werken op het gebied van PVC vloeren. We houden 



4

 

jullie van ons werk op dit vlak op de hoogte, zoals ook nu in de tijd van het 

zomerreces. Prettige zomertijd verder.  
 

 

 

 

De voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof met een update 

 

De zomerperiode is aangebroken, de Kamer is met reces en de voorlopig laatste 

Ministerraad is net achter de rug. Een goed moment om nog een update met u 

te delen, voordat ik ook zelf een paar weken er tussenuit ga. 

 

We zitten in een – op zijn zachtst gezegd – ingewikkelde periode. U zult het zelf 

niet anders ervaren. Na twee jaren die voor het overgrote deel werden 

gedomineerd door corona, speelt er nu ongelooflijk veel en op heel verschillende 

terreinen: de arbeidsmarktkrapte, de stikstofproblematiek en de onrust die dat 

veroorzaakt, de voortdurende Oekraïne-oorlog met alle gevolgen daarvan, zoals 

de enorme energieprijzen, de effecten daarvan op de koopkracht en de zorgen 

over de beschikbaarheid van gas en olie voor komende winter. 

 

En ook corona is nog niet ‘weg’. Het aantal besmettingen dat we nu al zien, en 

zeker in combinatie met de personeelstekorten, doet het ergste vrezen voor de 

zomer. Het is in elk geval goed dat u uw sectorplannen op orde heeft. Nu ligt de 

bal (weer) bij de overheid: ook die moet haar zaakjes op orde hebben en ons in 

elk geval meer duidelijkheid en houvast bieden over mogelijke scenario’s en wat 

dan nodig is. Daarover zullen de gesprekken na de zomer verder gaan. 
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De brief is veel langer. 

Je leest hem hier:   

https://www.dropbox.com/s/1cr3vm2yjdrwfk6/Bericht%202022%200715.pdf?dl=0  
 

 

Het leven van ondernemers wordt wat makkelijker 

 

 

Het kabinet nam de afgelopen weken enkele gerichte maatregelen om het leven 

van ondernemers wat makkelijker te maken en waar het georganiseerd 

bedrijfsleven al langer op aandrong. Zo worden griffierechten verlaagd en kan de 

terugbetalingstermijn voor coronaschulden eventueel wat worden verlengd. 

Griffierechten lager, ook voor de WHOA 

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft afgelopen week een wetsvoorstel 

ter consultatie gepubliceerd om de griffierechten met 25 % te verlagen. In 

WHOA zaken (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is het plan de 

griffierechten zelfs zover te verlagen dat het griffierecht ongeveer 10 % zal 

worden van wat het tot nog toe is.  ‘Een goede zaak’ aldus MKB-Nederland en 

VNO-NCW. Volgens de ondernemersorganisaties verbetert hierdoor namelijk de 

toegang tot het recht voor mkb-ondernemers. Ook wordt de WHOA beter 

toegankelijk voor het kleinbedrijf. Met de WHOA kunnen ondernemers -middels 

een door de rechter goedgekeurd akkoord- herstructureren of stoppen met een 

gecontroleerde afwikkeling van de onderneming. 

Vestigingsadressen afschermen 

Verder nam minister Adriaansens afgelopen week het besluit dat de 

vestigingsadressen in het Handelsregister, indien dit ook woonadressen van 



6

 

ondernemers zijn, kunnen worden afgeschermd. Voordat dit een wettelijke 

bepaling wordt, heeft de minister de KvK alvast opdracht gegeven dit te 

realiseren.  Dit is iets waar MKB-Nederland, VNO-NCW met PZO al langer voor 

pleiten. ‘Goed dat dit nu gebeurt, want veel zelfstandigen waren er helemaal 

klaar mee dat hun gegevens steeds werden doorverkocht voor 

reclamedoeleinden of dat zij werden lastig gevallen door personen die er andere 

handelsgebruiken op na houden.’ 

Terugbetalingsregeling coronaschulden oprekken 

De Tweede Kamer name vorige week donderdag ook een motie aan waarmee 

de terugbetalingstermijn van coronabelastingschulden kan worden opgerekt 

naar 7 jaar (i.p.v. max. 5 jaar nu) onder voorwaarden. Een mogelijk langere 

terugbetalingstermijn betrof een al langer gekoesterde wens van de 

ondernemersorganisaties. Staatssecretaris Van Rij bleek hier niet onwelwillend 

tegenover te staan. ‘Wij hopen op een spoedige uitvoering van de motie, want 

dit kan sommige ondernemers mogelijk meer lucht geven om te kunnen 

herstellen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

 

 

Meld je aan voor de Algemene ledenvergadering van de BVP 

 

Voor een aantal van jullie gaat de vakantie nog beginnen. 
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Zet a.u.b. voor je vertrekt nog even een kruisje in je agenda voor dinsdag 20 

september. Dan houdt de BVP haar algemene ledenvergadering. 

 

20 september 

Locatie: Plinten en Profielen Centrale Academy te Wijk bij Duurstede 

Tijd: inloop 15:00 uur, start programma 15:30 uur 

 

 

 

 

Het programma kent 3 punten, namelijk uitgebreide ontvangst door onze 

gastheer PPC, bijzonderheden van de branchevereniging Projectinrichting en 

een presentatie door voormalig rolstoeltennisspeelster Esther Vergeer 

over ”doorzetten bij tegenslag”. 

Met natuurlijk na afloop gelegenheid tot netwerken en een uitgebreid buffet. 

Een aantal leden liet al weten aanwezig te zijn op 20 september. Deed je dat 

nog niet, meld dan jezelf en je introducees aan via info@bvprojectinrichting.nl. 

 

De laatste bijeenkomst van de BVP is voorzien voor dinsdag 22 november. 

 

Het bestuur is bezig met de verdere voorbereidingen van deze samenkomsten. 

U hoort zo spoedig mogelijk verdere details. Maar: save the date!   
 

 

 

Spreuk van de maand 
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Net als in vorige jaren gaat het tempo van de Nieuwsbrieven er in de 

zomermaanden een beetje uit. De eerstvolgende Nieuwsbrief wordt verwacht op 

woensdag 24 augustus. Daarna wordt weer de veertiendaagse frequentie 

opgepakt. 

Bestuur en secretariaat van de BVP wensen alle leden die de vakantie nog 
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tegoed hebben een heel prettige tijd toe. Wij hopen dat je de zorgen even los 

kan laten en kan genieten van je naasten en van wellicht een andere omgeving.  

Zoals al eerder gemeld, het secretariaat past deze zomer op de winkel en blijft 

dus bereikbaar. 

Tot de volgende Nieuwsbrief!  
 

 

  

  

   

 

Copyright © Branche Vereniging Projectinrichting. Alle rechten voorbehouden. 

 

Ons algemene e-mailadres is: 

info@bvprojectinrichting.nl 

 

Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? Update uw gegevens of meld u af. 

 

 

   

  

 


