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NIEUWS

Het blijft altijd weer een issue: ga ik me 
verzekeren of niet? De politiek vindt 
dat die verplichte AOV-verzekering 

voor alle zelfstandigen er nu toch echt moet 
komen. Want te veel zelfstandigen verzekeren 
zich niet tegen de gevolgen van lichamelijke 
tegenslag. Is dat slim? 
Hoe de verzekering eruit gaat zien, is nog 
niet bekend. Dus valt er nog niets zinnigs 
te zeggen over de premiehoogte en bij wie 
je je moet registreren. In het voorjaar van 
2020 moet die premie bekend worden. De 
grote weerstand geldt vooral de verplichting. 
Bij veel ondernemers komen er visioenen 
van UWV-achtige instanties met Arbo-
keuringsartsenterreur. Genoeg vakmensen 
kunnen zich de WAZ van begin deze eeuw nog 
herinneren. Geld af moeten dragen dat met 
het intrekken van die wet niet aan nieuwe 
gevallen van arbeidsongeschiktheid werd 
uitgekeerd die wel mee hadden betaald.

Niet echt een fijn vooruitzicht. Maar is 
verzekeren echt onverstandig? Het is 
volkomen natuurlijk dat je er vanuit gaat dat 
jou niets overkomt. Maar is dat reëel? Het 
argument dat zo’n verzekering teveel kost 
is niet logisch. Als je nu al geen geld voor 
de premie hebt, hoe denk je dan straks in 
je onderhoud te voorzien? Verzekeren is 
verantwoordelijkheid nemen, op welke wijze 
je dat ook invult. Heb je geen liggend kapitaal 
of wil je geen reguliere AOV? Kijk dan eens 
naar de broodfondsen, KlusVisie besteedde 
hier aandacht aan. Regel je toekomst en laat 
zien dat je ook hiermee een ondernemer bent 
en duurzaam denkt.
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ECHT GEEN GELD Klein huis vol biocomposieten
Plastic en kunststoffen gemaakt van 

aardolie hebben op dit moment een slechte 
reputatie. Het gaat dan vooral om plastic 
dat na gebruik snel en lang niet altijd 
op de juiste manier wordt weggegooid. 
Kunststoffen verwerken fabrikanten ook in 
materialen voor de (ver)bouw. Industrieën, 
onderwijsinstellingen en onderzoekers blijven 
niet op de handen zitten. Zij zien kansen 
in het hergebruik van kunststoffen. Een 
concreet voorbeeld daarvan zag onlangs het 
levenslicht in Emmen. Op het terrein van het 
Hondsrugcollege openden studenten het 
eerste tiny house gebouwd van recyclebaar 
100 procent biocomposiet. Hun uitgangspunt: 
drie composieten bedenken die vanaf de 
productie tot uiteindelijk hergebruik minder 
bijdragen aan de CO2-uitstoot dan steen, 
staal en beton. De biocomposieten mogen 
niet giftig zijn. Ook verwerkten de studenten 

geen hout, vanwege ontbossing. Onder 
andere de wandpanelen, dakbedekking en 
kozijnen zijn speciaal voor het tiny house 
ontwikkeld. Het project moet aantonen dat 
biocomposieten niet alleen geschikt zijn als 
isolatiematerialen, afdekprofielen en platen, 
maar ook in staat zijn dragende panelen en 
frame- en skeletbouwconstructies mogelijk te 
maken. En die constructies moeten voldoen 
aan de Nederlandse en Duitse bouw- en 
veiligheidsnormen. De komende tijd gaan de 
initiatiefnemers het tiny house testen op de 
technische levensduur en weerbestendigheid. 

Verduurzaming 
kantoren gaat veel 
werk opleveren

De opgave: in 2023 moet 30 miljoen 
vierkante meter kantoor worden 
verduurzaamd. De reden: per 1 januari 
2023 moeten alle kantoren in Nederland 
energielabel C of hoger kunnen overleggen. 
Bedenk: 60 procent van de kantoren voldoet 
nog niet aan die eis, aldus een onderzoek van 
vastgoeddatabedrijf Calcasa. Het percentage 
is zo hoog omdat veel kantoren nog geen 
energielabel hebben. Calcasa concludeert 
dan ook dat het tempo van de verduurzaming 
fors omhoog moet. Panden groter dan  
100 vierkante meter die niet voldoen aan de 
duurzaamheidseisen, mogen organisaties 
vanaf 1 januari 2023 volgens het Bouwbesluit 
niet meer als kantoor gebruiken.
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