
,,Het is een onwezenlijk plan om de vrijstelling bpm
eraf te gooien”, zegt parketlegger Nick la Chambre
(foto). „Natuurlijk wil ik met alle liefde mijn steentje
bijdragen aan een schonere wereld en graag elek-
trisch gaan rijden. Ik wil best iets meer betalen, ook
voor een Volkswagenbus met een stekker, zelfs al kost
die 20.000 euro meer dan de diesel. Maar het grote
probleem is de actieradius. In de binnenstad gaat het
nog net, maar als ik in Den Haag of Zeeland moet zijn,
moet ik voor een klus twee tot drie uur extra tijd in-
plannen omdat ik moet laden. Voor een bus zijn er nog
geen snelladers en een volgeladen wagen met parket
weegt al snel een kleine duizend kilo meer. En dat
betekent geen actieradius van 170 maar 80 kilometer.”
La Chambre vervolgt: „In feite word ik gedwongen om
fossiel te blijven rijden. En vooral niet nieuw, omdat
daar dus die bpm bij gaat komen. In de praktijk zullen
ondernemers op zoek gaan naar een oudere tweede-
hands bus, die ook nog eens meer CO2 uitstoot. De
maatregel heeft dus een averechts effect. Er is in
ieder geval niet goed over nagedacht en voor het
milieu is dit niet de juiste methode om het te verbete-
ren. Ik hoop dat men in Den Haag inziet dat onderne-
mers wel willen verduurzamen, maar dat het wel
gefaciliteerd moet worden.”
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Mkb’er dupe van schrappen bpm-vrijstelling

Verduurzaming
raakt uit het zicht

door Gijsbert Termaat

DEN HAAG • Door een
hoge belasting te hef-
fen op nieuwe bestelau-
to’s komt de verduurza-
ming van het wagen-
park in gevaar. Omdat
de bpm-vrijstelling
voor ondernemers
komt te vervallen, zul-
len de middenstanders
eerder een goedkope
oude diesel uit het
buitenland importeren
of langer in hun oude
fossiele wagen doorrij-
den.

Daarvoor waarschuwen
VNO-NCW en MKB-Neder-
land. „Een elektrische op-
volger is niet alleen veel
duurder, maar in het dage-
lijks gebruik nog lang niet
altijd inzetbaar omdat bij
zware belading de actieradi-
us snel afneemt. Dan sta je
onder kostbare werktijd
uren te laden en is je bestel-
bus niet inzetbaar”, voor-
ziet voorzitter Jacco Vonhof
van MKB-Nederland,
woordvoerder namens alle
betrokken partijen.

„We willen echt graag
meewerken aan de elektrifi-
catie van het wagenpark,
maar dat
moet dan wel
reëel zijn en
gestimu-
leerd wor-
den. Van ho-
reca tot in-
stallatiebe-
drijf, van pakketbezorger
tot aannemer, ze zijn voor
hun werk afhankelijk van
hun bestelwagens en elek-
trische modellen zijn de ko-
mende jaren in veel gevallen
nog geen reëel alternatief.
De noodzaak tot verduurza-
men spreekt voor zich,
maar op deze manier lukt
dat gewoon niet”, meent
Vonhof.

In de dagelijkse praktijk
betekent het wegvallen van
de bpm-vrijstelling voor on-

dernemers dat de netto ad-
viesprijs van een bestelwa-
gen op fossiele brandstof
met zo’n 38 procent stijgt.
Vonhof: „Dat komt neer op
een gemiddeld ruim 11.000
euro hogere aanschafprijs.
Dat is een onredelijke las-
tenverzwaring die vooral
ondernemers in het mkb ge-
woon niet kunnen dragen.
Wij willen dan ook graag,
mede namens zeven onder-

nemersorga-
nisaties als
Bouwend Ne-
derland,
Transport en
Logistiek Ne-
derland en
RAI Vereni-

ging, dat de vrijstelling van
bpm van kracht blijft op be-
stelwagens van onderne-
mers.”

De partijen willen met het
kabinet in gesprek over een
betere aanpak om de kli-
maatdoelstelling te beha-
len. „Als het namelijk over
deze boeg gaat, gebeurt het
niet en heeft het juist nega-
tieve effecten op de ver-
duurzaming van het wagen-
park”, aldus Vonhof.

Het kabinet wil de vrij-

stelling van bpm-afdracht
voor bestelwagens met een
fossiele verbrandingsmotor
tussen 2024 en 2026 gelei-
delijk afschaffen.

Met die maatregel ver-

wacht het kabinet tussen
2024 en 2030 in totaal 2,2
miljard euro op te halen en
tegelijkertijd de elektrifica-
tie van het bestelwagenpark
te versnellen.

Van onze correspondent

BRUSSEL • De EU-lidstaten
moeten Brussel de macht
geven om voor het hele
landenblok (vloeibaar)
aardgas in te kopen om
snel onafhankelijk te
worden van Rusland. Die
oproep doet eurocommis-
saris Frans Timmermans.

„Als we het nu niet geza-
menlijk inkopen, gaan lan-
den onderling concurreren
en drijven ze de gasprijs ver-
der op”, waarschuwde de
PvdA-prominent bij Buiten-
hof. „Geef ons de kans om
namens alle lidstaten te on-
derhandelen.”

De leiders van alle EU-lan-

den hebben eerder afge-
sproken om vrijwillig deel te
nemen aan gezamenlijke in-
koop. Maar tot op heden
troeven sommige lidstaten
elkaar af door te overbieden
bij inkoop van (vloeibaar)
gas.

Volgende week staat het

onderwerp opnieuw op de
agenda bij een EU-top. Tim-
mermans verwacht dat de
regeringsleiders en staats-
hoofden alsnog besluiten
om Brussel net als bij de in-
koop van coronavaccins een
mandaat te geven.

Het landenblok praat ook
over een voorstel van de Ne-
derlandse eurocommissaris
om een prijsplafond op Rus-
sisch gas in te voeren bij een
noodsituatie. Lidstaten heb-
ben al noodplannen ge-
maakt voor het geval Poetin
besluit om de gaskraan he-

lemaal dicht te draaien.
Timmermans waar-

schuwde bij Buitenhof de
burger voor wat komen
gaat. Naast hoge energie-
prijzen, wees hij op de hoge
inflatie en transportproble-
men met China. „We gaan
een heel moeilijke tijd tege-
moet”, aldus de Brusselse
bestuurder. „We kunnen
niet de illusie koesteren dat
alles rustig zijn gangetje
gaat.” Nederland is een van
de landen die terughoudend
is rond gezamenlijke gas-in-
koop. Den Haag waarschuw-
de de voorbije maanden
voor verschillende risico’s
op de complexe mondiale
gasmarkt.

’Gezamenlijke gas-inkoop EU-landen’
Frans Timmermans wil dat de
EU de macht krijgt om voor alle
lidstaten gas in te kopen.
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M
iddels een unieke ’deep
fake’-animatie wordt
Sedar nu zelfs tot leven
gebracht en doet hij nu
een oproep aan het pu-

bliek. Coldcasechef René Berg-
werff van de Rotterdamse politie
ziet kansen.

Wat maakt de zaak rond de dood
van Sedar zo bijzonder?

„Het is een combinatie van fac-
toren. Een kind als slachtoffer
spreekt natuurlijk enorm tot de
verbeelding. En het zijn de bizarre
omstandigheden: een kind dat ge-
woon op straat speelt wordt dood-
geschoten. Iedereen heeft daar
een voorstelling bij. Dit is geen ge-
woon misdrijf, maar het maakt
deel uit van de geschiedenis van
Rotterdam.”

Nooit eerder gedacht aan dit
scenario?

„Ik moet zeggen dat ik altijd wat
moeite had met het scenario dat
Sedar was doodgeschoten omdat
hij met sneeuwballen gooide. Het
zou wel een enorm extreme reac-
tie zijn geweest. Maar het was het
enige scenario dat overbleef. We
hebben naar verschillende moge-
lijke achtergronden gekeken. Het
liep destijds in Rotterdam-Zuid

qua geweld behoorlijk uit de klau-
wen.”

Wanneer en hoe kwam info over
het nieuwe scenario binnen?

„Twee jaar geleden zijn we met
een nieuwe getuige in contact ge-
komen. Je moet het zo zien: niet
alle criminelen zijn onmensen.
Ook zij hebben gevoel. En soms
veranderen omstandigheden in
het leven, waardoor iemand toch
wat kwijt wil. Iemand heeft dan

het gevoel dat iets niet onbespro-
ken mag blijven. Dat is ook hier
het geval. We trekken nu aan een
draadje en hopen dat het echt een
opening oplevert.”

Hoe komt info over oude zaken
meestal binnen?

„Eigenlijk kun je beter stellen:
wat zorgt ervoor dat mensen níét
naar voren komen om te gaan pra-
ten? En dan kun je daarop gericht
een strategie bedenken. Zoals ik
net zei zijn getuigen en betrokke-
nen niet gevoelloos, maar je moet
dat gevoel op het juiste moment
aanwakkeren. Deze mensen moe-
ten getriggerd worden. Aandacht
in de media voor onopgeloste za-
ken kan daarbij een grote rol spe-
len. Voortschrijdende techniek,
bijvoorbeeld op het gebied van
dna, kan ook zorgen voor een
doorbraak.”

Er is een beloning van 40.000 euro
uitgeloofd voor de gouden tip. Dat is
vrij ongebruikelijk, zo’n hoog
bedrag.

„Dat klopt, dat is ongekend
hoog. Doorgaans gaat het om
10.000 of 20.000 euro. Wij denken
dat het een extra trigger is. Ie-
mand die al op de wip zit om te
gaan praten, kan nu over de streep

getrokken worden.”

Mensen weten dus nu kennelijk
wat, maar er zijn nog geen namen
genoemd?

„We zijn het plaatje zelf aan het
invullen, maar hebben het volledi-
ge beeld nog niet rond. We weten
wel in welke hoek het zit en zitten
echt op het goede spoor.”

Leven de betrokkenen nog wel?
„Wij denken van wel.”

Hoe zit het met de vervolging van
een verdachte als er inderdaad
sprake was van een ongeluk?

„In de eerste plaats willen we
voor familie, vrienden en de maat-
schappij vooral duidelijkheid. Ver-
volging van een verdachte komt op
de tweede plaats, maar het zou wel
mooi zijn. We denken nu dat Ser-

dar geraakt is door een kogel bij
een uit de hand gelopen drugsroof.
Het is mogelijk dat Serdar, die be-
hoorlijk lang was voor zijn leeftijd,
werd aangezien voor iemand van
de tegenpartij. Of hij werd bij toe-
val geraakt. Je kunt in ieder geval
een verdachte vervolgen voor
doodslag: als je op de openbare
weg gaat schieten, neem je willens
en wetens natuurlijk een groot ri-
sico op het verwonden of doden
van iemand.”

Wat gaat er nu gebeuren qua
onderzoek?

„We zijn volop bezig en hebben
door de recente publiciteit over de
nieuwe ontwikkelingen alweer
nieuwe tips gekregen, die we on-
derzoeken. In een documentaire
voor omroep WNL over Serdar,
Spreek nu!, hebben we Serdar
middels een ’deep fake’-techniek
opnieuw ’tot leven laten komen’.
Serdar was een groot voettalent. In
de oproep, die ook op de site poli-
tie.nl is te bekijken, zien we hoe
Serdar met een bal als een voetbal-
ster tussen een haag van familiele-
den, vrienden en politiemensen
loopt. Het zijn de mensen die in-
middels wél bijna twintig jaar ou-
der zijn geworden. Serdar doet
dan zelf een oproep aan mensen
die meer weten, om zich te mel-
den.”

Bijna twee decennia lang ging de recherche ervan uit dat het Rotterdamse
jongetje Sedar Soares (13) in 2003 vanwege het gooien van sneeuwballen
naar een auto werd doodgeschoten. Uit nieuwe informatie blijkt dat het jon-
getje vermoedelijk werd getroffen door een kogel die werd afgevuurd bij
een ’ripdeal’ tussen criminelen.

DOODGESCHOTEN SEDAR SOARES DOET IN ANIMATIE OPROEP AAN PUBLIEKCOLD CASE

door Mick van Wely

’Help mijn moord op te lossen’

’We zitten echt
op het
goede spoor’

De in 2003 doodgeschoten Sedar
Soares EIGEN FOTO

Er zijn in Nederland ruim
1700 cold cases, oftewel on-
opgeloste zware misdrijven.
Het zijn overwegend levens-
delicten. Rotterdam alleen al
kent er 400. Het cold-case-
team boekt regelmatig grote
successen. Zo wisten politie
en OM in 2018 nog Albert B.
achter de tralies te krijgen
voor twee moorden op vrou-
wen in de jaren negentig. Een
jaar later kreeg Leon van M.
uit Brielle 15 jaar cel voor de
geruchtmakende Oostvoorn-
se ’kofferbakmoord’ op Caro-
line van Toledo in 2005.

1700 COLD CASES

’Actieradius het grote probleem’

’Elektrische
opvolger
veel duurder’

In de animatie is Sedar
Soares ’zelf’ te zien,

lopend door een rij
met nabestaanden.

Vriend Emanuel tikt
hem op de schouders.
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Met heel veel verdriet hebben wij op vrijdag 13 mei,
12 ijar 5782 thuis afscheid moeten nemen van onze

allerliefste moeder, zus, schoonmoeder en oma
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