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Op 1 oktober heeft MKB-Nederland, tijdens het Jaarcongres, haar Ondernemersagenda
“Dit is Ondernemen” aangeboden aan Minister-President Rutte. Met deze agenda, die
bestaat uit lobbydoelen en concrete projecten, laten wij zien dat we niet alleen kijken naar
de overheid en politiek maar dat het bedrijfsleven zelf op veel terreinen de handschoen
oppakt of al actief is. Zo starten wij bijvoorbeeld projecten op digitalisering in het mkb,
onderwijs en traineeships in het mkb en ontwikkelen we een benchmark voor lokale lasten.
In de lobby zetten we o.a. in op ondersteuning bij innovatie in het mkb, mkb-missies om
exportkansen te vergroten en het verbeteren van de toegang tot financiering.
De Ondernemersagenda is met grote betrokkenheid van brancheverenigingen, ondernemers, managers en wetenschappers tot stand gekomen en is nadrukkelijk een levend
document. Nieuwe punten zullen worden toegevoegd. Ook is het een agenda die wij in
samenwerking met de aangesloten brancheorganisaties en externe partners (zoals kennisinstellingen, financiers, grote bedrijven) uitvoeren. De agenda is te vinden op de speciale
website www.ditisondernemen.nl.
Als onderdeel van de Ondernemersagenda heeft MKB-Nederland de Erasmus Universiteit
gevraagd een onderzoek uit voeren naar de maatschappelijke waarde van ondernemers.
Het rapport wordt door Jacco Vonhof aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer. Het
is een uniek onderzoek dat de maatschappelijke waarde van het mkb in de breedte in kaart
brengt. Aan het onderzoek hebben meer dan 500 ondernemers meegewerkt d.m.v. een
vragenlijst en met 11 ondernemers hebben diepte-interviews plaatsgevonden. De volgende stap om samen met ministerie van EZK een jaarlijkse monitor van de maatschappelijke
waarde van ondernemers te ontwikkelen.

Actualiteiten en resultaten
1. ONDERNEMER

euro uit private en 2,85 miljard euro uit publieke middelen.
We ondersteunen de nieuwe koers van het topsectorenbeleid richting missies op de maatschappelijke uitdagingen
en sleutel technologieën. Het is veelbelovend dat er zoveel
middelen gecommiteerd lijken te worden om te werken aan
deze onderwerpen. Dat bijvoorbeeld ook de hogescholen
en regio’s aanschuiven is positief.
Wel zal het beleid zich het komende jaar moeten bewijzen.
De afgelopen jaren is (nogal) veel tijd besteedt aan het bij
elkaar brengen van de wensen van de vakdepartementen,
waardoor het beleid welhaast een Haags (vakdepartementen) feestje lijkt geworden. De rol en positie van het bedrijfsleven heeft weinig aandacht gekregen, terwijl er toch
de nodige bijdrage wordt gevraagd. Het is zaak om niet
te denken vanuit de tamelijk ingewikkelde structuren die
er nu staan, maar het te presenteren als een aantrekkelijk
propositie naar het bedrijfsleven. Dat geldt in het bijzonder
voor het MKB. Hoewel het pakket voor mkb-ondernemers
een aantal veelbelovende elementen bevat, zoals de rol en
bijdrage van de hogescholen, de inzet van NWO en de inzet
van TO2, ontbreekt het echt aan een samenhangende aanpak waarin met mkb-ondernemers wordt besproken hoe we
hun aansluiting op de topsectoren kunnen versterken. Met
EZK is afgesproken dat we dit gezamenlijk gaan oppakken.

EN VERNIEUWING
WBSO
De WBSO wordt ook volgend jaar doorgezet. Daarnaast
biedt EZK de door ons gewenste continuiteit in de parameters van de regeling en handhaaft ze deze in principe voor
de komende drie jaar (percentage eerste en tweede schijf,
lengte van de eerste schijf). Daarnaast heeft EZk aangekondigd te gaan kijken naar (de definities van) ICT- innovatie in
de WBSO. We worden daar bij betrokken.

Ondersteuningsprogramma voor
het innovatievolgende mkb
Wij vragen (in het begrotingsoverleg EZK) om een ondersteuningsprogramma voor het innovatievolgende mkb. Er
is in veel sectoren winst te behalen door betere implementatie van beschikbare innovaties, nieuwe technologieën en
productiewijzen. Wij vragen van het ministerie van EZK een
budget van 5 tot 7 miljoen euro per jaar voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die daarmee
hun huidige dienstverlening aan de koplopers in het mkb
kunnen uitbreiden naar de bredere doelgroep van het innovatievolgende mkb. Het gaat dan met name om ondersteuningsprogramma’s op het gebied van digitalisering en
circulaire economie.
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AI Coalitie

EN TEAM

Op 8 oktober is, mede door MKB Nederland, de AI coalitie
gelanceerd. Er hebben zich nu al
bijna 200 bedrijven, maatschappelijke organisaties en
onderzoeksinstellingen aangemeld. De coalitie werkt o.a.
aan grootschalige acties, bijvoorbeeld om werknemers
en werkgevers binnen het mkb bewust te maken van de
kansen van AI en bijscholing te bieden voor digitale vaardigheden.
NL AIC wil onder andere één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk vormen, dat alle verschillende AI-initiatieven
van bedrijven en onderzoekscentra gaat verbinden.
Meer informatie over de NL AIC, de actieagenda en alle
partners die meedoen is te vinden op de website van de
coalitie: www.nlaic.com.

MKB-route in het HBO
We gaan starten met een project in het kader van de MKBagenda, genaamd “MKB-route in het HBO”. Op basis van
eerdere ervaringen met deze duale (leren en werken) route
in de bachelor gaan we samen met de ministeries van EZK
en OCW en een viertal hogescholen op deze manier hbostudenten kennis laten maken met mkb-bedrijven door daar
via vooral het leren op de werkplek te ervaren dat het mkb
aantrekkelijk is om te werken en ontwikkelen. We denken
aan routes in de Associate degree (Ad) en in de bachelor
voor zowel jongeren als werkenden in het kader van een
LLO.

Nieuw missiegedreven topsectorenbeleid:
aandacht voor MKB moet sterker

Pensioenkortingen en premiestijgingen
Mede als gevolg van de dalende rente, dreigen er voor
veel deelnemers van pensioenfondsen in 2020 pensioenkortingen. Tevens dreigen de pensioenpremies fors te stijgen. We zitten nu echter in een transitieperiode naar een
nieuw pensioenstelsel. In het pensioenakkoord zijn immers
afspraken gemaakt die (deels) een antwoord geven op de

Op 11 november zijn de kennis- en innovatie convenanten
gesloten over het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. In deze convenanten brengen verschillende partners
in 2020 samen circa 4,9 miljard euro bij elkaar op 25 missies
en verschillende sleuteltechnologieën, waarvan 2,05 miljard
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huidige problematiek. Dit akkoord moeten we nu uitwerken en daarvoor is draagvlak en tempo nodig. Daarom zijn
we in gesprek met het kabinet, toezichthouders, andere
sociale partners en de pensioensector om in de transitiefase naar een nieuw pensioencontract onnodige pensioenkortingen en premiestijgingen te voorkomen. Daarbij
is zicht op een oplossing om onnodige pensioenkortingen
en premiestijgingen tegen te gaan voor komend jaar.

UWV en gemeenten. Ook private arbeidsbemiddelaars
kunnen zich daarbij aansluiten;
Beter inzicht in de profielen van de werkzoekenden van
UWV en gemeenten op het regionale
Werkgeversservicepunt, ook voor werkgevers en private
arbeidsbemiddelaars;
Instrumenten en processen binnen de regio zoveel
mogelijk harmoniseren

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Publiek servicepunt biedt werkgevers zelfde diensten
• Het werkgeversservicepunt biedt straks in elke arbeidsmarktregio hetzelfde basispakket aan diensten, zodat
werkgevers in elke arbeidsmarkregio weten wat zij kunnen
verwachten:
• Het vinden van passende kandidaten voor de werkgever
en nazorg na plaatsing van een kandidaat.
• Informeren en adviseren over alle beschikbare instrumenten, voorzieningen en voorwaarden in de arbeidsmarkt
regio.
• Informatie en advies geven over het passend maken van
werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• Informeren en adviseren over vraag en aanbod op de
regionale arbeidsmarkt.

- De AMvB compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging gaat naar de RvS. Bedrijfsbeëindiging
vanwege overlijden is toegevoegd. Beoogde inwerkingtreding 1/1/2021
- Als uitvloeisel van de WAB geldt dat voor kunnen toepassen van de lage Awf premie vereist is dat een schriftelijke
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig dient
te zijn. Aangezien dit in veel gevallen niet zo geregeld
is c.q. aanwezig is, is SZW vanuit werkgeverszijde op de
- ongewenste/onbedoelde- consequentie gewezen. Zij
zijn in overleg met Belastingdienst over modaliteiten. Voor
nu lijkt (onder voorbehoud) in ieder geval een optie, die
politiek draagvlak heeft, coulance periode van 3 maanden
om schriftelijkheidsvereiste te realiseren, en dat i.p.v.
een volledig contract ook een addendum opgesteld kan
worden met twee handtekeningen
- wijziging in besluit oproepovereenkomsten. Op aandringen van werkgeverszijde is het besluit zodanig gewijzigd
dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd waarbij
sprake is van bereikbaarheidsdiensten of consignatie die
per uur verloond of gecompenseerd wordt niet -langer- als
oproepovereenkomst wordt gekwalificeerd vanwege het
vereiste van de verloning per uur. Dit niet beoogde en
ongewenste effect is nu gerepareerd door het vereiste
‘verloning per uur’ te schrappen
- in follow up van de parlementaire behandeling van de
WAB op het onderdeel seizoensarbeid en premiedifferentiatie WW is er met het Ministerie overleg over de mogelijke vormgeving om seizoensarbeid onder de lage WW
premie te brengen. Het politiek draagvlak is er, maar de
uitvoerbaarheid moet adequaat geregeld worden onder
meer ten aanzien van de afbakening van de definitie en
de handhaafbaarheid (Belastingdienst en mogelijks deels
privaat). In het eerste kwartaal van 2020 moet de uitkomst
bekend zijn.

Profielen werkzoekenden
Voor het verbeteren van het inzicht in de profielen van
werkzoekenden is het ministerie van SZW samen met VNG
en UWV een programma gestart. Dit programma Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) zal uiteindelijk leiden tot één landelijke standaard voor matchingsgegevens en digitale gegevensuitwisseling.
Deactivering quotum, baanafspraak
Het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in
verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking is aangenomen. Het uitstel van een quotumheffing is tot januari 2022. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid tot het opschorten van een heffing - voor zowel
overheid als private bedrijven - voor het niet bereiken van
de afgesproken doelstelling bij het aan het werk helpen
van mensen met een arbeidsbeperking als die doelstelling
in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd.
Vanuit de lobby zijn er een aantal verbeteringen aangebracht en door SZW overgenomen. Zoals bij een eventuele
quotumregeling blijven mkb-bedrijven tot 25 werknemers
daarvan uitgezonderd en krijgen bedrijven een bonus als
zij meer doen dan het quotum. Uitzendbureaus hoeven
geen heffing te betalen over uitgezonden personeel. Verder is het goed dat er aandacht is voor het verlagen van
de administratieve lasten voor werkgevers. Tot slot blijft

Betere uitvoering en dienstverlening
aan ondernemers
Door: één herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt
voor werkgevers in elke arbeidsmarktregio, verzorgd door
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Voortzetten publiek-private samenwerking
in Nationaal Preventieakkoord

het een kabinetsbeslissing, na consulatie van sociale partners, als er t.z.t. een beslissing nodig is voor het eventueel
activeren van een quotum.

Onze verenigingen zijn mede-initiatiefnemers van dit
akkoord. De betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt
soms ter discussie gesteld. Met de andere initiatiefnemers is echter afgesproken dat we onze samenwerking ook
voortzetten richting een nieuw kabinet: samen bereiken
we meer. Afgeleid voordeel voor het bedrijfsleven is dat
er meer stabiliteit komt in het beleid en dat bedrijfsleven
(afgezien van roken) aan tafel zit.

Wetsvoorstel discriminatievrije werving en selectie: los van de praktijk
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Tamara van Ark om
discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, staat
teveel los van de praktijk. Elk geval van discriminatie is
er één teveel, maar dit ‘typisch Haagse’ voorstel zal het
daadwerkelijke probleem niet aanpakken.
In het voorstel gaat het namelijk niet om daadwerkelijk
bewezen discriminatie van een sollicitant, maar moet
de werkgever bij vacatures aangeven hoe de werving
en selectie verloopt. En hoe discriminatie daarbij wordt
voorkomen.

Betere gegevensuitwisseling
in de gezondheidszorg
Afgelopen maart hebben wij namens zorg en bedrijfsleven
een manifest aan minister Bruno Bruins aangeboden
om medische data makkelijker en veiliger data te delen.
Steeds meer ICT-leveranciers in de zorg sluiten zich hierbij
aan. Met het ministerie van VWS hebben we een follow-up
georganiseerd: er is een taskforce van VWS en MKB-NL/
VNO-NCW o.l.v. Harry van Dorenmalen ingesteld die
ICT-leveranciers onderlinge afspraken laat maken. Daarbij
wordt nauw samengewerkt met de ACM (die ook diverse
klachten over ICT-bedrijven heeft ontvangen; en ons initiatief ondersteunt).

Als de werkgever dat niet goed doet, kan hij of zij worden
beboet. Dat levert ondernemers een hoop administratieve
rompslomp op. Met het voorstel kan het in theorie zo zijn
dat een werkgever die de procedure wel goed beschrijft,
maar in de praktijk discrimineert, niet wordt beboet. En
andersom: een klein bedrijf dat die procedure niet goed
beschrijft, maar echt níet discrimineert, wel een boete
krijgt. Dat is niet logisch en niet fair.
MKB-Nederland heeft net een mkb-toets over dit onderwerp – discriminatievrij werving en selectie – afgerond
waarbij ondernemers input hebben geleverd op de plannen. Met die plannen is helaas dus nog niks gedaan. Zowel
in het NOS-journaal als op de radio heeft Jacco Vonhof,
gezegd: Om discriminatie te bestrijden moet je goede
voorlichting geven. Veel ondernemers zijn zich er niet van
bewust dat ze aan het discrimineren zijn.” Vonhof wil geen
boetes op procedures. “Dit voorstel kan de prullenbak in.”
Dit is ook de lijn van onze lobby.

3. ONDERNEMER

EN MARKT

Beleidscafe’s over Platformeconomie
Digitale platformen zoals Booking.com, Facebook,
Alibaba, Thuisbezorgd en Catawiki en worden steeds
belangrijker in onze economie en maatschappij. Zij geven
consumenten een groot en transparant aanbod van diensten en producten en bieden ondernemers een grotere
afzetmarkt. Toch zijn er ook zorgen. Over de zorgen en
over de kansen hebben inmiddels twee openbare en goed
bezochte beleidscafés plaatsgevonden, met brancheverenigingen, Kamerleden en de bestuursvoorzitter van
ACM. In december staat het laatste café gepland; over
platformen en werk. We verwerken de uitkomsten in de
lobby in Brussel en Den Haag, en onderzoeken bijvoorbeeld concreet of organiseren van tegenmacht door
brancheverenigingen mogelijk is.

Aangepaste beoordeling
van zorgbeleid politieke partijen
De meeste politieke partijen laten hun verkiezingsprogramma’s doorrekenen door het CPB. Partijen hebben
op zorggebied hun beleidsopties al ingeleverd. Samen
met de andere initiatiefnemers van het preventieakkoord
hebben wij verzocht en gehonoreerd gekregen dat deze
opties niet alleen worden beoordeeld op budgettaire effecten, maar ook gezondheidseffecten. Onze verwachting
is dat het daarmee aantrekkelijker wordt om bijv. Preventiebeleid te maken.

NLinBusiness
NLinBusiness, dat mede is opgericht door MKB-Nederland, is er voor mkb-ondernemers met internationale
ambities. Op de website van NLinBusiness lees je inspir-
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erende verhalen van ondernemers die succesvol internationaal zakendoen, maar word je ook doorverwezen naar
de NL Business hubs die veel kennis hebben van de lokale
markt en daar B2B ondersteuning kunnen bieden.
NLinBusiness heeft de ambitie een wereldwijd netwerk van
deze NL Business Hubs op te zetten om deze soft landing voor mkb-ondernemers te faciliteren. Nederlandse
MKB-ondernemers kunnen nu al terecht voor B2B ondersteuning in de volgende 8 steden: Bogotá, Kuala Lumpur,
Mexico City, München, Warschau, Dubai, Ho Chi Minh City
en Guangzhou.
Zoek je het eerst nog dichter bij huis: NLinBusiness
heeft een klantcontact centrum opgezet waar je als MKB
ondernemer terecht kan met vragen over zakendoen in buurland Duitsland en verzorgt bijvoorbeeld ook workshops
Marktentree Duitsland voor Nederlandse mkb-ondernemers. MKB-Nederlad en NLinBusiness hebben als doel om
ondernemersreizen naar landen in Europa te organiseren
voor kleine groepen ondernemers die zo kennis kunnen
maken met de ins en outs van het zakendoen in dat land.

effecten zijn op het MKB van de stapeling van maatregelen uit de verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de MKBtoets die na verwachting ca. 4 december gereed is.

Stikstof dossier
Ten aanzien van de maatregelen van het kabinet ten
aanzien van stikstof zien wij een aantal positieve punten.
Daarbij noemen wij met name de regeling in de voorgestelde spoedwet Aanpak Stikstof dat voor activiteiten
die geen significante gevolgen kunnen hebben voor
Natura 2000-gebieden, geen Natura 2000-vergunning
meer aangevraagd behoeft te worden.
Wij hebben steeds gepleit voor snelle maatregelen om
te voorkomen dat bouwvakkers tijdens de kerstdagen
werkeloos thuis zitten. Het zou goed zijn als de regering
klip en klaar zou kunnen aangeven op welk moment de
vergunningverlening voor bouwprojecten weer op gang
kan komen en – belangrijker – wanneer de eerste schop
in de grond mag. Tijdwinst kan ook worden behaald als
bedrijven de gelegenheid zouden krijgen om op eigen risico alvast voorbereidende werkzaamheden te verrichten.
Ook kan tijdwinst worden behaald, als de aanvragen voor
de omgevingsvergunning voor bouwen en de natuurvergunning worden ontkoppeld.
Er is vanuit MKB NL intensief overleg met het kabinet met
name over deze laatste punten. Alles is erop gericht om
stilgevallen projecten weer zo snel mogelijk vlot te trekken.

Rechtsbescherming aanbesteden
De rechtsbescherming bij overheidsaanbestedingen
schiet in de praktijk tekort. Klachtencommissies van de
overheid nemen klachten vaak niet serieus, een gang naar
de rechter duurt vaak te lang of er wordt alleen marginaal
getoetst. De Staatssecretaris EZK wil een aantal maatregelen treffen. Deze zijn echter vooral gericht op de laatste
fase, namelijk een goede toetsing door de rechter. Dit is
positief, maar nog onvoldoende. We hebben ons met succes verzet tegen het voornemen van EZK om de adviesrol
van de Commissie van Aanbestedingsexperts te schrappen. We zijn nog in gesprek met EZK om de rol van deze
Commissie verder te versterken, zodat deze echt als stok
achter de deur werkt, waarbij de aanbestedingsprocedure
niet gewoon doorloopt als er klachten zijn én dat bij de
adviezen geldt “comply or explain”. Daarnaast brengen
we onze punten in richting de Tweede Kamer, die hier 31
oktober met de staatssecretaris over spreekt.

PFAS
We zijn zeer teleurgesteld over de recent door het kabinet
voorgestelde PFAS-maatregelen. In feite komen die erop
neer, dat de door de – destijds nog – staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu vastgestelde PFAS-norm van 0,1
microgram per kg grond niet eerder dan op 1 december
a.s. mogelijk zal worden aangepast. Daarbij vrezen wij dat
de dan te publiceren landelijke norm zo laag is dat per
gemeente afzonderlijke hogere normen moeten worden
vastgesteld. Wij hebben er geen enkel vertrouwen in
dat deze verschuiving van verantwoordelijkheid wel gaat
werken. En zolang dat niet het geval is, hebben bedrijven in het grondverzet of baggerwerkzaamheden, geen
andere keuze dan medewerkers naar huis te sturen en
zelfs hun onderneming te beëindigen. Dit is nu al sinds
1 oktober het gevolg van het PFAS-beleid. Hier is beleid
gedecreteerd, zonder te zorgen voor een afweging van
alle betrokken belangen, zoals een belangrijk algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur luidt. Dit is schrijnend,
omdat de oplossing zo eenvoudig is.
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EN OMGEVING

MKB toets Klimaatakkoord
Na presentatie van het Klimaatakkoord eind juni door het
kabinet heeft MKB NL aangegeven pas een appreciatie
te kunnen geven nadat een MKB toets op het gehele akkoord heeft plaatsgevonden. Dan wordt duidelijk wat de
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Getroffen bedrijven en sectoren bereiden inmiddels een
schadeclaim voor. De geschatte schade bedraagt inmiddels tussen de 0,5 – 1 mld euro.

vormen van nieuwsvoorziening en onafhankelijke journalistieke platforms.
• Er is een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen
om bij de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel
ook verschillende mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven € 1 miljoen te onderzoeken.
• De Algemene Rekenkamer zal onderzoek doen naar de
vraag welk rendement in box 3 in de jaren 2013 tot en
met 2016 zonder het nemen van al te veel risico’s haalbaar was.
• Helaas is er door de Kamer nog gehoor gegeven aan ons
verzoek om aanpassing van de stijging van de energiebelasting voor middelgrote productiebedrijven.
• Wij zijn tevreden met de aanpassingen in de WKR voor
kleine werkgevers, de aanpassingen in de WBSO en de
extra koopkracht voor de burgers, met name de middeninkomens.

MKB-deals regio: steun van EZK voor concrete plannen
EZK doet een oproep aan ondernemers in het mkb om
samen met gemeenten of provincies plannen in te dienen
voor regionale MKB-deals. De deals zijn een onderdeel
van het MKB-actieplan: concrete maatregelen om het
mkb in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de
toekomst aan te gaan, zodat deze groep ondernemers ook
in de toekomst succesvol kan blijven. Er komt 2 miljoen
euro beschikbaar voor ongeveer vijf deals in deze eerste
ronde. Ideeën kunnen tot 20 november ingediend worden
bij RVO www.rvo.nl/mkbdeals. In de eerste helft van 2020
komt er nog een tweede ronde MKB-deals.

Nieuwe btw-regels voor
grensoverschrijdende internetverkopen
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EN BEDRIJFSVOERING

Onlangs is een internetconsultatie geopend over een
conceptwetsvoorstel waarin o.a. nieuwe Europese regels
voor de btw-heffing over intra-EU-internetverkopen in
onze wetgeving worden opgenomen. De nieuwe regels,
die op 1 januari 2021 in werking moeten treden, gelden in
het bijzonder voor internetverkopen aan particuliere consumenten. Die verkopen zijn fors gegroeid. De hoofdregel
wordt dat btw wordt geheven in het land van de consument. Daardoor worden gelijke concurrentievoorwaarden
gecreëerd. Het tarief van het land van de leverancier
speelt dan in beginsel geen rol meer. Alleen ondernemers met een zeer beperkte omzet mogen nog het eigen
tarief toepassen. Het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden is ook de reden van het vervallen van de
btw-vrijstelling voor ingevoerde kleine zendingen waarvan
de waarde niet hoger is dan € 22. Wij bekijken met de
werkgroep btw en betrokken brancheverenigingen of een
reactie op de internetconsultatie wenselijk is.

Behandeling van het Belastingplan
• Er is tijdens de behandeling van het Belastingplan door
verschillende Kamerleden aandacht gevraagd voor aanpassing van het box 2 tarief nu de vennootschapsbelasting (toptarief) niet naar beneden gaat. Er is een motie
aangenomen waarmee er een onderzoek komt naar de
effecten van verstoringen in het globaal evenwicht binnen de inkomstenbelasting.
• De heffingsvermindering verhuurderheffing wordt uitgebreid naar meer regio’s dan alleen schaarstegebieden.
• In de tonnageregeling wordt het winstplafond vervangen
door een bruto-omzetplafond.
• Er is een motie aangenomen om er voor te zorgen dat
de glastuinbouw een beroep kan doen op de SDE+ voor
de verduurzaming van kassen, voor de aanschaf van
zonnepanelen en voor geothermie. Daarnaast moeten
de consequenties van het stijgende ODE-tarief voor de
glastuinbouw worden gemonitord.
• Er is een motie aangenomen waarmee het kabinet wordt
verplicht de administratieve last a.g.v. de documentatieverplichting onder ATAD2 voor MKB’ers te monitoren.
• Er is een motie aangenomen waarmee het kabinet de
Kamer moet informeren over de kosten, de CO2-reductie
en de positieve of negatieve neveneffecten per fiscale
maatregel van het Klimaatakkoord.
• Het kabinet moet monitoren dat de vormgeving van
het verlaagde BTW-tarief voor elektronische uitgaven
voldoende ruimte biedt voor toegang tot innovatieve

Ontwikkelingen rond financiering mkb
EZK heeft onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de financieringsmarkt en daarop aansluitend
de werking van het EZK-financieringsinstrumentarium.
Dit onderzoek is begin november naar Tweede Kamer
verzonden en wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling EZK. De bevindingen uit het onderzoek zijn helder. De
markt voor mkb-financiering is nog lang niet af en vergeleken met omringende landen wordt het mkb in Nederland
minder goed bediend.
Naar aanleiding van het onderzoek onderneemt de
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staatssecretaris een aantal acties. De belangrijkste – waar
MKB-Nederland ook al geruime tijd voor pleit – is dat het
bestaande financieringsinstrumentarium in tact blijft. Ook
stimuleert de staatssecretaris de ontwikkeling van een
beroepsgroep of keurmerk van financieringsadviseurs.
Dat is nodig omdat financieringsadvies voor ondernemers
steeds belangrijker wordt nu het aanbod breder wordt. De
adviesmarkt is nu nog ongereguleerd en ongeorganiseerd.
Verder blijft EZK inzetten op het stimuleren van nieuw
aanbod van financiering.
MKB-Nederland blijft zich hier bovenop hard maken voor
een mkb-bank. De Volksbank zou dit rol moeten gaan
vervullen.

Bestaande regelgeving
Stratetegische
Commissie Betere
Regelgeving

Nieuwe regelgeving
Adviescollege
Toetsing Regeldruk
(ATR)

MKB-Toets

• MKB-Toets: panel van ondernemers
Ondernemers worden betrokken bij de vormgeving van
nieuwe regels. Via de MKB-toets hebben groepen van individuele ondernemers de mogelijkheid om in een vroege
fase van nieuwe wet- en regelgeving met departementen
mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid.
Om de MKB-toets efficiënt te organiseren bouwt MKBNederland in samenwerking met de aangesloten brancheverenigingen aan een Panel van ondernemers. Hoewel
de MKB-toets door departementen steeds beter ingezet
wordt moeten we aandacht blijven vragen dit instrument.
Het komt voor dat nieuwe regelgeving, met impact op het
mkb, niet getoetst wordt. Wij zijn met het Adviescollege
Toetsing Regeldruk (ATR) in overleg hoe we vroegtijdig
informatie krijgen over nieuwe voorstellen.

Onderzoeken
• Het ministerie van EZK gaat (samen met Financiën en
DNB) onderzoek doen naar nut en noodzaak van een
kredietregister. In zo’n register staan uitstaande leningen
van bedrijven en biedt daarmee transparantie voor financiers. Een kredietregister moet helpen om de ontwikkeling
van alternatieve aanbieders van financiering te versnellen.
MKB-Nederland wil er op voorhand voor waken dat zo’n
register leidt tot kosten of regeldruk voor ondernemers.
• Alternatieve aanbieders van financiering stellen dat zij
belemmerd worden in het verstrekken van (meer) financiering aan het mkb door de sterke claim op zekerheden
door banken. De Tweede Kamer heeft daarom aan Minister Hoekstra gevraagd hier onderzoek naar te doen. De
minister van Financiën laat daarom onderzoeken hoe de
Nederlandse financieringspraktijk werkt, waarbij tevens de
zekerheidsstelling bij mkb-financiering aan de orde komt.

• Strategische commissie betere regelgeving bedrijven
De strategische commissie betere regelgeving bedrijven
richt zich op ervaren knelpunten bij bestaande regelgeving. Het doel van de strategische advisering is om de
werkbaarheid van de regelgeving voor bedrijven, met
speciale aandacht voor het mkb, te vergroten zonder de
publieke belangen aan te tasten.

Stap verder om verpandingsverbod
af te schaffen
De inbreng op de consultatie van de Wet opheffing
verpandingsverboden is verwerkt door het ministerie van
J&V. In meerdere landen in Europa wordt over aanpassing van deze wetgeving nagedacht en Nederland wil niet
achter wil blijven. Doel van de wetswijziging is om alle
facturen beschikbaar te maken voor financiering. Nu is dat
in veel gevallen niet mogelijk omdat grote inkopers een
verpandingsverbod afdwingen in de contractvoorwaarden.
Dat beperkt ondernemers in hun financieringsmogeljkheden.

De commissie heeft advies uitgebracht op betere benutting van de RI&E en komt binnenkort met een advies
over de Vaste Verandermomenten voor nieuwe wetgeving. Te vaak komt het voor dat de invoeringstermijn bij
nieuwe wetgeving te kort zijn voor ondernemers om zich
te kunnen voorbereiden. Daarop komt de commissie met
voorstellen.
Lopende dossiers zijn o.a. het aanpakken van de enquêtedruk van het CBS, regeldruk voortkomend uit de WWFT
(wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme) en de betrokkenheid van het mkb bij Normeringen (NEN). De commissie betere regelgeving ontvangt
graag knelpunten die vragen om aangepakt te worden.
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De werkgroep regelgeving van VNO-NCW en MKBNederland denkt en stuurt mee t.a.v. de agenda van de
commissie.
• Maatwerkaanpak
Voor sectoren is het mogelijk om een maatwerkaanpak te
starten. Het doel is om in sectoren of domeinen waar de
regeldichtheid relatief groot is samen met het bedrijfsleven
juist die knelpunten te inventariseren en op te lossen die in
de praktijk voor de meeste overlast zorgen. Een voorbeeld
is de maatwerkaanpak Winkelambacht waar ANKO, KNS,
NBOV, VWS, NSV aan werken met EZK. Ook andere sectoren die interesse hebben kunnen zich melden bij EZK.

zo goed mogelijk en finaal proberen op te lossen en het
kort geding en de bodemprocedure verenigen. Dit moet
voorkomen dat rechtszaken maar doorslepen en er maar
geen uitspraak komt. Kleine bedrijven houden dat niet vol
en willen verder kunnen.

Privacywetgeving: meer rechtszekerheid mkb
ondernemers bij AVG
Lobbyresultaat is dat de het ministerie van Justitie een aantal door ons gewenste wijzigingen in de AVG meeneemt
naar Brussel. Daar zal het ministerie met andere lidstaten
tot overeenstemming moeten zien te komen. Gewenste
wijzigingen zijn: uitzondering op de registerplicht voor
mkb; geldigheid van een in Nederland goedgekeurde
gedragscode in de gehele EU; geen verplichte toezichthouder voor AVG gedragscodes; Europese harmonisatie
van de leeftijdgrens. Ten tweede is het ministrie van SZW
begonnen met de invulling van het traject om in risicovolle
sectoren alcohol- en drugstesten te kunnen gaan uitvoeren gestart; dat is vooralsnog wel beperkt tot de BRZO
bedrijven. Ten slotte vindt in januari het eerste gesprek
met de AP plaats om knelpunten van diverse branches bij
de uitvoering van de wet te bespreken en op te lossen; AP
kent de wens vanuit andere sectoren om dit type gesprek
te voeren.

Aanbod van ondernemers aan minister
Grapperhaus om Ondermijning en criminaliteit
tegen te gaan
Op 14 oktober jl. hebben we met zo’n 30 brancheorganisaties een aanbod gedaan aan ministers Grapperhaus en Dekker om samen ondermijning en criminaliteit tegen te gaan.
Daarbij hebben we gevraagd om meer samenwerking met
brancheorganisaties en ruimte voor informatie-uitwisseling
tussen ondernemers én tussen overheid en ondernemers. Onder meer door de knelpunten in de Nederlandse
privacywetgeving rond informatie-uitwisseling weg te
halen. Ook vragen we om schijnoplossingen (regelgeving)
te voorkomen die alleen de “goeden” raken. Bijvoorbeeld
versnipperde gemeentelijke vergunningsstelsels en steeds
meer mogelijkheden om panden te sluiten. JenV heeft
positief gereageerd, we zijn in gesprek met over de verdere
uitwerking. Ook zullen we dit onderwerp bij de begrotingsbehandeling van JenV onder de aandacht brengen.

Franchisewet
We hebben input geleverd op de internetconsultatie.
Vervolg is dat het kabinet het advies van de Raad van State
verwerkt, en de wet naar de Tweede Kamer stuurt. Onze
inzet is erop gericht dat er snelheid wordt gemaakt met
deze wet, om te komen tot een betere balans in de verhoudingen tussen franchisenemers en franchisegevers.

Verlaging griffierecht
Minister Dekker heeft een voorstel gepubliceerd om
de griffierechten voor m.n. het mkb te verlagen. MKBNederland zet daar al geruime tijd op in omdat wij zien dat
ondernemers, door de hoge kosten, belemmerd worden
bij het gebruik maken van het recht. Niet alleen worden
daardoor vordering op grote schaal afgeboekt, het leidt
ook tot berekenend gedrag bij kwaadwillenden.

Auteursrecht
Minister Dekker heeft een wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gestuurd inzake het toezicht op CBO’s; degenen
die de rekeningen sturen naar ondernemers die gebruik
maken van auteursrechten. Het eerdere voornemen van
de minister om het toezicht vooraf op tariefsverhogingen
te schrappen is op ons aandringen uit de wet gehaald. We
zullen overgebleven punten rond het aanscherpen van het
toezicht inbrengen voor het wetgevingsoverleg.

Toegang tot het recht
voor veel ondernemers te duur
Uit onderzoek, in opdracht van Minister Dekker, blijkt dat
veel ondernemers de gang naar de rechter mijden omdat procedures moeilijk, kostbaar en tijdrovend zijn. Juist
kleinere bedrijven zijn bij juridische conflicten kwetsbaar,
zeker als ze tegenover grotere partijen staan, die een
veel langere adem hebben. Procedures moeten korter
(en toegankelijker en betaalbaar) zijn. Daarom hebben wij
opgeroepen om snel te starten met pilots met een speciale
‘mkb-rechter’. Deze moet samen met partijen een geschil

Rookruimtes
Door een uitspraak van de Hoge Raad zijn rookruimtes
in de horeca per direct verboden. De overheid heeft
besloten dat de handhaving hiervan in april 2020 ingaat,
zodat ondernemers nog tijd hebben om aanpassingen
door te voeren. Door de rechterlijke uitspraak is de eerder
overeengekomen uitfaseringstermijn tot 2022 niet meer
mogelijk.
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