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CLIENTCASE   |    SELL PLASTICS

Een felle brand verwoestte in 2012 het bedrijfspand van SELL Plastics. Uit de as herrees een 

moderne fabriek voor het ontwikkelen en spuitgieten van kunststofproducten. Van welke 

keuzes, die ze toen maakten, hebben ze in Nijkerk nog altijd profijt?  ►



EXPERT VIEW   |    RCT GELDERLAND

 #1 BENCHMARK JE INNOVATIERUIMTE 

Wil je weten hoeveel innovatieruimte er binnen jouw bedrijf is? 

Benchmark dan je arbeidsproductiviteit. In de maakindustrie 

geldt een streefwaarde van 200.000 euro omzet per fte. Daarmee 

ben je op dit moment concurrerend met maakbedrijven in regio’s 

als Nordrhein-Westfalen en Lombardije. Zit je daaronder? Dan 

ligt er waarschijnlijk ruimte om door middel van automatisering 

en robotisering de efficiency te verhogen. 

 #2 HAAL EEN INNOVATIEMANAGER IN HUIS 

Innovatie binnen kleine maakbedrijven wordt vaak geremd door 

de dagelijkse hectiek. Vaak liggen innovatievraagstukken op het 

bureau van de ondernemer of dga, die soms zelf nog operationele 

EXPERTVIEW   |    SINA SALIM

Over RCT Gelderland

Sina Salim is innovatiemakelaar bij het Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) in de provincie Gelderland. 

RCT Gelderland helpt bedrijven in de food- en maakindustrie om slimmer, duurzamer en socialer te 

produceren. Innovatiemakelaars zoals Sina verbinden bedrijven die willen innoveren met andere bedrijven en 

kennisinstellingen die hen verder kunnen helpen. Verder organiseert de stichting experttafels, waarin bedrijven 

gericht samenwerken aan een concreet innovatievraagstuk.

taken heeft. Het helpt om tijdelijk een externe innovatieadviseur 

in huis te halen die strategisch naar je businessmodel en interne 

bedrijfsprocessen kijkt. Met de Boost Smart Industry voucher 

krijg je de helft van deze kosten vergoed. Aanvragen gaat via 

RCT Gelderland. 

 #3 MAAK EEN DIGITAL TWIN 

Een nieuwe productielijn of een hightech robot? Het zijn forse 

investeringen. Gelukkig kun je tegenwoordig vooraf in kaart 

brengen wat de meest ideale set-up is. Daarvoor maak je 

een digital twin: een digitaal model waarmee je verschillende 

opstellingen en scenario’s kunt doorrekenen. Vervolgens kun 

je investeren op basis van harde data over de technische en 

financiële haalbaarheid. 

 #4 GEBRUIK VR EN AR 

Bij een Gelders assemblagebedrijf krijgen medewerkers 

met een AR-projector instructies hoe ze materiaal moeten 

verwerken. Hierdoor is een deel van het assemblagewerk uit te 

voeren door medewerkers zonder een technische achtergrond. 

Andere maakbedrijven laten voortaan machinelijnen in het 

buitenland onderhouden en repareren door lokale technici. Ze 

dragen daarbij een VR-bril en krijgen instructies van specialisten 

uit Nederland, die niet ingevlogen hoeven te worden en zo 

efficiënter inzetbaar zijn. 

 #5 BUNDEL DE VRAAG 

Sommige innovaties zijn te duur om alleen door te voeren of 

komen niet van de grond, omdat de markt voor de oplossing 

nog niet groot genoeg is. In beide gevallen kan vraagbundeling 

uitkomst bieden. Zo was RCT Gelderland betrokken bij een 

project dat de vraag naar waterstofheftrucks in de regio Ede 

bundelt. Door die vraagbundeling en het opzetten van een 

waterstofbezorgservice, krijgt de waterstofheftruck de kans 

om zich te bewijzen en ontstaat er een marktvraag die kan 

leiden tot de bouw van de benodigde waterstoftankstations. 

 #6 VERKEN VOORAF SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

Er zijn tal van sectorale, regionale, landelijke en Europese 

innovatiesubsidies. Wat ze gemeen hebben? Je kunt ze vaak 

niet met terugwerkende kracht aanvragen. Breng daarom aan 

het begin van je innovatietraject de subsidiemogelijkheden 

in kaart. Gebruik daarvoor de ondersteuning van 

gespecialiseerde subsidieadviesbureaus. Sommige van die 

bureaus werken op basis van no cure, no pay.

 #7 INVESTEER IN SCHOLING 

Automatisering en robotisering veranderen meestal het 

werk in je bedrijf. Handwerk maakt plaats voor hoofdwerk. 

Investeer daarom in scholing van je medewerkers. Zo zorg 

je ervoor dat je alles uit je nieuwe robots en productielijnen 

haalt en voorkom je dat je afhankelijk wordt van leveranciers, 

die voor forse tarieven onderhoud uitvoeren en storingen 

oplossen.

"HANDWERK MAAKT PLAATS VOOR 
HOOFDWERK. INVESTEER DAAROM IN 

SCHOLING VAN JE MEDEWERKERS"



Leent u als directeur-grootaandeelhouder samen met uw partner 

meer dan € 700.000 van uw bv? Dan wordt dat meerdere vanaf 

2023 belast met 26,9% (2022) inkomstenbelasting. De fiscus 

ziet het meerdere voortaan namelijk als een dividenduitkering. 

Dit geldt ook als er voldoende dekking is, zoals zekerheden of 

onderliggende activa. Eigenwoningschulden vallen niet onder 

de maatregel. Voor dergelijke schulden die zijn aangegaan ná 

31 december 2022 moet wel een hypotheekrecht aan de eigen 

vennootschap zijn verstrekt om onder de uitzondering te vallen. 

Let op dat de Belastingdienst uw hoofdverblijf als ‘eigen woning’ 

beschouwt en dus niet een eventuele tweede woning. Omdat het 

eerste toetsmoment 31 december 2023 is, heeft u tot dat moment 

de tijd om bovenmatige schulden zoveel mogelijk af te lossen.

FISCALE
Om een onderneming fiscaal vriendelijk door te schuiven 

naar de volgende generatie zijn in de successiewet en de 

inkomstenbelasting faciliteiten opgenomen. Dit zijn de 

zogenoemde bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). De BOR 

geeft in de schenk- en successiebelasting – onder bepaalde 

voorwaarden - een vrijstelling bij de overdracht van 100% tot 

een ondernemingsvermogen van € 1.134.402 (2022). Boven 

deze waarde geldt nog een vrijstelling van 83%. De BOR in 

de inkomstenbelasting bestaat uit een doorschuifregeling. 

De overdragende aandeelhouder in een familievennootschap 

hoeft – ook onder voorwaarden – de met de overdracht 

samenhangende inkomstenbelastingclaim van 26,9% 

(2022) niet te betalen. Hoewel de regeling belangrijk is 

voor de continuïteit van de familiebedrijven, ligt de BOR 

al een geruime tijd onder vuur. Desondanks heeft het 

kabinet besloten dat de BOR voorlopig in zijn huidige vorm 

blijft bestaan, maar wel binnenkort wordt geëvalueerd.

Reist een medewerker van uw bedrijf voor zijn werk met 

een eigen auto? Dan mag u deze werknemer een onbelaste 

vergoeding van € 0,19 per kilometer uitbetalen. Sommige 

werkgevers vergoeden een hoger bedrag. Het bovenmatige 

deel geldt dan in principe als loon. Let wel op: als de hogere 

reiskostenvergoeding (nagenoeg) kostendekkend is voor 

alle autokosten van de werknemer, dan loopt u het risico 

dat de fiscus stelt dat er sprake is van een auto van de zaak. 

Dit betekent dat een bijtelling van – normaliter - 22% van 

de cataloguswaarde van die auto tot het loon moet worden 

gerekend. Dit kan de nodige loonbelastingconsequenties 

met zich meebrengen. In het Belastingplan 2023 is trouwens 

wel voorgesteld om de onbelaste kilometervergoeding te 

verhogen van € 0,19 naar € 0,21 in 2023 en naar € 0,22 in 2024.

De levering en de installatie van zonnepanelen is 

momenteel belast met 21% omzetbelasting. Particuliere 

zonnepaneelhouders kunnen de btw op de aanschaf en 

installatie van de zonnepanelen terugvragen door zich te 

registreren als btw-ondernemer. In de praktijk levert dit voor 

zonnepaneelhouders en de Belastingdienst een behoorlijke 

administratieve last op. Het kabinet heeft voorgesteld om de btw 

op levering en installatie van zonnepanelen per 1 januari 2023 te 

verlagen van 21% naar 0%. Daardoor hoeven particulieren bij de 

aankoop van zonnepanelen de btw niet meer terug te vragen bij 

de Belastingdienst, hetgeen de fiscus (en de particulieren) werk 

scheelt. De regeling geldt alleen voor zonnepanelen ‘bestemd 

om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid 

van woningen’. Deze maatregel heeft dus ook gevolgen voor 

leveranciers, installatie-, onderhouds- en reparatiebedrijven, 

bouwondernemingen en vastgoedbeleggers. Zij zullen 

bijvoorbeeld goed in kaart moeten brengen dat de panelen 

echt bestemd zijn om op woningen te worden geplaatst.

updates
ZONNEPANELEN ZONDER OMZETBELASTING

AUTOMATISCH EEN AUTO VAN DE ZAAK?

BOR NOG (EVEN) GEBORGD!?

EXCESSIEF VAN EIGEN BV BOVENMATIG BEPERKT



Van distributiecentra tot bedrijfshallen; elke dag worden er in 

Nederland duizenden sandwichpanelen gemonteerd. Aan de 

binnenkant zijn ze meestal voorzien van een laagje polyurethaan 

(PIR). Schuimvormige isolatiematerialen die licht, dun en stevig, 

maar ook lastig losmaakbaar zijn. Bovendien zijn in het verleden 

schadelijke drijfgassen toegepast.

CO2 -reductie

Wat doe je met die panelen als ze vrijkomen? Daar was tot nu 

toe geen goede oplossing voor. InSus brengt daar verandering in. 

Met een uniek proces worden de drijfgassen afgevangen en het 

isolatiemateriaal losgemaakt, gereinigd en - afhankelijk van de 

herkomst - verwerkt tot nieuw isolatiemateriaal voor de woning- 

en utiliteitsbouw. 

Dat gebeurt in een fabriek in Duiven. Met een vloeroppervlakte 

van 29.000 m² en een state-of-the-art recyclinglijn heeft InSus 

de capaciteit om alle geïsoleerde sandwichpanelen die jaarlijks 

vrijkomen in Nederland te verwerken. De milieu-impact is in 

potentie enorm; InSus kan jaarlijks een uitstootreductie tot 1,5 

miljoen CO²-equivalenten realiseren. Dat is ongeveer 0,8 procent 

van de totale jaarlijkse CO²-uitstoot in Nederland. 

Out of the box 

Cruciaal bij de ontwikkeling van het concept van InSus? “Je moet 

out-of-the-box denken. Van producenten tot leveranciers en 

afvalinzamelaars; iedereen zei dat het niet kon wat wij voor ogen 

hadden. Dat kwam omdat ze allemaal met hun eigen bril naar een 

deel van het probleem keken”, zegt Van Dam. Wil je baanbrekend 

innoveren, dan moet je met een helikopterview naar het probleem 

kijken, boven deelbelangen uitstijgen en denken buiten de kaders 

van bestaande oplossingen. “In onze recyclinglijn gebruiken we 

bijvoorbeeld technieken uit de mijnbouw.”

Innoveren vraagt bovendien om commitment, geeft Van Dam aan. “De 

ontwikkelingen zijn begonnen in 2015. Onderweg hebben we 1.001 

problemen moeten tackelen. Dat lukt alleen als je met het hele team 

het doel voor ogen houdt en kleine successen viert. Elk probleem 

dat je oplost, komt niet meer terug. Het is bovendien belangrijk dat 

je aandeelhouders met een langetermijnvisie achter je hebt staan.”

Van recycling naar productie

Met een technische oplossing alleen ben je er nog niet. “Het 

recyclen van grondstoffen is op zichzelf niet rendabel. Het kost 

meer dan dat de vrijkomende deelstromen waard zijn als je ze 

los vermarkt. 

Bovendien moet je dan met je gerecyclede materialen gaan leuren 

bij producenten, die hun processen hebben ingesteld op nieuwe 

grondstoffen en allemaal verschillende materiaaltoleranties 

hanteren”, zegt Van Dam.

Daarom besloot InSus om de vrijkomende materialen zelf te 

verwerken tot een nieuw product: circulaire PIR-isolatieplaten 

voor spouwmuren en daken. Die platen hebben dezelfde 

bouwfysische specificaties als nieuwe PIR-producten. Een 

hoogwaardige en duurzame vorm van recycling dus, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld verbranding, dat ook vaak tot 

recycling wordt gerekend. 

InSus heeft bovendien een belangrijke troef in handen 

richting bouwers: de terugnamegarantie aan het einde van de 

levenscyclus. “Onze aanpak is daarmee wezenlijk anders dan 

die van andere producenten. Wij hebben er belang bij dat ons 

isolatiemateriaal terugkomt. Anders staat namelijk straks de 

helft van onze fabriek stil.”
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WAT KUNT U LEREN VAN INSUS

GEBRUIKEN WE BIJVOORBEELD

IN ONZE RECYCLINGLIJN

TECHNIEKEN UIT DE MIJNBOUW

“

Een duurzame oplossing krijgt pas waarde als er 

ook een verdienmodel is. Voeg daarom vroegtijdig 

business specialisten toe aan uw innovatieteam. 

Denk bij ontwikkeling in scenario’s en creëer 

terugvalopties. Zo koos InSus gaandeweg voor een 

scenario waarbij gevarieerd kan worden met het 

recyclepercentage. 

Baanbrekende innovaties kosten altijd meer 

tijd en geld dan verwacht. Commitment van 

aandeelhouders is daarom cruciaal.

Onderzoek welke bewezen methodes en 

technieken uit andere sectoren een bijdrage 

kunnen leveren aan uw innovatieve idee.

  Peter Hoekman en Harry van Dam vormen de directie van InSus  
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