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ONL verkiezingsmanifest 2021
‘We moeten het geld eerst weer verdienen’
Heel Nederland heeft de afgelopen maanden
een grote dreun gekregen toen het coronavirus ons land aanviel. Veel ondernemers
moesten samen met hun werknemers in de
overlevingsmodus, zonder dat ze zich daarop
konden voorbereiden. De portemonnee van
de overheid is ruimhartig getrokken, waardoor veel bedrijven overeind zijn gebleven en
banen zijn behouden. Nu het einde in zicht
is moeten we ook verder kijken en denken
aan onze toekomst. Een stip op de horizon,
die perspectief biedt aan ondernemers, kan
daarin niet ontbreken. Topprioriteiten voor
het huidige demissionaire en nieuwe kabinet
zijn dan ook het ontwikkelen van een robuust
en ruim steunpakket voor het bedrijfsleven,
een krachtig vaccinatie- en testbeleid en een
slimme exit strategie uit de lockdown.
Kiezen voor ondernemerschap is de beste
weg om uit deze crisis te komen. Het geld
moet eerst weer worden verdiend voordat we
kunnen denken aan nieuwe uitgaven.
Bedrijven zijn dé kampioenen waar het geld
wordt verdiend. Dit besef lijkt helaas soms nog
onvoldoende aanwezig te zijn.

Het is tijd dat we, van de periode waarin de
overheid veel steun heeft geboden, nu de
koers verleggen naar het herstel en de groei
van onze economie. Dit kan alleen als we
structureel het ondernemersklimaat verbeteren en dit centraal zetten in het financieel
economisch beleid van het nieuwe kabinet.
Laten we niet vergeten dat ondernemers een
onmisbare bijdrage leveren aan het economisch herstel na de crisis. Zij zorgen voor
belastinginkomsten en banen, vervullen een
sociaal-maatschappelijke functie en hebben
de sleutel in handen om grote projecten zoals
de energietransitie te realiseren.
Het MKB is van groot belang in onze economie. De huidige waardering voor het MKB is
daarmee niet in overeenstemming en moet
drastisch verbeteren. Dit kan alleen als de
overheid én ondernemers echt samen gaan
werken en met elkaar de dialoog aan gaan.
Dat betekent dat we werk moeten maken van
onder andere de vermindering van regeldruk,
het optimaliseren van de dienstverlening van
de overheid richting bedrijven en het radicaal vereenvoudigen van het belastingstelsel.
Daarnaast moet de toegang tot financiering
aanzienlijk verbeterd worden en het werkgeverschap aantrekkelijker worden.

Dit verkiezingsmanifest staat in het teken van drie onderwerpen:
1.
steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis;
2.
herstel en groei van de economie;
3.
het verbeteren van ons ondernemersklimaat.
Alleen als we volop inzetten op deze thema’s komen we echt gezond uit deze coronacrisis en
zal Ondernemend Nederland floreren.
ONL doet aan de hand van deze drie thema’s tal van voorstellen, waaronder:
- Ondernemersklimaat centraal in het financieel-economisch beleid;
- De komst van een Minister van Ondernemerschap en Handel;
- De komst van een MKB Groei en Herstel Plan;
- De komst van een MKB Herstelfonds;
- De komst van een MKB bank, die cruciaal is voor herstel en groei;
- De komst van een MKB Future Fund, dat toegankelijk is voor ondernemers;
- Radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel en verruiming mogelijkheden
durfkapitaal;
- Wet DBA en Wet Arbeidsmarkt in balans terug naar de tekentafel;
- Maak het werkgeverschap aantrekkelijk en bereikbaar;
- Een betrouwbare en transparante overheid;
- Minder regeldruk en betere wet- en regelgeving;
- Verbetering dienstverlening en bereikbaarheid van de overheid voor bedrijven;
- Aanjagen innovatie, digitalisering en verduurzaming;
- Inzet op ambitieus, realistisch en ondernemend klimaatbeleid;
- Behoud BOR, voor familiebedrijven als belangrijk fundament van de economie;
- Een eerlijk handelsbeleid;
- Ruim baan voor onderwijs en ondernemerschap en ambachtseconomie.
ONL drukt het nieuwe kabinet en de nieuwe coalitie op het hart om aan de slag te gaan voor
en samen met Ondernemend Nederland. ONL doet de bovengenoemde voorstellen om sterker
uit deze crisis te komen, de grote uitdagingen waar we tegenover staan aan te pakken en ook
om de focus te leggen op het ondernemersklimaat op de lange termijn.
ONL voor Ondernemers biedt nu en in de toekomst graag de helpende hand.

Hans Biesheuvel
Oprichter ONL voor Ondernemers
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Deel I – Steun en nasleep van de crisis
Ondernemend Nederland verkeert in een buitengewone crisis. De economie stagneert en de
werkloosheid is in jaren niet zo snel opgelopen. Het steun- en herstelpakket van de overheid is
een onmisbare reddingsboei en biedt een groot deel van de ondernemers, die geraakt worden
door de corona-maatregelen, een financiële ondersteuning. Toch staan veel ondernemers nog
steeds in de overlevingsmodus. Anderen komen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen
en dreigen over de kop te gaan, waarbij hun hele levenswerk in duigen valt.
Het blijft gissen wanneer Nederland het coronavirus onder controle krijgt en deze crisis eindelijk
voorbij zal zijn. Dat ontneemt ondernemers het perspectief en daarmee zicht op de toekomst.
Er is voor de meeste ondernemers geen tijd en ruimte om vooruit te kijken.
Wij vragen het kabinet om het steun- en herstelpakket in stand te houden zolang de beperkende coronamaatregelen aanhouden. Heldere communicatie is hierbij essentieel. Waar
nodig moet het pakket aan maatregelen worden aangepast of uitgebreid. Zo versterk je bij ondernemers het vertrouwen in de toekomst en komen zij straks beter uit de startblokken bij het
herstel van onze economie.
De volgende aanpassingen op het steunpakket helpen bij het bieden van perspectief en vertrouwen voor ondernemers:

1.1. Steun- en herstelpakket: maatwerk
ONL steunde in het voorjaar van 2020 dat maatregelen zoals de NOW, TVL en de Tozo snel
en generiek werden opgezet gezien de grote hoeveelheid ondernemers die hier gebruik van
moest maken. De basis van het steunpakket staat en werkt. Nu is het zaak om door te pakken
en de focus te verleggen naar maatwerk.
Deze crisis is te langgerekt om enkel in te blijven zetten op generieke maatregelen. Aangezien
er nog een grote groep ondernemers buiten de boot valt, er schrijnende gevallen zijn en in
sommige situaties het steunpakket niet toereikend genoeg is, moet er meer aandacht komen
voor maatwerk. Inmiddels zijn we bijna één jaar verder en weten we welke sectoren niet of nauwelijks in aanmerking komen voor het steunpakket. Daarnaast verdienen de schrijnende individuele gevallen aandacht.
ONL voert sinds de zomer van 2020 gesprekken met het kabinet over sectorgerichte steun.
Sectoren zoals de evenementensector en de kermisexploitanten komen niet of nauwelijks in
aanmerking voor het huidig steunpakket. Net als het kabinet maakt ONL zich grote zorgen over
de solvabiliteit van deze en alle andere bedrijven. Zonder extra steun vanuit de overheid is het
in elk geval een forse tijd einde oefening voor deze sectoren. Hoewel het kabinet veel begrip
toont en bereid is om bepaalde sectoren extra te helpen, laat de uitwerking hiervan lang op
zich wachten.
Ondernemers in de evenementenbranche komen in het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor een evenementenmodule. Hoewel de module nu ook in het
eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komt, is deze seizoensknopmodule nog niet uitgewerkt.
Ondernemers kunnen begin 2021 nog geen aanvraag indienen, terwijl dit is al ruim voor Prinsjesdag is toegezegd. De zakken van ondernemers raken met de dag leger. Er is dus geen ruimte om zo lang te wachten met de uitwerking van de module.
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Dat geldt niet alleen voor de evenementensector. Ook andere sectoren hebben niet de ruimte om lang te wachten op gerichte steun. Denk hierbij aan de detailhandel. De lockdown raakt
de nu verplicht gesloten winkeliers hard. Hun voorraad is straks bij heropening minder waard
of kan helemaal niet meer worden verkocht. Winkeliers moeten daarom zo snel mogelijk de
toegezegde eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel krijgen. Daarbij moet wel goed
gekeken worden naar de berekening van de vergoeding. Er bereiken ONL berichten dat, op basis van berekeningen voor mode-, schoenen- en sport- ondernemers, de vergoeding te laag is.
Zorg voor een toereikende voorraadvergoeding, die snel kan worden uitgekeerd.
Steunmaatregelen zoals de NOW en Tozo zijn in maart snel en zonder bureaucratische vertraging uitgevoerd. We moeten die werkwijze vasthouden. Voorkomen moet worden dat aanvullingen op het steunpakket, zoals een voucherbank voor de reisbranche, pas na maanden
beschikbaar komen. ONL dringt het kabinet aan om haast te maken met het uitwerken van
sectorspecifieke steun, voordat het te laat is en een groot deel van de ondernemingen in Nederland niet meer bestaat.

1.2. Loket voor schrijnende gevallen en aandacht voor starters
Wat ONL betreft komt er zo snel mogelijk een regeling voor individuele gevallen die, om wat
voor reden dan ook, geen gebruik kunnen maken van het steunpakket. Stel een contactfunctionaris aan waar individuele bedrijven die in schrijnende posities verkeren terecht kunnen,
zodat maatwerkoplossingen mogelijk worden gemaakt.
Veel van deze ondernemers kunnen nu niet vooruit en hebben dringend hulp nodig. Een beetje
lucht biedt voor veel ondernemers al perspectief om naar nieuwe manieren van ondernemen
te zoeken. Wanneer ondernemers niet direct in aanmerking komen voor regelingen, is het
belangrijk dat de overheid samen met ondernemers en werknemers naar een persoonlijke
oplossing zoekt.
Hetzelfde geldt voor startende ondernemers die al maanden geleden aan de bel trokken, omdat ook zij niet in aanmerking komen voor het huidig steun- en herstelpakket. Het kabinet werkt
de mogelijkheid voor een leningsfaciliteit voor starters nu pas uit, hoewel al snel na de uitrol
van het steunpakket bleek dat startende ondernemers tussen wal en schip vallen.

1.3. Voorfinanciering transitievergoeding
Zelfs met het steunpakket is het onvermijdelijk dat bedrijven als gevolg van deze coronacrisis moeten reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Wanneer zij nu in hun kosten
kunnen snijden, blijft een deel van de werkgelegenheid behouden en kan de economie na de
coronacrisis sneller worden opgestart. Bedrijven die door willen en kunnen, moeten hierin niet
worden geremd door het uitbetalen van een transitievergoeding.
Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende vermogen of financiële middelen hebben om aan de transitievergoeding te voldoen als zij alsnog
noodgedwongen van personeel afscheid moeten nemen. ONL krijgt signalen dat ondernemers
een faillissement aanvragen, omdat zij bij een eventuele reorganisatie de kosten van de transitievergoedingen niet kunnen betalen. Wanneer een ondernemer failliet gaat, tijdelijk uitstel van
betaling krijgt of in de schuldsanering zit, is diegene namelijk geen ontslagvergoeding meer
verschuldigd. Dit leidt tot onnodige faillissementen en grote zorgen bij ondernemers.
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De overheid kan zulke onnodige faillissementen voorkomen door bij ontslagen die in direct
verband staan met de coronamaatregelen, het uitbetalen van de transitievergoeding voor te
financieren. Wat ONL betreft geldt deze regel alleen voor bedrijven die na de coronacrisis weer
snel kunnen opstarten, maar juist nu baat hebben bij een reorganisatie. Er kan dan met werkgevers worden afgesproken dat de ontslagen medewerkers na de coronacrisis binnen een
bepaalde periode weer worden aangenomen door het bedrijf.

1.4. Aandacht voor overbruggingskredietverlening
Ondernemers komen flink in de liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. Sinds de start van
de coronacrisis hebben ONL en Stichting MKB Financiering elke twee maanden gepeild hoe
het met de liquiditeit en financiering van ondernemend Nederland staat. Midden in de tweede
lockdown is de vijfde peiling uitgevoerd.
Terwijl 45% van de bedrijven alweer plannen aan het maken is om op korte termijn te gaan investeren, blijkt dat sinds de tweede lockdown het aantal ondernemers in acute liquiditeitsproblemen is verdubbeld. 27% van de ondernemers heeft nu acute problemen om de komende
twee maanden de rekeningen te kunnen betalen. Daarvan weet een overgrote meerderheid
niet waar ze terechtkunnen voor overbruggingskrediet.
Ondanks het feit dat ondernemers massaal gebruik weten te maken van de NOW, TVL en Tozo
subsidies, zijn de investeringsmaatregelen zoals de KKC-, COL- en BMKB-C regeling minder
bekend. Slechts 28% van de ondernemers kent de KKC-regeling en de COL-regeling is zelfs bij
maar 12% van de ondernemers bekend. Deze kredietfaciliteiten voor ondernemers, speciaal
ter overbrugging van deze lastige periode, moeten dan ook veel zichtbaarder worden. Het kan
niet zo zijn dat ondernemers, die massaal op zoek zijn naar overbruggingskrediet, financieringsmogelijkheden missen. Zoek samen met ondernemersorganisaties uit hoe de overheid
de bekendheid van de overbruggingskredietverlening bij ondernemers vergroot. Verbeter dan
meteen, als het moet, de condities zodat zoveel mogelijk ondernemers profijt hebben van deze
regelingen.

1.5. Opschorting gebruikelijk loon van DGA’s in 2021
De positie van de directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) wordt deze crisis over het hoofd
gezien. De meeste DGA’s zijn keihard werkende ondernemers met mkb-bedrijven. Gek genoeg
valt het merendeel van de DGA’s buiten de NOW-regeling. Dit komt omdat zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
Een DGA staat op de loonlijst bij zijn of haar bedrijf. DGA’s keren namelijk loon uit aan zichzelf
en betalen hierover loonbelasting. DGA’s zijn verplicht om jaarlijks minimaal 46.000 euro uit
te keren aan zichzelf. Dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze
ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan
beschikken. Aangezien DGA’s geen gebruik mogen maken van de loonkostensubsidie, heeft
ONL aan het begin van de coronacrisis voorgesteld om voor 2020 de regels bij het uitkeren
van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet nam daarop de volgende maatregel: bij
omzetverlies door de coronacrisis werd mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een
lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit was een grote
opluchting voor DGA’s, maar deze maatregel liep op 31 december 2020 af.
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Het kabinet wil pas in gesprek over het verlengen van deze maatregel als blijkt dat in het eerste
kwartaal van 2021 geen herstel mogelijk is. ONL ziet niet in hoe de economie zich gaat herstellen
terwijl er een strengere lockdown is afgekondigd en er nog steeds een hoge besmettingsgraad
is. DGA’s mogen niet worden vergeten en moeten zo snel mogelijk worden geholpen. Dit kan
door de aanpassing van de loonkosten- subsidie door te laten lopen in 2021.

1.6. Verruiming werkkostenregeling
Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers
geven, zoals een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. Begin april 2020 heeft
ONL met succes opgeroepen om deze regeling te versoepelen in verband met de coronacrisis.
De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven werd voor
2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen euro extra ruimte op voor ondernemers.
Bovendien geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en evenementenbranche, zodat zij in de toekomst sneller weer op gang kunnen komen.
Door de voortdurende economische neergang en de enorme klap van de harde lockdown tot
tenminste februari 2021, zien veel ondernemers nog steeds veel vermogen verdampen. Een
stimulerend middel zou zijn om de werkkostenregeling weer in 2021 én voor de langere termijn te verruimen. Op deze manier creëer je de vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen te geven aan hun werknemers. Dit geeft de zwaarst getroffen sectoren
een impuls. Werkgevers krijgen namelijk meer ruimte om zowel op korte als lange termijn hun
werknemers fiscaalvrij te waarderen. Naast het economische belang hiervan voor het bedrijf,
is het eveneens van groot belang voor het behoud van het team en de werkgeest. Een grotere
generieke vrije ruimte heeft ten slotte een positief effect op de regeldruk die ondernemers ervaren.
Overigens dient de werkkostenregeling in zijn geheel eenvoudiger te worden gemaakt voor het
MKB. Ondernemers komen er nu vaak zonder een accountant of belastingadviseur niet uit. Zij
ervaren de huidige werkkostenregeling als verwarrend en onwerkbaar onder de huidige voorwaarden. Vereenvoudig de voorwaarden zodat de regeling werkbaar wordt voor elk MKB-bedrijf.

1.7. Maak stopperslening mogelijk
Alle geboden steun kan niet voorkomen dat er voor sommige ondernemers niets anders opzit
dan te stoppen en de onderneming failliet te verklaren. Een ondernemer moet dan afscheid
nemen van zijn of haar levenswerk. Dit is een enorm moeilijk moment voor een ondernemer.
Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven, die hard zijn geraakt door de coronacrisis, van belang.
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan hierbij helpen door een onderhands
akkoord met schuldeisers mogelijk te maken. ONL vraagt hierbij extra aandacht voor kleinere
schuldeisers, die vaak achteraan moeten sluiten en openstaande facturen niet uitbetaald krijgen. Hierdoor kan een domino-effect ontstaan, waarbij MKB-bedrijven verder in de keten in de
problemen komen door het omvallen van een ander bedrijf.
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Om dit te voorkomen komt ONL met het idee voor een stopperslening, waarbij de overheid de
schuld van een ondernemer overneemt, waardoor er nog maar één schuldeiser overblijft: de
overheid. Die kan dan tot een betalingsregeling met de ondernemer komen. Hierdoor worden
kleinere schuldeisers in de keten ontzien, wordt de situatie overzichtelijker én eenvoudiger voor
de stoppende ondernemer.

1.8. Herintroductie deeltijd-WW
In 2020 gingen fors minder bedrijven failliet dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het opvallend
lage aantal faillissementen in dit crisisjaar komt echter door de steunmaatregelen van de
overheid, die voor miljarden aan noodmaatregelen heel wat bedrijven in leven houdt. Wanneer de steunmaatregelen aflopen verwacht ONL dat alsnog een flink aantal bedrijven het niet
gaan redden. Eerder pleitte ONL er al voor om de deeltijd-WW te herintroduceren na afloop van
de loonkostensubsidie. Niet alleen biedt dit ondernemers voor langere tijd perspectief, omdat
ze opgebouwde kennis binnen hun bedrijf houden. Ook geeft het werknemers de mogelijkheid
hun baan te behouden.
ONL ziet de deeltijd-WW als een geschikt instrument om, in de kern gezonde bedrijven, in staat te stellen om geen mensen te hoeven ontslaan en kennis en talent voor de onderneming te
behouden. Dit geeft zekerheid wanneer zij zich voor een tijdelijke periode geconfronteerd zien
met sterke vraaguitval en grote omzetverliezen.
De minister van Sociale Zaken heeft inmiddels van het kabinet de opdracht gekregen om een
start te maken met het voorbereiden van (een variant van) deeltijd-WW. Het streven is om
dit instrument zo snel mogelijk aan te bieden wanneer de huidige steunmaatregelen, zoals de
NOW, zijn afgelopen. ONL dringt erop aan dat dit instrument ook echt voor de afloop van het
noodpakket af is, dit kan ondernemers perspectief bieden.

1.9. Aandacht voor persoonlijke situatie ondernemers
ONL roept het kabinet op om meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie van
ondernemers. Ondernemers verkeren in grote onzekerheid en hebben geen vooruitzicht op
wanneer zij weer zoals vanouds kunnen ondernemen. Dit heeft niet alleen veel invloed op het
bedrijf, maar ook op de persoonlijke situatie van ondernemers. Uit eigen onderzoek blijkt dat
ondernemers steeds vaker het gevoel hebben dat zij het persoonlijk niet meer kunnen volhouden. Tevens worstelen zij met het bespreekbaar maken van hun situatie.
Ondernemers vinden het vaak moeilijk om de situatie van hun onderneming thuis bespreekbaar te maken en de levensstijl van hun gezin aan te passen. Dit zorgt voor veel stress en emotionele onzekerheid bij ondernemers. 113 Zelfmoordpreventie, de crisislijn waar mensen met
suïcidale gedachten terecht kunnen, merkt dat er steeds meer meldingen en hulpvragen van
ondernemers binnenkomen.
Het is belangrijker dan ooit om aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie van ondernemers. Als ondernemers het straks niet meer volhouden, dan hebben alle genomen financiële
maatregelen onvoldoende zin gehad. Het is van groot belang dat ondernemers de kans krijgen
om bijvoorbeeld via een voucher een coach te krijgen of dat er een loket wordt opengesteld
waar ze hun verhaal kwijt kunnen bij iemand met een luisterend oor. Links of rechtsom moeten
ondernemers in gesprek kunnen over de vraag: hoe kom ik als ondernemer door deze periode
heen?
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Deel II – Herstel en groei
Met meerdere vaccins tegen het coronavirus is de herstart van de economie in zicht. Ondernemers gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het economisch herstel na de crisis. Zij zorgen voor belastinginkomsten, verschaffen werk, vervullen een sociaal-maatschappelijke functie en hebben de sleutel in handen om grote projecten zoals de energietransitie te realiseren.
In dit deel van het verkiezingsmanifest zet ONL de randvoorwaarden uiteen om het grote economisch potentieel daadwerkelijk te ontketenen. Zonder deze randvoorwaarden brengen investeringen de economie niet terug naar het oude niveau. Ondernemers moeten het gevoel hebben dat ze weer kunnen inzetten op groei en de economie weer kunnen laten draaien.
Onze korte termijn maatregelen zorgen voor economisch herstel en groei. Ook vergroten ze het
vertrouwen van ondernemers.

2.1.

Creëer MKB Herstelfonds

Door het terugbetalen van steun en openstaande schulden kan de coronacrisis voor het MKB
nog jaren het economisch herstel en de groei dempen. Het is belangrijk dat ondernemers zo
snel mogelijk weer kunnen investeren en groeien. ONL pleit er daarom voor om een herstelfonds voor het MKB in het leven te roepen. Met een goede betalingsregeling voor de ontvangen coronasteun en het kwijtschelden van schulden aan de overheid bied je het MKB perspectief en komen ondernemers met een schone lei uit deze onverwachte crisis.

2.2.

Verbeter Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) regeling

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) kan een goede stimulans zijn voor het MKB om
weer te gaan investeren, maar de regeling blijft in de uitvoering vooralsnog achter en dient nu
niet als daadkrachtige crisismaatregel. ONL pleit ervoor dat de BIK eerder beschikbaar wordt
gemaakt door een versnelde opening van het aanvraagloket. Daarnaast is het belangrijk
dat erop wordt toegezien dat de BIK voldoende bij het MKB terecht komt. Een betrouwbaar en
stimulerende investeringskorting zorgt er voor dat ondernemers durven investeren en doorgroeien.
2.2.1 Versnel opening aanvraagloket
Volgens de huidige plannen vindt de opening van het aanvraagloket pas op 1 september 2021
plaats. Dit betekent dat ondernemers pas over negen maanden aanspraak kunnen maken
op hun investeringskorting. ONL steunt de BIK juist als crisismaatregel die zo snel mogelijk kan
worden ingezet. Veel ondernemers zitten nu in zwaar weer. Daarom is het zaak dat ondernemers zo snel mogelijk een stimulans krijgen en van de BIK gebruik kunnen maken. Versnel
daarom de opening van het aanvraagloket van de BIK.
Nadat ondernemers de BIK hebben aangevraagd wordt niet meteen duidelijk of zij daadwerkelijk de BIK toegekend krijgen en is het dus nog enige tijd onzeker of de aanvraag inderdaad
wordt gehonoreerd. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers alsnog huiverig zijn om te investeren.
De onzekerheid van ondernemers wordt versterkt door de verkiezingen voor de Tweede Kamer
van maart 2021. De oppositie heeft zich al meerdere malen kritisch uitgelaten over de BIK. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kan het voorkomen dat de BIK in zijn geheel niet doorgaat of
dat er andere voorwaarden aan worden verbonden. Deze mogelijkheid zien ondernemers ook,
hetgeen ervoor zorgt dat ondernemers extra voorzichtig zijn met investeringen. Dit maakt het
belang van een snelle invoering van de BIK dan ook alleen maar groter.
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2.2.2 Verhouding groot- en kleinbedrijf
De BIK kan de investeringen van ondernemers op peil houden. ONL steunt deze maatregel dan
ook, maar ziet wel graag dat het MKB hier dan echt voordeel uit haalt. Door de inbreng van
onder andere ONL is het kabinet akkoord gegaan met een verdeling van het BIK-budget van
65% voor het MKB en 35% voor grotere bedrijven. Eerder was dit een verhouding van 60/30. We
zien graag dat er getoetst wordt of de BIK voldoende bij het MKB terecht komt. Na 1 januari 2023
zal deze crisismaatregel vervangen worden door een toekomstbestendige maatregel. Zorg dat
ook die maatregel grotendeels bij het MKB terecht komt.

2.3.

Nationaal Groeifonds meer inzetten voor MKB

Het kabinet trekt de komende 5 jaar met haar nationaal groeifonds € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Maatregelen voor bedrijven om straks te
kunnen investeren zijn belangrijk. Met een combinatie van economische maatregelen om
bedrijven te laten overleven én investeren zetten bedrijven na de coronacrisis sneller in op
economische groei. ONL is ervan overtuigd dat het Nationaal Groeifonds hierin een belangrijke
rol kan spelen, mits het fonds meer gaat inzetten op het MKB, ondernemerschap en familiebedrijven.
2.3.1 Toegankelijkheid voor MKB en familiebedrijven
Een projectvoorstel binnen het Nationaal Groeifonds moet een cumulatieve omvang van minimaal €30 miljoen hebben. Dat maakt het fonds ontoegankelijk voor het MKB en de meeste
familiebedrijven, die zich vooral met kleinere projecten bezighouden. Net als bij eerdere goedbedoelde initiatieven zoals het topsectorenbeleid en Invest-NL vangt het MKB bot voor de benodigde investeringen.
Het betrekken van het MKB en familiebedrijven bij projectaanvragen voor het groeifonds is essentieel om financiering voor deze ondernemingen te verbeteren. Grote projectvoorstellen zijn
voor individuele MKB-bedrijven moeilijk aan te grijpen, maar samen met grote bedrijven kunnen ze die wel het hoofd bieden. In ondernemende ecosystemen kan het MKB samenwerken en
leren van anderen. Door MKB- en familiebedrijven slim te koppelen aan grotere (MKB-)bedrijven met een projectvoorstel betrek je het MKB bij investeringsplannen waar ze van leren en
meer profijt uithalen. ONL ziet hierin een rol weggelegd voor de beoordelingscommissie die het
MKB daarin kan begeleiden.
2.3.2 Vertegenwoordiging van MKB in beoordelingscommissie
Het gebrek aan vertegenwoordiging van het MKB is te zien in de beoordelingscommissie. Deze
commissie bestaat vooralsnog uit experts met een academische achtergrond of een achtergrond bij een groter bedrijf. De stem van het MKB en familiebedrijven komt volgens ONL hier onvoldoende naar voren. Breid de beoordelingscommissie daarom uit met vertegenwoordigers
van het MKB.
Een representatieve beoordelingscommissie prikkelt MKB-ondernemers en familiebedrijven
om mee te doen aan een projectvoorstel van een groter bedrijf. In een dergelijk ondernemend
ecosysteem kan de beoordelingscommissie erop toezien dat er genoeg kleinere bedrijven bij
de projectaanvragen kunnen deelnemen. Wat ONL betreft worden MKB-bedrijven desnoods
aangehaakt bij een project en kan kennis over het fonds en begeleiding bij investeringen actief
richting het MKB worden gecommuniceerd door de vertegenwoordigers.

12

2.3.3 Voordeel MKB op de lange termijn niet stevig genoeg verankerd in plan
Het Nationaal Groeifonds in zijn huidige vorm gaat niet voor directe investeringen in het MKB,
maar wel voor een voordeel voor het MKB op de langere termijn en in de keten. ONL ziet graag
dat dit beoogde voordeel voor het MKB beter wordt verankerd in de plannen. Dit geeft meer
zekerheid dat het MKB straks meeprofiteert.
Om het MKB mee te laten profiteren van het Nationaal Groeifonds is het wat ONL betreft belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in leven lang leren en in de digitale economie. Dit is
in onder meer de Duitse variant van het fonds al duidelijk vastgelegd. Investeren in financiële
technologie kan de toegang tot alternatieve financiering verbeteren, waardoor beter voorzien
kan worden in de financieringsbehoefte van het MKB. Dit zijn grote investeringen waar het Nationaal Groeifonds uitermate geschikt voor kan zijn.
2.3.4 Onduidelijkheden en vragen over de invulling en uitwerking Groeifonds
Er heersen over de invulling van het Nationaal Groeifonds nog veel vragen: wie beslissen er
precies, wie gaat het uitvoeren en wat is de gemiddelde tijd tussen het indienen van een voorstel en het uitkeren van het geld? ONL hoopt dat het kabinet snel duidelijkheid verschaft over
de invulling en uitwerking van het Nationaal Groeifonds. Het fonds kan goed worden gebruikt in
tijden van crisis. Er is daarom haast geboden bij het uitwerken van het groeifonds. Veel ondernemers zitten nu al in zwaar weer. Daarom is het zaak dat investeringsprojecten zo snel mogelijk van de grond komen om de economie de kans te geven zich te herstellen.

2.4.

Verlaag hoge tarief vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt voor het lage tarief verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast
wordt het jaarlijkse winstbedrag, dat onder het lage tarief valt, in twee stappen verruimd. In
2021 van €200.000 naar €245.000, daarna in 2022 van €245.000 naar €395.000. Hier staat wel
tegenover dat grotere bedrijven, met een jaarlijks winstbedrag van boven de €395.000, hetzelfde percentage blijven betalen. Bedrijven in het MKB die hier net boven vallen hebben daardoor
een groot probleem.
Er zijn alsnog 40.000 MKB-ondernemers die nog steeds binnen het hogere tarief vallen. Het
hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft 25%. Eerder was aangekondigd dat dit verlaagd zou worden naar 21,7%. ONL vraagt het kabinet om die belofte alsnog na te komen. Hetgeen zorgt voor ruimte bij het MKB om vermogen op te bouwen en weer buffers te creëren voor
de toekomst.
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2.5.

Steun voor non-bancaire financiers

ONL hamert op de noodzaak van een efficiënte financiering van MKB-ondernemers. De
toegang tot financiering blijft een van de grootste knelpunten voor het MKB. Zij ervaren al jaren
grote moeite bij het verkrijgen van financiering bij hun bank. Banken zijn terughoudender geworden met het verstrekken van krediet, mede door het lage rendement op startersleningen.
De coronacrisis dreigt de toegang tot financiering voor het MKB nog meer te verslechteren.
Banken hadden bovendien voorheen financieel adviseurs in dienst met specifieke expertise op
het gebied van financiering van het MKB. Op dit moment hebben zij deze vrijwel niet meer in
huis. Veel van deze expertise heeft zich verplaatst naar de non-bancaire financieringsmarkt.
Adviseurs die eerst bij banken in dienst waren, zijn nu in verschillende rollen actief in de
non-bancaire sector. Zij hebben echter onvoldoende kapitaal om aan de groeiende vraag
naar financiering vanuit het MKB te voldoen. Bestaande overheidsmaatregelen zijn niet berekend op non-bancaire financiers en zijn moeilijk of niet toegankelijk. Zowel start-, groei-, en
innovatiekapitaal zijn moeilijk te verkrijgen voor ondernemers in het MKB.
Mede door de coronacrisis hebben non-bancaire financiers in 2020 veel minder aan financiering aan kunnen trekken dan gepland. Gebaseerd op de huidige volumes wordt er uitgegaan
van een tekort van €1,2 miljard over heel 2020, oplopend naar €1,4 miljard in 2021. Deze bedragen kunnen nog oplopen als de kredietaanvraag, zoals verwacht, verder oploopt door de
gevolgen van de coronacrisis. De overheid kan met non-bancaire financiers de handen ineen
slaan om dit gat te dichten.
De financieringsbehoefte van ondernemers in het MKB neemt de komende tijd alleen maar toe.
Reguliere bancaire financiers schieten tekort in het voorzien in deze behoefte. Non-bancaire
financiers strekken graag de helpende hand uit, maar hebben daarvoor meer krediet nodig.
Hier ziet ONL een faciliterende rol voor de overheid in de vorm van verstrekken van krediet aan
deze financiers. Door financiering of fiscale stimulansen zorgen we ervoor dat investeren in het
MKB weer aantrekkelijk wordt gemaakt wordt en dat de “funding gap” wordt gedicht. Op deze
manier geven we MKB-ondernemers de tools die ze nodig hebben om weer te kunnen groeien
en de economie weer te laten draaien.

2.6.

Creëer MKB Bank

Wanneer we slim uit deze economische crisis willen komen moet de toegang tot financiering
voor MKB-ondernemers worden verbeterd. Zolang dit niet gebeurt, blijven innovatie, nieuwe
plannen, concepten en ideeën over maatschappelijke uitdagingen op de plank liggen omdat
de benodigde financiering ontbreekt.
MKB-ondernemers verkrijgen moeilijk krediet bij bancaire financiers. Wachttijden voor
MKB-kredieten zijn erg lang en de kosten zijn hoog. Steeds meer alternatieve financiers bieden
daarom passende financieringsproducten aan voor het MKB. Ondernemers weten de weg naar
deze financiers echter nog onvoldoende te vinden. ONL pleit daarom voor één centrale organisatie die MKB-financiering ondersteunt via kapitaal en stimuleringsregelingen. Deze organisatie verstrekt zelf geen financieringen, maar faciliteert effectieve en efficiënte MKB-financieringstrajecten: de Dutch Business Bank.
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Het belangrijkste doel van de Dutch Business Bank is het ontsluiten van financiering voor het
MKB. Door tenders open te stellen kunnen innovatieve financiers nieuwe modellen testen.
Via een geauditeerd platform verwijst de Dutch Business Bank ondernemers met een financieringsafwijzing van een bancaire financier door naar een passende alternatieve financier.
Daarnaast ondersteunt de Dutch Business Bank het overheidsbeleid via cofinancieringsinstrumenten. Niet alleen via vreemd vermogen, maar ook door ondernemingen te stimuleren en te
ondersteunen bij het aantrekken van eigen vermogen en zo de solvabiliteit te versterken. Alternatieve financiers als Qredits kunnen hier een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als MKB-tak
van de Volksbank, waar zij specifiek gaan voorzien in financiering voor het MKB.
Een centrale organisatie voor het faciliteren van MKB-financieringen is geen nieuw idee. In het
Verenigd Koninkrijk is hier sinds de financiële crisis van 2008 al een succesvol voorbeeld van.
Na deze crisis besloot de Britse overheid tot een drastische vernieuwing van de MKB-financieringsmarkt. Activiteiten om financiering voor het MKB te stimuleren werden in 2008 ondergebracht in één nieuwe organisatie, de British Business Bank. De overheid investeerde hier
£1 miljard in. In tien jaar is de Britse MKB-financieringsmarkt de meest succesvolle van Europa
geworden, met een breed keuzeaanbod voor ondernemers.

2.7.

Creëer MKB Future fund

Een toekomstbestendige economie vraagt om grote investeringen van MKB-bedrijven in bijvoorbeeld de energietransitie. Investeringen in nieuwe technieken, processen en systemen kunnen mogelijk tot grote innovaties leiden, maar ook een financiële strop zijn voor ondernemers.
Eerder had ONL de hoop dat het miljardenfonds Invest-NL deels in de financierbaarheid van de
benodigde investeringen voor MKB-ondernemers kon voorzien, maar MKB-ondernemers met
een financieringsbehoefte onder de vijf miljoen euro kunnen niet aankloppen bij Invest-NL.
Het kabinet en Invest-NL hebben vanuit het parlement de opdracht gekregen dat juist het MKB
aanspraak moet kunnen maken op dit fonds. Toch krijgt ONL weinig signalen van ondernemers
dat Invest-NL toegankelijk is voor het MKB. Het betrekken van het MKB bij Invest-NL is essentieel
om financiering voor innovatieve MKB-ondernemingen te verbeteren. Daartoe ziet ONL meerdere mogelijkheden. Zo kan Invest-NL alsnog afzien van de ondergrens van 5 miljoen euro voor
investeringsaanvragen. Daarmee maak je het fonds MKB-vriendelijker.
Wanneer de ondergrens van 5 miljoen blijft, is het investeringsfonds niet toegankelijk voor het
MKB. Diezelfde bedrijven kloppen ook niet aan bij Qredits Microfinanciering Nederland. Daar is
hun financieringsbehoefte weer te groot voor. Tussen Qredits en Invest-NL zit voor het gros van
het MKB dus een gat. ONL stelt daarom voor om te komen met een fonds dat echt toegankelijk
is voor het midden- en kleinbedrijf, een MKB Future Fund, in plaats van het Dutch Future Fund
(DFF), dat onvoldoende is afgesteld op het MKB. Een deel van het gereserveerde geld voor Invest-NL kan in dit fonds speciaal voor MKB worden gestopt.
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2.8.

Voer win-win-lening en durfkapitaalregeling in

Het MKB wijkt steeds vaker, voor hun financieringsbehoefte, uit naar non-bancaire financiers.
Hoewel deze financiers een deel van de financieringsbehoefte van het MKB op kunnen vangen,
stuit deze markt op veel barrières die ervoor zorgen dat de middelen niet bij het MKB uitgezet
kunnen worden die nodig zijn om aan de financieringsbehoefte te voldoen. Op deze manier
zien particuliere investeerders sneller af van een mogelijke investering in MKB-bedrijven.
Uit onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat een tweetal maatregelen wel de
toegang tot investeringen voor het Nederlandse MKB kunnen verbeteren. Door het invoeren van
de win-win-lening en de durfkapitaalregeling worden particulieren gestimuleerd om in het MKB
te investeren en te financieren. Dit maakt MKB-bedrijven minder afhankelijk van de reguliere
bancaire financiering en verbetert de algehele financieringsmarkt voor het MKB. ONL dringt er
bij het kabinet op aan hier op korte termijn onderzoek naar te doen en dit versneld in te voeren.
Voor het herstel van de economie is het namelijk cruciaal dat het MKB snel weer kan gaan investeren.

2.9.

Stimuleer opbouw eigen vermogen fiscaal

Volgens de Miljoenennota van 2021 streeft het kabinet ernaar om het vreemd en eigen vermogen voor ondernemers (meer) gelijk te trekken en komt er een onderzoek naar hoe dit er in de
praktijk uit gaat zien. De focus van het kabinet lijkt vooral te liggen op het ontmoedigen van
het aantrekken van te veel vreemd vermogen, terwijl bedrijven bij de herstart van de economie
juist afhankelijk zijn van vreemd vermogen. Vanwege de coronacrisis is veel eigen vermogen
verdampt. Om het bedrijf draaiende te houden, moeten bedrijven voor de herstart vreemd
vermogen aan kunnen trekken. Ondernemers moeten gestimuleerd worden om in te zetten op
groei. Dat bereik je niet door het aantrekken van vreemd vermogen fiscaal te ontmoedigen.
ONL zet in op het meer fiscaal stimuleren van het opbouwen van eigen vermogen. Op die
manier stimuleer je zowel de opbouw van eigen vermogen en ga je het excessief aantrekken
van vreemd vermogen door bedrijven tegen. Zo versterk je kapitaal en bouwen ondernemers
gemakkelijker buffers op die later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld innovatie. ONL
maakt zich er dan ook hard voor dat het kabinet hier onderzoek naar gaat doen en het juiste
signaal afgeeft richting ondernemers.

2.10. Laat internationale handel niet vallen
Internationale handel wordt flink geraakt door de corona-crisis. Nederland is sterk afhankelijk van de export, meer dan andere landen om ons heen. Bij de herstart van de economie
kan internationaal ondernemen niet ontbreken. Voorkom dat bedrijven hun exportplannen
stopzetten. Wat ONL betreft is het zaak dat het handelsbeleid nu volop inzet op het stimuleren
en ondersteunen van ondernemers die willen exporteren of buitenlandse markten willen betreden. Blijf zaaien om op termijn in ieder geval nog te kunnen oogsten. Dit zal ertoe leiden dat
bedrijven, wanneer het kan, sneller opstarten en weer internationaal zaken gaan doen. Om de
internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden stellen we het volgende voor:
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2.10.1 Blijf sterk inzetten op digitale en inkomende handelsmissies
De meeste handelsmissies liggen, na een kleine opleving in de zomer van 2020, volledig stil. Het
coronavirus roept juist veel vragen op bij ondernemers die internationaal zakendoen of willen
gaan doen. Meer dan in andere sectoren is het juist nu van belang om wel in te blijven zetten
op goede en aanvullende ondersteunende diensten.
Ambassades en een speciale corona taskforce kunnen hierin een rol spelen, maar zeker ook
digitale handelsmissies en beurzen. Betrek het MKB bij deze handelsmissies. Dit kan gemakkelijk, omdat de kosten voor digitale handelsmissies aanmerkelijk lager zijn, waardoor het betaalbaar wordt voor de kleinere ondernemers. ONL staat daarnaast voor een sterkere focus op
inkomende handelsmissies. Hiervoor moet voor MKB-ondernemers één centraal loket zijn waar
zij terecht kunnen voor informatie en eventuele deelname.
2.10.2 Maak kickstartvouchers breder en beter toegankelijk
Op initiatief van ONL zijn er ‘’Kickstartvouchers” beschikbaar gesteld om het MKB gedurende
de coronacrisis te helpen om internationaal te ondernemen. De voucher kan worden ingezet
om extern advies in te winnen over internationaal ondernemen en helpt om de schade van de
coronacrisis, die bedrijven in het buitenland mogelijk ondervinden, te beperken dankzij advies
van adviseur. Het is een sterk signaal dat de overheid het belang van een internationaal opererend MKB inziet. Ondernemers geven echter aan dat de kickstartvouchers nog weinig toegekend worden.
Sinds de lancering van de vouchers in juli 2020 zijn er pas enkele tientallen uitgegeven,
tegenover een veelvoud aan aanvragen. Daarnaast is het MKB er gebaat bij dat de waarde
van de vouchers verhoogd wordt, waardoor er meer projecten mee gefinancierd kunnen
worden en ze daadwerkelijk een motor van de internationalisering worden. Zet de kickstartvouchers dus breder en sneller in. Ten slotte is zichtbaarheid een probleem. Veel ondernemers
weten de vouchers nog niet te vinden, terwijl hun bedrijven er veel baat bij kunnen hebben.
Door de zichtbaarheid van de kickstartvouchers te vergroten worden er meer bedrijven op het
juiste moment bereikt en wordt de effectiviteit vergroot.
		

2.11.

Zorg voor begeleiding bij ondernemen

Ondernemers zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken, kansen te zien en te grijpen.
ONL ziet dat ondernemers om zich heen kijken en het gesprek met elkaar aangaan op zoek
naar sectoren waar behoefte is aan ondernemerschap wanneer er voor hen veel minder of
geen werk meer is dankzij de coronacrisis. Ondernemers zijn veerkrachtig en dat is heel belangrijk voor het herstel van de Nederlandse economie. Ondernemers kunnen als eerste uit de
crisis accelereren, mits ze goed begeleid worden.
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2.11.1.

Ruim baan voor onderwijs en ondernemerschap

Het is achterhaald om ons onderwijs en de arbeidsmarkt los van elkaar te zien. Toch gebeurt
dit nog. Het reguliere beroepsonderwijs, private onderwijsinstellingen en initiatieven van ondernemers sluiten nog onvoldoende op elkaar aan, waardoor we te maken hebben met een
fragmentarisch aanbod. Doordat samenhang en afstemming onderling ontbreekt, komt het
ondernemerschapsonderwijs onvoldoende van de grond. Een nationale strategie ondernemen
en onderwijs biedt hier de oplossing. De samenwerking tussen de Ministeries van Economische
Zaken en Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet daarbij worden geïntensiveerd.
Daarbij moeten de verantwoordelijkheden van beide ministeries veel duidelijker naar voren
komen. Gezamenlijk kunnen deze twee ministeries de publiek-private samenwerkings- verbanden beter coördineren en intensiveren. Private initiatieven voor goed ondernemerschapsonderwijs kunnen daarbij gerichter worden gestimuleerd. Kortom: onderwijs en ondernemerschap
krijgen ruim baan.
2.11.2 Ondernemerschapsvaardigheden
Er zijn opleidingen die zich richten op ondernemerschap, maar deze richten zich niet genoeg
op de verschillende fases van het ondernemerschap. Een meer integrale aanpak op langer
termijn is noodzakelijk. Het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden stimuleert ook de
economische groei, mede doordat je ondernemers weerbaarder maakt tegen crises.
Door de coronacrisis komt er zoveel op ondernemers af dat het voor velen lastig is om de juiste
beslissingen te nemen. Op de korte termijn kan een ondernemerscoach helpen met online
zakendoen, het ontwikkelen van een robuust financieel plan en/of hulp met het aanvragen
van externe financiering. Stimuleer nu het gebruik van zo’n ondernemerscoach via een vouchersysteem en werk op de langere termijn toe naar een integrale aanpak die ondernemerschapsvaardigheden optimaal stimuleert.
2.11.3 Steun en zet in op succesvolle niet-reguliere om- en bijscholingsinitiatieven
Bestaande initiatieven zoals de Ambachtsacademie, kunnen ondernemers perspectief bieden.
AmbachtNederland heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen om instroom in kleinschalige
ambachtelijke branches te bevorderen door oprichting van de Ambachtsacademie, waar
wordt opgeleid naar arbeidsmarktbehoefte. Blijf dit soort initiatieven financieel ondersteunen.
Zo behoeft de Ambachtsacademie structurele financiering om in haar succes te kunnen blijven
voorzien.
2.11.4 Ondersteun werkgevers bij om- en bijscholen personeel
Bied tenslotte bestaande werkgevers ondersteuning bij het om- en bijscholen van personeel.
Zij overzien het aanbod simpelweg niet en weten niet goed hoe ze personeel het beste kunnen
bijstaan. Dit geldt in het bijzonder voor kleine bedrijven zonder HR-afdeling. Tijd, geld en kennis
spelen hier allemaal een rol. Onderzoek samen met ondernemersorganisaties hoe werkgevers
hierin het beste kunnen worden begeleid en zorgen en belemmeringen zijn weg te nemen.
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2.12.

Garandeer behoud toegang tot open bedrijfsinformatie handelsregister

Voor een goede zakelijke dienstverlening is de toegang tot open bedrijfsinformatie cruciaal.
Deze informatie is nu via marktpartijen zoals bedrijfsinformatiespecialisten verkrijgbaar. Zij
stellen handelsregisterinformatie bovendien niet enkel beschikbaar, maar combineren, verrijken en analyseren deze met data uit tal van andere (openbare) bronnen. Op basis van deze
complete set aan informatie ontstaan gedegen inzichten in bedrijven en adviezen over betrouwbaar zakendoen.
De nieuwe gebruiksvoorwaarden die de Kamer van Koophandel (KVK) aan marktpartijen wil
opleggen voor het gebruik van het Handelsregister werpen echter een hoge barrière tot informatie die vrij beschikbaar moet zijn. Juist in tijden van economische onzekerheid is de
noodzaak tot betrouwbaar zakendoen groot. De toegang tot open bedrijfsinformatie moet
daarom worden gegarandeerd en monopolisering van het Handelsregister voorkomen.
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Deel III – Ondernemersklimaat
Voor het nieuwe kabinet ligt er een grote uitdaging. Nadat we het coronavirus hebben bedwongen en terwijl ondernemers zich uit de economische crisis investeren moeten we ons
richten op grote uitdagingen in onze maatschappij. De klimaat- en energietransitie laat niet
meer op zich wachten, de arbeidsmarkt ondergaat een transitie en Nederland wil terug naar
de periode van economische groei en welvaart. Ondernemers hebben de sleutel in handel
om deze uitdagingen voor onze maatschappij aan te pakken. Daarvoor is een stimulerend en
ondersteunend ondernemersklimaat nodig.
Om de kracht van het MKB volledig te benutten zodat we onze maatschappij en economie toekomst- bestendig kunnen gaan inrichten doet ONL de volgende voorstellen:

3.1.

Stel een Minister voor Ondernemerschap en Handel aan

Stel een minister voor Ondernemerschap en Handel aan om serieus werk te maken van een
beter ondernemersklimaat. De portefeuilles Ondernemerschap en Handel zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Nog te vaak wordt internationale handel als een bijverdienste bezien,
terwijl we een serieus exportland zijn. Ondernemerschap is daarnaast het antwoord op elke
economische crisis en de sleutel voor zoveel maatschappelijke uitdagingen. Beleid gericht op
ondernemerschap is op dit moment versnipperd, waardoor maatregelen om succesvol te blijven ondernemen vaak stranden.
Een minister voor Ondernemerschap en Handel kan gericht aandacht vragen voor: werkgeverschap, financiering, regelgeving, toepassing van innovatie en digitalisering, fiscaliteit en internationale handel. Ook kan hij of zij werk maken van adequate, overzichtelijke dienstverlening
van de overheid. De minister voor Ondernemerschap en Handel kan worden ondergebracht bij
het ministerie van Economische Zaken.

3.2.

Verlies de menselijke maat bij dienstverlening niet uit het oog

De afgelopen jaren is de dienstverlening van de overheid vergaand geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Zo kunnen ondernemers online veel zaken regelen. ONL ziet dat dit steeds vaker
ten koste gaat van de menselijke maat. Ondernemers lopen daardoor vast.
MKB-ondernemers weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor bepaalde regelingen of waar
zij terecht kunnen voor hulp en vragen. Er is simpelweg te veel informatie beschikbaar via het
internet of instanties bieden geen hulploket meer aan. Ook gebeurt het te vaak dat ondernemers het gevoel krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Bij instanties als RVO, de Belastingdienst en het UWV moet de dienstverlening voor het MKB
beter en moet er een contactpunt zijn voor ondernemers met vragen. ONL pleit daarom voor
een MKB-contactpunt bij deze instanties die speciale kennis van het MKB hebben en ondernemers efficiënt van dienst kunnen zijn. Wanneer de dienstverlening zich verbetert geeft dat
het ondernemersklimaat een boost en wekt de overheid vertrouwen bij ondernemers. Ondernemers moeten weer het gevoel krijgen dat de overheid voor ze klaar staat.
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3.3.

Zet in op regeldrukreductie en maak bestaande regelgeving werkbaar

De afgelopen jaren is de regeldruk voor het MKB gestegen, terwijl iedereen het erover eens
is dat het juist minder moet worden. Ondernemers kampen met gigantisch veel regeldruk.
Dat komt zowel door bestaande als nieuwe wet- en regelgeving. Door de vele regels en wetten moeten ondernemers zoveel verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht houden dat de
meesten geen tijd hebben om nog te ondernemen. Ondernemers willen ondernemen in plaats
van alsmaar met regels bezig zijn. Regeldruk is een belemmerende factor voor groei, innovatie
en ontwikkeling van het MKB en daarmee van de economie en werkgelegenheid.
Regeldrukreductie beperkt zich niet alleen tot het schrappen van regels, maar ook in het beter
uitvoerbaar maken van bestaande regels door deze beter aan te laten sluiten op de situatie van ondernemers. Regeldrukreductie is door de nadelige economische gevolgen van de
coronacrisis van nog groter belang. Voorkom dat het MKB hierdoor achterop raakt. Voorkom
onnodige regeldruk bij nieuwe wet- en regelgeving en zorg dat bestaande regels efficiënter,
doelmatiger en beter uitvoerbaar worden. Ondernemers in het MKB hebben behoefte aan regelgeving waarmee zij uit te voeten kunnen. Hierdoor neemt de ervaren regeldruk af en kunnen
zij zich vol richten op het bedrijf.
3.3.1 De minister van Financiën als waakhond voor regeldrukvermindering
Regeldrukvermindering is een onderwerp dat zonder succes schoorvoetend doorgaat. Met
de MKB-toets en de ingestelde Strategische Commissie Betere Regelgeving (Commissie Van
Straalen) zijn stappen in de goede richting gezet, maar ook deze hebben geen toonaangevend
resultaat opgeleverd. Dit komt omdat een concrete doelstelling, waar de overheid vervolgens
ook op afgerekend kan worden, ontbreekt. Partijen die toezien op regeldruk moeten meer
slagkracht en mandaat krijgen.
De Strategische Commissie Betere Regelgeving ziet toe op de uitvoering van bestaande regelgeving. Deze commissie heeft al veel aanbevelingen tot regeldrukreductie en betere uitvoerbaarheid gedaan. Deze worden onvoldoende overgenomen door de uitvoerende instanties.
Om effectief te zijn, moet een dergelijke commissie zelf initiatieven voor reductie kunnen aandragen.
De Autoriteit Toetsing Regeldruk (ATR) toetst nieuwe wetgeving op regeldruk. Ook het ATR dient de ontwikkelingen rond regeldruk bij te kunnen houden en op eigen initiatief onderzoeken
kunnen starten, zodat knelpunten in wet- en regelgeving doeltreffend en efficiënt aangepakt
kunnen worden.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onvoldoende in staat een vuist te maken
tegen regeldrukvermindering. De minister van Financiën kan bij nieuwe wetgeving wel als stok
achter de deur fungeren, wanneer er bij beleidswijzigingen een onaanvaardbare toename in
regeldruk voor ondernemers ontstaat. Het Ministerie van Financiën kan namelijk, als waakhond
van de schatkist, financiële uitgaven afwijzen, bijvoorbeeld bij de algemene financiële beschouwingen. Bijvoorbeeld wanneer er geen of te weinig reductie van regeldruk plaatsvindt. Een
heldere normering hierover vanuit het Ministerie van Financiën richting andere ministeries is
hierbij uitermate handzaam, zodat doelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn.
De ATR zou beter onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën kunnen vallen in
plaats van onder die van de minister van Economische Zaken. Daarnaast is het belangrijk goed
te kijken waar deze commissie ondergebracht wordt, bijvoorbeeld bij de begrotingscyclus van
het Ministerie van Financiën. Het is dan van belang dat de coördinatie en verantwoordelijkheid
met betrekking tot regeldruk direct onder de minister van Financiën komen te vallen.
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3.3.2 Verbeter MKB-toets en neem ook bestaande regelgeving onder de loep
Het MKB moet centraal staan bij alle inspanningen om regeldruk te reduceren. Zowel bij bestaande als nieuwe wet- en regelgeving. Bij het ATR ziet ONL dat zowel deskundige adviezen als
die van ondernemers te vaak niet worden meegenomen, met als gevolg dat de regeldruk
alleen maar toeneemt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de MKB-toetsen. Het initiatief van de MKBtoets is een positief signaal naar het MKB. In de praktijk levert het voor ondernemers echter
weinig tot niets op, omdat het te weinig bindende kracht heeft. Dit zorgt er ook voor dat de
steun voor de MKB-toets onder ondernemers afneemt. ONL ontvangt regelmatig signalen van
ondernemers dat zij zich inspannen en tijd vrij maken voor het meewerken aan een MKB-toets,
terwijl het niet transparant is wat er met de uitkomsten van een MKB-toets wordt gedaan. Hierdoor vragen ondernemers zich af waarom zij eigenlijk meewerken.
De MKB-toetsen zorgen ervoor dat ondernemers in een vroeg stadium mee praten over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het MKB kunnen hebben. Regeldruk beperkt zich
echter niet tot nieuwe wetten, maar zit hem juist ook in bestaande wet- en regelgeving. Ondernemers weten als geen ander wat wel en niet voor ze werkt. Beperkt de MKB-toets dan ook niet
alleen tot nieuwe regels, maar stel ook panels in die aan de slag gaan om bestaande regelgeving te verbeteren.
3.3.3 Lokaliseer regeldruk: waar komt het vandaan?
Voor het MKB is het een groot probleem dat veel regelgeving is ondergebracht bij verschillende
bestuurslagen. Om de ervaren regeldruk voor ondernemers te verlagen kan er worden gekeken naar het integraal publiceren van nieuwe regelgeving per regio of sector. Op deze manier
weten ondernemers beter waar ze aan toe zijn en is er minder onzekerheid.
Wanneer regels beter worden gecommuniceerd richting ondernemers en zij beter worden
voorgelicht, kunnen zij hier beter op anticiperen en de bedrijfsvoering desnoods hierop aanpassen. Op gemeentelijk niveau pleit ONL voor een bedrijfscontactfunctionaris op het gebied
van regeldruk. Op deze manier kunnen ondernemers beter uit de voeten met lokale regelgeving, wat ten goede komt aan een verlichting van de regeldruk op lokaal niveau.

3.4.

Vereenvoudig het belastingstelsel radicaal

De herziening van het belastingstelsel is nog steeds urgent en noodzakelijk. Het vertrouwen
van ondernemers in het belastingstelsel is vanwege haar complexiteit en de enorme lastenverzwaringen van de afgelopen jaren fors afgenomen. Kleine ondernemers en zelfstandigen
betalen vaak relatief meer belasting dan grootbedrijven. Daarnaast krijgen kleinere ondernemers met allerlei fiscale maatregelen te maken die het ondernemen in de weg zitten en de
regeldruk vergroten.
ONL pleit voor een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel om het ondernemersklimaat te verbeteren en het ondernemen weer aantrekkelijk te maken. Het belastingstelsel moet
eenvoudig en transparant zijn en groei bevorderen. Een betrouwbaar en stimulerend belastingstelsel zorgt er voor dat ondernemers durven investeren en doorgroeien. Wanneer we de
coronacrisis achter ons willen laten en houden is een duidelijk belastingstelsel nodig waarbij
fiscale regelingen beter aansluiten bij het MKB.
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3.4.1 Rechtsvorm Neutrale Winstbelasting
Een rechtsvorm neutrale winstbelasting kan een oplossing bieden om de relatieve fiscale druk
voor kleinere ondernemers te verlagen. Bij een rechtsvorm neutrale winstbelasting maakt het
voor de fiscale druk niet uit of een onderneming wordt gedreven als eenmanszaak, firma, bv,
stichting, coöperatie of als buitenlandse rechtspersoon. Alle winst wordt op dezelfde manier en
tegen hetzelfde tarief belast.
In tegenstelling tot buurlanden kent Nederland geen rechtsvorm neutrale winstbelasting. Dit
terwijl door meerdere partijen al geruime tijd wordt opgeroepen hier onderzoek naar te doen.
De belangrijkste voordelen van een rechtsvorm neutrale ondernemingswinstbelasting zijn dat
het stelsel neutraal is ten opzichte van de rechtsvorm van de onderneming, er minder onderscheid wordt gemaakt tussen vreemd en eigen vermogen en het eenvoudiger voor ondernemers is. Dit laatste punt is zeker van belang voor kleinere ondernemers die disproportioneel
geraakt worden door complexe regelgeving. Ten slotte maakt het de winstbelasting toekomstbestendiger en sluit het beter aan op de economie van morgen.
3.4.2 Werkelijk rendement vermogensrendementsheffing (Box 3)
ONL is blij met de aangekondigde grondslagverbreding binnen Box 3 naar €50.000. Hierdoor
wordt een grotere groep spaarders en beleggers vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing, maar is er nog altijd een groep ondernemers in het MKB die extra zwaar belast wordt
vanwege het forfaitaire rendement.
Dit rendement komt in verreweg de meeste gevallen niet in de buurt van het werkelijke rendement en kan alleen behaald worden door risicovoller te gaan beleggen. Dat fenomeen komt de
financiële stabiliteit van ondernemers niet ten goede en dient zeker in tijden van economische
terugval te worden vermeden.
ONL pleit voor een eerlijkere vorm van belasten op vermogen en voor een betere benadering
van het werkelijke rendement. Het is positief dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden
tot een betere benadering van het werkelijke rendement. De resultaten van dit onderzoek
worden echter pas in het voorjaar verwacht, terwijl het zeker nu belangrijk is dat vermogen niet
onevenredig belast blijft. Het is daarom wenselijk dat dit onderzoek versneld wordt afgerond
en er zo snel mogelijk toegewerkt wordt naar een benadering van het werkelijke rendement op
vermogen met een tegenbewijsregeling als mogelijke tussenoplossing.
3.4.3 Positie DGA’s
De positie van de directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) is de afgelopen jaren verslechterd. Een DGA staat aan het hoofd van een BV en heeft een meerderheidsbelang in zijn of haar
bedrijf. ONL merkt al tijden op dat de DGA als begrip in de hoek wordt gezet als zakkenvuller en
dit gebeurt ten onrechte. DGA’s zijn veelal hardwerkende MKB-ondernemers die voor eigen rekening en risico hard werken en werkgelegenheid voor anderen creëren. Zodoende is ONL van
mening dat de DGA ondersteund mag worden en dat het verkeerde beeld dat over deze positie leeft in het publieke en politieke debat bevochten moet worden.
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		3.4.3.1 Weg met de DGA-taks
Het kabinet maakte op 24 april 2020 zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt invoering van de voorgenomen
Wet Excessief Lenen bij Eigen Vennootschap, de zogenoemde DGA-taks, uitgesteld tot 1 januari
2023. Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven
de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op voor leningen van
DGA’s uit hun eigen BV of NV. Het is goed dat ondernemers niet bestraft worden met een DGAtaks in deze economisch lastige tijd, al ziet ONL liever dat de hele DGA-taks niet doorgaat.
ONL is voor een sterke aanpak van belastingontwijking en oneigenlijk gebruik van het fiscale
stelsel en is groot voorstander van de vereenvoudiging hiervan. ONL ziet echter dat DGA-taks
hier los van staat en het wetsvoorstel het ondernemers onnodig moeilijk maakt om te lenen
binnen de eigen vennootschap. Het lenen van de eigen onderneming is een belangrijke manier
voor de DGA om zakelijk vermogen op te bouwen en zeker bij de economische wederopbouw
van Nederland is het cruciaal dat elke ondernemer sterk uit de crisis komt.
Met het oog op de continuïteit van de onderneming kan het wenselijk zijn om geen dividend uit
te keren, maar het geld uit te lenen zodat het rendeert en in de toekomst gebruikt kan worden
voor investeringen. Als dit voor de toekomst bestemde geld op een bankrekening staat dan zal
het, door de lage rentestanden, niet groeien.
Het belang van de mogelijkheid voor ondernemers om financiële buffers op te bouwen komt
opnieuw naar voren tijdens de coronacrisis. Dit geld investeren in andere bedrijven of vastgoed kan te risicovol zijn of niet aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Het geld uitlenen aan
de ondernemer is dan een uitkomst. De ondernemer leent hierbij liever bij een BV dan bij een
bank, omdat anders de afhankelijkheid van externe financiers groot wordt, zeker in een tijd
waarbij de reguliere kredietverstrekkers steeds moeilijker toegankelijk zijn voor ondernemers.
Zakelijke leningen tussen ondernemers en hun vennootschap moeten niet extra worden belast.
Niet alleen voorkomt dit een hoop problemen bij ondernemers (DGA’s), het vergemakkelijkt ook
handhaving voor de Belastingdienst. Het probleem van oneigenlijk gebruik van het fiscale stelsel zit hem in het verschil tussen zakelijke en consumptieve kredieten. ONL steunt de wens van
het kabinet om consumptief (onzakelijk) lenen bij eigen vennootschap tegen te gaan. Echter,
een zakelijke lening bij eigen vennootschap is volgens ONL niet onwenselijk.
Een ander probleem is dat de wetgeving met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Ondernemers die bijvoorbeeld tien jaar geleden bij eigen vennootschap geld hebben geleend,
helemaal volgens de regels en heel gebruikelijk, worden daar nu opeens voor gestraft met een
aanzienlijke belasting. Dit is niet in lijn met het rechtszekerheidsbeginsel.
ONL ziet graag dat de DGA-taks verdwijnt. In plaats daarvan kan er een fiscaal onderscheid
gemaakt worden tussen zakelijke en consumptieve leningen en worden gewerkt aan een tegenbewijsregeling voor leningen bij eigen vennootschap boven een bepaald bedrag.
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		3.4.3.2 Directeur-grootaandeelhouder krijgt nieuwe naam
De DGA heeft last van een imagoprobleem in het maatschappelijke debat. In Nederland is 1 op
de 5 ondernemers DGA, dat zijn ruim 200.000 ondernemers. Het lenen bij eigen vennootschap
wordt vaak gezien als een manier om belasting uit te stellen, terwijl de praktijk dit tegenspreekt.
De gemiddelde DGA is een MKB-bedrijf die veel baat heeft bij het lenen bij eigen vennootschap.
Zeker in tijden van corona is deze mogelijkheid van vitaal belang voor ondernemers. Lenen bij
de eigen vennootschap is daarnaast altijd een legitieme en belangrijke manier van vermogensopbouw geweest. De term ‘excessief’ is suggestief, waardoor er wordt uitgegaan van oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen.
Het beeld van de DGA en het lenen bij eigen vennootschap is in strijd met de werkelijkheid en
voor een groot deel bepaald door incidenten met een kleine groep bedrijven. De ondernemer is
vooral bezig met het bedrijf door de coronacrisis te loodsen en hun werknemers te behouden,
daar ligt hun focus. Om grootaandeelhouders (van mkb-bedrijven) in een positiever daglicht
te zetten komt er wat ONL betreft een aangepaste term voor deze categorie (mkb-)ondernemers; simpelweg directeur-eigenaar.
3.4.4

Nadeelcompensatie

Wanneer een ondernemer door overheidshandelen schade ondervindt, kan hij aanspraak
maken op schadevergoeding. Ondernemers kunnen dan bij de gemeente nadeelcompensatie aanvragen, bijvoorbeeld wanneer zij een nadelig gevolg van bouw- of renovatie- projecten vanuit lokale overheden ondervinden. ONL krijgt vaak signalen van ondernemers dat het
zij moeilijk in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Zij moeten vaak ingewikkelde juridische procedures doorlopen bij lokale overheden, terwijl zij gewoon recht hebben op nadeelcompensatie.
Momenteel is deze nadeelcompensatie nog erg onduidelijk vastgelegd en de voorwaarden
verschillen per gemeente of overheidsinstantie. ONL pleit voor een eenduidige en duidelijke
compensatieregeling die wettelijk helder vastgelegd wordt, zodat getroffen ondernemers een
redelijke schadevergoeding ontvangen als zij daar recht op hebben.

3.5.

Versterk positie familiebedrijven

								
		
Familiebedrijven vormen de hoeksteen van de Nederlandse economie. Meer dan 70% van alle
bedrijven in Nederland is een familiebedrijf. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze groep samen
verantwoordelijk is voor 29% van het aantal banen in Nederland. Op het gebied van werkgelegenheid zien we zelfs dat het aantal vacatures binnen familiebedrijven in 2019 met 8% is toegenomen. Familiebedrijven creëren dus een belangrijk deel van onze banen.
Naast de economische rol van familiebedrijven vervullen zij een belangrijke maatschappelijke
functie, zeker op lokaal niveau. Zij sponsoren verenigingen en evenementen en bieden, vaker
dan andere bedrijven, leer-werkplekken aan voor jongeren. Daarnaast gaan familiebedrijven in
veel gevallen lange relaties aan met medewerkers, klanten en leveranciers en vormen daarom
een stabiele factor binnen de lokale economie. Familiebedrijven hebben hierdoor ook sterke
sociale netwerken, waardoor zij innovatiever zijn, een betere toegang tot menselijk kapitaal en
meer oog voor het belang van alle stakeholders hebben. Het is dan ook cruciaal dat de positie
van familiebedrijven wordt versterkt.
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3.5.1 Inzicht in familiebedrijven
De positie van familiebedrijven kan het beste verstevigd worden door de knelpunten die bij
deze groep ondernemers spelen aan te pakken. De problematiek die speelt bij familiebedrijven
kan veel beter in kaart worden gebracht door structureel data te gaan verzamelen over hen.
Op die manier kan deze groep ondernemers gerichter ondersteund worden.
3.5.2 Familiebedrijven als vak apart
Het is noodzakelijk dat er een grotere rol voor familiebedrijven komt binnen het onderwijs, waarbij voortzetting, bedrijfsstructuur en opvolging een centrale rol dienen in te nemen. Het onderwijs richt zich op het gebied van ondernemen met name op het starten van een bedrijf, terwijl
in het geval van familiebedrijven andere capaciteiten van belang zijn. Onderwijs moet zich,
naast het starten, ook richten op het overnemen van een bestaand (familie-) bedrijf. Ook moet
er aandacht zijn voor de bedrijfsstructuur en de specifieke kenmerken van een familiebedrijf. De bedrijfsstructuur kan bij familiebedrijven op deze manier beter vastgelegd worden, door
bijvoorbeeld een Familiestatuut, waardoor de bedrijfsopvolging eenvoudiger en aantrekkelijker
gemaakt wordt. Voor bestaande bedrijven ligt hier een kans voor de overheid in de informatievoorziening en voorlichting.
3.5.3 UBO-register: waarborg de privacy van eigenaren
Een zorg voor familiebedrijven op het gebied van privacy is het UBO-register. De registratie in
het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register, is vanaf 27 september 2020 verplicht voor alle
uiteindelijk belanghebbenden van o.a. familiebedrijven. Familiebedrijven maken zich zorgen
over het waarborgen van de privacy van deze UBO’s, die in veel gevallen ondernemers in het
MKB zijn. Waarom kan de toegang tot het UBO-register niet enkel voorbehouden blijven aan de
relevante partijen? Op deze manier blijft de privacy van eigenaren van familiebedrijven voldoende gewaarborgd.
3.5.4 Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
De opvolging van een familiebedrijf moet op de juiste manier worden gefaciliteerd, zodat het
bedrijf op een goede manier kan worden overgedragen aan de nieuwe generatie. De bedrijfsopvolgings- regeling is ingevoerd om bij een opvolging de continuïteit van het bedrijf te
garanderen. Er hoeft geen erfbelasting betaald te worden. De belastinginkomsten hiervan zijn
miniem in vergelijking tot de schade die ondernemers ondervinden wanneer zij volledige belasting moeten betalen bij een bedrijfs- opvolging. De regeling zorgt zelfs voor extra belastinginkomsten, want het ondernemingsvermogen blijft intact en zorgt op deze manier voor banen,
investeringen en innovaties.
De BOR is van groot belang voor de continuïteit en solvabiliteit van familiebedrijven en daarmee voor de economie. Door de toepassing van de BOR blijft er meer ondernemingsvermogen
beschikbaar om te ondernemen. Familiebedrijven die internationaal actief zijn of die in ons
eigen land concurreren met (familie-) bedrijven uit andere landen, hebben bovendien dankzij
de BOR een gelijker speelveld omdat andere landen geen schenk- en erfbelasting kennen of
beschikken over efficiënte bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
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Juist nu, tijdens een periode van economische stagnatie, is het van groot belang dat opvolging
binnen een familiebedrijf een aantrekkelijke optie blijft en daardoor de continuïteit gewaarborgd blijft. De problemen waar veel familiebedrijven nu tegenaan lopen zijn waarderingsproblemen tijdens de bedrijfsopvolging, waarbij ingewikkelde discussies moeten worden gevoerd
over de waarde van het bedrijf. Daarnaast heeft de BOR als voorwaarde dat het overgenomen
bedrijf niet zomaar binnen vijf jaar van de hand gedaan mag worden, ook in het geval van een
faillissement. Zeker dit laatste is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Dit zorgt voor
eindeloze juridische procedures die een afschrikwekkende factor vormen voor de nieuwe generatie ondernemers.
De BOR is voor veel familiebedrijven de hoekstenen van het Nederlandse belastingstelsel. Er
zijn bij deze fiscale regeling een aantal punten waar ondernemers nog steeds lastig mee uit de
voeten kunnen. De BOR staat ter discussie. Zowel het CPB als het Ministerie van Financiën opperen om de BOR te versoberen. Recent onderzoek van KPMG laat zien dat dat versobering van de
BOR familiebedrijven ver op achterstand zet ten opzichte van andere Europese landen. Daarnaast kunnen aanpassingen weleens nadelig uitpakken voor investeringen. ONL staat positief tegenover onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de BOR, maar zolang er nog geen
bevredigend alternatief is gevonden blijft ONL zich hard maken voor de huidige bedrijfsopvolgingsregeling. Familiebedrijven kunnen het zich niet permitteren om een slechte uitgangspositie te krijgen.

3.6.

Hervorm de arbeidsmarkt

Uiteindelijk zal de arbeidsmarkt zich herstellen, zodra het coronavirus is bedwongen. Maar
daarmee is de kous niet af. Al voor de uitbraak van het virus was het duidelijk dat de huidige
wet- en regelgeving van werk onvoldoende is toegesneden op de toekomstige behoeften en
omstandigheden van werkenden. ONL roept het kabinet op om tijdens de wederopbouw van
de economie versneld het arbeidsrecht en ons sociale zekerheidsstelsel opnieuw in te richten.
Het rapport Borstlap formuleert de vereisten voor de toekomstgerichte regels rondom werk. Ga
versneld aan de slag met de belang- rijkste analyses uit dit rapport.
Vlak voor de coronacrisis lanceerde ONL het Toekomstplan Arbeidsmarkt waarin tal van concrete aanbevelingen, binnen de uitgezette kaders van commissie Borstlap, staan uitgewerkt.
Deze aanbevelingen zullen ook na de coronacrisis relevant blijken. Het is goed om na te denken
in wat voor land wij na corona willen werken. ONL begrijpt dat nieuw arbeidsmarktbeleid waarschijnlijk op zich laat wachten, tot na de verkiezingen. Een eerste aanzet hiertoe kan wel worden
in het nieuwe regeerakkoord. Zo kan er na de coronacrisis eenvoudiger en sneller een herstart
plaatsvinden.
3.6.1 Ontlast de werkgever door structurele veranderingen in het arbeidsrecht
De politiek heeft de afgelopen jaren zoveel verplichtingen, risico’s en kosten neergelegd bij
de werk- gever dat het werkgeverschap onaantrekkelijk is geworden. Dit moet echt anders.
Ondernemers overzien de grote hoeveelheid aan verplichtingen en regels niet meer en ervaren de risico’s als te groot. De balans moet worden teruggebracht zodat de stap richting het
werkgeverschap niet wordt ontmoedigd. Zo zou er bij de verplichtingen en risico’s van het
werkgeverschap beter gekeken moeten worden of het redelijk is dat de ondernemer hiervoor
aansprakelijk is zoals bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Om (de stap richting) het werkgeverschap haalbaar en betaalbaar te maken moet de politiek structureel lastenverlichting
aan de kant van de werkgever gaan door- voeren.
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		3.6.1.1 Verkort loondoorbetalingsplicht bij ziekte
De loondoorbetalingsplicht in combinatie met de re-integratieverplichtingen is voor veel
ondernemers een struikelbok om werkgever te worden of te zijn. Bij een werkgever met een
klein bedrijf kan twee jaar loon doorbetalen hard aankomen, ook omdat er een vervangende
medewerker moet worden gezocht en betaald. Met name kleine werkgevers ervaren dit als
een grote financiële post en een groot risico. Omdat het risico van de loondoorbetalingsplicht
onevenredig zwaar drukt op kleinere werkgevers is dit een drempel geworden om mensen in
(vaste) dienst te nemen. Navraag bij de ONL-achterban via ons ondernemerspanel laat zien
dat ondernemers het liefst zien dat de loondoorbetalingsverplichting wordt ingekort.
Beperk daarom de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers tot zes weken. De eerste zes
weken van ziekte worden dan opgevangen door de werkgever. Na zes weken vindt de loondoorbetaling niet meer plaats door alleen de werkgever. In plaats daarvan valt de werknemer
in kwestie terug op een verplichte collectieve verzekering, die inkomensbescherming zal bieden
tot twee jaar ziekte. Werkgevers en werknemers betalen gezamenlijk mee aan deze verplichte
collectieve voorziening.
3.6.2 Breng de Wet Arbeidsmarkt in Balans terug naar de tekentafel
Beleid richt zich op maatregelen om meer mensen in vaste dienst te krijgen. Dat strookt niet
met de realiteit. De economie van nu vraagt steeds vaker om tijdelijke arbeidsrelaties. Ook
hechten werkenden steeds meer waarde aan flexibiliteit. Beleidsmaatregelen binnen het
bestaande arbeids- recht zijn niet houdbaar gebleken. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Werk
en Zekerheid en de Wet DBA. Ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans zal niet aansluiten op de arbeidsmarkt van vandaag de dag.
De grootste problemen van de WAB zijn het starre ontslagrecht, de soms onrechtvaardige
transitievergoeding, de WW-premiedifferentiatie en het gebrek aan maatwerk. Ook hebben ondernemers niet het gevoel dat deze wet verbetering voor ze aanbrengt, waardoor het
draagvlak voor de nieuwe regels laag is. De coronacrisis maakt dit pijnlijk duidelijk. Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende financiële
middelen hebben om aan de transitievergoeding te voldoen als er noodgedwongen toch van
personeel afscheid moet worden genomen.
De coronacrisis laat ook duidelijk zien dat de WAB geen rekening houdt met sectoren die – juist
nu – afhankelijk zijn van flexibele arbeid. Er moet voor flexibele contracten meer WW-premie
betaald worden dan voor vaste contracten. Met name voor sectoren zoals de horeca-, agrarische, en de recreatiesector pakt deze wijziging in de wet funest uit. ONL stelt dan ook voor om
de hoge premie op te schorten en alleen de lage premie toe te passen. Breng daarmee de
WAB terug naar de tekentafel.
https://onl.nl/wp-content/uploads/2020/01/ONL-Toekomstplan-Arbeidsmarkt-2020.pdf
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3.6.3 Van baan- naar werkzekerheid
Werk verdwijnt, taken binnen bedrijven veranderen en er komt nieuw werk bij. Dat is niet alleen
het gevolg van de coronacrisis, maar is een trend die al langer gaande is. Wel heeft de directe
impact van de coronacrisis benadrukt hoe belangrijk het is om werk te maken van ‘nieuwe zekerheden’, zoals om- en bijscholing, werk-naar-werk trajecten en een leven lang ontwikkelen.
Nu is het Nederlandse onderwijsstelsel ingericht om mensen voor een lange tijd bij één bedrijf
te laten werken: baanzekerheid. We moeten naar een systeem waar ‘blijven leren’ de norm is:
werkzekerheid. ONL is voorstander van een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget en
het ontschotten van O&O-fondsen.
Ook ziet ONL graag dat het kabinet aan de slag gaat met een nationale strategie ondernemen
en onderwijs. Tal van (publiek-private) initiatieven houden zich hier mee bezig, maar samenhang en afstemming ontbreken waardoor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt al jaren onvoldoende van de grond komt.
3.6.4 Bied bepaalde sociale (basis)zekerheden voor alle werkenden aan
Werkenden wisselen steeds vaker van werkgever, sector of gaan als zzp’er aan de slag. Cruciaal is om te realiseren dat flexibele arbeidsinzet niet per definitie slecht is. Wel zorgt dit voor
problemen bij het opbouwen van zekerheden, omdat sociale zekerheid in Nederland is ingericht langs het rechtlijnige kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat
ONL betreft past het veel beter bij onze hybride arbeidsmarkt om met elkaar te bediscussiëren
welke basisvoorzieningen beter los kunnen worden gezien van de contractvorm om deze vervolgens aan het individu te koppelen. Ga bijvoorbeeld aan de slag met een basisvoorziening
voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
3.6.5 Creëer draagvlak voor de arbeidsmarkt van morgen
Tot slot is het moderniseren en toekomstbestendig maken van onze arbeidsmarkt een ingewikkelde opgave met voor iedere Nederlander verstrekkende gevolgen. Een hervorming van het
arbeidsmarkt- beleid slaagt alleen als daar genoeg draagvlak voor is. Betrek daarom zowel
de oude als de nieuwe polder bij de overlegeconomie en sla de basis voor een toekomst- en
visiegericht arbeidsmarktbeleid.
Het is in ieders belang dat nu - meer dan ooit - de overlegeconomie samen optrekt. Zet daarbij in op draagvlak voor een robuust en helder beleid met een brede consensus onder ondernemend en werkend Nederland. Juist door nu nieuwe partijen toe te laten in de overlegeconomie die toekomst- gericht en vernieuwend denken wordt het draagvlak groter.
		3.6.5.1 Vereniging Zelfstandigen Nederland
Zelfstandigen merken dat er de afgelopen jaren vooral over hen is gesproken in plaats van met
hen. De roep om zelfstandigen een plek te geven aan de overlegtafels over arbeidsmarktbeleid
is sterk gegroeid. De vertegenwoordiging van zelfstandigen is echter versnipperd, waardoor er
geen duidelijk aanspreekpunt is voor politiek Den Haag. ZZP-Nederland, SoloPartners, Zelfstandigen Bouw en ONL bundelen hun krachten in een nieuwe vereniging, de Vereniging Zelfstandigen Nederland (afgekort: VZN). Deze belangenorganisaties vertegenwoordigen samen ruim
100.000 zelfstandig ondernemers, die de agenda van VZN bepalen.
Primaire focus van VZN is het voeren van een dialoog om te komen tot oplossingen voor de
huidige arbeidsmarktvraagstukken rondom zelfstandigen. VZN streeft vooraleerst drie duidelijke doelen na: een duidelijke en eenduidige stem aan de formele overlegtafels, een duidelijke
en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen en een effectieve aanpak van misstanden.
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3.7.

Creëer een MKB-gericht en eerlijk handelsbeleid

Het Nederlandse MKB heeft al jaren veel moeite om de internationale markt op te gaan. Ongeveer 9% van de MKB-bedrijven in Nederland is internationaal actief, terwijl 32% van het Nederlandse BNP in het buitenland wordt verdiend. De reputatie van Nederland als exportland
wordt vooral gecreëerd door een klein aantal grote bedrijven die de hele wereld over gaan.
Kleinere bedrijven en start-ups kunnen hun weg op Europese en mondiale markt onvoldoende
vinden. Handel en de Nederlandse economie zijn sterk met elkaar verweven. Handel is van vitaal belang voor de verdienkracht van de Nederlandse economie en kan ons uit de economische
crisis helpen. Zeker nu, in tijden waarin het cruciaal is om zo breed mogelijk markten aan te
boren en nieuwe afzetmarkten te vinden, verdient het MKB een grotere rol in het Nederlandse
handelsbeleid. Het lijkt ons gewenst om het MKB stevig te verankeren in het handelsbeleid.
3.7.1 Versterk het handelsinstrumentarium
De behoefte van kleine MKB-bedrijven verschilt enorm van de huidige aanpak binnen het
handelsbeleid. De focus voor handelsbevordering kan het beste gelegd worden op een procesgerichte facilitering én gemakkelijke toegang tot financiering, bij voorkeur via één loket per
categorie bedrijven.
Binnen het MKB ontbreekt vaak de kennis en middelen om een international tak van hun onderneming in te vullen. Het aanleveren van landeninformatie biedt MKB-bedrijven doorgaans
weinig hulp. Er is meer behoefte aan een procesgerichte benadering van structuren en systemen waarmee ondernemers de internationale markt op kunnen. Ondernemers hebben behoefte aan een sectorspecifieke benadering en het tot stand brengen van directe contacten
met ondernemers in het land waar ze heen willen. Hierbij moeten Nederlandse ondernemers
worden ingebed in lokale en internationale waardeketens op basis van hun specifieke expertise.
Ondernemers ervaren de huidige financieringsinstrumenten als verwarrend, complex en ontmoedigend. Het instrumentarium is momenteel ingericht op de export van producten, terwijl
het accent van de nieuwe generatie ondernemers ligt op kennis en diensten. Per categorie ondernemers zijn er verschillende instrumenten nodig. ONL pleit bijvoorbeeld voor een loket voor
startende ondernemers, een loket voor scale-ups, en een loket voor innovatie.
3.7.2 Verbeter de toegang tot financiering voor het internationale MKB
Op het gebied van financiering van internationale projecten van MKB-bedrijven zijn er steeds
minder faciliteiten beschikbaar. Hierdoor krijgen MKB-bedrijven die internationaal uit willen
breiden steeds moeilijker hun financiering rond. Financiering staat aan de basis van ondernemen. Goede toegang tot financiering zou het uitgangspunt moeten zijn van de overheid
om meer ondernemers over de grens te helpen. Nu dreigt het tegenovergestelde te gebeuren
doordat Nederlandse bancaire financiers zich massaal terugtrekken het buitenland vanwege
relatief lage rendementen en hoge kosten om op locatie actief te zijn.
Grotere bedrijven redden zich meestal wel zonder een Nederlandse bank als financiële dienstverlener, maar het is vooral het MKB dat de dupe is van het verschralen van het aanbod. Het is
ontzettend belangrijk dat Nederlandse banken een aanspreekpunt voor het MKB in het buitenland blijven. Ondernemers geven aan dat Nederlandse banken meer feeling hebben bij Nederlandse bedrijven dan lokale alternatieven. Ondernemers zijn dan toegewezen op buitenlandse
banken, wat vaak extra kosten oplevert door wisselkoersen of ze krijgen het advies om met
nieuwe online banken in zee te gaan, wat voor ondernemers veel onzekerheid oplevert. Daarnaast is het significant gecompliceerder om krediet aan te vragen bij buitenlandse banken
waar nog niet eerder contact mee is geweest.
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Ondernemers moeten een aanspreekpunt in het buitenland hebben om kennis over de lokale markten op te doen en om contact te leggen met lokale partners. Een gedegen onderzoek
naar mogelijke oplossingen voor het financieringsprobleem voor het internationaal opererende MKB is nodig om te kijken hoe banken internationaal ondernemen toegankelijk behouden en
verbeteren voor het MKB.
3.7.3 Werk aan een eerlijk speelveld op de internationale markt
ONL maakt zich sterk voor vrije handel, mits dit ook eerlijke handel is. Idealiter wordt er ook op
Europees niveau een strategie ontwikkeld om het eerlijk speelveld te waarborgen. Dit is één
van de ambities van de Commissie Von der Leyen en Nederland moet zich hier ook vol voor
inzetten. Om op een eerlijke manier op de internationale markt te kunnen concurreren, is het
cruciaal voor ondernemers dat alle spelers op de markt zich aan dezelfde regels houden.
Het is in het algemeen belang dat producten die de Europese markt op komen voldoen aan
Europese kwaliteitseisen en voor een eerlijke prijs verhandeld worden. Enerzijds is dit belangrijk
voor de marktpositie van ondernemers binnen de EU, omdat die eerlijk moeten kunnen concurreren. Anderzijds moet de consument er zeker van kunnen zijn dat producten die zij in Nederland kopen aan bepaalde eisen voldoen.
Door de opkomst van digitale platforms wordt duidelijk dat niet alle partijen aan dezelfde regels en eisen gebonden zijn. Zij verkrijgen een oneerlijk concurrentie voordeel ten opzichte van
het Nederlandse MKB. Online platforms die producten uit landen buiten de EU op de Europese
markt verkopen, moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen met betrekking tot de
producten die zij verhandelen. Maak ondernemers uit derde landen daarvoor ook bewust van
de Europese regels.
Volgens ONL is daarbij het belangrijk dat de ACM meer mogelijkheden krijgt om bedrijven uit
derde landen die zich niet aan Europese regelgeving met betrekking tot concurrentie houden,
te weren van de Europese interne markt. ONL ziet ook een rol voor de NVWA om te controleren
of producten uit derde landen aan Europese kwaliteitseisen voldoen.
Op het gebied van aanbestedingen is het inzetten van een IPI (Investment Procurement Instrument) volgens ONL een stap in de juiste richting. Dit instrument voorziet in een beleidsinstrument waarmee oneerlijke concurrentie tegengegaan kan worden door middel van het rekenen
van een opslag op biedingen boven een bepaalde drempel. Dit instrument beschermt de interne markt tegen landen waarvan het bekend is dat hun bedrijven staatssteun ontvangen en
daardoor een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van Europese bedrijven genieten.
3.7.4 Maak ketens transparant, maar op een proportionele manier
ONL ziet dat ondernemers internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
belangrijk vinden. De doelstellingen van het IMVO-beleid worden breed gedragen. Helaas zien
kleine ondernemers de IMVO-verplichtingen vaak als onwerkbaar. Door steeds verdergaande transparantie- verplichtingen in de handelsketen vragen grote ketens onder het mom van
IMVO gedwongen inzage van concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie van ketenondernemers.
Onder het mom van het MVO en IMVO worden importeurs en groothandelaren verplicht om
concurrentiegevoelige informatie te delen. Nederlandse importeurs hebben vaak jarenlang
geïnvesteerd in relaties met fabrikanten en hierbij het kwaliteitsniveau verhoogd. Nu worden
ze gedwongen informatie af te geven waardoor klanten direct zaken gaan doen met fabrieken. Informatie over fabrieken in het buitenland is deels het bestaansrecht van importeurs en
groothandelaren. Deze informatie moeten ze voor zichzelf kunnen houden. ONL bestrijdt deze
handelswijze en wijst op de OESO-richtlijnen, waarin expliciet vermeld is dat gevoelige bedrijfsinformatie niet hoeft te worden vrijgegeven.
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3.8.

Investeer in de toekomst van onze maak- en procesindustrie

Onze export is zeer winstgevend, maar het maakt ons ook kwetsbaar wanneer deze export
wegvalt. Nog lastiger is de afhankelijkheid van import op delen van productieketens, terwijl de
maakindustrie het hart van de Nederlandse economie is. We verliezen onnodig grip en zijn we
soms te afhankelijk van mondiale stromen. Maak dankbaar gebruik van onze lokale economie
door een deel van de productie terug naar Nederland te halen. Dit komt de werkgelegenheid
en economie van Nederland ten goede en maakt ons minder afhankelijk van andere landen.
De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om zelf een sterke maakindustrie te hebben en niet te afhankelijk te zijn van het buitenland. Hier dient ook op Europees niveau over
nagedacht te worden.
Nederland is daarnaast een ideaal vestigingsland voor bedrijven. Dit gaat niet alleen om
goederen, maar ook om diensten. Dit moet echter wel voldoende worden gestimuleerd. De Wet
Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) is een fiscaal instrument om innovatie te stimuleren, maar richt zich momenteel op productinnovatie. Het instrument kan ook bruikbaar zijn
om procesinnovatie, systeeminnovatie en maatschappelijk wenselijke innovatie te stimuleren.
ONL ziet hier kansen voor procesgerichte bedrijven. Nederland is één van de best gepositioneerde landen voor de productie van goederen en diensten. Zet daar dan ook vol op in.

3.9.

Creëer een goed ondernemersklimaat voor start- en scale-ups

Nederland heeft al jaren een economie waarin kennis omzet genereert. Start-ups en scale-ups
zijn essentiële schakels in deze kenniseconomie en de banenmotor van morgen. Veel startups, scale-ups en mkb-bedrijven ervaren problemen als gevolg van de coronacrisis. Start-ups
en scale-ups denken innovatief en aan de toekomst van morgen en kunnen Nederland helpen
om de crisis uit te komen.
De innovatiekracht van start-ups kan worden bevorderd als zij worden gekoppeld aan
mkb-bedrijven en grown-ups. Bedrijven die straks moeite hebben met het herinrichten van
hun bedrijfsvoering, kunnen de handen ineenslaan met start-ups. Provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt mkb-bedrijven al gericht om te blijven vernieuwen en te investeren in
digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Deze provincie volgt het voorstel van Sira Consulting
om de MIT-regeling te vergroten. Door bijvoorbeeld het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) te vergroten, is het mogelijk om innovatieve bedrijven direct
financiële steun te geven en tegelijkertijd een boost te geven aan innovatie.
Zowel de landelijke als de provinciale overheid kan overgaan tot een dergelijke budgetverhoging. Hier ligt ook een rol voor de regionale MKB-deals, die slim kunnen inzetten op de behoeften
van regionale start- en scaleups.

3.10. Jaag innovatie en digitalisering aan
Nederland staat bekend als kenniseconomie. Steeds meer ondernemers zien de kansen die het
internet, digitalisering en nieuwe technologieën bieden. Hier ligt een mooie kans voor de digitaliseringsagenda van het MKB, bijvoorbeeld door in te blijven zetten op online handelsmissies.
Om te kunnen innoveren en digitaliseren hebben ondernemers behoefte aan kennis, geschoolde medewerkers, mogelijkheden om fiscaal aantrekkelijk te investeren en financiering. Zonder
deze randvoorwaarden is het lastig om innovatie en digitalisering vorm te geven en ontstaat er
een kloof tussen de koplopers en het peloton.
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Om innovatie en digitalisering bereikbaar te maken voor het brede MKB moet er worden ingezet op kennis en ondernemende ecosystemen. Dit zijn omgevingen waar ondernemers,
kennisinstellingen, onderzoekscentra, facilitators en accelators elkaar weten te vinden en
stimuleren. Hier kunnen ondernemers aanhaken bij ontwikkelingen, leren van andere bedrijven
en samen grote uitdagingen oppakken. In ondernemende ecosystemen kan het MKB samenwerken en leren van anderen.

3.11.

Maak een meerjarenplan voor de energie- en klimaattransitie van bedrijven

Nederland staat voor grote uitdagingen in het klimaatbeleid en de transitie naar een circulaire
economie. Op dit moment kunnen klimaatplannen de liquiditeit van bedrijven behoorlijk in de
weg zitten, maar zodra bedrijven zich herstellen van de coronacrisis kan weer intensievere
focus op alle klimaatplannen komen. De energie- en klimaattransitie is een grote uitdaging die
grote investeringen van ondernemers vergt. Tegelijkertijd hebben ondernemers de sleutel in
handen om klimaatplannen te laten slagen.
Bedrijven moeten zoveel mogelijk ruimte krijgen om weer te gaan investeren. Stimuleer als
overheid ondernemers om hun businessmodel aan te pakken en toekomstbestendig te maken door in te zetten op zaken zoals de klimaat- en energietransitie. Dit is goed voor de gehele
economische keten, mits hiervoor de juiste randvoorwaarden worden geschapen.
3.11.1 Wees een betrouwbare en voorspelbare overheid
Het is voor ondernemers belangrijk om duidelijkheid te hebben over de plannen van de overheid en hier vervolgens op te kunnen rekenen. Op dit moment is er te veel onduidelijkheid. De
energie- en klimaattransitie is een uitdaging voor de komende twintig jaar. Het is lastig om
de aanpak van maatschappelijke uitdagingen te organiseren als de implementatie meer tijd
vergt dan een kabinetsperiode. Het gevaar dreigt dat de richting van beleid vaak wijzigt. Diffuus beleid leidt tot onduidelijkheid en verlies van draagvlak, terwijl dit één van de broodnodige
voorwaarden is voor succes.
Hier ligt een kans voor de overheid: een betrouwbaar meerjarenplan voor de energie- en klimaattransitie. Ondernemers zijn opzoek naar houvast. Een integraal klimaat- en energiebeleid,
waarbij ondernemers worden betrokken, helpt daarbij. Door plannen en regels samen met
ondernemers op te stellen en uit te voeren creëer je meer draagvlak. Ook verkrijgen ondernemers zo de zekerheid die nodig is om te investeren en in te zetten op de energietransitie. In
een routekaart kan de overheid deze benodigde houvast en handelsperspectief bieden.

33

3.11.2 Repareer de Wet ODE met verlaagd tarief op inkoop elektriciteit
De Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) is vlak voor de huidige crisis aanzienlijk verhoogd. ONL
maakt zich grote zorgen over de consequenties van deze ODE-aanpassing. Niet alleen zijn er
de afgelopen twee jaar bedrijven in de financiële gevarenzone gekomen door de stijgende
ODE-tarieven, ook staat de ODE de klimaatdoelstellingen in de weg. Ondernemers zien de ODE
inmiddels als een boete op alle gedane moeite en investeringen om CO2-neutraal te worden.
Dat kan een groeibreker voor de innovatiekracht van het MKB betekenen en dat mogen we niet
laten gebeuren.
Een voorbeeld is te vinden in de glastuinbouw. Een aantal glastuinbouwers verbruikt geen
aardgas meer om hun kassen te verwarmen, waardoor zij geen CO2 meer uitstoten. Deze ondernemers hebben flink geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen, zoals elektrisch aangedreven warmtepompen. Dat zorgt voor flink meer elektriciteitsinkoop. Doordat ODE niet alleen
een heffing is op het verbruik van aardgas, maar ook elektriciteit stijgen de ODE-kosten voor
deze bedrijven gigantisch. Het gevaar dreigt dat deze bedrijven hun investeringen terugdraaien en inzetten op fossiele brandstoffen om de extra ODE-kosten voor elektriciteitskosten te
kunnen drukken. Daarbij komt weer meer CO2-uitstoot vrij. Ondernemers voelen zich bedrogen
en hierdoor neemt het draagvlak voor de energietransitie in af.
Voor huishoudens besloot dit kabinet om de Energiebelasting (EB) voor aardgas te verhogen
en de EB voor elektriciteit te verlagen. Het kabinet hoopt hiermee dat huishoudens vaker kiezen
voor elektrische warmte-opties. Zo’n verlaagde heffing voor elektriciteit kan ook voor bedrijven
een uitkomst bieden. ONL denkt hierbij aan een gedeeltelijke vrijstelling op inkoop van (duurzame) energie. Dat zou een stimulans zijn voor de doortonwikkeling van CO2 vrij opgewekte
elektriciteit. Dit zou een eerste stap goede zijn richting een betrouwbaar en stimulerend klimaatbeleid voor ondernemers.
3.11.3 Vereenvoudig stelsel van belastingheffingen en subsidieregelingen radicaal
Het opgetuigde bouwwerk aan subsidieregelingen, heffingen en belastingvoordelen voor het
vol- strekken van de energie- en klimaattransitie is te complex en onoverzichtelijk geworden.
Veel (kleine) MKB-ondernemers verdwalen in deze ‘subsidiejungle’. Zij ervaren het huidige
stelsel van subsidieregelingen en belastingvoordelen voor bedrijven die willen investeren in
energiebesparing of de opwekking van duurzame energie als het nodeloos rondpompen van
geld. Dit geeft hun geen vertrouwen om in te zetten op de klimaat- en energietransitie. Wat ONL
betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan de wirwar van belastingheffingen en subsidieregelingen voor bedrijven die willen bijdragen aan de klimaat- en energietransitie. Het is zaak om
dit stelsel radicaal te vereen- voudigen. Een radicale vereenvoudiging is een grote stap, maar
de enige juiste ambitie wanneer we de plannen het uit het klimaatakkoord willen bereiken.

34

onl.nl/verkiezingen

