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JA21-ACTIEPLAN MKB

De miljoenennota en de
energieplannen van het kabinet
zijn niet voldoende om het mkb de
crisis door te helpen. JA21 maakt
zich ernstig zorgen om onze
economie, onze banen en het
mkb in het bijzonder. Bakkers,
slagers, snackbarhouders,
drukkers, wasserijen,
schadeherstelbedrijven,
glastuinbouwers en tal van andere
mkb-ondernemers, vooral die in
energie-intensieve branches,
dreigen om te vallen. De
energierekeningen van mkb-
ondernemers dreigen soms van
enkele tienduizenden euro’s naar
enkele tonnen te gaan. Geen
ondernemer overleeft dit. En als
het mkb valt, heeft dat een
desastreuze doorwerking in de
rest van de economie - mkb is
goed voor meer dan 60% van
onze banen! Als we de
ruggengraat van de economie
laten breken, dan verlamt
Nederland.

Een goede en verstandige
crisisaanpak helpt dus ook het
mkb en doet er alles aan de
economie draaiende te houden
en massale werkloosheid te
voorkomen. 

Het mkb ontbreekt echter
volledig in de aanvullende
koopkrachtmaatregelen die het
kabinet tegelijk met het
aanbieden van de miljoenennota
nog voor dit jaar presenteerde. 

Daarnaast kiest het kabinet
ervoor om het bedrijfsleven de
rekening te laten betalen voor
de crisis. Ondernemers worden
in de miljoenennota
geconfronteerd met 9 miljard
aan extra lastenverzwaringen
tot 2027. De 500 miljoen ter
compensatie voor het mkb is
een doekje voor het bloeden en
bestaat bovendien uit een
opeenstapeling van
verschillende kleine
maatregelen, onder andere voor
het stimuleren van
‘verduurzaming’. Hiermee gaat
het mkb het echt niet redden.
Daarom hebben wij in overleg
met mkb’ers een actieplan met
punten opgesteld om het mkb
lucht te geven.

JA21 wil nú actie om de mkb’ers
de crisis door te helpen!

Joost Eerdmans
Fractievoorzitter JA21
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Het kabinet geeft aan dat het geïntroduceerde prijsplafond voor
kleinverbruikers van energie ook gunstig is voor het mkb, omdat bijvoorbeeld
zzp’ers hier onder vallen. Een flink deel van de mkb-bedrijven heeft hier echter
geen profijt van. Daarom moet ook voor het energie-intensieve mkb een
prijsplafond worden ingevoerd. 

JA21-ACTIEPLAN MKB

Prijsplafond energie ook voor
het energie-intensieve mkb
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Is één manier om dit in de praktijk te doen. Het Europese crisissteunkader
biedt lidstaten de ruimte om bedrijven te helpen de energiecrisis te overleven
door het compenseren van de gestegen energierekening. In Duitsland en
Frankrijk is hier invulling aan gegeven middels een vergoeding van kosten
boven een verdubbeling van de energierekening. Dit kan ook in Nederland,
waarbij de compensatiegrens ook lager kan liggen dan een verdubbeling.

JA21-ACTIEPLAN MKB

Invulling van het Europese crisissteunkader
naar Frans en Duits model 
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Het kabinet heeft aangekondigd
het wettelijk minimumloon per 1
januari met 10 procent te
verhogen. Een verhoogd
minimumloon leidt tot een
veelvoud aan meerkosten voor
(kleine) werkgevers. Tegenover
een verhoging van het WML
dient daarom een compensatie
van werkgeverskosten te staan,
bij voorkeur in de vorm van een
gerichte lastenverlichting voor
het mkb. Daarmee worden de
negatieve effecten gedempt,
blijft de kostenstijging voor
ondernemers beheersbaarder en
voorkomen we een loon-
prijsspiraal.

JA21-ACTIEPLAN MKB

Compensatie voor
werkgeverskosten bij
verhoging WML
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Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd de schijfgrens van de
eerste schijf binnen de vpb te verlagen en tegelijkertijd het tarief binnen die
eerste schijf te verhogen van 15 naar 19%. Dat houdt in dat mkb’ers sneller in
de tweede schijf van 25,8% vallen en binnen de eerste schijf meer belasting
moeten afdragen. JA21 wil deze maatregel met ten minste twee jaar uitstellen,
waarmee een lastenverzwaring van 3 miljard euro wordt voorkomen. De
dekking kan worden gevonden in de 4 miljard euro die het kabinet wil
uitgeven uit het klimaatfonds, maar waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.
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Uitstel van verlagen schijfgrens en verhogen
tarief eerste schijf vennootschapsbelasting
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Het afschaffen van de doelmatigheidsmarge binnen het gebruikelijk loon leidt
tot een lastenverzwaring van 500 miljoen per jaar. JA21 wil ook deze
maatregel met ten minste twee jaar uitstellen. De dekking hiervoor kan
gevonden worden in het overgebleven miljard van de totaal 4 miljard euro die
het kabinet zonder wettelijke basis heeft vrijgemaakt uit het klimaatfonds. De
verhoging van het box 2-tarief naar 31% leidt daarnaast – in combinatie met
de verhoging van de vennootschapsbelasting - tot een forse stijging van de
belasting op ondernemerswinst van heel veel mkb’ers en dga’s. Het kabinet
moet afzien van deze voorgenomen maatregel, die vanaf 2024 is voorzien.
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Uitstel van afschaffen doelmatigheidsmarge
gebruikelijk loon en verhoging van box 2-tarief
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Onder Rutte III zijn de kosten als gevolg van regeldruk voor het mkb met 5
miljard euro toegenomen. De totale kosten als gevolg van regeldruk voor het
mkb worden geschat op meer dan 20 miljard euro per jaar. Een astronomisch
bedrag waardoor de financiële buffers van veel mkb’ers als sneeuw voor de
zon zijn verdwenen, wat hen zeer kwetsbaar maakt voor financiële
tegenspoed. Het kabinet moet de aangekondigde regeldrukreductie versneld
doorvoeren.

JA21-ACTIEPLAN MKB

Directe kostenbesparing door 
versnelling regeldrukreductie
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Staatsgarantieregelingen zoals
de BMKB (Borgstelling MKB-
kredieten) en de GO (Garantie
Ondernemingsfinanciering)
kunnen ervoor zorgen dat
bedrijven leningen kunnen
sluiten die van belang zijn voor
het voortbestaan van hun bedrijf,
ook als de kredietverstrekker
meer zekerheden eist dan
ondernemers kunnen bieden.
JA21 wil dat deze regelingen per
direct worden uitgebreid zodat
ondernemers beter in staat zijn
om te gaan met acute financiële
tegenslag.
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Verruiming BMKB-
en GO-regelingen
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 Wat mkb’ers nu nodig hebben is liquiditeitsverbetering én zekerheid. Daarom
moet het mkb kunnen rekenen op leningen die door de Staat worden
gegarandeerd tegen staatsrente. Onder andere Spanje biedt, uiteraard tegen
een aantal voorwaarden, deze optie met een garantie op 80% voor mkb-
bedrijven bij een looptijd van maximaal 8 jaar, terwijl Frankrijk een garantie
van 90% biedt bij een looptijd van maximaal 6 jaar. Wat andere EU-lidstaten
kunnen, kan én moet Nederland ook doen.
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Liquiditeitsverbetering door 
leningen met garanties




