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Van de voorzitter Lieuwe Steendam  
 

 

Dure tijden! 

 

Wat zien we zoal: 

• Minimumloon gaat in 2023 met 10% omhoog. 

• Beveiligers bijvoorbeeld krijgen 15% 

loonsverhoging. 

• Nieuwe interieurvakmensen kijken ook naar het 

loon, voor ervaren vloerenleggers wordt een 

hoger salaris geboden dan ooit tevoren. 

• ZZP’ers zijn duurder geworden. 

• Materiaalkosten stijgen door en er zijn nog 

steeds tekorten aan vele grondstoffen. 

• Diesel en benzine nog steeds duur ten opzichte 

van vorig jaar. 

• De prijzen van gas en elektriciteit gaan door het 

dak. 

• De prijzen van onze dagelijkse boodschappen 

stijgen snel. 

• Hoogste inflatie sinds 40 jaar: consument en 

klanten worden voorzichtiger. 

 

 

 

 

 

En dan zijn er ondernemers die de kostenstijgingen niet geheel 
kunnen doorberekenen aan de klant. Of begrijpelijkerwijs, niet 
bereid zijn om zonder meer contracten op langere termijn af te 
sluiten. Wat er in zo’n korte tijd kan veranderen is ongekend. Dit 
hebben we in ons land in tientallen jaren niet  meegemaakt. We 
volgen het nieuws en vooral wat het MKB en VNO-NCW hierin 
kunnen betekenen. Ze zijn natuurlijk al in gesprek met de 
overheid, verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over 
lezen. 

Toch moeten we ook blijven focussen op de problemen van de 
langere termijn. En vooral hopen dat we de inflatie kunnen 
beteugelen. Verwachten we dit jaar een inflatie richting de 10%, 
volgend jaar wordt de inflatie voorzichtig op 3,9% geschat. Enfin, 
we zullen het blijven volgen en hopen dat onze regering sneller 
reageert en handelt dan tot nu toe, zie wat er nu in Duitsland 
wordt opgetuigd. Ik wil natuurlijk niet alleen onze zorgen delen 
maar ook naar de positieve kanten blijven kijken. Maar dat 
positieve, wat betreft de komende tijd, is mede afhankelijk van de 
plannen van dit kabinet die het op Prinsjesdag gaat presenteren.  

Het bestuur van de BVP komt, na de vakantieperiode, aanstaande 
vrijdag weer bij elkaar, we zijn we dan te gast bij Progenta in 
Elst. En vergeet u niet op te geven voor onze ledenmiddag op 20 
september bij PPC in Wijk bij Duurstede!  

 

 

******************************************************************************************************************************************* 

 

 

 

 

Herinnering 

11, 12 en 13 september: De beurs InCoDa (Interieur collectie dagen). Op de gebruikelijke 

locatie, de Evenementenhal te Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ. 

De BVP is partner van de organisatie, naast INretail,  het Platform Parketbranche en het 

HMC. 

Tijdens de beursdagen vindt weer het Nationaal Kampioenschap woning- en 

projectstofferen plaats. 

Dit wordt gehouden op maandag 12 september van 10 tot 16 uur. Het betreft een 

kampioenschap tussen leerlingen van de bekende opleidingsinstituten. 

Veel leden van de BVP zullen als standhouder aanwezig zijn op deze beurs en ook de BVP 

zelf zal zich “ambulant presenteren”. 
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Sustainable Development Goals 

 

 

Ook in onze branche horen we 

steeds vaker over SDG’s. SDG 

staat voor Sustainable 

Development Goals.  

De 193 lidstaten van de 

Verenigde Naties (VN) hebben 

een ontwikkelingsagenda voor 

2015 – 2030 vastgesteld. 

Landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal 
niveau. In 2016 besloten onder meer de Europese Unie en de VN 
over hun inzet op de uitvoering van de doelen. De VN maakte in 
juli 2016 afspraken over hoe de voortgang kan worden gevolgd 
(monitoring) en gemeten (indicatoren). Op basis daarvan wordt 
de komende jaren gerapporteerd.  
 
Zo langzamerhand gaan wij ook op ondernemersniveau hiervan 
de invloed merken. Vandaar de aandacht die we hieraan willen 
schenken.  
In deze Nieuwsbrief zal daarom regelmatig de focus gericht 
worden op een aantal van deze 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen. 

We beginnen met de lijst van alle 17 doelen 

 

De agenda bestaat uit 17 doelen. Zij gelden in alle landen en voor 

alle mensen. Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Een 

einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en 

klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen  

 

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 
Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en 
duurzame landbouw 
Gezondheidszorg voor iedereen 
Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor 
iedereen 
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment 
van vrouwen en meisjes  
Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 
Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen 
Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen 
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 

 

Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 
Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam 
Duurzame consumptie en productie 
Aanpak klimaatverandering 
Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën 
Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit 
Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor 
iedereen 
Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te 
bereiken 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

 

Algemene ledenvergadering van de BVP op dinsdag 20 september 

Locatie: Plinten en Profielen Centrale, Weegmaat 3, 3961 NN 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 groot 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 

 

   
  

mailto:info@bvprojectinrichjting.nl
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Over Mia, Vamil en Object Carpet 

 

 

 

We nemen aan dat de meeste van onze leden 

bekend zijn met de mogelijkheid te 

investeren in milieuvriendelijke 

bedrijfsmiddelen en technieken. Dat kan via 

de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 

willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (Vamil). Uiteraard geldt dit niet 

alleen voor onze lidbedrijven, maar ook voor 

hun afnemers. Zo kregen wij bericht van ons 

lid Object Carpet dat 30 producten uit hun 

collectie zijn goedgekeurd om in deze 

regelingen te vallen. 

 

 

 

 

 

Object Carpet voegt daaraan toe:  

Design, duurzaamheid en gezondheid - deze waarden vormen al meer dan 50 jaar 

het fundament van OBJECT CARPET. De premiumfabrikant uit Denkendorf bij 

Stuttgart is gespecialiseerd in tapijtontwikkeling en richt zich in de productie 

nadrukkelijk op ecologische en gezondheidsbewuste aspecten. Die positieve 

instelling wordt nu actief ondersteund door de Nederlandse overheid. 

 

60 procent van ondernemers kan kostenstijgingen niet doorberekenen 
 

Naast consumenten hebben ook veel ondernemers dit 
jaar de prijzen voor energie en grondstoffen 
aanzienlijk zien stijgen. De helft van de ondernemers 
geeft inmiddels aan deze kostenstijgingen maar voor 
een klein deel te kunnen doorberekenen aan hun 
klanten. Daarbovenop geeft bijna 10 procent van de 
ondernemers aan dat zij de prijsstijgingen helemaal 
niet kunnen doorberekenen in hun tarieven. In de 
bedrijfstak cultuur, sport en recreatie zegt zelfs 80 
procent van de ondernemers kostenstijgingen voor 
een klein deel of helemaal niet door te kunnen 
berekenen aan hun klanten. Het niet kunnen 
doorberekenen van de kostenstijgingen betekent dat 
steeds meer ondernemers deze (gedeeltelijk) zelf 
moeten opvangen en daarmee dus interen op hun 
marges en reserves. Zo zien we nu al dat over het 
eerste half jaar van 2022 minder dan tweederde van de 
ondernemers een positief bedrijfsresultaat behaalde.  

 
 

Vanwege de huidige unieke onzekere economische omstandigheden 
(inflatie, energieprijzen, tekorten, vrees voor recessie) en het feit dat meer 
dan de helft van de ondernemers de kostenstijgingen niet kan 
doorberekenen, is het volgens MKB-Nederland en VNO-NCW van belang 
om met alle betrokken partijen tot een pakket aan afspraken te komen 
over verstandig economisch beleid.  
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Over retourafval 

 

 

We pikten via You tube een leuk item op over 

ons lid Gordijnenatelier Van der Lelie, gevestigd 

te Leiden. Je vindt het hieronder: 

 

Ben je benieuwd hoe Sjoerd van der Lelie en 

Martijn Braat omgaan met hergebruik van 

materialen binnen hun bedrijf? En wat zij met de 

subsidie hebben gedaan die zij hiervoor hebben 

ontvangen? 

 

Chris de Waard van Sleutelstad ging 

gistermiddag met hen en wethouder Yvonne van 

Delft in gesprek. Doe inspiratie op en bekijk hier 

de uitzending terug: https://lnkd.in/eQTBU3uJ 

 

******************************************************************************************************************************************* 

Voor wie het betreft 

Webinar 'Terugbetaling van uitgestelde belastingen' (voor ondernemers) 
29 september 2022 

Terugbetaling van uitgestelde belastingen en andere corona-

regelingen 

Hoe pak je het aan als ondernemer? Hoe kom je financieel 

gezond uit de corona-crisis? 

 

Op 29 september organiseren MKB-Nederland en VNO-

NCW van 15.30 tot 16.30 uur  een webinar over het terugbetalen 

van uitgestelde belastingen. Dit webinar is bedoeld voor 

ondernemers die vanaf 1 oktober 2022 uitgestelde belastingen 

moeten gaan terugbetalen. Ondernemers hebben daar 60 

maanden de tijd voor. 

  

September 2022 is een goed moment om de financiële situatie 

van je zaak onder de loep te nemen, zeker wanneer je je 

belasting moet terugbetalen vanaf 1 oktober en eventueel 

vervroegd wil aflossen. 

 

Na afloop van dit webinar: 

o weet je precies hoe het zit met terugbetalen van 
uitgestelde belastingen en hoe je dit kunt 
aanpakken; 

o ben je op de hoogte van mogelijke stappen die je zelf 
kunt zetten en, als je wilt, met je accountant kunt 
overleggen. En van wat deze eventueel extra voor je 
kan betekenen; 

o is vanuit de praktijkvoorbeelden en concrete 
aandachtspunten duidelijk wat je wel en juist niet 
moet doen naar verschillende schuldeisers en ken 
je je verplichtingen; 

o weet je hoe je in het zicht van een faillissement als 
mkb-bestuurder aansprakelijkheid met je privé-
vermogen kunt voorkomen; 

o ken je de mogelijkheden om inzicht te krijgen in je 
liquiditeit; 

o en kun je ook vooruitkijken en je perspectief 
bepalen. 

 Tijdens dit webinar wordt er ook de tijd genomen om korte 

vragen te beantwoorden. 

  

Sprekers  

o Lisa Kuijs - beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-

Nederland 

o Annet A.P. Houwaart-Nonhof AA – senior 

adviseur MKB, NBA 

o Frits Gill – landelijk vaktechnisch coördinator 

invordering Belastingdienst 

o Mr. Petra de Rijk – bedrijfsjurist, 

Auxiliumadviesgroep  

Aanmelden: https://www.mkb.nl/agenda/webinar-terugbetaling-
van-uitgestelde-belastingen-voor-
ondernemers?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-
Nederland&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail 

 

 

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 21 september 2022 

info@bvprojectinrichting.nl, Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 
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