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Van de voorzitter Lieuwe Steendam

De toekomst van de
branchevereniging.
Enige maanden geleden werd ik geïnterviewd
voor de MKB Nieuwsbrief en werd ook de vraag
gesteld: “hoe ziet u de toekomst van de
branchevereniging in het algemeen?”
Een deel van mijn antwoord was: “ik denk dat het
nodig is de jongeren te blijven activeren. Wij zijn
dan ook hard bezig ook de jongere ondernemers
aan te trekken.” In deze nieuwsbrief lees je dat
Floormasters uit Eibergen zich enthousiast heeft
aangesloten bij de BVP.

Maar ook om te vernemen hoe zij de toekomst zien van onze branche,
over nieuwe invalshoeken en om te leren van elkaar. Zowel de
senioren als de junioren in onze branche moeten met elkaar de
prioriteiten van de BVP voor nu en in de toekomst bepalen. Voor de
volgende bestuursvergadering van 28 oktober zullen we dit
onderwerp op de agenda zetten en jullie op de hoogte houden van de
te nemen stappen.
Nog even over creativiteit met vloermateriaal, in dit geval linoleum:
foto’s van het HMC te Rotterdam, waar leraar Jaap Stolze een mooi
golfmotief heeft gemaakt ter voorbeeld voor de leerlingen. En ook wat
werk van de leerlingen zelf, geïnspireerd door de schilder Piet
Mondriaan. Mooi vakwerk, mooi vak ook!

Maar ook zien we dat er inmiddels jongeren
staan te trappelen om het bedrijf over te nemen
van hun vader of om zelf te beginnen. Dat is
belangrijk voor de toekomst van ons vakgebied.
We willen ook hen graag betrekken bij de actuele
onderwerpen als circulariteit en het aantrekken
van vakmensen.

Zoals aangekondigd in een e-mail aan de leden zijn per 1 januari de bestuurders Wilco de Ruiter en Leroy Lutterman statutair
aftredend. Ook Rob Eijgelsheim is als lid van de Raad van Toezicht aan de beurt om af te treden. Alle drie kunnen worden
herverkozen en zijn daartoe bereid. Vanuit de leden van de BVP zijn geen tegenkandidaten genoemd zodat de genoemde personen
deel blijven uitmaken van Raad van Toezicht en bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari uit: Rob Eijgelsheim, Robert Kampschreur en Wilfred Koek

De leden van het bestuur zijn per 1 januari:

Lieuwe Steendam
voorzitter

William Snoeren
vice voorzitter

Wilco de Ruiter
penningmeester

Jolanda vd Spiegel

Monique Zuure

Mark Jongkind

Leroy Lutterman
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Invoering aanschafbelasting
bestelauto’s nauwelijks effect op CO2uitstoot

De invoering van een aanschafbelasting (bpm) per 2025 op een
diesel bestelauto heeft nauwelijks effect op het terugdringen van
de CO2-uitstoot. Elektrische modellen zijn voor een meerderheid
van de ondernemers namelijk nog geen reëel en rendabel
alternatief, waardoor ook ná invoering van de aanschafbelasting
ondernemers komende jaren massaal kiezen voor een diesel
bestelauto. De door het kabinet beoogde elektrificatie van het
wagenpark wordt hierdoor niet versneld. Dat en meer blijkt uit
een enquête van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking
met acht brancheorganisaties. Volgens Jacco Vonhof, MKBNederland-voorzitter, rekent het kabinet zich dus ten onrechte
rijk. ‘Ondernemers zijn voor hun werk afhankelijk van hun
bestelauto. Het gaat hier daarom louter om een
lastenverzwaring en die moet van tafel.’
Verbrandingsmonitor
Het kabinet gaat per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op
bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht
met de maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en
bovenal de elektrificatie van het bestelautopark te versnellen.
Door de maatregel wordt een nieuwe diesel bestelauto
gemiddeld 11.000 euro duurder. ‘Daar komt als complete
verrassing van afgelopen Prinsjesdag per 2025 ook nog eens
een extra verhoging van de wegenbelasting (mrb) voor
ondernemers bovenop. Daarmee wil het kabinet in vijf jaar ruim
500 miljoen euro ‘ophalen’. Het mkb is de ruggengraat van de
economie en deze ondernemers willen zelf ook elektrificeren,
maar als de kosten zich alleen maar opstapelen en er geen
alternatieven zijn, komt dat niet dichterbij. Daarom roepen we
Kamer en kabinet op om samen te werken aan alternatieven die
verduurzaming versnellen én het investeringsvermogen van het
mkb op peil houden.’
Contraproductief
Uit de enquête onder bijna 1.000 ondernemers met bestelauto’s
blijkt dat ook bij het wegvallen van de bpm-vrijstelling, opgeteld
84 procent alsnog kiest voor diesel: 48 procent geeft aan langer
door te blijven rijden in hun ‘oude’ bestelauto, 27 procent
importeert een jonge gebruikte diesel uit het buitenland en 9
procent schaft een nieuwe diesel bestelauto aan.

Slechts 9 procent van de ondernemers investeert in een nieuwe
elektrische bestelauto. Volgens Vonhof laten deze uitkomsten
zien dat deze kabinetsmaatregel contraproductief werkt. ‘Het
maakt de klimaatwinst die het kabinet incalculeert erg onzeker.’
Elektrisch nog niet altijd geschikt
Volgens Vonhof is de noodzaak om te verduurzamen van groot
belang en willen ondernemers hier echt hun bijdrage aan
leveren. Een elektrische bestelauto is de komende jaren echter
voor slechts 16 procent een goed alternatief, terwijl dit voor 27
procent nog niet duidelijk is. Maar liefst 57 procent geeft aan dat
‘elektrisch’ voorlopig niet geschikt is voor hun
bedrijfsactiviteiten. De ontwikkeling van de elektrische
bestelautomarkt gaat snel, maar vooral voor ondernemers die
hun bestelauto vaak zwaar moeten beladen en/of grotere
afstanden moeten afleggen, zijn de nog vaak kleinere actieradius
en het ontbreken van een robuust ‘snellaadnetwerk’ de
beperkende factoren. Ook is onzeker hoe de beschikbaarheid
van elektrische bestelauto’s en aanschafprijs zich komende tijd
ontwikkelen, nu grondstoffen voor onder meer accu’s steeds
schaarser worden.
Verlengen aanschafsubsidie
Het verlengen van de huidige aanschafsubsidie op de aankoop
van een elektrische bestelauto (SEBA regeling) kan helpen om
meer ondernemers over de streep te trekken. In dat geval
overweegt 22 procent van de ondernemers de aankoop van een
elektrische bestelauto boven een diesel. Maar dan nog houdt 64
procent vast aan de keuze voor een diesel en blijft 15 procent
onzeker.
Betere alternatieven
De [organisaties] willen dat het kabinet een pas op de plaats
maakt met het proces van het invoeren van een bpm op
bestelauto’s en kijkt naar alternatieve oplossingen die
effectiever werken en ook de beoogde inkomsten borgen.
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Nieuws uit de vereniging
Nieuw lid.
De firma Floormasters te Eibergen is ons 132ste lid.
Contactpersoon is Demy Schaafsma. Van harte welkom.
En Jeannette en Rob Boon betrokken per 1 oktober
een nieuw pand in Krimpen aan den IJssel. Proficiat!

Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor in de agenda; de Nieuwjaarsbijeenkomst
2023 is gepland voor dinsdag 24 januari. Op
verzoek van het bestuur bij Progenta te Elst.
Bijzonderheden volgen.
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In de vorige Nieuwsbrief beschreven we de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, vastgesteld
door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties.
We gaan vandaag iets dieper in op no. 12 van de 17: Duurzame consumptie en productie

Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) moet ervoor zorgen
dat we de druk op de aarde sterk verlagen. Door duurzamer
gebruik van grondstoffen worden we er minder afhankelijk van,
verkleinen we onze voetafdruk en houden we de aarde leefbaar.
De wereldbevolking groeit hard. We zijn nu met 7,5 miljard, en
dat aantal zal in 2050 opgeklommen zijn naar tien miljard. We
hebben wel drie planeten nodig om die hoeveelheid mensen te
laten leven zoals we dat nu doen. Er moet dus iets drastisch
veranderen in de manier waarop we consumeren en
produceren.

Hoe staat Nederland ervoor?
Op het gebied van grondstoffenverbruik doen we het goed: we
gaan er relatief erg efficiënt mee om. Per inwoner zijn de we de
afgelopen jaren steeds minder materialen gaan gebruiken. En
we zijn ook een uitblinker in recyclen. Kortom: we zetten
behoorlijk goede stappen richting een circulaire economie. Wel
moeten we minder afval produceren. Want bedrijven
produceerden er in 2017 juist meer van dan in 2016, volgens
cijfers van het CBS. En ook particulieren gooien hier
verhoudingsgewijs veel weg.

Waar staan wereldwijd?
Nog niet waar we moeten staan, dat is helder. Op dit moment
wordt wereldwijd bijvoorbeeld een derde van onze
voedselproductie erspild. Dat moet in 2030 gehalveerd zijn ten
opzichte van 2015. En we vervuilen onze zoetwatervoorraad in
een heel hard tempo.
Hoopgevend is dat bijna honderd landen actief beleid voeren op
deze SDG. Allerlei maatregelen moeten er zorgen dat duurzame
consumptie en productie de nieuwe norm worden. We moeten
simpelweg wereldwijd onze goederen slimmer produceren:
genoeg om de bevolkingsgroei bij te houden, met zo min
mogelijk grondstoffen. Circulariteit is het sleutelwoord, waarbij
we grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en ons afval een
tweede leven geven.

Hoe gaan we het doel halen?
In 2050 moet Nederland een ‘volledig circulaire economie’ zijn.
Dat is het doel van de overheid. Alles draait om duurzamer
consumeren, duurzamer próduceren en optimaal recyclen.
Iedereen in de productieketen moet dan wel weten hoe: van
producent tot consument, en alles daartussen. Onder meer de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt eerste hulp bij
het zetten van circulaire stappen.

BVP Monitor bedrijven
De afgelopen week is aan de leden per e-mail gevraagd deel te nemen aan een korte enquête
over de verwachtingen voor het komende kwartaal en het eerste halfjaar 2023. Nu is er niets
moeilijker dan dat in deze onzekere tijden, waar een aantal crises diepgaande effecten heeft, de
Oekraïne oorlog een grote rol speelt en er een zekere politieke instabiliteit is.
Dus er is op alle terreinen grote onzekerheid.
Daarom juist nu deze monitor om te peilen hoe de leden tegen deze situatie aankijken.
Een 25 tal leden reageerde tot op heden; we hopen dat we meer respons krijgen. De e-mail zal
daarom binnenkort nog eens als herinnering worden verzonden

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 19 oktober 2022
info@bvprojectinrichting.nl, Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft

