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Cor en zijn Band met het Milieu

Registratie van de ingenomen autobanden
verplicht: hoe dan?
De basis van het Besluit beheer autobanden is: 1x oud voor 1x
nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald, kan een gebruikte autoband kosteloos
worden ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Hiervoor moet
de oud-voor-nieuw te verantwoorden zijn in de administratie.
Sinds 2004 is het verplicht om het aantal ingenomen banden te
registreren. Daarmee is de herkomst van de band die onder de
RecyBEM-regeling wordt ingezameld te verifiëren. Een aparte
administratie hiervoor opzetten is niet nodig. Hoe kunt u de
inname registreren?
RecyBEM probeert de administratieve lasten voor ontdoeners
zoveel mogelijk te beperken door voor de verantwoording van
de bandenbalans aan te sluiten bij de gevoerde administratie.
“Ontdoeners hoeven geen specifieke RecyBEM-administratie op
te zetten. Om de betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage
autobanden en de inname van banden in de administratie te verantwoorden, beoordeeld RecyBEM de aanwezige administratie,”
zegt Joost Kester Jacobs, COO van RecyBEM. “Vaak kan met kleine
aanpassingen de oud-voor-nieuw in de administratie inzichtelijk
gemaakt worden. Een aantekening op een aanwezige verkoopfactuur kan bijvoorbeeld al voldoende zijn om te voldoen aan de
wettelijke plicht tot innameregistratie.”

Innameregistratie: Registreer de inname
van autobanden per klant, bijvoorbeeld op de
verkoopfactuur van de gemonteerde banden.
Laat u evenveel RecyBEM-banden inzamelen als waarvoor in uw
administratie aantoonbaar is dat de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald? Registreert u het aantal ingenomen banden?
Ondertekent een gemachtigd persoon alle RecyBEM-begeleidingsbonnen voor het juiste aantal ingezamelde RecyBEM-banden
overeenkomstig uw innameregistratie? Kortom, is uw oud-voornieuw-balans sluitend? Wij bedanken u voor uw bijdrage aan een
schoner milieu, want mede dankzij u slingeren er geen oude autobanden rond in de natuur, wordt de uitstoot van CO2 vermeden
en worden grondstoffen bespaard.
Meer informatie? www.recybem.nl. Heeft u vragen? Wij helpen u
graag! Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 070 444 06 32.
U kunt ook een e-mail sturen naar bem@recybem.nl.

voor een ci rculai re toekomst.
RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
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Deal!
Een goede deal is goud waard. De beste deals worden vaak in
relatieve stilte beklonken, of ze gaan juist met veel bombarie gepaard.
Dat verschilt nogal per deal. En ook per branche. Eentje in de
buitencategorie bombarie is de voetbalbranche, waar de Messi’s en
de Ronaldo’s voor de nodige trammelant zorgen, zelfs nog voordat
er sprake is van een mogelijke deal. Dat doen we in de banden- en
wielenbranche anders.

Vereniging
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04 VACO Coronamonitor
07 VACO najaarscampagne
08 VACO MVO+, certificaat met
meerwaarde
16 VACO branchestandaard:
vakmanschap medewerkers
formaliseren

26 Het pensioenfonds en
risicospreiding

Branche

Na een intensief en constructief traject hebben cao-partijen in onze
branche aan het einde van de zomer een goede deal gesloten over
een nieuwe cao. Geen voorpagina’s, geen tv, geen ‘trending topic’ op
Twitter. Wel een goede deal, die door de leden van VACO en de leden
van de vakbonden is omarmd. Een mooie deal waar ondernemers en
hun vakmensen mee verder kunnen. Zo’n deal brengt behalve een
loonsverhoging en een extra maatregel voor fysiek zware beroepen
vooral ook de rust in de branche die we allemaal goed kunnen
gebruiken. Zonder bombarie, dat past bij ons.

11 Meer auto’s op banden
met verschillende seizoenscategorieën
12 RecyBEM: van ‘disbalans’ naar
‘in balans’
20 Banden en wielen voor EV’s
24 Positieve gebruikerservaringen
met de Hunter teststraat

Uit onze Coronamonitor blijkt dat de impact van corona op onze
bedrijfstak sinds het voorjaar gestaag afneemt. Dat is natuurlijk heel
positief. Tegelijkertijd is belevering door (toe)leveranciers branchebreed
een groot probleem. Gelukkig lijkt de impact hiervan wel iets af te
nemen, maar het is met ruime voorsprong nog altijd de grootste zorg.
Helaas geen beste deal, zou je kunnen zeggen. En ondanks dat, is het
vertrouwen van ondernemers in een goede afloop toch onverminderd
groot. Dat vertrouwen neemt zelfs verder toe, ook nu de ondersteuning
van de overheid is stopgezet en het einde van de financiële
steunmaatregelen is bereikt.

Juridisch

Met deze aanhoudende positieve tendens is de twintigste VACO
Coronamonitor na anderhalf jaar monitoren de laatste. Op deze plek
geef ik graag een luid applaus voor de vele trouwe deelnemers.
Het is dankzij hun bijdrage dat onze bedrijfstak en heel veel andere
geïnteresseerden van waardevolle inzichten zijn voorzien. Meedoen
zonder bombarie. Niet alleen een goede deal is goud waard, dat zijn de
leden voor VACO ook.

14 The Legal Department VACO’s
nieuwe huisadvocaat
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VACO CORONAMONITOR

OP WEG NAAR ‘NORMALE’ TI
Het einde van het coronatijdperk lijkt, onder voorbehoud, in zicht.
De VACO Coronamonitor laat zien dat de impact van het coronavirus
op de bedrijfsvoering afneemt en dat het vertrouwen toeneemt.

Zelfs in het minst
getroffen segment
(lichtmetalen wielen)
ervaart één op de vijf
respondenten een
verslechtering van
de beschikbaarheid
en/of levertijden.

De impact van corona op de banden- en wielenbranche laat al lange
tijd een dalende trend zien. Op 1
oktober heeft de overheid een punt
gezet achter de financiële steunmaatregelen voor verreweg de meeste
ondernemers. De overheid bouwt
de corona-beperkingen af, zoals de
anderhalvemetermaatregel waarvan
inmiddels afscheid is genomen. Mede
dankzij de hoge vaccinatiegraad verwacht ‘Den Haag’ ook de resterende
maatregelen op een relatief korte
termijn te kunnen afschaffen. Als

reactie op deze ontwikkelingen heeft
VACO de Coronamonitor afgesloten,
na een intensieve reeks van 20 enquêtes in anderhalf jaar tijd. Als er
onverhoopt ontwikkelingen zijn die de
samenleving en de banden- en wielenbranche raken, dan kan VACO de
Coronamonitor in aangepaste vorm
herintroduceren.

Dalende impact
De impact van het coronavirus
op de bedrijfsvoering daalt al sinds
maart, met uitzondering van bele-

BESCHIKBAARHEID – LEVERTIJDEN TEN OPZICHTE VAN DE ‘NORMALE’ SITUATIE,
VOLGENS RESPONDENTEN DIE ACTIEF ZIJN IN HET SEGMENT
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(veel) slechter

Geen verschil

(veel) beter

Bedrijfswagenbanden (truck)

72%

25%

3%

Landbouwbanden

67%

29%

4%

Personen- en bestelwagenbanden zomer

47%

53%

-

Personen- en bestelwagenbanden winter/allseason

43%

57%

-

Industriebanden

34%

66%

-

Stalen wielen

28%

72%

-

Lichtmetalen wielen

20%

80%

-

| VACO Nieuws oktober 2021

veringsproblemen door (toe)leveranciers (zie grafiek). In de laatste
Coronamonitor (1 - 8 september)
daalde het percentage respondenten
dat kampt met beleveringsproblemen
voor de eerste keer sinds de jaarwisseling. Dat kan een tijdelijke verbetering zijn, of een eerste aanzet tot een
verdere daling.
In Coronamonitor 20 stond ‘minder
liquiditeit’ voor de eerste keer sinds
januari 2021 weer in de impact-top
vijf. Deze opmars is te verklaren door
de voor veel respondenten rustig
verlopen zomerperiode en daarnaast
de inkoop van winterbanden voor de
bandenwissels.

Beleveringsproblemen in elk
segment
Coronamonitor 20 ging dieper in op
de beleveringsproblemen die VACOleden ervaren. Deze problemen zijn
het gevolg van een aantal ontwikkelingen waarvan de gevolgen in een
groot deel van de wereld voelbaar
zijn. Denk aan vertragingen van
zeecontainers en containerschepen en aan fabrieken die tijdens de
corona-uitbraak een periode stillagen. De gevolgen zijn een geringere

VERENIGING

JDEN

Elk banden- en wielensegment wordt
getroffen door problemen met beschikbaarheid en/of levertijden, zo bleek
uit de resultaten van Coronamonitor
20. Bedrijfswagenbanden voor trucks
vormen volgens de enquête het grootste probleem; van de respondenten
die actief zijn in dit segment ervoer
44 procent de beschikbaarheid als
‘slechter’ en 28 procent zelfs als ‘veel
slechter’. In totaal was dus 72 procent
negatief gestemd.

IMPACT CORONAVIRUS OP BEDRIJFSVOERING
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beschikbaarheid, langere levertijden
en hogere prijzen. Bedrijven in onze
branche moeten op zoek naar geschikte alternatieven als een band of
wiel niet leverbaar is en ze moeten
hun klanten informeren dat ze soms
de toegezegde levertijden niet kunnen
respecteren. Dat leidt tot extra werk
en discussies.
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■ Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers
■ Minder klanten

Toenemend vertrouwen
Ondanks een gemiddeld geschat
omzetverlies van 20 procent geeft
88 procent van de respondenten in
Coronamonitor 20 aan (veel) vertrouwen te hebben dat hun bedrijf
door de coronacrisis komt. Dat is het
hoogste percentage sinds september
2020. VACO-leden ervaren het glas
overwegend als halfvol, ondanks de
stopzetting van de financiële steunmaatregelen.
Veel leden kampen naar verwach-
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■ Minder werk in de werkplaats
■ Orderportefeuille minder gevuld

De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering daalt al

ting nog lang met de naweeën van
de coronacrisis, zelfs als ‘corona’
over enkele maanden uit ons leven
is verdwenen. Denk aan de gevolgen van de lockdowns, zoals het
massale thuiswerken dat leidde tot
minder woon-werkverkeer. Volgens
het CBS nam de afgelegde afstand
met personenwagens in 2020 met
20 procent af ten opzichte van 2019.
Dat betekent dat het langer duurt
voordat de banden van de gemiddel-

sinds maart, met uitzondering van beleveringsproblemen door
(toe)leveranciers.

de personenwagen aan vervanging
toe zijn. Voor VACO-leden actief in
de segmenten bestelwagenbanden
en vrachtwagenbanden is er beter
nieuws. Bestelwagens legden volgens
het CBS ruim vier procent minder
kilometers af, het totale kilometrage
van vrachtwagens bleef zo goed als
gelijk.

VACO Nieuws oktober 2021

| 5

BEVRIJD HET

VERMOGEN

VAN UW TRACTOR

Fo r r e z N e d e r l a n d • M i d d e l k a m p s ewe g 7 - 5 3 1 1 P C G a m e r e n
Voor meer info: www.forrez.com - T 057 22 90 70
T + 3 1 ( 0 ) 41 6 6 9 3 3 5 5 • n e d e r l a n d @ fo r r e z .c o m • w w w.fo r r e z . n l

Vaco Advertentie 193x137.indd 1

28-09-21 10:03

WINTER & ALL SEASON T/M 22 INCH!
VOOR UHP – SUV – LT – 4X4

PRO WINTER

SUREGRIP A/S

SUREGRIP A/S VAN

Van den Ban Autobanden BV
Our tyres travel the world
Vaco Advertentie 193x137.indd 1

Ravenseweg 13M
3223 LM Hellevoetsluis
Nederland

0181 - 331 444
info@vandenban.nl
www.vandenban.nl
22-09-21 11:52

VERENIGING

VACO Najaarscampagne
WELKOM BIJ DE VACO-BANDENSPECIALIST

WELKOM BIJ DE
VACO-BANDENSPECIALIST

Onderdeel van het promopakket:
een mini-displayzuil voor op de balie.

ALLES OVER WINTERBANDEN EN WIELEN
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Wintertijd = tijd voor seizoens-bandenwissels. VACObandenspecialisten hebben de promotiepakketten van
de campagne De Bandenwisselweken ontvangen en de
Winterspecial op hun leestafel liggen. Tip: maak online
gebruik van de VACO campagne-afbeeldingen.

In de Winterspecial (bijgesloten bij
deze VACO Nieuws) staat veel informatie voor uw klanten over veilig autorijden in het najaar en het winterseizoen. Er staat een actueel overzicht in
van de Europese wet- en regelgeving
voor winterbanden en sneeuwkettingen, voor personen- en bedrijfswagens. En tips voor de aanschaf en het
onderhoud van lichtmetalen wielen.
In het promopakket dat VACObandenspecialisten hebben ontvangen, zit een pakket met Winterspecials
in een toonbankdisplay. Bied de
Winterspecial actief aan, zodat uw

klanten deze thuis rustig kunnen lezen.
Naast de Winterspecials zit in het
promopakket een mini-displayzuil voor
op de balie.

09-09-21 16:47

debandenwisselweken.nl. Daar
kunnen ze via de dealerlocator snel en
gemakkelijk de VACO- bandenspecialist in hun buurt vinden.
Op VACO.nl (thema ‘Verenigd ondernemen’, dossier Campagnes) kunnen
VACO-leden de campagne-afbeeldingen downloaden voor gebruik
op social media of uw eigen website. Houd onze nieuwsberichten in de
gaten voor extra informatie.

Online campagne
VACO-bandenspecialist
In oktober is ook de onlinecampagne
gestart op social media (Facebook
en Instagram), met een hoofdrol voor
de VACO-bandenspecialist. Deze
campagne is een interactieve quiz
waarmee deelnemende automobilisten
kans maken op een set banden. Na
het voltooien van de quiz worden de
automobilisten doorverwezen naar

MEER INFORMATIE
Website debandenwisselweken.nl
Op de campagnewebsite vinden uw klanten
onder andere:
• Actueel overzicht wet- en regelgeving
winterbanden en sneeuwkettingen Europa
(personen- en bedrijfswagens)
• Dealerlocator: zoek een VACObandenspecialist bij u in de buurt.
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ZAKELIJKE MARKT VRAAGT NAAR UW MVO-BELEID

VACO MVO , CERTIFICAAT
MET MEERWAARDE
+

Het ‘VACO Erkend’-keurmerk bestaat sinds 2002. Sinds 2018 is dat aangevuld
met het VACO MVO+ certificaat. Euromaster, KwikFit en Profile vertellen over
hun ervaringen. “Het eisenpakket is heel realistisch.”
Pieter Bikker (KwikFit) zag in de zakelijke markt dat allerlei MVO-zaken
steeds meer aandacht kregen.
“Zakelijke klanten vinden het prettig
om te vertrouwen op een MVOcertificering”, zegt hij. Ook Euromaster
en Profile Car & Tyreservice merkten
dat leasemaatschappijen en transporteurs in tenders steeds vaker naar een
MVO-certificaat vroegen. Niek Kraak

8
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(Profile Car & Tyreservice): “Die bedrijven zijn zelf MVO-gecertificeerd en ze
willen dat hun toeleveranciers dat ook
zijn.”

Een eigen label
In de praktijk bleken de basiseisen
van ‘VACO Erkend’ voor die grote
zakelijke ondernemers niet meer
concreet genoeg. Pieter Bikker: “En

ook niet van voldoende MVO-niveau.
In 2018 werd voor VACO bandenservicebedrijven de certificering ‘VACO
MVO+’ gelanceerd, als aanvulling op
het bestaande keurmerk en daarmee
werd het gat gedicht.” VACO is met
Profile, Euromaster, KwikFit en een
vertegenwoordiger van de onafhankelijke bandenservicebedrijven in gesprek
gegaan. Uit dat initiatief is het eigen

VERENIGING

VACO MVO+ label voortgekomen. Er
is namelijk al een ISO 26000-normering en een VCA-certificaat dat over
veiligheid en milieu gaat, maar het
leek VACO beter om ‘VACO Erkend’
als basis te nemen en vervolgens toe
te voegen wat relevant is. Met een
eigen VACO MVO+ label voorkomt de
branche dat betrokkenen in de banden- en wielenbranche hun eigen plan
trekken en dat commerciële instanties
daar profijt uit halen. Elke vestiging van
Euromaster, KwikFit en Profile is VACO
MVO+ gecertificeerd en wordt daarop
regelmatig gecontroleerd. Daarnaast
is een aantal zelfstandige bandenservicebedrijven inmiddels MVO+
gecertificeerd.

Realistische eisen
De certificering is vrijwillig en staat
open voor alle VACO bandenservicebedrijven. Niek Kraak: “Ik vind
het eisenpakket heel realistisch. Met
enige begeleiding kunnen bedrijven
aan de eisen voldoen. Maximaal resultaat tegen minimale inspanning.” De
certificering vindt plaats aan de hand
van een vragenlijst. Jannis Lootens
(Euromaster): “Die vragenlijst is gericht
op de activiteiten in de banden- en
wielenbranche. Je hoeft dus niet, zoals
dat met ISO 26000 het geval is, allerlei vragen te beantwoorden die jouw
bedrijf of jouw activiteiten niet of nauwelijks raken. Het gaat om zaken waar
bandenservicebedrijven dagelijks mee
te maken hebben.”

Professionaliteit telt
De omvang van het bedrijf - veel
of weinig personeel - maakt niet
zoveel uit, de professionaliteit wel.
Niek Kraak: “Het label gaat ook over
veiligheid en dat heb je als VACO
Erkend-bedrijf sowieso al op orde.
Hetzelfde geldt voor de RI&E, dat
voor een deel in de VACO-eisen en
de wettelijke verplichting zit.” Pieter

Bikker: “Het kan zijn dat je alleen
een lijst afwerkt en vinkjes zet, maar
misschien moet je aan het werk. Dat
is voor iedere onderneming anders.
Wij hadden veel zaken al voor elkaar,
omdat we op basis van ISO 26000
al een actief MVO-beleid hadden.”
Ook volgens Jannis Lootens baseert
de vragenlijst zich deels op zaken
die je toch al geregeld moet hebben,
zoals wettelijke voorschriften. Edo
Wiggers (Euromaster): “We gebruiken
de certificeringseisen daarom ook om
iedereen scherp te houden.”

Vrijwillige
certificering staat
open voor alle

Moet je investeren?

VACO banden-

Kost het veel geld? Pieter Bikker:
“Dat hangt af van je uitgangspositie,
maar over het algemeen hoef je geen
geld te investeren. Het is vooral een
investering in tijd. Als het jou veel tijd
kost om te voldoen aan MVO+, dan
weet je dat je er veel van geleerd hebt
en dat je jouw organisatie verder hebt
geholpen. Dan is de meerwaarde extra
groot.” Veel investeringen verdienen
zich bovendien snel terug. Jannis:
“Energiebesparing levert immers
gewoon geld op.”

servicebedrijven.

Concrete voorbeelden
Een paar voorbeelden. Pieter Bikker:
“Een vraag die wordt gesteld: ‘Wordt
er invulling gegeven aan duurzame
inzetbaarheid en het bieden van
kansen aan mensen die moeilijk een
baan kunnen vinden?’ Of deze: ‘Zijn
of worden er stappen genomen om
het gas-, water- en elektriciteitsgebruik
te verlagen?’ Je zou ledverlichting en
verlichtingssensoren kunnen monteren.” Bedrijven moeten duidelijk maken
wat ze aan energiebesparing doen.
Dat kan variëren van het monteren van
verlichtingssensoren tot het ‘s nachts
uitschakelen van de compressor.

“Doe het voor jezelf”
Voor de audit komt een controleur van

vibber langs. Pieter Bikker: “De adviseur helpt je bij de audit; er komt geen
politieagent langs.” KwikFit, Profile
en Euromaster vinden de begeleiding
door vibber pragmatisch en raden andere ondernemers aan om zich MVO+
te laten certificeren. Niek Kraak vindt
dat je het nu op vrijwillige basis moet
doen, want in de toekomst zou MVO
wel eens verplicht kunnen worden.
Pieter Bikker: “Voor de zakelijke klant
wel, maar voor de gemiddelde consument zal een MVO-certificaat niet
snel een reden zijn om ergens klant
te worden. Eigenlijk zou je het voor
jezelf moeten doen. VACO MVO+ is
een hulpmiddel om het bedrijf te professionaliseren en naar de toekomst te
brengen. Als je wacht op wetgeving,
loop je achter de muziek aan.”

MEER INFORMATIE
• VACO.nl, thema ’Maatschappij en
duurzaamheid’, dossier Duurzaamheid
• VACO.nl, thema ‘Verenigd ondernemen’,
dossier Verenigingszaken
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BRANCHE

VERSCHILLENDE SEIZOENSCATEGORIEËN

Gemixte montage
is veiligheidsrisico
Zomerbanden, winterbanden
en vierseizoenenbanden verschillen qua compound, profiel en dus gedrag. Een mix
van banden met verschillende
seizoenscategorieën heeft
een negatieve invloed op het
voertuiggedrag en daarmee
op de verkeersveiligheid.

Het aantal auto’s dat op banden met
verschillende seizoenscategorieën rijdt
(zomer-, winter- of vierseizoenenbanden) neemt toe. De belangrijkste reden
is de populariteit van vierseizoenenbanden. Onderzoek naar het keuzeproces onder particuliere auto-eigenaren bij de aankoop van autobanden,
in 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, liet zien dat destijds 15
procent van de autobezitters vierseizoenenbanden had. Tegelijkertijd gaf
32 procent van de automobilisten zonder winterbanden aan dat zij de kans
groot achtten dat zij binnen twee jaar
nieuwe vierseizoenenbanden zouden
aanschaffen.
Automobilisten die kiezen voor vierseizoenenbanden in plaats van hun
huidige zomer- of winterbanden, laten
over het algemeen niet in één keer vier

nieuwe vierseizoenenbanden monteren.
Op het moment dat de banden op één
as aan vervanging toe zijn, schaffen ze
twee vierseizoenenbanden aan. Pas
op het moment dat de banden op
de andere as aan vervanging toe zijn,
kiest de automobilist ook voor deze
as voor vierseizoenenbanden. In de
tussentijd rijdt de auto dus op banden
met verschillende seizoenscategorieën.
In het Rolling Wheel-onderzoek uit
2019 onderzocht VACO de technische
staat van banden van bedrijfswagens
tot 6 ton. Een conclusie luidde dat 8,6
procent van de voertuigen uit de steekproef op banden met minstens twee
verschillende seizoencategorieën reed.

Optimale keuze: vier dezelfde banden
Vertegenwoordigers van bandenfabrikanten en bandenimporteurs is
gevraagd naar hun standpunt. Zonder
uitzondering raden zij gemixte montage
af. Bridgestone vindt het bijvoorbeeld
niet wenselijk om een voertuig van
verschillende typen banden op de
voor- en achteras te voorzien. Dat
meldt Nick Deloose van Bridgestone
EMIA. Goodyear denkt er net zo over.
“Met uitzondering van de auto’s die
zijn ontworpen met verschillende bandenmaten per as, adviseren wij te allen
tijde vier banden met dezelfde maat en

LICHTE BEDRIJFSWAGENS VOORZIEN
VAN BANDEN MET VERSCHILLENDE
SEIZOENSCATEGORIEËN
Verschillende
seizoencategorie

Verschillende seizoencategorie op één as

8,6%

2,5%
Bron: Rolling

van hetzelfde type te monteren”, aldus
Ton van Elewout (Goodyear Tires
Netherlands). Jurgen Hooijmaijers
(Yokohama Nederland) is het helemaal
met hem eens. “Yokohama adviseert
om rondom dezelfde profielsoort (zomer, winter of allseason) te monteren.”

Wheel 2019 onderzoek naar de
technische staat
van banden onder
lichte bedrijfswagens in Nederland

De genoemde vertegenwoordigers
van bandenfabrikanten en bandenimporteurs hebben dus een eensluidend
advies voor automobilisten die voor
vierseizoenenbanden kiezen: laat altijd
vier vierseizoenenbanden monteren.

MEER INFORMATIE
• GfK-rapport ‘Keuzeproces aankoop
autobanden’: VACO.nl (Branchegegevens,
Onderzoeken)
• TIP: VACO.nl, thema ‘Banden en
verkeersveiligheid’, Dossier TIP

VACO Nieuws oktober 2021
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EÉNMAAL OUD VOOR ÉÉNMAAL NIEUW

RECYBEM: VAN ‘DISBALANS’
NAAR ‘IN BALANS’
RecyBEM zamelde vorig jaar 1,5 miljoen banden méér in dan er banden op
de markt kwamen waarvoor afvalbeheersbijdrage was afgedragen. RecyBEM
wil de balans terug, om de gestructureerde en kosteloze bandeninzameling te
blijven garanderen.
De basis van het Besluit beheer
autobanden is: éénmaal oud voor
éénmaal nieuw. Bij verkoop van een
band waarvoor de wettelijke afval
beheersbijdrage is betaald, kan
een gebruikte band kosteloos wor
den ingezameld. Dat klinkt simpel.
Toch is er in de praktijk een aantal
aandachtspunten. Er is een aantal
lekstromen waarmee RecyBEM, de
uitvoeringsorganisatie van het Besluit
beheer autobanden, aan de slag is
gegaan. En dat is belangrijk, want in
2020 zijn er 1,5 miljoen méér banden
onder de RecyBEMregeling inge
zameld dan er banden op de markt
gebracht zijn met betaling van de
wettelijke afvalbeheersbijdrage. Joost
Kester Jacobs, COO RecyBEM en
verantwoordelijk voor de uitvoering
van het RecyBEMsysteem, noemt
het een uitdaging voor ons allemaal.
“Als we allemaal onze verantwoor
delijkheid nemen, kunnen we de ge
structureerde en kosteloze inzameling
van alle autobanden uit de vervan
gingsmarkt blijven garanderen en
de weg naar de circulaire economie
vervolgen.“

Disbalans groter dan ooit
Vorig jaar zijn er onder de RecyBEM
regeling 9,5 miljoen banden kosteloos
ingezameld. Tegelijkertijd kwamen
er circa 8 miljoen banden op de
Nederlandse markt waarvoor de
wettelijke afvalbeheersbijdrage is
afgedragen. Dat levert een ‘gat’ in
de balans op van 1,5 miljoen ban

12
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den. Kester Jacobs: “We hebben in
Nederland een van de beste inzamel
systemen, een systeem waar we best
trots op mogen zijn. En dat willen
we graag zo houden. Een te grote
onbalans is dan onwenselijk. We zien
al acht jaar op rij dat er meer banden
worden ingezameld dan dat er op de
markt geplaatst worden, maar nog

niet eerder was het verschil zo groot.”
De coronacrisis speelt een rol in dit
grote verschil. Bedrijven en consu
menten hielden een grote schoon
maak, wat zorgde voor een hoog in
zamelaantal. Aan de andere kant was
het rustiger op de weg en wisselden
minder voertuigeigenaren hun ban
den. Kester Jacobs: “De negatieve

BRANCHE

Campagnes en onderzoeken
RecyBEM zet zich in om de betaling
van de wettelijke afvalbeheersbijdrage van banden die onder het
Besluit beheer autobanden vallen te
realiseren. RecyBEM wil daarmee
tegelijkertijd een gelijk speelveld
waarborgen. Kester Jacobs: “Sinds
juli 2015 is betaling van de wettelijke
afvalbeheersbijdrage autobanden
verplicht voor nieuwe en gebruikte
banden die voor de eerste keer op
de Nederlandse markt geplaatst worden. Het gaat dan om banden voor
personenwagens en bedrijfswagens
tot 3.500 kg uit de vervangingsmarkt
en om banden voor caravans en
aanhangwagens. We voeren op
dit moment diverse campagnes
en er lopen diverse onderzoeken. Denk aan de caravan- en
aanhangwagenbranche
en aan auto-importeurs
die een extra bandenset importeren. Maar
denk ook aan handelaren in gebruikte
banden en autodemontagebedrijven die
afgemonteerde banden
op de Nederlandse
vervangingsmarkt
plaatsen.”

Bandenbranche loyale
partner
Kester Jacobs constateert
dat er niet altijd opzet
in het spel is: “Niet alle
bedrijven zijn zich altijd
bewust geweest van hun
verplichtingen tot betaling

DISBALANS INGEZAMELDE BANDEN - BANDEN WAARVOOR AFVALBEHEERSBIJDRAGE
IS AFGEDRAGEN (BRON: RECYBEM)
10
9,5
9
Aantal (in miljoenen)

RecyBEM-bandenbalans heeft onze
aandacht. We moeten er met elkaar
voor blijven zorgen dat we de inzameling kunnen blijven realiseren. Zo
kunnen we de milieuwaarde van banden blijven verbeteren en kunnen we
onze route richting circulaire economie vervolgen. In samenwerking met
partnerorganisaties, producenten, importeurs, inzamelaars en ontdoeners
zetten we ons in om het evenwicht
in de bandenbalans zoveel mogelijk
terug te brengen.”

8,5
8
7,5
7
6,5
6
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jaar

■ Aantal ingezamelde banden
(in miljoenen stuks)

■ Aantal banden waarvoor afvalbeheersbijdrage is afgedragen
(in miljoenen stuks )

In 2020 werden er 1,5 miljoen banden

van de wettelijke afvalbeheersbijdrage.
We proberen in gesprek te komen
en te blijven. En we blijven bedrijven
verzoeken om opvolging te geven
aan de verplichting tot betaling van
de afvalbeheersbijdrage en zich te
melden.”
Het succes van het systeem is
volgens Kester Jacobs dat de bandenbranche zich altijd loyaal heeft
getoond: “Onze marktdekking is groot
en het is ook belangrijk dat iedereen
meedoet en blijft doen om het systeem van kosteloze inzameling overeind te houden. Dat is belangrijk om
ook de vervolgstappen in de circulaire
uitdagingen te kunnen realiseren.
Daar hebben we dus iedereen bij
nodig, want een evenwichtige bandenbalans begint bij de ondernemer
die de afvalbeheersbijdrage betaalt
als hij daarvoor verantwoordelijk is.
Hetzelfde geldt voor de ontdoener,
die maximaal evenveel banden kosteloos laat inzamelen als dat hij heeft
verkocht met afvalbeheersbijdrage.”

Beperkte administratieve lasten
RecyBEM controleert jaarlijks bij zo’n
1.200 ontdoeners of verschillende
deelnemers binnen het systeem zich
conformeren aan de verplichtingen
uit het Besluit en of ze zich houden

meer ingezameld dan er banden
op de mark kwamen waarvoor
afvalbeheersbijdrage was afgedragen.

aan de contractuele afspraken en
de registratieverplichtingen. Kester
Jacobs: “We proberen de administratieve lasten voor ontdoeners zoveel
mogelijk te beperken door voor controles aan te sluiten bij de gevoerde
administratie, zoals van de inkoop en
verkoop. Ontdoeners hoeven geen
specifieke RecyBEM-administratie
op te zetten. We zien dat de meeste
ontdoeners hun bandenadministratie
goed op orde hebben; ze voeren een
overzichtelijke en deugdelijke bandenadministratie en de oud-voor-nieuwbalans is in evenwicht. Daar mogen
we met z’n allen trots op zijn.”

MEER INFORMATIE
• RecyBEM: recybem.nl
• Informatie over de administratie van
o.a. bandenspecialisten en de controles
namens RecyBEM: recybem.nl, rubriek
‘mediatheek’, vragen en antwoorden,
retailers/ontdoeners
• Bandeninzameling en bandenverwerking: VACO.nl, thema ‘Maatschappij en
duurzaamheid’.
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THE LEGAL DEPARTMENT
VOLGT BEREND SMID OP
VACO’S NIEUWE HUISADVOCAAT

The Legal Department is sinds 1 juli 2021 de nieuwe huisadvocaat van VACO.
Het Amersfoortse advocatenkantoor volgt daarmee Berend Smid op;
hij is met pensioen.

Bart Sprangers
en Eline de
Wit staan voor
VACO-leden
klaar.

VACO-leden kunnen gebruikmaken van
de kennis van de VACO-medewerkers
voor eerstelijns juridische advies, zoals juridische vraagstukken, arbeidsof consumentenrecht, geschillen met
klanten, betalingsvoorwaarden of
bedrijfsovernames. Is de materie te
specialistisch of te omvangrijk, dan
is er een tweedelijns juridisch advies
dat tot 1 juli 2021 werd ingevuld door
Berend Smid. Berend is met pensioen
en The Legal Department is de nieuwe VACO-huisadvocaat. The Legal
Department is een advocatenkantoor
dat zich richt op ondernemingen en

zichzelf ziet als externe juridische
afdeling van een onderneming.

Solutie in de aderen
Berend Smid was de eerste huisadvocaat van VACO. Hij stapte in 1977 na
zijn fiscaal-juridische studie in het familiebedrijf en werkte bijna twintig jaar
lang bij Smid Banden- en Autoservice
en Holland Tyre in Assen. In 1995
verkocht hij zijn deel in het bedrijf en
ging vanaf 1997 als advocaat aan
de slag. Berend Smid: “Ik had goed
contact met Ruud Spuijbroek, die net
Algemeen secretaris was geworden.

Hij hield mij voor dat iemand met solutie in de aderen ook een hart voor
VACO moest hebben. Dat klopte in
mijn geval ook wel. Er speelde heel
veel in de branche, binnen VACO en
met de vakbonden. Ruud vroeg mij
direct voor de cao-onderhandelingen
en het omvormen van het pensioenfonds, dat in die tijd zijn huidige vorm
kreeg. Zo werd ik huisadvocaat van
Vereniging VACO, van Stichting KCL
en voor de leden.”

Ervaring in de bandenwereld
De functie van huisadvocaat bestond
nog niet, maar voorzag snel in een
behoefte. Berend Smid: “Ik wilde voor
de VACO-leden - mijn oude collega’s
- de drempel wegnemen om naar een
advocaat te stappen. Het mes sneed
aan twee kanten: VACO-leden kregen
de eerste anderhalf uur gratis advies
en ik kon een praktijk opbouwen. Ik
nam twintig jaar ervaring uit de bandenwereld mee en wist waar de knelpunten zaten. Bovendien was Holland
Tyre leverancier van veel bedrijven,
waardoor ik veel VACO-ondernemers
kende en meteen hun vertrouwen
had. Zelfs de grootste concurrent
van Holland Tyre schakelde mij als

Geen eindeloze
memo’s, maar
praktische adviezen
waar je verder
mee kunt
14

| VACO Nieuws oktober 2021

JURIDISCH

advocaat in. Ik geloof nog steeds dat
het persoonlijk kennen van mensen
vertrouwen inboezemt. Als ik eenmaal
advies had gegeven, kwamen die
mensen terug.”

Veelzijdig
Berend Smid had een specialistenopleidingen gevolgd in arbeidsrecht en
insolventierecht, maar kwam in zijn
praktijk voor VACO van alles tegen:
het begeleiden van overnames, mantelovereenkomsten en standaardcontracten (die de VACO-leden konden
gebruiken). Op den duur lag het
zwaartepunt op arbeidsrecht. Berend
Smid: “Maar ook zakelijke aspecten
en het merkenrecht.”

Geen stoffige types
Vanuit Amersfoort gaat The Legal
Department tweedelijns juridisch
advies voor VACO en de leden
verzorgen. Bart Sprangers en Eline
de Wit hebben dezelfde insteek
die Berend altijd heeft gehad: laagdrempelig, snel antwoorden en
duidelijkheid. Bart Sprangers: “Eline
is gespecialiseerd in arbeidsrecht
en algemeen civiel specialist. Ik doe
algemeen-juridische zaken.” Op de
website van The Legal Department
staat dat Bart en Eline geen stoffige
types zijn, “maar ondernemers met
de beide benen in de klei. Duidelijke
en praktische adviezen waar je
mee verder kunt en geen eindeloze
memo’s waar je niets mee kan.”

Al jaren ingewerkt
Bart Sprangers staat meerdere

brancheorganisaties bij en kent VACO
al meer dan vijftien jaar. “De zaken
en vragen waar wij nu als huisadvocaat mee te maken krijgen zijn vooral
cao-gerelateerd - die kan ik dromen en verder gaat het om kwesties zoals
discussies met particulieren, consumentenovereenkomsten, problemen
met een werknemer of een afnemer.
Ik ben het met Berend eens dat het
dan handig is om te weten hoe de
branche in elkaar steekt.”

NEDERLANDS BANDEN MUSEUM
Berend Smid is oprichter van de stichting Nederlands Banden Museum. Al
vanaf begin jaren zeventig verzamelde Berend - met behulp van vele (oud)
VACO-collega’s - unieke banden en reclamemateriaal. In 1988 opende het
museum bij Holland Tyre in Assen de deuren, maar door verhuizing bestaat
het museum inmiddels niet meer. De collectie bestaat nog wel, een klein deel
is te zien in de receptieruimte bij VACO. Berend Smid: “Ik wil het weer wat
groter aanpakken en hoop in 2022 het museum ergens permanent onder te
brengen en toegankelijk te maken voor VACO-leden en groepen.” Berend blijft
ondertussen zoeken naar onder meer oud bandengereedschap, documentatie,
foto’s en reclamemateriaal.

Vraagbaak werkt preventief

Berend Smid wil het

We bedoelen het niet negatief, maar Nederlands Banden
Museum nieuw leven
mogen we hopen dat The Legal
Department zo weinig mogelijk werk inblazen.
van VACO-leden krijgt? “Ja! Zo
staan wij ook in het leven”, zegt Bart
Sprangers. “We zijn een vraagbaak,
denken mee en lossen op. Ik hoop
dat de leden bellen voor advies ter
voorkoming van het feit dat ze ons
daarna intensiever nodig hebben. Het
oplossen van problemen is prachtig.
Toch worden we blijer van het voorkomen van een probleem dan van het
oplossen ervan, want dat is voor een
ondernemer over het algemeen een
stuk vervelender.”

MEER INFORMATIE
• The Legal Department
• legaldep.nl
• (033) 203 06 69
• info@legaldep.nl

VACO Nieuws oktober 2021
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VACO BRANCHESTANDAARD

VAKMANSCHAP MEDEWER

Voor een medewerker is een
vakbekwaamheidsbewijs
een erkenning

Medewerkers in de banden- en wielenbranche hebben vaak veel kennis en
ervaring opgedaan, in de dagelijkse praktijk en via trainingen. Met de VACO
branchestandaard personenauto’s en bestelwagens als ‘spoorboekje’ kan
deze kennis en kunde worden verzilverd.

van zijn of
haar kennis en
ervaring.

16

Veel medewerkers in de banden- en
wielenbranche hebben hun kennis
voor een groot deel buiten de reguliere
schoolbanken opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan trainingen van SVOB of
andere trainingsinstituten. Daarnaast
hebben ze werkervaring opgedaan en
in veel gevallen hun werkpakket en
vaardigheden uitgebouwd met andere

| VACO Nieuws oktober 2021

werkzaamheden. Zoals uitlijnen,
TPMS-service of het adviseren van
klanten.

praktijk heeft opgedaan? Dat leggen
we uit in dit artikel.

VACO branchestandaard
Als medewerkers een training met
succes hebben afgerond, vermeldt u
dat in hun dossier. Maar hoe kan de
opgedane kennis worden vastgelegd
die de werknemer in de dagelijkse

De VACO branchestandaard voor
personenauto’s en bestelwagens
beschrijft vier functieprofielen. Aan de
hand van de profielen kunnen werkgevers en werknemers bepalen op

VERENIGING

KERS FORMALISEREN
welk niveau een werknemer functioneert. Heeft hij of zij de juiste competenties, kennis en vaardigheden? Dan
kan dat worden geformaliseerd met
een vakmanschapsdiploma. Voldoet
de medewerker niet helemaal aan de
eisen behorend bij een functieprofiel? Dan kan de medewerker daaraan werken, bijvoorbeeld door een
specifieke SVOB-training te volgen.

Vier functieprofielen
De branchestandaard beschrijft vier
functieprofielen, gericht op personenauto- en bestelwagenbanden:
• Niveau 1: Assistent monteur
• Niveau 2: Monteur banden A
• Niveau 3: Monteur banden B
• Niveau 4: Monteur banden C
Kort samengevat bestaat elk functieprofiel uit een algemene functieomschrijving en een concrete uitwerking
van het functieprofiel: welke kerntaken horen bij de functie en wat moet
de medewerker daarvoor weten en
kunnen?
Voor elk functieprofiel moet de
medewerker kunnen aantonen dat
hij de kerntaken kan uitvoeren.
Denk bijvoorbeeld aan uitlijnen. In de
branchestandaard staat dat per taak
duidelijk aangegeven.

Kennis en kunde laten erkennen
Een medewerker die niet alle vereiste
trainingen heeft afgerond, of trainingen heeft gevolgd die niet door SVOB
worden erkend, beschikt mogelijk wel
over de benodigde kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een
goed functionerende medewerker met
veel werkervaring. Deze medewerkers
kunnen hun kennis en kunde door
middel van de branchestandaard laten erkennen. Hiervoor doorloopt de
medewerker een zogenoemde EVCprocedure: de medewerker wordt op
de werkvloer door een specialist van
een EVC-bureau beoordeeld. Bij een
positieve beoordeling krijgt de medewerker een officieel erkend document
in handen als bewijs dat hij alle benodigde competenties voor de functie
van monteur in de banden- en wielenbranche in huis heeft, zoals vastgelegd in de VACO branchestandaard.
Dit traject kan ook nuttig zijn voor
zij-instromers, die op deze manier
kunnen laten zien over welke kennis
en vaardigheden zij beschikken.

FCB-subsidie

beoordelingstraject, waarbij het subsidiebedrag minimaal € 750 en maximaal € 1.250 per traject bedraagt.

Voordelen voor werkgever en
werknemer
Voor een medewerker is een vakbekwaamheidsbewijs een erkenning
van zijn of haar kennis en ervaring.
Bovendien is het een stimulans om
zich verder te ontwikkelen. Dat is ook
meteen een voordeel voor de werkgever. Een werknemer die zich verder
wil ontwikkelen, en daar de kans voor
krijgt, is van meerwaarde voor zijn
werkgever en is minder geneigd om
van baan te veranderen. Daarnaast
toont u aan dat u werkt met goed
gekwalificeerd personeel.

Interesse? Neem contact op met
SVOB
Een EVC-traject en de weg naar een
Ervaringscertificaat vraagt een goede
voorbereiding. Heeft u samen met een
medewerker interesse of plannen om
dit traject in te gaan? Neem dan eerst
contact op met SVOB: (071) 568 69
40 of e-mail svob@kcleiden.nl

Bedrijven die afdragen aan het
Fonds Collectieve Belangen voor de
Banden- en Wielenbranche komen
in aanmerking voor subsidie. Onder
voorwaarden bedraagt de subsidie
80 procent van de kosten van het

VOORBEELD UIT HET FUNCTIEPROFIEL NIVEAU 2
(MONTEUR BANDEN A):
De monteur banden A moet aan kunnen tonen dat hij/zij:
De wiel- en fuseestanden van het uitlijnen kan verklaren.
Dit kan aangetoond worden door:
Certificaat: SVOB Basis uitlijnen personenauto’s of vergelijkbare training/cursus.
Hiervoor moet de kennistoets met een voldoende worden afgerond.
Of eerder verworven competenties (EVC-procedure).

MEER INFORMATIE
• mijnbandenbaan.nl
• EVC: nationaal-kenniscentrum-evc.nl;
ervaringscertificaat.nl

VACO Nieuws oktober 2021
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De complete inrichter
voor uw werkplaats

Nussbaum
2-koloms hefbrug
De snelste 2-koloms hefbrug in de markt met 4 cilinders totaal
(2 x master / slave systeem).

Hunter Revolution
Volledig automatische bandenmontagerobot

•
•
•
•

• Hefcapaciteit: 3 ton
(ook leverbaar in 3,5 en 4 ton)
• Hef-/daalsnelheid: 20 / 14 seconden
• Minimale opnamehoogte: 95 mm

Hunter
teststraat
introotje

• Handsfree meting van wielstanden
en band profilen
• Verhoogt banden omzet
• Verkoopt meer uitlijn service
• Spaart tijd

Fuchs Service Equipment
Kazemat 26 - 3905 NR Veenendaal - Tel. 0343 445 442 - Info@fuchs-wse.nl
Vanaf 1 juni 2021 in ons nieuwe pand: Arsenaal 3A - 3905 NN - Veenendaal

Walk Away functie bespaart 25% tijd
Zeer eenvoudige bediening
Zelfde procedure voor elk type band en wiel
Geïntegreerde wiellift

De complete inrichter
voor uw werkplaats
Werkplaatsinrichting/
projecten
wvb

wvb
st.

Service
Als geen ander zijn wij ons bewust van het belang
van goede after/sales service aan uw apparatuur.

Autolift
st.

wvb

Daarom is onze organisatie erop gericht uw
apparatuur weer zo spoedig mogelijk operationeel
te krijgen in geval van een calamiteit. Met onze eigen
technische dienst hebben we het gehele proces van
verkoop, installatie, onderhoud en reparatie in eigen
hand.

magazijn
8

3

kantoor

(kantoorfunctie)
4
opp.= 10,9m2

wc
3

dm = 1,2m

wc

S6

Hunter
Hawkeye Elite
Snelste 3D uitlijnmachine in de markt

• Uitgerust met gepatenteerde
QuickGrip wieladapters
• Beschikt over 4 camera’s (voor elk wiel één)
• Zeer gebruiksvriendelijke software
• Uitgebreide voertuigendatabase
• Uitlijndata zichtbaar op balie via Hunternet

Fuchs Service Equipment
Kazemat 26 - 3905 NR Veenendaal - Tel. 0343 445 442 - Info@fuchs-wse.nl
Vanaf 1 juni 2021 in ons nieuwe pand: Arsenaal 3A - 3905 NN - Veenendaal

Af-fabriek is de Volkswagen ID4 GTX
leverbaar met grote, brede banden met
‘slechts’ snelheidssymbool T (190 km/h).
(foto: Volkswagen)

BANDEN EN WIELEN VOOR EV’S

ATTENTIEPUNTEN
VOOR ADVIES EN
SERVICE

20

| VACO Nieuws oktober 2021

BRANCHE

De aandrijflijn en het gewicht van elektrische auto’s stellen aanvullende eisen
aan de banden en wielen. Dat heeft invloed op de werkplaatspraktijk en de
adviesgesprekken met klanten.
Volledig elektrische auto’s zijn boven
gemiddeld zwaar, een gevolg van het
zware batterijpakket dat nodig is voor
voldoende actieradius. Dat vraagt om
banden en wielen met een bovenge
middeld draagvermogen. Mede door
de opkomst van zware elektrische
modellen zoals SUV’s introduceren ban
denfabrikanten banden met een extra
hoog draagvermogen. Deze zijn te her
kennen zijn aan de aanduiding HL (High
Load). Een band met bijvoorbeeld de
aanduiding HL 245/40 R19 101 Y XL
heeft een draagvermogen van 825 kilo
(belastingindex 101), dat is ongeveer
tien procent meer dan een vergelijkbare
‘standaard’ XL band. Bij de keuze van
wielen, bijvoorbeeld voor de winterset,
voor een EV geldt hetzelfde: let goed
op dat de wielen voldoende draag
vermogen hebben.

Rolweerstand en actieradius
Voor elektrische voertuigen is actie
radius een belangrijk aspect. Hoe
lager de rolweerstand van een band,
hoe groter de actieradius. Banden die
(mede) zijn ontwikkeld voor EV’s
hebben daarom een uitstekende
labelwaarde voor brandstofefficiëntie.

Hoog koppel, hoog aanhaalmoment,
snellere slijtage
Elektromotoren leveren een constant

hoog koppel. Om dat koppel goed en
veilig over te brengen, moeten de wiel
bouten of moeren met een bovenge
middeld hoog aanhaalmoment worden
vastgezet. Dat is een aandachtspunt bij
onder meer de seizoensbandenwis
sels. Daarnaast slijten banden van EV’s
sneller door het gewicht en het vermo
gen van de auto’s; sommige modellen
doen qua acceleratie niet onder voor
supersportwagens. Automobilisten die
geregeld het uiterste van hun krachtige
EV vragen, zullen merken dat hun
banden sneller slijten dan ze gewend
zijn. Voor bandenspecialisten is het
belangrijk om de staat van de banden
van EV’s bij elk werkplaatsbezoek goed
te controleren, ook als de auto een
relatief lage kilometerstand heeft.

draagvermogen (foto: Continental)

‘Vrije’ bandenkeuze
Klanten mogen van hun bandenspe
cialisten een goed en juist advies ver
wachten. EV’s die bij u in de werkplaats
komen, zijn vaak voorzien van banden
met een constructeursmarkering. Het
is toegestaan om deze banden te
vervangen door banden zonder deze
markering (zie kader). Uiteraard moeten
de banden wel de juiste technische
specificaties hebben, zoals voldoende
draagvermogen.

Geschikt werkplaatsequipment
Afrolgeluid
Het afrolgeluid van banden van conven
tionele voertuigen wordt overschaduwd
door een combinatie van motorgeluid
en rijwind. Omdat elektrische voertui
gen minder geluid maken, zijn de ban
den beter hoorbaar. Banden die (mede)
zijn ontwikkeld voor EV’s zijn daarom
relatief stil, bijvoorbeeld door toepas
sing van geluidabsorberend materiaal in
de band (‘silentbanden’). Attentie: het
afrolgeluid zoals op het bandenlabel
staat vermeld is het geluid dat om
standers horen (extern afrolgeluid). Dat
is niet hetzelfde als het geluid dat de
inzittenden ervaren.

Attentiepunt: snelheidssymbool

HL codering, voor banden met een hoog

per ongeluk onder een snelle auto met
bandenmaat 255/40 R21 monteert.
Maar dit voorbeeld laat wel zien dat
aandachtig werken erg belangrijk is om
uw klanten veilig op weg te sturen.

EV’s kunnen voorzien zijn van banden
met specificaties die de gemiddelde
bandenkenner achter zijn oren doet
krabben. Een voorbeeld: de Volkswagen
ID4 77KWH 299PK GTX is leverbaar
met achterbanden in de maat 255/40
R21 102T. Dat is een bandenmaat die
onder een sportieve SUV met ‘conventi
onele’ aandrijving niet misstaat, afgezien
van het snelheidssymbool T (maximaal
190 km/h). Het zal niet snel gebeuren
dat u deze banden in het magazijn
heeft liggen en een medewerker deze

De wielmaten van een EV zijn in veel
gevallen bovengemiddeld groot. Met
name de sportieve varianten hebben
relatief stugge banden, die een oplos
sing moeten bieden voor de tegen
strijdige eisen die aan krachtige EV’s
worden gesteld. Denk aan het hoge
gewicht, maar tegelijkertijd de hoge
bochtensnelheden die bestuurders van
hun sportieve EV verwachten. Banden
van modellen zoals de elektrische
Porsche Taycan zijn voorzien van een
versterkte hielzone. Bandenspecialisten
hebben voor deze banden de kennis,
ervaring en apparatuur in huis. Maar
gezien de snelle opkomst van EV’s in
Nederland  en dus ook in de werk
plaats  moet u mogelijk eerder dan
verwacht investeren in extra equipment
voor grote en ‘lastige’ banden.

MEER INFORMATIE
• mijnbandenbaan.nl – Mijn leerplein
• VACO.nl, thema ‘Banden en
verkeersveiligheid‘
• Artikel VACO Nieuws ‘EV’s vragen aandacht
bandenspecialisten’: VACO.nl, Nieuws,
Publicaties, VACO Nieuws 2-2021
• Verenigingsstandpunt over constructeursmarkering: VACO.nl, thema ‘Banden en
verkeersveiligheid’, dossier TIP.
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NIEUWE CAO VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

DE BELANGRIJKSTE AFSPR
EN VERANDERINGEN
VACO heeft met de vakbonden FNV, CNV en de Unie afspraken gemaakt over
een nieuwe cao voor de banden- en wielenbranche. De VACO-leden hebben
met een zeer ruime meerderheid met het resultaat ingestemd.
Na een intensief onderhandeling
straject is er een afspraak tot stand
gekomen die recht doet aan de
huidige situatie in de branche.
Het bereikte akkoord bevat de
volgende hoofdpunten:
• Looptijd van 28 maanden:
1 september 2020 tot en met
1 januari 2023
• Een structurele loonsverhoging van
de loonschalen en feitelijk verdiende
salarissen:
 2021: verhoging bruto
maandsalaris met € 50 per 1 juli,
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voor parttimers gaat dit naar rato
 2022: verhoging 1,50% per
1 augustus
 2023: verhoging 0,65% per 1 januari
• Voortzetting ontwikkelvouchers in
2022. 100 stuks t.w.v. € 500,
• Een extra variant van het
generatiepact: 60/80/100.

Generatiepact
In de nieuwe cao is een nieuwe vari
ant van het generatiepact vastgelegd.
De ‘60/80/100 variant’ is bedoeld
voor medewerkers in fysiek zware

beroepen die binnen 36 maanden hun
AOWleeftijd bereiken. Medewerkers
kunnen 60 procent gaan werken (met
een minimum van 2,5 dagen per
week, oftewel 20 uur) met behoud
van 80 procent salaris en 100 procent
pensioenopbouw.
Caopartijen hebben bepaald dat
onder fysiek zware beroepen wordt
verstaan:
• Medewerkers werkzaam in de
werkplaats, een magazijn of
productieomgeving.
• Medewerkers die in ploegendienst

PERSONEELSZAKEN

AKEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE CAO
Zie voor een overzicht van veelgestelde vragen:
VACO.nl, dossier ‘Goed werkgeverschap’, thema
cao, tabblad FAQ.

Ontwikkelvoucher
Generatiepact
Loonsverhoging

werken of consignatiediensten
draaien.
Het salaris mag niet hoger zijn dan
het maximumsalaris behorende
bij functiegroep 8, trede 15, zoals
genoemd in de cao.

(bijvoorbeeld bij schulden of als uw
medewerker bijna met pensioen gaat)
of een training ‘stoppen met roken’.
Meer informatie: VACO.nl/ontwikkelvoucher.

Update functie- en loongebouw
De bestaande variant van het
generatiepact (80/90/100) is ook in
de nieuwe cao opgenomen. Deze
variant is te gebruiken door iedere
medewerker van 60 jaar of ouder met
een arbeidsverleden in de branche
van minimaal 3 jaar. De medewerker
kan dan 80 procent gaan werken,
met behoud van 90 procent van
het salaris en 100 procent pensioenopbouw.

In samenwerking met externe experts
wordt momenteel gewerkt aan een
update van het functie- en loongebouw. VACO-leden uit diverse sectoren worden bij het traject betrokken
om ervoor te zorgen dat het nieuwe
functie- en loongebouw aansluit op
de huidige praktijk, maar tegelijkertijd
ook klaar is voor de toekomst. De
doelstelling is dat dit project begin
2022 wordt afgerond.

Mag ik, als werkgever/manager,
vakantiedagen aanwijzen?
Conform artikel 6.3 van de cao moet een gedeelte
van de vakantiedagen aaneengesloten worden
opgenomen. Voor werknemers die fulltime werken
geldt dat voor 15 van de 25 dagen. De overige
vakantiedagen zijn in te zetten als snipperdagen.
De werkgever mag per jaar maximaal vijf dagen
aanwijzen als een verplichte vrije dag (collectieve
snipperdag). De resterende vijf dagen zijn vrij op
te nemen. De werknemer mag per jaar maximaal
vijf dagen laten overschrijven naar zijn verloftegoed voor het volgende jaar.
Alle vakantiedagen (zowel de aaneengesloten
vakantiedagen als incidentele snipperdagen)
worden opgenomen na overleg met de werkgever.
Het is de bedoeling dat de werknemer de vakantiedagen opneemt in het jaar waarin ze worden
opgebouwd. Niet-opgenomen dagen blijven
maximaal vijf jaar staan. Daarna vervalt het recht
op de niet gebruikte vakantiedagen.
Wanneer is er sprake van overwerk?
Overwerk is extra werk dat op verzoek van
de werkgever na het overeengekomen aantal
arbeidsuren per dag wordt uitgevoerd, mits het
extra werk langer dan 30 minuten duurt. Werkt de
werknemer bijvoorbeeld één uur over, dan telt het
eerste half uur wel mee als overwerk. Wie voor
7.00 en/of na 19.00 uur moet werken, verricht
overwerk. Hiervoor moet dus een vergoeding
betaald worden. Voor meer informatie zie artikel
3.2 van de cao.

Verdiep u in de regels en maak
gebruik van de modelovereenkomst
generatiepact. Zie VACO.nl (thema
‘Goed werkgeverschap’, dossier
Modelovereenkomsten (u moet
inloggen)

Ontwikkelvouchers
Cao-partijen hebben afgesproken
om in 2022 wederom ontwikkelvouchers beschikbaar te stellen: 100
stuks ter waarde van € 500 per stuk.
De ontwikkelvouchers zijn bedoeld
om de persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers op een laagdrempelige
manier mogelijk te maken. Zo kan de
voucher bijvoorbeeld gebruikt worden
voor een coaching-traject, taaltraining, healthcheck, financieel advies

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen
tijdens ziekte?
Zie VACO Nieuws 1-2021: VACO.nl, Nieuws,
Publicaties.

Erwin Holterhues
Manager sociale zaken / HR - VACO
Heeft u vragen of opmerkingen?
E-mail: e.holterhues@vaco.nl

MEER INFORMATIE
• Dossier cao: VACO.nl, thema
‘Goed werkgeverschap’.
• Volledige cao-tekst: mijnbandenbaan.nl/
sociale-afspraken

Wanneer is er bij iemand die in deeltijd werkt
sprake van overwerk?
Bij een parttimer is pas sprake van overwerk
met een extra vergoeding als de medewerker
meer dan 40 uur per week werkt. De uren tot
40 worden vergoed tegen 100% van het
gebruikelijke salaris. Hiermee wordt voorkomen
dat een parttimer bevoordeeld wordt ten opzichte
van een fulltimer in dezelfde functie.
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HUNTER TESTSTRAAT

BANDENSPECIALISTEN
VOL ENTHOUSIASME
Een Hunter teststraat is een flinke investering. Maar het is het waard, vinden
VACO-bandenspecialisten die ervaring met het equipement hebben.
“Wij verkopen 40 procent meer uitlijnbeurten.”
De Hunter teststraat bestaat uit de
Quick Tread Edge profieldieptemeter
en de Quick Check Drive wielstandencheck. In de vorige editie van
VACO Nieuws kwamen de leveranciers Fuchs Service Equipment en
Explora aan het woord (zie kader).
Nu vertellen Ron Verkade (directeur Profile Verkade, Zeist), Bert

Meijer (bedrijfsleider Profile Heuver,
Groningen) en Gerco Murre (directeur
Profile Zeeland) over hun ervaringen
met de teststraat.

Elke klant is een kans
Bij de drie bandenspecialisten wordt
elke auto getest. “Dus ook de auto’s
die alleen langskomen voor een liter

olie of nieuwe ruitenwissers”, aldus
Ron Verkade. De meetresultaten
van elke auto verschijnen op het
zogenoemde flightboard, een groot
scherm dat bij de balie hangt. Klanten
zien meteen de meetresultaten van
de profiel- en uitlijncheck van hun
auto. “Klanten zeggen tegen ons dat
de test een professionele uitstraling
heeft”, ervaart Gerco Murre over zijn
teststraat in de vestiging Middelburg.
De testresultaten zijn bovendien transparant en staan niet ter discussie,
merkt Bert Meijer. “Als een monteur
een klant adviseert om zijn auto te
laten uitlijnen, dan zijn er klanten die
dat met wantrouwen aanhoren. Met
de teststraat is dat anders.”

In 95 procent
van de gevallen
laat de klant zijn
auto uitlijnen
Hoofdrol voor receptionist

Bert Meijer: “Wij noteerden een plus van 300 uitlijnbeurten over de eerste negen
maanden. In dit tempo hebben we de teststraat in twee jaar terugverdiend.”
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De belangrijkste voorwaarde voor
succes is dat de receptionist het
gesprek met de klant moet aangaan,
proactief en professioneel. Gerco
Murre is heel duidelijk: “Aandacht is
het belangrijkste. Als je niks met de
apparaten doet en je geeft het geen
aandacht, dan verkoop je ook niks.”
Bert Meijer denkt er net zo over. “De
receptionist is heel bepalend:
hij moet het systeem omarmen en

BRANCHE

kansen zien.” Explora en Fuchs
Service Equipment trainen receptionisten hoe ze een advies- of verkoopgesprek kunnen voeren op basis van
de testresultaten.

Begrijpelijk en goed adviseren
De transparantie van de meting en
de professionele uitstraling helpen
bij het adviesgesprek met de klant.
Banden verkopen die op basis van
hun gemeten profieldiepte aan vervanging toe zijn is relatief eenvoudig.
Het meetrapport van de teststraat
toont bovendien het verschil in remweg tussen de auto in kwestie met de
huidige banden en met een nieuwe
set. Een uitlijnbeurt verkopen is in de
dagelijkse praktijk een stuk lastiger.
Dat geldt niet of nauwelijks voor de
gebruikers van de Hunter teststraat.
Ron Verkade: “Als een auto volgens
de uitlijncheck moet worden uitgelijnd,
dan leggen we dat uit aan de klant.
We benoemen de voordelen, zoals
minder bandslijtage en een lager
brandstofverbruik. Dat staat allemaal
in het symptomenrapport dat bij elke
meting wordt opgemaakt en dat we
aan de klant laten zien. In 95 procent
van de gevallen laat de klant zijn auto
uitlijnen.”
Gerco Murre is blij met de extra
verkoopkansen. “Vroeger brachten
we uitlijnen alleen ter sprake als we
zagen dat de banden onregelmatig
waren afgesleten. Nu kunnen we ook
een uitlijnbeurt verkopen voor een
auto met zo goed als nieuwe banden,
maar met wielstanden die buiten de
norm vallen.”

LEASEMAATSCHAPPIJEN
REAGEREN POSITIEF
De drie Profile-vestigingen merken
dat leasemaatschappijen bijna
altijd en snel goedkeuring geven
voor een uitlijnbeurt. Gerco Murre:
“Wij sturen het testrapport naar de
leasemaatschappij. De transparantie van de uitlijncheck is voor hen
een voordeel.”

Gerco Murre: “We kunnen nu ook een uitlijnbeurt verkopen voor een auto met zo goed
als nieuwe banden, maar met wielstanden die buiten de norm vallen.”

Mooie resultaten
De resultaten blijven niet uit. Ron
Verkade signaleert een stijging van
37 procent in verkochte uitlijnbeurten.
Gerco Murre komt tot een vergelijkbaar resultaat: 40 procent over de
eerste negen maanden van het jaar.
“We verdienen het systeem met uitlijnen terug. De profieldieptemeter helpt
om banden te verkopen, maar we
hebben deze met name aangeschaft
als service richting de klanten en voor
de tijdbesparing ten opzichte van
handmatig meten.”
Bert Meijer noteerde een plus van
300 uitlijnbeurten over de eerste
negen maanden van 2021. “In het
huidige tempo hebben we de teststraat in twee jaar terugverdiend.”
Gerco Murre is zo enthousiast dat hij
concreet aan uitbreiding denkt. “We
denken na over een teststraat in onze
vestiging in Terneuzen.”

“Voorsprong uitbouwen”
Bert Meijer denkt dat het belang

en voordeel van een snelle, goede
controlemeting alleen maar toeneemt.
“Alles draait om contactmomenten,
zeker bij EV’s. Die komen bijna niet
meer in de werkplaats. Met de Hunter
teststraat kun je de banden en de
wielstanden snel controleren als de
auto langskomt voor een kleinigheidje. Ik vind dat wij onze voorsprong
als professionele onderstelspecialist
moeten vasthouden en liefst uitbouwen. Daarvoor is dit een prachtige
tool.”

MEER INFORMATIE
• explora.nl. (0318) 648 220
• fuchs-wse.nl. (0343) 445 442
• VACO Nieuws-artikel ‘Hunter teststraat
– meer winst in minder tijd’: VACO.nl,
Nieuws, Publicaties, VACO Nieuws 2-2021.
• VACO Nieuws-artikel ‘Investeren in kennis
receptionist loont’: VACO.nl, Nieuws,
Publicaties, VACO Nieuws 1-2020.
• SVOB-trainingen, waaronder ‘Adviserend
verkopen’: mijnbandenbaan.nl.
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HOE GAAT EEN PENSIOENFONDS OM MET RISICO’S?

NIET ALLE EIEREN
IN ÉÉN MANDJE
Als ondernemer heeft u er ook mee te maken: risico’s.
Het is de kunst om risico’s te spreiden, zodat tegenvallers op te
vangen zijn. Bij een pensioenfonds werkt dat ook zo.
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PENSIOENEN

evalueert de samenwerking jaarlijks.
Om de zoveel tijd wisselen partijen.

Vier-ogen
Ook binnen het bestuur van het
fonds speelt risicospreiding een rol:
als bestuurder neem je in de basis
niet zelfstandig beslissingen. Er
is altijd afstemming met medebestuursleden. Het bestuur zorgt dus
voor een vier-ogen principe. Deze
manier van werken zorgt er ook
voor dat werkzaamheden van elkaar
over te nemen zijn, als dat nodig is.
Ook weer een manier om risico’s te
spreiden.

Bij beleggen is
risicospreiding de
basisregel
Beleggen: risicospreiding is de
basis

Pensioenfonds Banden en Wielen
beheert een hoop geld. Geld dat is
bedoeld voor het pensioen van in
totaal bijna 20.000 deelnemers. Daar
gaat het fonds zorgvuldig mee om.
Door risico’s in kaart te brengen en
door risico’s te spreiden.

Niet-financiële risico’s
Het pensioenfonds kijkt naar financiële risico’s en niet-financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s hoort
bijvoorbeeld het uitbestedingsbeleid.
Het fonds werkt bewust samen met
verschillende externe partijen. Het
bestuur monitort deze partijen en

De financiële risico’s hebben te
maken met beleggen. Bij beleggen
is risicospreiding de basisregel.
Beleggen zonder risico’s bestaat
niet. In het algemeen geldt: hoe meer
risico je neemt, hoe groter de kans
op een hoog rendement. Maar ook:
hoe meer risico je neemt, hoe groter
de kans dat een deel van het geld
verloren gaat.
Pensioenfonds Banden en Wielen
zoekt een goede mix in de beleggingen. Het fonds neemt niet heel
weinig risico, maar ook niet heel
veel. Het fonds spreidt de beleggingen over aandelen, obligaties en
vastgoed. Deze categorieën hebben
een verschillend risico en zullen in de
tijd ook niet allemaal dezelfde kant
op bewegen. Dat is ook precies de
reden waarom het fonds in verschillende categorieën belegt: als het met
de ene wat minder gaat, gaat het
doorgaans met de andere wat beter.

Minder hard geraakt
Maar zo werkt het niet altijd. Toen
de coronacrisis uitbrak, ging het
op alle fronten mis. Toch heeft de
risicospreiding van het pensioenfonds in de crisis succes laten zien.
Toen de klap kwam, werd het fonds
minder hard geraakt. Was er minder
gespreid? Dan was de klap veel
harder geweest.

Op safe?
Speelt het pensioenfonds daarmee
op safe? Ja, dat klopt. Als je particulier belegt, kun je ervoor kiezen om
meer risico te nemen. Bijvoorbeeld
door volledig in aandelen te beleggen. Het rendement kan dan heel
hoog zijn, maar het verlies ook. Een
pensioenfonds doet dat niet. Het
gaat hier om geld voor de oudedagsvoorziening van deelnemers.
Voor jonge deelnemers zou je wat
meer risico kunnen nemen, omdat je
meer tijd hebt om eventueel verlies
goed te maken. Maar voor oudere
deelnemers is die tijd er niet. Daarom
kiest het fonds voor een middenweg.
Daarin zit de solidariteit van een
pensioenfonds.

Wat gebeurt er in de toekomst?
Er komen nieuwe regels voor
het pensioen in Nederland. Die
gaan uiterlijk op 1 januari 2027 in.
Risicospreiding wordt daarin erg
belangrijk. Pensioenfondsen blijven straks beleggen, maar kunnen
onderscheid maken naar leeftijdscategorieën. Op dit moment is nog
niet duidelijk hoe de regeling van
Pensioenfonds Banden en Wielen
er in de toekomst uit gaat zien. We
houden u natuurlijk op de hoogte!

Dit is een bijdrage van:
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ASSURANTIËN

Grip op het verzuim
in uw bedrijf
Bij verzuim van een medewerker wordt er veel van u gevraagd. Denk aan het re-integratietraject
en het regelen van vervanging. Een goede verzuimaanpak kan u veel tijd en geld besparen.

Speciaal voor VACO-leden heeft VACO
Verzekeringsdienst een compleet verzuimpakket ontwikkeld. Het doel is om
meer grip op het verzuim in uw bedrijf
te krijgen. Met als resultaat minder verzuim en lagere verzuimkosten. Goed
voor uw medewerkers en goed voor u.

uit handen. Door gebruik te maken
van de arbodienst voldoet u aan de
wettelijke eisen die de Arbowet stelt
op het gebied van verzuim én kunt u
rekenen op een snelle en deskundige
arbodienstverlening.

Ziekteverzuimverzekering
Voordelen
• De verzekeraar betaalt het loon van
zieke medewerkers maximaal 2 jaar
aan u door.
• Maximale inspanning om uw uitgevallen medewerker zo snel mogelijk
en met plezier het werk te laten
hervatten.
• Overstappen? Wij regelen alles
met uw huidige verzekeraar enarbodienst.

Arbodienst
De fullservice arbodienst neemt u werk

Een uitgevallen medewerker kost
veel geld: gemiddeld € 228 per
dag. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw
zieke medewerker maximaal twee
jaar door te betalen. Met de VACO
Ziekteverzuimverzekering betaalt de
verzekeraar deze loonkosten voor u,
gedurende maximaal twee jaar.

•

•
•

•
•
•

traject rondom ziekteverzuim meteen
voor u in gang.
U kunt alle relevante informatie en
het verloop van het verzuim online
inzien.
Is uw medewerker lang ziek, dan onderneemt uw casemanager stappen.
U krijgt hulp bij het maken van
het verplichte verzuim- en
re-integratiedossier.
Uw casemanager onderhoudt het
contact met de bedrijfsarts.
Wij zorgen ervoor dat u aan de
wettelijke verplichtingen voldoet.
U hoeft geen declaraties in te
dienen. Het salaris van uw zieke
medewerker wordt maximaal 2 jaar
automatisch aan u doorbetaald.

Hoe werkt het?
• U kunt uw medewerkers gemakkelijk
online ziek melden.
• Uw vaste casemanager zet het

Extra voordeel
De VACO Verzekeringsdienst is
speciaal ontwikkeld voor VACO-leden.
Wij vertegenwoordigen een grote
groep ondernemers in de bandenen wielenbranche. Dat betekent extra
voordeel voor u! Bekijk onze actuele
tarieven op VACOVerzuim.nl.

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over uw verzekeringen of wilt
u graag samen met een adviseur nagaan of u
goed verzekerd bent? Neem dan contact op
met VACO Verzekeringsdienst via (010) 288
44 23 of info@vacoverzekeringsdienst.nl.
Meer informatie:
www.vacoverzekeringsdienst.nl

Met dank aan:

Verzekeringsdienst
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Negatieve rente
op spaargeld: hoe
te voorkomen?
Sinds 1 januari 2021
hanteren veel banken
een negatieve rente van
gemiddeld een half procent
bij het overschrijden van
een spaarlimiet. Hoe kunt u
hiermee omgaan?

Spaarlimiet
Er wordt pas een negatieve rente toegepast indien de spaarlimiet is bereikt.
Bij de meeste banken wordt dit bereikt
bij spaartegoeden tussen de € 100.000
en € 150.000.

Wat zijn de mogelijkheden nu lenen
geld kost, maar sparen ook?
• Spreiden
Spreid het spaargeld over verschillende
rekeningen. Dit kunnen zowel rekeningen zijn van natuurlijke personen
als rechtspersonen, bijvoorbeeld uw
eigen BV.

levert aflossing boetes op. Laat u
hierover goed adviseren.
• Investeren in ondernemingen,
vastgoed of het uitlenen van geld
Indien geld wordt geïnvesteerd – in
een bedrijf of vastgoed – of uitgeleend,
heeft u geen geld meer op uw bankrekening staan. Uw vermogen blijft
gelijk, u heeft immers een vordering
op een ander, en u dient hier uiteraard
wel inkomstenbelasting in box 3 over
te betalen. Een voordeel kan hierbij
zijn dat de rendementen op investeren
en uitlenen niet negatief zijn. Uiteraard
kunt u hierbij wel risico lopen.

LET OP!
Sommige banken kijken op klantniveau
naar het spaartegoed. In deze gevallen
heeft het dus geen zin om het spaargeld te verspreiden over verschillende
rekeningen bij eenzelfde bank.
Indien banken spaarlimieten beoordelen
op klantniveau, kunt u uw vermogen bij
meerdere banken onderbrengen. Bij elke
bank zal de limiet opnieuw ingaan.

• Schenken
Door tijdens uw leven al te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen of
andere familieleden (die zelf niet geconfronteerd worden met negatieve
rente) verlaagt u het vermogen op uw
bankrekeningen. Hierdoor wordt u in
mindere mate geconfronteerd met de
negatieve rente.

LET OP!
• Aflossen schulden
Nu sparen geen geld meer oplevert en
geld lenen nog wel steeds geld kost, is
het op dit moment verstandig om alle
schulden zoveel mogelijk af te lossen.
Hierbij kan het ook verstandig zijn de
hypotheekschuld af te lossen.
Nikki Talman
Verbonden aan RSM Netherlands
Belastingadviseurs in Alkmaar.
Heeft u vragen of opmerkingen?
E-mail: ntalman@rsmnl.nl

LET OP!
Niet in alle gevallen kan het gunstig zijn
om de hypotheekschuld op de eigen
woning af te lossen. In sommige gevallen

Wanneer de schenkingsvrijstelling
overschreden wordt, moet er schenkbelasting worden afgedragen.
De bovengenoemde opsomming is niet
volledig, maar geeft u een goede indruk
dat er mogelijkheden zijn om het rendement op het spaargeld te stabiliseren.
Maar als spaargeld geld kost, kunt u
er natuurlijk ook voor kiezen om tóch
de lang gewenste mooie wereldreis te
maken of uw droomhuis te kopen!
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In deze rubriek verenigingsnieuws, ontwikkelingen in de banden- en
wielenbranche, informatie over nieuwe producten en diensten en personalia.

VERENIGING

WIJ ZIJN VERHUISD!
Profile Car & Tyreservice Koos van Elk Heteren
‘terugverhuisd’
Profile Car & Tyreservice Koos van Elk is verhuisd naar het adres
Weerbroek 3, 6666 ML Heteren. De vestiging is daarmee terug
op het ‘oude’ adres, dat in 2018 door een brand fors werd
beschadigd. De overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Technium VACO Leiden:
Hunter balanceerapparaat bedrijfswagens
Fuchs Service Equipment heeft een Hunter HD Elite balanceerapparaat voor bedrijfswagen band-wielcombinaties ter beschikking gesteld
aan VACO Leiden. Manager opleidingen Rick Zeeman is blij met het
apparaat. “Tot nu toe hadden we nog geen balanceerapparaat voor
bedrijfswagens in het Technium. Nu beschikken we over state of
the art equipment voor onze cursisten.” Het apparaat is onder meer
uitgerust met ForceMatch, waarmee de optimale match tussen de
onrondheid van band en wiel wordt bereikt.

Nieuw adres KwikFit Sittard
KwikFit Sittard is gevestigd op het nieuwe adres Limbrichterweg
78a, 6135 GJ Sittard. Telefoon (046) 452 50 00.

Nieuwe locatie Van Aalderen Bandengroothandel
Van Aalderen Bandengroothandel is verhuisd naar het adres
Bedrijfsweg 13, 7671 EG Vriezenveen. Telefoon (0546) 55 99
89. De groothandel is op een steenworp afstand van het vorige
adres. Van Aalderen Banden / onderhoud blijft gevestigd in het
pand aan de Bedrijfsweg 16. Attentie leveranciers: voor nachtleveringen blijft Bedrijfsweg 16 het los-adres.

Profile Car & Tyreservice Raalte verhuisd
Profile Car & Tyreservice Raalte is sinds 1 september gevestigd aan
de Zompstraat 34, 8102 HX Raalte. Telefoon (0572) 36 22 80.

Nieuw adres hoofdkantoor KwikFit Nederland
Het hoofdkantoor van KwikFit
Nederland is gevestigd op het
adres Daltonstraat 17, 3846
BX Harderwijk. De afdeling
Opleidingen blijft gehuisvest in
het pand aan de Celsiusstraat
15, 3846 BK Harderwijk.

Nieuwe onlinetraining:
Gezond en veilig werken bedrijfswagenbanden
In de banden- en wielenbranche is veel aandacht voor veilig en gezond
werken. Maar het kan altijd beter. Om de kennis en bewustwording
bij medewerkers te verbeteren, hebben sociale partners (VACO en
de vakbonden CNV, FNV en De Unie) een serie instructiefilmpjes en
e-learnings ontwikkeld. De serie is nu afgerond met een e-learning
over gezond en veilig monteren en oppompen van bedrijfswagenbanden. Breng de e-learning onder de aandacht van uw medewerkers!
In minder dan een half uur worden de belangrijkste aandachtspunten
behandeld, op een praktische en toegankelijke manier. Er zijn ook online
trainingen over veilig en gezond werken met personen- en bestelwagenbanden en landbouwbanden.
U vindt de e-learnings en instructiefilms op mijnbandenbaan.nl.

In memoriam: Peter van ’t Hof
Op 6 augustus overleed Peter van ’t Hof, oprichter en voormalig directeur van Tyre Trading International, op 72-jarige
leeftijd. Wij wensen zijn familie, waaronder zijn zoon PeterAlexander (directeur TTI en voorzitter van de sector Handel
van VACO) en broer, tevens Lid van Verdienste, Leen van ’t
Hof, veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

BRANCHE
Uitbreiding Heuver Hardenberg
Klanten van Heuver kunnen hun truck-, landbouw- of grondverzetbanden laten monteren door de specialisten van Heuver. Vanwege de
groeiende vraag naar deze service kondigde de firma het gloednieuwe
Heuver Mounting Centre aan, gevestigd in een aanvullend pand in
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Hardenberg. Directeur Bertus Heuver: “Steeds meer klanten, waaronder
fabrikanten van machines in de segmenten truck, trailer, landbouw
en grondverzet, weten ons te vinden. We hebben hier al jarenlange
ervaring mee en hebben in het verleden al veel band-wielcombinaties
gemonteerd voor grote nationale- en internationale fabrikanten.”
heuver.com

KwikFit Bandenmonitor augustus 2021
Volgens de nieuwste KwikFit Bandenmonitor is het wegaandeel van
vierseizoenenbanden opnieuw gestegen. In augustus reed 19 procent
van de personenauto’s op vierseizoenenbanden, rapporteert KwikFit.
Het aandeel winterbanden in de zomer is afgenomen, constateert
KwikFit verheugd. In augustus 2020 reed 5,4 procent van de onderzochte personenauto’s op winterbanden, precies een jaar later was
dat gedaald naar 4,5 procent.
Marketing Director Arjan van der Meer verwacht ‘volop vraag’ naar
winterbanden, mede omdat veel Nederlanders deze winter naar verwachting weer op wintersport gaan. Het onderzoek voor de negentiende
KwikFit Bandenmonitor is uitgevoerd in augustus 2021 onder 2.220
particulier en zakelijk gereden auto’s.

Bohnenkamp versterkt verkoopteam
Het verkoopteam van Bohnenkamp Benelux is versterkt met Fien de
Flou en Bart Neuts. Bart is met zijn 14 jaar branche-ervaring en bandenkennis een sterke aanwinst voor het salesteam in Soesterberg. Hij
gaat zich met name focussen op de uitlevering van de orders die in de
webshop binnenkomen.
Fien heeft sinds 2004 een enorme staat van dienst in de banden- en
wielenbranche opgebouwd in de segmenten landbouw, OTR en industrie. Zij gaat zich met name richten op de Belgische OE-markt.

kwikfit.nl

Verdeling type banden
2021
N=2220

2020
N=2218

2019
N=2222

2018
N=2234

2017
N=2206

Producten

2016
N=2199

Gripmax Suregrip Pro Sport

76,5%

4,5%

19,0%

78,3%

5,4%

16,4%

84,1%

87,5%

87,5%

4,3%

3,7%

5,0%

8,8%

7,2%

11,7%

91,0%

4,2%
4,7%

Gripmax, een exclusief merk van Van
den Ban Autobanden, heeft de Suregrip
Pro Sport geïntroduceerd. De zomerband
voor het ultra high performance segment
(UHP) onderscheidt zich onder meer met
een A-label voor grip op een nat wegdek.
Bij de introductie van de band stelde
Van den Ban meteen al ruim 40 maten
beschikbaar, in 18 tot en met 22 inch.
Het leveringsprogramma groeit op termijn
naar meer dan 130 maten.
vandenban.nl

Vierseizoenenband
Winterband
Zomerband

Gripmax Suregrip Pro Sport

Personalia
René van Maasakkers commercieel directeur
Euromaster Nederland
René van Maasakkers is sinds 1 september commercieel directeur bij
Euromaster Nederland. Hij gaat zich richten op de verdere ontwikkeling
van de B2B-activiteiten van Euromaster. René maakt onderdeel uit van
het managementteam van Euromaster Nederland en rapporteert aan
Edo Wiggers.

Uitbreiding takenpakket Jaap van Wessum
Goodyear heeft Jaap van Wessum benoemd tot sales general manager
consumer UK & Ireland. In die functie is hij verantwoordelijk voor de
salesactiviteiten op de consumentenmarkt in het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Van Wessum blijft daarnaast general manager EMEA bij Cooper
Tire.

Delinte DS2
De DS2 is Delinte’s nieuwste high-end zomerband voor personenauto’s,
SUV’s en 4×4’s. De band wordt dit jaar leverbaar in 35 verschillende
maten, van 14 tot en met 19 inch. Delinte gebruikt onder meer de
Qirin Scale Technology, met als voordeel een snellere afvoer van water.
In combinatie met de vier brede, doorlopende lengtegroeven zorgt dat
volgens leverancier Inter-Sprint voor betere remprestaties op een nat
wegdek en minder kans op aquaplaning. De band zorgt daarnaast voor
een stabiel weggedrag bij onder meer hoge bochtensnelheden. De
Delinte DS2 is exclusief verkrijgbaar bij Inter-Sprint.
inter-sprint.nl
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GESLAAGD!
JUNI
SEPTEMBER
2021

BASIS BANDEN EN WIELEN
Mevrouw G.N. Duzdusen
De heer D. van Egmont
De heer C. Jellema
De heer E.C.P. van den Hurk
De heer C. de Jong
De heer U.R. Jonker
De heer J.E. Koelman
De heer J. Mulder
Mevrouw J. Nootenboom
Mevrouw M.E. van Ravenhorst
De heer B. ten Wolde
De heer M. Zeldenrust

Profile Car & Tyreservice Nooteboom
Euromaster Bandenservice
Peet Borst Bandentechniek
Schoonhoven
De Molen Banden Reek
R. de Jong Bandenservice Ridderkerk
Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord
Euromaster Bandenservice
Inter-Sprint Banden
De Klok Banden
Caliber Tyres & Wheels
Pouw Banden Utrecht
Banden XL

BANDEN EN WIELEN VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN
De heer L.R. van Dijk
De heer M. van Meerkerk
De heer N.S. van ‘t Riet
De heer C.E.A. Wanders

Leen Post Banden
Leen Post Banden
Euromaster Bandenservice
Profile Tyrecenter Kossen

UITLIJNEN PERSONENAUTO’S GEVORDERD
De heer S. Alberts
De heer S.A. Autar
De heer D.J.H. Barendregt
De heer M. Berendse
De heer P.E. Jonkman
De heer J. van Leest
De heer L. Ottervanger
De heer R.H.J. Pallast
De heer L. van Putten
De heer S.N.P.A. de Vos
De heer P.J. van Wilsem

Euromaster Bandenservice
Euromaster Bandenservice
Euromaster Bandenservice
Euromaster Bandenservice
Euromaster Bandenservice
Banden XL
ABA Bandenservice Stolwijk
Euromaster Bandenservice
Euromaster Bandenservice
Bandenspecialist Kicken
Euromaster Bandenservice

Zevenentwintigste jaargang, nummer 3 2021
VACO Nieuws is het nieuwsblad voor de Banden- en Wielenbranche in de Benelux.
Het is tevens een officieel huisorgaan van VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de
Banden- en Wielenbranche. Het blad geeft nieuws en achtergrondinformatie over
ontwikkelingen in de gehele bedrijfstak. Deze bedrijfstak bestaat uit negen sectoren:
producenten, handel, landbouwbanden, industriebanden, bandenservice, wielen,
bandeninzameling, bandenvernieuwing en bandenverwerking.
Verspreiding
VACO Nieuws wordt verspreid onder:
• management en staf van ondernemingen in de banden- en wielenbranche:
directies, ondernemers, afdelingshoofden, staffunctionarissen en buitendienstmedewerkers;
• beslissers bij de grotere bedrijfsmatige gebruikers en belanghebbenden bij banden en
wielen, zoals: beroepsgoederenvervoer, personenvervoer, landbouw, intern transport,
utiliteitsbouw, leasemaatschappijen en equipementleveranciers;
• relaties van VACO en Stichting SVOB: politiek en de diverse overheden, media,
adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, verwante
brancheorganisaties en koepelorganisaties.
Verspreiding vindt grotendeels plaats op basis van controlled circulation en op basis van
abonnementen. Van elk nummer is de minimale oplage 2.400. Van sommige nummers
is de oplage hoger op grond van extra doelgroepverspreiding naar wederverkopers en
bedrijfsmatige eindgebruikers.
Uitgeverij
Tevens centraal contactpunt voor:
Redactie – Advertentieacquisitie – Abonnementenservice
Uitgever: Stichting SICB
Postbus 33, 2300 AA Leiden
Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden
Telefoon (071) 568 69 30
E-mail vaconieuws@vaco.nl
Sociale media
Volg ons op twitter: @VerenigingVACO
Volg ons op LinkedIn: VerenigingVACO
Volg ons op Facebook: VACONL
Redactie
Roy van der Laan, Saskia van der Riet.
Aan dit nummer werkten verder mee
AZL Communicatie, Rob Blom, John Mulder, RSM Netherlands Belastingadviseurs,
VACO Verzekeringsdienst.
Advertentieacquisitie
Advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials zijn mogelijk.
Opdrachten kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd.
Tarieven, specificaties en data zijn opvraagbaar bij de uitgever.
Reductie VACO-leden: 25 procent op paginatarieven.
Abonnementenservice
Basistarief in Nederland (inclusief portokosten): € 44,50.
Basistarief buiten Nederland (Europa) (inclusief portokosten): € 62,00.
Reductie VACO-leden: 35 procent op deze tarieven.
Contactpersoon: Jan Verhaar, telefoon (071) 568 69 70.
Grafische vormgeving
Fier.media, Utrecht
Drukwerk
De Bink

CO2 Neutraal

Algemene voorwaarden Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen
en/of nalaten op basis hiervan. Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed.
Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid
hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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