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DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015:

Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met een groei-

cijfer van 3%. Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet tot aan het jaar 2021 in totaal � 43,5 miljard 

in de Nederlandse economie. Deze Schaduwbegroting presenteert een uitgebreide investeringsagenda en een 

duidelijk pakket aan lastenverlichtingen voor ondernemers. Tegelijk schetst het Schaduwkabinet de randvoor-

waarden die nodig zijn om het verdienmodel van de Nederlandse economie blijvend te versterken.

MAATREGELEN IN DE SCHADUWBEGROTING 2015:

De Schaduwbegroting is opgedeeld in 4 delen. Verspreid over Deel II, III en IV presenteert de Schaduwbegro-

ting een totaal van 59 maatregelen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn een verdubbeling van de Kleineon-

dernemersregeling, het verkleinen van de WIG, een verhoging van het innovatiebudget en een verlaging van 

de werkgeverspremies bij preventief beleid. Het Schaduwkabinet is zich ervan bewust dat niet alle maatregelen 

per 2015 kunnen worden ingevoerd. Echter, door middel van een zeer concrete agenda geeft het Schaduwkabi-

net wel een zeer duidelijke indicatie welke maatregelen ondernemers en ondernemerschap echt stimuleren.

OPZET VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015:

IN DEEL I wordt uiteengezet hoe de winst en verliesrekening van de overheid er nu uitziet. Hier maakt het Scha-

duwkabinet duidelijk welke begrotingskeuzes zij voor ogen heeft om te kunnen investeren in het verdienvermo-

gen van de Nederlandse economie.

IN DEEL II wordt een uitgebreide ‘Investeringsagenda’ gepresenteerd. Hier presenteert het Schaduwkabinet 

maatregelen om de economie te laten groeien door middel van investeringen in ondernemerschap, innovatie, 

de maakindustrie, de export, de zorg en het energiebeleid.

IN DEEL III schetst het Schaduwkabinet maatregelen om de lasten voor ondernemers te verlagen. Voor de 

werkgelegenheid en het toekomstige verdienmodel van de Nederlandse economie is het cruciaal om de loon-

kosten voor ondernemers te verlagen en het belastingstelsel door middel van specifieke maatregelen activeren-

der in te richten.

IN DEEL IV zet het Schaduwkabinet de randvoorwaarden uiteen die noodzakelijk zijn om het grote economisch 

potentieel daadwerkelijk te ontketenen. Zonder deze randvoorwaarden zullen investeringen van welke orde dan 

ook de economie niet terugbrengen naar consistente groeicijfers.

BEGROTINGSKEUZES IN DE SCHADUWBEGROTING 2015:

De begroting voor het jaar 2015 moet de aanzet zijn voor het herinrichten van de uitgavenstroom van de Rijks-

overheid. De discretionaire bestedingsruimte in de Rijksbegroting is nu veel te laag. In het jaar 2015 zal er een 

bedrag van 3 miljard euro vrijgemaakt moeten worden door middel van bezuinigingen op het arbeidsmarktbe-

leid en het toeslagenbeleid. Om de economie te stimuleren en tegelijkertijd de koopkracht op peil te houden 

investeert de Schaduwbegroting de vrijgekomen 3 miljard direct opnieuw in de reële economie.
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DEEL I  

1. VOORWOORD

Geachte leden van het Kabinet,

Ondernemers maken Nederland! Zij willen omzet draaien, klanten en opdrachten winnen en zijn daarom bereid 

risico’s te nemen. Ondernemers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, zowel voor het scheppen van 

banen als voor het binnenbrengen van belastinginkomsten. Ondernemers willen hier wel iets voor terug: een 

investeringsagenda, lagere lasten en een consistente lijn in het overheidsbeleid.

Het jaar 2015 staat in het kader van keuzes maken. Het prille herstel van de economie is kwetsbaar. We zien wel 

dat het consumentenvertrouwen langzaam terugkeert en dat de bedrijfsinvesteringen weer aantrekken. Qua 

economisch vooruitzicht kunnen we twee routes kiezen. De eerste route is aanmodderen op de huidige weg: 

visieloos bezuinigen, geen duidelijke keuzes maken, uitruilen van beleidspunten en hopen op betere tijden. De 

tweede route is beter: kiezen voor groei.

Optimistisch als we zijn kiezen we als ondernemers duidelijk voor de tweede route. Door heldere doelen te 

stellen geven we het concurrentievermogen van de Nederlandse economie een krachtige impuls. Eén strategie 

uitzetten voor de lange termijn. Vervolgens uitwerken en doorpakken. Ook juist als het op de weg naar boven 

tegenzit!

De Schaduwbegroting 2015 zet een krachtige uitgangspositie neer: een investeringsagenda, een route voor 

lastenverlichtingen en een duidelijke set randvoorwaarden. Hierbij doen we concrete voorstellen en geven we 

een voorzet hoe we onze maatregelen betalen.

Het eerste aandachtspunt voor de komende jaren is het stimuleren van economische groei die banen oplevert. 

Hiervoor is het nodig om fors te investeren in het verdienvermogen van ondernemers. Om de economie terug 

te brengen naar constante groeicijfers van ten minste 3% zijn we afhankelijk van de innovativiteit, creativiteit en 

inzet van ondernemers. Ondernemerschap ligt aan de basis van het aanpakken van maatschappelijke uitdagin-

gen zoals de vergrijzing en stijgende kosten in de zorg. Ondernemerschap creëert banen en de inventiviteit van 

ondernemers is de spil in het streven naar een circulaire economie en het beperken van de energiekosten.

We staan in Nederland voor 5 grote uitdagingen waar ondernemers een cruciale rol vervullen:

 e  Een andere economisch realiteit waarin het kleinbedrijf de economie aanstuurt; 

e  Een veranderende economie met het risico op baanloze groei en het verdwijnen van 

      banen in de middengroep. 

e  Representatieve overlegeconomie en een ander sociaal stelsel. 

e  Stijgende energiekosten en de overgang naar een circulaire economie en een duurzame 

      energievoorziening; 

e Het inperken van de stijgende kosten in de zorg; 

Het automatisme dat economische groei gepaard gaat met meer banen is voorbij. In het middensegment zullen 

banen verdwijnen. Het aanpassingsvermogen van kleine bedrijven en het constant aanleren van nieuwe vaar-

digheden door mensen staat hier centraal. Mensen zullen ‘bewust economisch zelfstandig’ moeten worden. Je 

bent zelf verantwoordelijk voor je positie in de markt. Aanpassingsvermogen begint bij jezelf! Het onderwijs en 

het bedrijfsleven hebben een cruciale rol in het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Uit het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid1 komt duidelijk naar voren 

dat we naar een lerende economie moeten waarin aanpassingsvermogen, flexibiliteit en wendbaarheid centraal 
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staan. Dit zijn de kernfactoren om het verdienvermogen van Nederland ook in de toekomst veilig te stellen.

De economie wordt steeds gevoeliger voor trendmatige schommelingen. Het aandeel van het Kleinbedrijf in 

het toevoegen van waarde in de economie is de afgelopen jaren afgenomen. Dit is eens te meer duidelijk naar 

voren gekomen in het rapport van McKinsey & Company van juni jl.2. Zonder een actieve agenda om het Klein-

bedrijf in Nederland te stimuleren zal het Kleinbedrijf haar positie verliezen als motor van de economie. Dit is 

een zorgwekkende ontwikkeling gezien het feit dat juist deze bedrijven verantwoordelijk zijn voor de groei van 

banen en voor economische flexibiliteit en innovatie.

De huidige overlegeconomie is niet instaat om alle delen van de economie te vertegenwoordigen. Het soci-

ale stelsel moet op de schop. ZZP’ers zitten niet bij de SER aan tafel, de vakbeweging loopt leeg. Collectieve 

arbeidsovereenkomsten worden met grote moeite gesloten en blijken vaak een molensteen om de nek van de 

economie. In de arbeidsverhoudingen moeten we terug naar de basis. Wel simpele en goede arbeidsvoorwaar-

den, geen wildgroei aan regeltjes. De oplossing ligt niet meer verscholen in het verticalen denken. We moeten 

naar hybride oplossingen zodat er sector overstijgend maatwerk geleverd kan worden in de verhoudingen tus-

sen ondernemers en hun medewerkers.

De komende jaren zullen we nog duidelijker te maken krijgen met stijgende energiekosten en de noodzaak 

om te verduurzamen. Als we op de huidige voet verdergaan zullen energie- intensieve bedrijven meer en meer 

over de grens gaan kijken. Nederland heeft op het gebied van energie een ambitieuze lange termijn agenda 

nodig met daarbij een solide investeringsplan. We moeten ons richten op oplossingen in het opwekken en het 

gebruik van energie. De energiekosten moeten omlaag. We zullen volledig moeten inzetten om de circulaire 

economie en moeten inzetten op de ontwikkeling van alternatieve vormen van energievoorziening. Dit is de 

enige manier om op de lange termijn onze concurrentiekracht te behouden.

De vliegtuigramp met de MH 17 heeft ons diep geschokt. Ook de spanningen in de Oekraïne en

het Midden-Oosten geven een grote deuk in het vertrouwen in een duurzame veilige internationale situatie. 

Eens te meer blijkt dat onze (internationale) veiligheid kwetsbaar is. Alle reden om de jarenlange bezuinigingen 

op Defensie nog eens onder de loep te nemen. Het roer moet om en er moeten veel meer financiële midde-

len ter beschikking gesteld worden. Uiteindelijk zullen de uitgaven voor Defensie en internationale veiligheid 

structureel moeten stijgen! Landmacht, Luchtmacht en Marine verdienen adequate versterking om nationale 

en internationale taken naar behoren uit te kunnen voeren. Wanneer de Internationale veiligheid in het geding 

blijft, dan gaat dit ten koste van onze Nederlandse exportpositie en uiteindelijk zal het de economische groei 

aanzienlijk raken.

De Schaduwbegroting 2015 legt concrete ideeën op tafel om te investeren in de doorgroei van startende 

ondernemers naar florerende bedrijven met meerdere medewerkers. We brengen het verschil tussen de loon-

kosten voor ondernemers en het uiteindelijke nettoloon van medewerkers terug, we gaan investeren in maat-

regelen die de structurele uitdagingen van de Nederlandse economie aanpakken. Door deze concrete agenda 

en de hiermee gepaard gaande duurzame groei zullen we ook het huishoudboekje van de overheid stap voor 

stap op orde brengen. We geven dan weer geld uit dat we hebben, in plaats van dat we leven op de zak van 

toekomstige generaties.

Met ondernemende groet namens het Schaduwkabinet, 

Hans Biesheuvel 

Schaduwminister-President

2 - UITGANGSPUNTEN SCHADUWBEGROTING.

Twee zaken staan centraal tijdens de begrotingsbehandelingen voor het jaar 2015: duurzame groei en banen. 

Voor zowel de coalitiepartners en de constructieve oppositie zijn dit benoemde speerpunten voor het komende 

jaar. Het Schaduwkabinet sluit zich hier volledig bij aan. Groei wordt namelijk gecreëerd door bedrijven. On-

dernemers weten dat zij verantwoordelijk zijn voor de toename in de werkgelegenheid. Ondernemers weten 

ook dat hun ideeën zorgen voor economische groei op de lange termijn. Bovenal, ondernemers weten dat zij 

zorgen voor de inkomsten van de Rijksoverheid. Tegen deze achtergrond moet het groeipotentieel van onder-

nemers ontketend worden. Geef de ondernemer zijn onderneming terug. Groei volgt vervolgens vanzelf. Om 

de economie vlot te trekken is de Nederlandse economie afhankelijk van het Kleinbedrijf. De maatregelen in de 

Schaduwbegroting zijn daarom direct gericht op het verbeteren van de positie van het Kleinbedrijf.

De Rijksbegroting voor het jaar 2015 moet de aanzet zijn voor het herinrichten van de uitgavenstroom van de 

overheid. Een hernieuwde focus op groei en investeringen. Een focus op lastenverlichtingen om de onzichtbare 

hand van ondernemerschap haar werk te laten doen. Om te investeren. Om te innoveren. Om banen te schep-

pen.

De Schaduwbegroting 2015 presenteert de maatregelen om deze focus aan te brengen. Hiervoor berust de 

Schaduwbegroting op drie concrete pijlers om de groei van de Nederlandse economie een krachtige impuls te 

geven. Deze pijlers bestaan uit een Investeringsagenda (Deel II), Lastenverlagingen (Deel III) en een set een-

duidige Randvoorwaarden (Deel IV). In samenhang scheppen deze pijlers de condities om terug te keren naar 

groeicijfer van ten minste 3% van het bbp.

 

Een bedrag van 3 miljard wordt direct geïnvesteerd in de reële economie. Het Schaduwkabinet kiest ervoor om 

1,5 miljard euro uit te geven aan de maatregelen binnen de Investeringsagenda (Deel II). De andere 1,5 miljard 

worden gebruikt voor maatregelen om de lasten voor ondernemers te verlagen (Deel III).

 

Tegenover deze uitgaven staat een permanente herverdeling van de overheidsuitgaven van 3 miljard. De totale 

uitgaven van de overheid worden hiervoor in 2015 met 1,5 miljard teruggebracht. Een bedrag van 1,5 miljard 

aan overheidsuitgaven wordt herverdeeld. Deze nieuwe verdeling van de overheidsuitgaven is erop gericht om 

de beperkte vrije middelen van de overheid dusdanig in te zetten dat zij groei en banen opleveren. In de drie 

jaren daaropvolgend (2016-2018) zijn aanvullende ombuigingen van 1,5 miljard euro noodzakelijk.

Het permanent ombuigen van de overheidsuitgaven voor de investeringsagenda en lastenverlichtingen bete-

kent dat er in het jaar 2021 cumulatief voor 21,75 miljard euro is ruimte is ontstaan voor economische investe-

ringen ten opzichte van het jaar 2014. De lastendruk is in 2021 cumulatief met 27,75 miljard euro afgenomen 

ten opzichte van het jaar 2014. Bij elkaar opgeteld is dit een stimulering van de economie van 43,5 miljard euro.

De opzet van de Schaduwbegroting 2015 is schematisch weergegeven op de volgende pagina in figuur 1.

 

1  WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, 2013, RAPPORT “NAAR EEN LERENDE ECONOMIE”. 
2  MCKINSEY EN COMPANY, 2014, “HET KLEINBEDRIJF - GROTE MOTOR VAN NEDERLAND”.
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Figuur 1: Schematische indeling van de Schaduwbegroting 2015

3 - SPEERPUNTEN VAN DE SCHADUWBEGROTING: INVESTERINGEN,   
  LASTENVERLAGINGEN EN RANDVOORWAARDEN.

In de nieuwe economie komt groei niet langer vanzelf. Structurele investeringen in de Nederlandse economie 

zijn nodig. Ten eerste moeten we investeren in het toekomstige verdienmodel van Nederland en investeren in 

doorbraakinnovaties. Nederland staat voor grote vraagstukken bij het inrichten van het toekomstig verdienmo-

del van de economie, op het gebied van de zorg en bij het beperken van de energiekosten. In de nieuwe eco-

nomie met wereldwijde concurrentie kunnen we als Nederland onze positie alleen behouden als we ons richten 

op het creëren van producten en diensten waar we waarde toevoegen door hoogwaardige kennis en technolo-

gie. De eerder besproken uitgaven aan de zorg zijn zonder innovatieve oplossingen niet te handhaven, de ener-

giekosten zullen de komende jaren enkel stijgen. We moeten start-ups in hun kracht zetten, helpen groeien en 

hun risico’s beperken óók wanneer zij hun eerste medewerkers willen aannemen. De omzet van bedrijven moet 

stijgen – de topline van Nederland moet omhoog! We moeten gaan samenwerken in innovatieve netwerken en 

de kennis die we hebben delen en optimaal inzetten.

INVESTERINGSAGENDA – 1,5 MILJARD EURO:

De eerste pijler van de Schaduwbegroting bestaat uit een ambitieuze Investeringsagenda van 1,5 miljard euro. 

Het Schaduwkabinet kiest ervoor om de uitgaven aan het innovatiebeleid te verhogen. De Nederlandse uitga-

ven aan onderzoek en ontwikkeling verhouden zich tot slechts 1% van het bbp. Wij kiezen voor een heroriënta-

tie op de maakindustrie en familiebedrijven, we stimuleren de export, sales en de netwerkeconomie. De pro-

motie van ondernemerschap, het stimuleren en aanleren van ondernemersvaardigheden en een bijbehorende 

sterke impuls voor het onderwijs zijn belangrijke onderdelen van de Investeringsagenda. Het Schaduwkabinet 

realiseert zich terdege dat een injectie van 1 miljard euro in de Nederlandse economie nog niet genoeg zal zijn 

om de economie écht krachtig voort te stuwen. Niet alle maatregelen zullen al in het jaar 2015 kunnen worden 

ingezet. Echter, deze pijler legt een duidelijke visie en routekaart op tafel met maatregelen die kleine onderne-

mers, en daarmee de algehele Nederlandse welvaart, daadwerkelijk ten goede zullen komen.

LASTENVERLAGINGEN – 1,5 MILJARD EURO:

De tweede pijler van de Schaduwbegroting is gericht op het verlagen van de lasten op arbeid en gericht op 

een activerend en consistent fiscaal beleid. Om het weer makkelijker te maken voor ondernemers om mede-

werkers aan te trekken is het noodzakelijk om de WIG, het verschil tussen de loonkosten voor ondernemers en 

het uiteindelijke nettoloon van de medewerkers, te verlagen. Hiertoe zal vooral de lastendruk als gevolg van de 

premies moeten worden verlaagd. Voor kleinere en beginnende ondernemers pleit het Schaduwkabinet voor 

een verdubbeling van de Kleineondernemersregeling. Deze maatregel zal met name startende ondernemers 

en ondernemers in de eerste jaren van het bestaan van het bedrijf ten goede komen en ze helpen om meer te 

investeren in groei van hun bedrijf. In ogenschouw nemend dat veel bedrijven de eerste 5 jaar niet doorkomen 

en dat de groei van de economie voornamelijk zal moeten komen van groeiende bedrijven is deze maatregel 

cruciaal voor de groei van de Nederlandse economie op de korte termijn. Onder deze pijler doet het Scha-

duwkabinet ook een set voorstellen om investeren in nieuwe bedrijven fiscaal aantrekkelijker te maken. Het 

Schaduwkabinet spreekt nadrukkelijk de waarschuwing uit om geen veranderingen door te voeren in de manier 

waarop vermogen momenteel in Nederland wordt belast.Tornen aan vermogensposities is onrechtvaardig, inef-

ficiënt, tast het eigendomsrecht en de economie aan. 
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RANDVOORWAARDEN:

De derde pijler van de Schaduwbegroting zet de randvoorwaarden uiteen waaronder de Nederlandse econo-

mie kan terugkeren naar consistente en duurzame groei. Binnen deze pijler pleit het Schaduwkabinet voor een 

grote vereenvoudiging van het belastingsysteem en een versoepeling van de arbeidsmarkt. De kredietverlening 

aan het Kleinbedrijf moet weer op gang komen en het Sociaal Stelsel moet worden hervormd. Om voor onder-

nemers een duidelijk investeringsklimaat met heldere spelregels te bewerkstelligen herhaalt het Schaduwkabi-

net de boodschap dat overheidsbeleid in de eerste plaats consistent, betrouwbaar en voorspelbaar moet zijn.

WINST- EN VERLIESREKENING VOOR ONDERNEMERS:

De inkomsten van de centrale overheid zijn volgens de Miljoenennota 2014 geraamd op 249,1 miljard euro. De 

grote posten waar ondernemers aan bijdragen zijn de btw, de loon- en inkomstenbelasting, de vennootschaps-

belasting en de premies voor de werknemersverzekeringen. In Figuur 2 en 3 is weergegeven op welke onderde-

len van de Rijksbegroting het Schaduwkabinet aanpassingen maakt.

\

Figuur 2: Inkomsten Centrale Overheid, Miljoenennota 2014.

De uitgaven van de centrale overheid zijn volgens de Miljoenennota 2014 geraamd op 267 miljard euro. In 

figuur 2 komt duidelijk naar voren dat een zeer groot deel van de begrootte uitgaven zijn vastgelegd voor de 

zorg en de sociale zekerheid. De begroting van bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken bedraagt 

slechts 4,7 miljard euro en vertegenwoordigt hiermee 1,7% van de begroting. De uitgaven aan onze Sociale 

Zekerheid en het Arbeidsmarktbeleid vertegenwoordigen daarentegen 29% van de begroting. De Rondpom-

peconomie is hiermee dusdanig groot dat de ruimte voor economische investeringen, de uitgaven aan het 

toekomstige verdienmodel van Nederland, zeer beperkt zijn.

         

Figuur 3: Uitgaven Centrale Overheid, Miljoenennota 2014.

4 - ROUTEKAART NAAR GROEI: SCHEMATISCHE WEERGAVE

De investeringen en lastenverlichtingen zullen direct ten goede komen aan de economie. Het eventuele ne-

gatieve effect dat bezuinigingen op de koopkracht kunnen hebben wordt hiermee teniet gedaan, met name 

doordat de bezuinigingen gecombineerd worden met een verlaging van de lasten op arbeid. De loonkosten 

voor ondernemers gaan omlaag en de algemene lasten voor ondernemers worden teruggebracht.

De volledige implementatie van de Schaduwbegroting schept de voorwaarden om weer stabiele groeicijfers 

van 3% te bereiken. Dit is weergegeven in figuur 4:

Figuur 4: Implementatie Schaduwbegroting - Terug naar economische groeicijfers van 3%.

In het jaar 2015 betekent dit dat er een bedrag van 3 miljard euro vrijgemaakt moet worden door middel van 

het bezuinigingen op andere posten. De keuzes die het Schaduwkabinet hiervoor maakt worden beschreven in 

het volgende hoofdstuk 4 van Deel I en in de Verantwoording.

De vrijgekomen ruimte op de begroting groeit van jaar op jaar. De mogelijkheden tot investeren en lastenver-

lichtingen groeien hierbij mee. Hiervoor is het nodig om in het eerste jaar (2015) een bedrag van 3 miljard euro 

permanent om te buigen. In de drie jaren daaropvolgend (2016- 2018) zijn aanvullende ombuigingen van 1,5 

miljard euro noodzakelijk. Vanwege het permanente karakter van deze ombuigingen is het niet per definitie 

nodig om daarna nog verder te bezuinigen. Er is dan echter wel jaarlijks discretionaire ruimte ontstaan voor 

uitgaven aan de investeringsagenda, lastenverlichtingen en economische randvoorwaarden.

Concreet betekent dit dat er in de begroting voor het jaar 2015 (deze begroting) een totaal van 3 miljard euro 

permanent wordt omgebogen. De ombuigingen in de begrotingsjaren 2016, 2017 en 2018 bedragen jaarlijks 

een verdere 1,5 miljard. Schematisch wordt dit weergegeven in figuur 5:

Figuur 5: Noodzakelijke ombuigingen in de periode 2014 - 2021.

 Begrotingsjaar  Bezuinigingen in miljarden

 2015 3

 2016  1,5

 2017 1,5

 2018  1,5

 2019 0

 2020  0

 2021 0
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STRUCTURELE EFFECTEN VAN DE SCHADUWBEGROTING:

De Schaduwbegroting kiest er voor om de drie miljard euro aan bezuinigingen daadwerkelijk om te buigen en ten goe-

de te laten komen aan de economie. De investeringen en lastenverlichtingen lopen synchroon met de bezuinigingen.

Figuur 6: Discretionaire begrotingsruimte t.o.v. 2014.

De positieve economische effecten van de Schaduwbegroting zijn in 2015 met een investering van 3 miljard 

euro nog beperkt. Vanwege het structurele karakter van de bezuinigingen loopt dit bedrag echter op in de 

jaren 2016, 2017 en 2018. Vanaf het jaar 2019 is er ruimte op de begroting ontstaan om in totaal 7,5 miljard aan 

investeringen en lastenverlichtingen te spenderen.

CUMULATIEVE EFFECTEN VAN DE SCHADUWBEGROTING:

Het permanent ombuigen van de overheidsuitgaven voor de investeringsagenda en lastenverlichtingen bete-

kent dat er in het jaar 2021 cumulatief voor 21,75 miljard euro is geïnvesteerd ten opzichte van het jaar 2014. 

De lastendruk is in 2021 cumulatief met 21,75 miljard euro afgenomen ten opzichte van het jaar 2014. Bij elkaar 

opgeteld is dit een stimulering van de economie van 43,5 miljard euro.

Cumulatieve Investeringen ten opzichte van het jaar 2014:

Figuur 7: Jaarlijkse en Cumulatieve investeringen in miljarden volgens Schaduwbegroting 2015.

Cumulatieve lastenverlichtingen ten opzichte van het jaar 2014:

Figuur 8: Jaarlijkse en Cumulatieve Lastenverlichtingen in miljarden volgens Schaduwbegroting 2015.

5 - BEGROTINGSKEUZES:

In het jaar 2015 zal er een bedrag van 3 miljard euro vrijgemaakt moeten worden door middel van bezuinigin-

gen op het arbeidsmarktbeleid en het toeslagenbeleid. Aan de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid 

wordt momenteel circa 80 miljard euro uitgegeven. Dit vertegenwoordigt een totaal van 29% van de Rijksbe-

groting. Zonder ingrepen zullen de kosten aan het arbeidsbeleid in 2015 naar verwachting met 5,5 miljard euro 

toenemen3.

Deze verwachte kostenstijging is enerzijds het gevolg van het economische vooruitzicht. Zonder een scherpe 

daling van de werkloosheid zullen er meer burgers een aanspraak maken op de sociale zekerheid. Omdat de 

premies van de werknemersverenigingen gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke WW-uitgaven zullen zonder 

ingrepen de lasten voor ondernemers stijgen. Deze premies worden immers geheel betaald door werkgevers. 

Indien er door de politiek voor wordt gekozen om deze koppeling te handhaven zal de hoogte van de WW-uit-

kering moeten worden beperkt. Het Schaduwkabinet kiest er daarom voor om de hoogte van de WW-uitkering 

te verlagen en hiermee een bedrag van 1,5 miljard euro te bezuinigen. Overduidelijk is, dat bij een aantrek-

kende economie er weer meer geld beschikbaar komt ook voor sociale zekerheid. 

 

 

Figuur 9: Miljoenennota & Prinsjesdagstukken 2014 in verhouding tot Schaduwbegroting 2015.

 2012 2013 2014 2015 Schaduwbegroting 2015 2016  2017 

Inkomsten  
(belastingen en premies) 

220.5 225.8 237.2 245.4 243.9 
( - 1,5 mld) 

251.2 257.2 

        
Netto uitgaven onder het 
uitgavenkader 

245.8 242.4 251.2 258.9 258.9 
( - 1.0 mld) 

263.1 266.4 

        
Onderwijs 
(p.8 miljoenennota) 

31.4 32.0 32.1 31.6 31.9 
( + 0.3 mld) 

31.3 31.3 

Economische Zaken 
 

4.5 4.8 4.7 4.6 5.3 
( + 0.7 mld) 

4.7 4.7 

Defensie 
 

7.6 7.3 7.2 7.1 7.6 
( + 0.5 mld) 

7.1 7.1 

Huurtoeslag  0 2.8 3.0 3.2 2.7 
( -0,5 mld) 

3.4 3.6 

Sociale Zekerheid en 
Arbeidsmarktbeleid 

69.9 74.1 77.8 83.3 81.8 
( - 1.5 mld) 

84.3 84.6 

Budgettair Kader Zorg 64.0 65.5 67.8 69 68.5 
( -0,5 mld) 

71.0 72.9 

        
Overige netto uitgaven -3.4 -0.1 3.9 2.0 1.5. 

( -0.5 mld) 
3.3 5.7 

Gasbaten -11.8 -13.3 -11.9 -10.8 -10.8 -10.4 -9.5 
Rentelasten 0.5 9.2 8.9 9.1 9.1 10.0 11.1 
Zorgtoeslag 4.6 4.8 4.1 4.5 4.0 

( -0,5 mld) 
4.3 4.6 

Overig 3.4 -0.9 2.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 
Totale netto uitgaven 242.4 242.3 255.1 260.9 259.9 266.4 272.1 
     ( - 1.5 mld)   
        
EMU-saldo centrale 
overheid 

-21.8 -16.5 -17.9 -15.5 -15.5 -15.3 -14.9 

EMU-saldo decentrale 
overheden 

-2.5 -2.5 -2.0 -1.9 -1.9 -1.6 -1.3 

        
Feitelijk EMU-saldo -24.3 -19.0 -19.9 -17.4 -17.4 -16.9 -16.2 
Feitelijk EMU saldo  
(in procenten bbp) 

-4.1% -3.2% -3.3% -2.8% -2.8% -2.6% -2.4% 

        
EMU-schuld 427 451 466 480 480 493 505 
EMU-schuld  
(in procenten bbp) 

71,% 75,0% 76.1% 75,5% 75,5% 76,7% 76,7% 

Bruto Binnenlands Product 
(bbp) 

599 602 613 628 628 643 
 

660 

�
�
�

3 MILJOENENNOTA 2014, P. 69. HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/DOCUMENTEN-EN- PUBLICATIES/BEGROTINGEN/2013/09/17/MILJOENENNOTA-2014.HTML

 Begrotingsjaar  Bezuinigingen in miljarden

 2015 3

 2016  4,5

 2017 6

 2018  7,5

 2019 7,5

 2020  7,5

 2021 7,5

 Begrotingsjaar  Jaarlijkse Investeringen  Cumulatieve Investeringen

 2015  1,5  1,5

    2016  2,25  3,75

   2017  3,0  6,75

    2018  3,75  10,5

    2019  3,75  14,25

 2020  3,75  18

    2021  3,75  21,75

 Begrotingsjaar  Jaarlijkse Lastenverlichtingen  Cumulatieve Lastenverlichtingen

 2015  1,5  1,5

    2016  2,25  3,75

    2017  3,0  6,75

    2018  3,75  10,5

 2019  3,75  14,25

 2020  3,75  18

 2021  3,75  21,75
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De stijgende kosten in de sociale zekerheid zijn anderzijds ook het gevolg van de politieke keuze uit het verle-

den. Een zeer uitgebreid systeem van toeslagen is reeds ingericht. Hierdoor krijgt een totaal van 80% van de 

Nederlanders een toeslag in enigerlei vorm (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag). In deze rondpompecono-

mie van toeslagen gaat een bedrag om van 14,8 miljard euro. Het eindrapport van de Commissie Van Dijkhui-

zen4 heeft reeds gewezen op de omvang van dit toeslagensysteem en gepleit voor hervormingen. Een goed 

beeld van de omvang van de toeslagen wordt weergegeven in figuur 10. Het Schaduwkabinet kiest er daarom 

voor om op zowel de huurtoeslag als de zorgtoeslag een bedrag van 0.5 miljard euro te bezuinigen.

                 

   

Figuur 10, Toeslagen Miljoenennota en Prinsjesdagstukken 2014 in verhouding tot Schaduwbegroting 2015.

Ook in de financiering van de zorg zullen er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Het Schaduwkabi-

net kiest ervoor om in de uitgaven aan de collectieve zorg in het jaar 2015 een bedrag van 0,5 miljard euro te 

bezuinigen. De uitgaven aan de zorg bedragen momenteel bijna 70 miljard euro – 27 % van de begroting – en 

zullen in 2015 naar verwachting met 1,2 miljard euro stijgen. Het bedrag dat wij in Nederland aan de zorg willen 

uitgeven is een maatschappelijke keuze. Het Schaduwkabinet constateert echter wel dat gezien het zeer hoge 

aandeel van deze kosten op de totale Rijksbegroting we ook hier voor duidelijke keuzes staan. Hoewel door 

preventiemaatregelen en de slimme toepassing van nieuwe technologie de kostenstijging enigszins gematigd 

kan worden zullen we als maatschappij naar een model moeten waar individuele burgers meer zelf bijdragen 

aan de totale kosten. Een stijging van de individuele zorgpremie ligt hier het meest voor de hand. Dit voorkomt 

dat de premiebijdragen van werkgevers voor de Zorgverzekeringswet in de nabije toekomst dusdanig stijgen 

dat het systeem überhaupt niet meer houdbaar zou zijn.

DE ONDERNEMING VAN KURT HAMMING 

‘Ik wil uit het niets iets creëren en dat laten groeien.’

‘Ondernemen is hip geworden.’ Dat zegt Kurt Hamming, 31. Hij zette de afgelopen jaren meerdere start-ups 

op. Hij verwijst daarmee ook naar Mark Zuckerberg, de oprichter en CEO van Facebook. ‘Dat is een popster. 

Die spreekt tot de verbeelding. Dat wil ik ook, zie ik een heleboel jongeren om me heen denken. Maar dat is 

onzin. Een onderneming runnen is keihard werken. Trial en error.’ 

Mensen aan elkaar koppelen. Dat is wat hij doet. Met het bedrijf Brown Cow koppelt hij jonge ondernemers 

aan ge(pre)pensioneerde experts en oud-ondernemers die hun strepen hebben verdiend. ‘Als je nu advies in 

wilt winnen van iemand die zijn sporen verdiend heeft, kost dat je al gauw een paar honderd euro per uur. Wij 

hebben een platform ontwikkeld waar je makkelijker in contact komt met expertise, netwerk en geld. Je kunt via 

internet iemand vinden, maar ook gewoon rechtstreeks.’

Mensen helpen elkaar graag. Dat is ook zo bij een ander bedrijf, Mantelaar. Hierbij brengt Hamming genees-

kundigen in opleiding en hulpbehoevende ouderen bij elkaar. Eerder bedacht hij al een conciërge-achtige 

dienst, genaamd FETCH. Een soort Über met lokale dienstverleners en studenten. Voor mensen die druk zijn en 

vaak moeilijk tijd kunnen maken om een klein klusje te laten doen of op de nieuwe koelkast te wachten.

Er zitten nu zo’n twintig mensen op ‘Headquarters’. De meesten zijn ook aandeelhouder. ‘Dat is misschien wel 

het verschil met vroeger. Onze mensen voelen zich eigenaar. En zijn dat ook. Hun commitment is ontzettend 

groot.’ Hij heeft makkelijk praten, geeft hij zelf toe. ‘Bij ons werken vooral hogeropgeleiden. Mensen die hun 

eigen ruimte en werk kunnen creëren, die flexibel zijn. Wij hebben eigenlijk nooit problemen met ziekteverzuim, 

met ongemotiveerde medewerkers of met arbeidscontracten. Als iemand tussendoor even weg gaat om voor 

zijn zieke moeder te zorgen, moedigen we dat alleen maar aan. Mensen die het leuk vinden wat ze doen, doen 

veel meer. Doordat veel werknemers (en freelancers) ook aandelen hebben, wordt die betrokkenheid alleen 

maar groter.’

Met overheidsregelingen heeft hij niet zoveel. Hij vergelijkt het met de propositie van bedrijven naar hun klan-

ten: ‘Meer rechtvaardigheid brengt vaak minder helderheid met zich mee. En andersom. Natuurlijk, elke regel is 

weer voor iemand van belang. Maar soms creëert dat een oerwoud.’

Hamming studeerde filosofie en rechten, ging na zijn studies reizen en zette daarna zijn eerste bedrijf op. ‘Ik 

kom niet uit een ondernemersfamilie en aan mijn studies had ik weinig. Dus ik moest alles zelf ontdekken. Con-

tracten opstellen, huisvesting vinden, programmeren. De eerste twee jaar was het echt op een houtje bijten. 

Alleen maar investeren en geen droog brood verdienen.’ Nu loopt het goed. Maar geld is geen drijfveer. ‘Ik wil 

iets creëren uit het niets en het laten groeien. Dat vind ik mooi. Het zijn vooral de verhalen die we maken, die 

me energie geven.’

 

4  EINDRAPPORT COMMISSIE INKOMSTENBELASTING, 2013.
 HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/NIEUWS/2013/06/18/COMMISSIE-VAN-DIJKHUIZEN-LAGERE-BELASTINGTARIEVEN- 
 MET-EEN-HELE-LANGE-EERSTE-SCHIJF-MINDER-AFTREKPOSTEN-EN-EENVOUDIGER-TOESLAGEN-LEIDEN-TOT-MEER-BANEN.HTML

 2013 2014 2015 Schaduwbegroting 2015 2016 2017

Huurtoeslag 2.8 3.0 3.2 2.7  3.4 3.6

    (-0.5 mld)

Zorgtoeslag 4.8 4.1 4.5 4.0  4.3 4.6

                                       (-0.5 mld)

Kinderopvangtoeslag 2.0 2.0 2.1 2.1  2.1 2.2

Kindregelingen  4.2 4.2 5.0 5.0  4.8 4.6

(Kinderbijslag / 

kindgebonden budget)

Totaal 13.8 13.3 14.8 13.8  16.6 15
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DEEL II: INVESTERINGSAGENDA

Op de begroting voor 2014 heeft de Rijksoverheid 5,9 miljard euro vrijgemaakt voor concreet beleid om in-

novatie en R&D te stimuleren. Dit is slechts 0.99%5 van het bbp. Alle uitgaven aan onderwijs, infrastructuur en 

de gehele begroting van het Ministerie van Economische Zaken bij elkaar opgeteld representeren nog steeds 

slechts 20% van de totale Rijksbegroting. Voor het concurrentievermogen van de Nederlandse economie op 

de lange termijn moet dit percentage omhoog. Nederland heeft een open economie en kan de internatio-

nale concurrentiestrijd alleen aan als we investeren in innovatieve bedrijven, in het naar de markt brengen van 

nieuwe technologie, in de kwaliteit van de beroepsbevolking en in de samenwerking tussen kennisinstituten en 

bedrijven.

1 - KRACHTIGE FOCUS OP INNOVATIEBELEID:

 

Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar, innovatief en duurzaam. Dat is het beeld van het  

Nederland van de toekomst dat het Schaduwkabinet voor ogen staat. Aanpassingsvermogen is het kapitaal  

van de toekomst. Ambitie op innovatiebeleid is van groot belang voor de toekomstige economische groei van  

Nederland. De uitgaven aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie zullen dan ook de komende jaren fors  

moeten stijgen.

Om het innovatiebeleid kostenneutraal een sterke impuls te geven pleit het Schaduwkabinet ervoor om het  

huidige topsectorenbeleid bereikbaar te maken voor kleine ondernemers. De innovatiedoelstellingen en hui-

dige uitgaven aan het Topsectorenbeleid moeten worden ingericht naar het voorbeeld de Grand Challenges 

van de Europese Unie, het Horizon 2020 programma. Deze Grand Challenges zijn ingericht op thema’s en  

uitkomsten, maar laten de manier waarop over aan alle ondernemers in de markt.

Kernmaatregelen om innovatie te stimuleren:

-  Een stijging van de uitgaven in R&D&I, gemeten als percentage van het BBP. 

-  Per 2025 een verdubbeling van het aantal innovatieve start-ups t.o.v. 2013. 

 Start-ups drijven de vernieuwing die de Nederlandse economie nodig heeft, niet alleen voor zichzelf, 

 zij geven hun innovaties ook door aan grote, gevestigde ondernemingen. 

De economische redenatie achter het afschaffen van Topsectorenbeleid: 

-  Het Topsectorenbeleid ‘kiest’ winnaars ‘top-down’. Niemand is echter anno 2014 in staat om de echte 

 winnaars van de toekomst te voorspellen en te kiezen. Daarnaast volgt uit het Topsectorenbeleid dat minder  

 innovatieve en minder rendabele ondernemingen  gestimuleerd ten koste van de bedrijven met exponentieel  

 groeipotentieel die buiten de sectoren en doelstellingen van het Topsectorenbeleid vallen.

-  Start-ups en micro-ondernemingen vinden zeer moeilijk aansluiting bij het Topsectorenbeleid6. 

 Dit is echter de groep waar echte vernieuwing zal ontstaan.

Hoe kan het innovatiebeleid van overheidswege wel worden verbeterd en gestimuleerd:

-   Inzetten op het ontlasten en faciliteren van start-ups. 

-   Inzetten op de (door-) groei van nieuwe innovatieve bedrijven. 

-   Faciliteren van kennisvalorisatie in de gehele economische keten. 

 Bijvoorbeeld van ‘kennisinstelling’ naar ‘start-up’, naar ‘groeiende onderneming’, naar ‘grootbedrijf’. 

Maatregel: Forse verhoging van het Nederlandse budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Voor een open kenniseconomie en een economie gericht op export is een innovatiebudget van 1% van het bbp 

veel te laag. Een totaal van 5.9 miljard op de totale begroting steekt schril af tegen de uitgaven aan de sociale 

zekerheid en de zorg. Het Schaduwkabinet pleit ervoor om tot een forse ophoging van dit budget te komen. 

2 - MAAKINDUSTRIE 

 

De maakindustrie is verantwoordelijk voor 12% van de banen in het bedrijfsleven en wordt vertegenwoordigd 

door ca. 50 000 bedrijven. De maakindustrie is verantwoordelijk voor 39% van de Nederlandse export7. 

Elke baan in de maakindustrie schept in andere sectoren als dienstverlening en transport één tot anderhalve 

baan8. Kijkend naar uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) blijkt dat 1 miljoen euro in de maakindus-

trie, uiteindelijk leidt tot 8 onderzoeksbanen, 24 banen in de industriële productie, 24 banen bij toeleveranciers 

en uiteindelijk 32 banen in dienstverlenende sectoren9. 

Bedrijven in de maakindustrie kenmerken zich door kennisintensieve, technologische producten, leveren een 

relatief hoge toegevoegde waarde en zijn bovengemiddeld vaak ‘management-owned’ en ondersteund door 

middel van private-equity10. 

In de maakindustrie is, ondanks de magere economische jaren, een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van 

de export. Door de relatief hoge afzet in het buitenland is zij minder afhankelijk van de binnenlandse economie. 

Hiermee is de maakindustrie met recht één van de pijlers onder de Nederlandse economie te noemen. 

Afgaand op deze cijfers moeten we de maakindustrie ondersteunen. Ons niet tevreden stellen met de bedrij-

ven die al zeer goed bezig zijn, maar streven naar meer bedrijven die uitgroeien tot technische kampioenen 

van Nederland. De maakindustrie kampt met een groot tekort aan beschikbare technische vakmensen. De 

investeringskosten om als start-up door te groeien naar gevestigd exporterend bedrijf, in vergelijking met de 

dienstensector, zijn relatief hoog. De energiekosten en kosten voor ruwe materialen zullen naar verwachting de 

komende jaren stijgen.

Nu is het moment om in te spelen op de behoeften van dit voor Nederland essentiële onderdeel van het be-

drijfsleven. Onderstaand doet het Schaduwkabinet 2 voorstellen om de maakindustrie te ondersteunen.

Maatregel: WBSO voor Vakmanschap en Ambachten.

Vakmanschap en Ambachten moeten gestimuleerd worden. Voor de Nederlandse economie is het belangrijk 

om meer maakindustrie in Nederland te houden en meer mensen op te leiden tot echte vakmensen. Dit is 

mogelijk door middel van een nieuwe regeling voor Vakmanschap en Ambachten – naar voorbeeld van de zeer 

succesvolle stimuleringsregeling voor Speur- en Onderzoekswerk (WBSO). De WBSO geeft ondernemers de 

mogelijkheid om 35% van de personeelskosten voor Speurwerk en Onderzoek (R&D) af te trekken van de  

uiteindelijke afdrachten voor de loonbelasting.

Het Schaduwkabinet pleit voor het instellen van een WBVA-regeling, de Wet Bevordering Vakmanschap en 

Ambachten. Ondernemers tot 20 medewerkers mogen 35% van de personeelskosten voor personeel dat intern 

in opleiding is aftrekken van de uiteindelijke afdrachten voor de loonbelasting.

5  RATHENAU INSTITUUT, 2014, “TOTALE INVESTERINGEN IN WETENSCHAP EN INNOVATIE 2012-2018”.
 HTTP://WWW.RATHENAU.NL/FILEADMIN/USER_UPLOAD/RATHENAU/PUBLICATIES/SCIENCE_SYSTEM_ASSESSMENT/2014/TOTA LE_INVESTERINGEN_IN_WETENSCHAP_EN_INNOVA 
 TIE_2012-2018_-_RATHENAU.PDF
6  PANTEIA – RAPPORT TOPSECTORENBELEID EN MKB – APRIL 2014.

7  PANTEIA, 2013, “TOEKOMST VAN DE MAAK INDUSTRIE - KNOWLEDGE BASED CAPITAL”
8  PANTEIA, 2013, “TOEKOMST VAN DE MAAK INDUSTRIE - KNOWLEDGE BASED CAPITAL”
9 MANAGEMENT TEAM, 2013, “MAAKINDUSTRIE TOP 100: HET ONDERSCHATTE SUCCES VAN DE MAAKINDUSTRIE” – ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR MAZARS BERENSCHOT CORPORATE  
 FINANCE.
10  MANAGEMENT TEAM, 2013, “MAAKINDUSTRIE TOP 100: HET ONDERSCHATTE SUCCES VAN DE MAAKINDUSTRIE” – ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR MAZARS BERENSCHOT CORPORATE  
 FINANCE. 
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Net als bij de WBSO moet de WBVA vooraf worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland. Ondernemers die aantonen dat zij personeel in opleiding hebben tot vakman worden op deze 

manier tegemoetgekomen in hun loonkosten. Door ook voor de WBVA een vast budget in te richten – op is op 

– worden de kosten niet overschreden. “

Vakmanschap en Ambachten staan aan de basis van de maakindustrie. Deze sectoren verschaffen banen aan 

900 000 mensen, zijn essentieel voor de creatieve sector, zijn vaak drijvers van innovatie en vervullen een spil-

functie in het oppakken van sociale vraagstukken.

Maatregel: Invoering ‘Creatie-aftrek’ voor ambachtslieden.

Het Schaduwkabinet pleit voor het invoeren van een ‘creatie-aftrek’ van 1500 euro voor ambachtslieden. De 

creatie-aftrek kan worden toegepast volgens dezelfde normen als de zelfstandigenaftrek met als toevoeging 

dat de zelfstandig ondernemer een ambacht uitoefent11.

3 - NEDERLAND EXPORTLAND

 

Het aandeel van het Kleinbedrijf in de totale Nederlandse export is zeer klein. De grootste kansen voor Neder-

landse ondernemers liggen echter in buitenlandse groeimarkten. Het is noodzakelijk dat het Kleinbedrijf wordt 

geholpen bij het exporteren van hun producten. Het Kleinbedrijf heeft minder kennis en ervaring in huis, heeft 

minder mogelijkheden om exportfinanciering aan te trekken en heeft meer moeite om ingangen te creëren om 

producten aan de man te brengen.

Dit moet anders. Een totaal van 29 % van het Nederlands Bruto Binnenlands Product is terug te leiden tot de 

export. Voor elke euro aan Nederlandse producten die in het buitenland worden verkocht is de bijdrage aan 

het BBP 59 eurocent. Voor diensten van Nederlandse origine is de bijdrage zelfs 76 eurocent. In dit opzicht is 

het een grote gemiste kans om de producten en diensten van kleinere ondernemers niet ook in het buitenland 

te verkopen.

Het Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE) heeft uitgerekend dat één van de kenmerken van zeer snel 

groeiende bedrijven is dat zij zeer internationaal georiënteerd zijn12. Ze hebben de intrinsieke ambitie om te 

groeien en gaan actief op zoek naar nieuwe markten.

Enerzijds is dit te verklaren door omgedraaide statistieken, maar dan wel in het nadeel van het Kleinbedrijf. Als 

een bedrijf groot genoeg is – of als een product specifiek of innovatief genoeg is – wordt er sneller over de 

grens gekeken voor nieuwe afzetmarkten. Dit zijn ook de bedrijven met de kennis en kunde om te exporteren. 

Deze bedrijven bereiken een kritische massa om te exporteren, komen meer in contact met mogelijkheden en 

leren nieuwe producten en productieprocessen sneller kennen. In de totale export is het Kleinbedrijf hierdoor 

ondervertegenwoordigd. Een goed product alleen is niet genoeg. Kennis van exportprocedures, kennis van de 

buitenlandse markt en lokale ondersteuning zijn essentieel voor succes over de grens. De grootste groeikansen 

op het gebied van export liggen bij de kleinste ondernemers, tegelijk hebben zij de meeste ondersteuning no-

dig. Ondersteuning op het gebied van kennisontsluiting, exportfinanciering en ondersteuning van Nederlandse 

diplomaten.

 

Binnen de Europese Unie kennen we het vrij verkeer van diensten en goederen. Vaak wordt er al vanuit de 

Europese Unie bepaald aan welke essentiële vereisten een bepaald product moet voldoen en hoe de veiligheid 

gegarandeerd moet worden. De implementatie van deze regels kan echter nog steeds binnen de Europese 

Unie verschillen. Minieme verschillen kosten veel geld als er veel geëxporteerd wordt. Bedrijven moeten de 

oorsprong van het product aangeven, een contactadres in stand houden en de handleiding beschikbaar maken 

in meerdere talen. Bij export buiten de Europese Unie wordt het ingewikkelder. Er is dan een compleet nieuwe 

juridisch systeem. Ook de standaarden (denk aan de verschillende stekkers in Nederland, Engeland en de VS) 

verschillen waardoor producten niet altijd even gemakkelijk in de markt gezet kunnen worden. Daarnaast is 

rechtszekerheid nodig om het intellectueel eigendom op een product te beschermen Maar ook de vrije, on-

gehinderde toegang tot internet voor zowel bedrijven als consumenten. Netneutraliteit moet daarom gewaar-

borgd blijven13. 

Kerncijfers over het belang van de export voor de Nederlandse economie:

 e  7 % van de in Nederland actieve bedrijven exporteert14 

 e  87 % van de R&D komt van exporterende bedrijven15 

 e  44% van de werknemers in Nederland werkt bij exporterende bedrijven16 

 e  29% van het Bruto Nationaal Product is af te leiden uit de export door bedrijven actief 

      in Nederland (het puur doorvoeren van goederen niet meegeteld)17 

 e  69 % van het BNP is af te leiden uit de export door bedrijven vanuit Nederland. Hier moet echter wel  

      rekening gehouden worden met het feit dat er zeer veel producten rechtstreeks vanuit andere landen  

      naar bijvoorbeeld de haven in Rotterdam gebracht worden en direct worden uitgevoerd18 

Het Schaduwkabinet pleit voor een set van 7 concrete maatregelen om het de export door Nederlandse bedrij-

ven te verhogen. Hierbij is het nodig om specifieke aandacht te geven aan maatregelen die het aandeel van het 

Kleinbedrijf in de export te vergroten: 

Maatregel:  Minister van Export 

Om de export voor Nederland effectief te stimuleren is het nodig dat er een Minister voor Export komt. Deze 

Minister stroomlijnt de beleidsprocessen over de verschillende departementen, draagt best-practices uit naar 

ondernemers en fungeert als boegbeeld voor Nederland Exportland. De portefeuille van de Minister van  

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgebreid tot ‘Minister van Export, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Maatregel:  Vermindering van Europese regeldruk en het afmaken van de Europese interne markt.

Het uitgangspunt bij Europese wetgeving moet zijn dat kleine bedrijven geen hinder ondervinden van regels 

waar alleen grote, grensoverschrijdende bedrijven van profiteren. Baseer wetgeving op kleine bedrijven en 

voeg naar gelang de noodzaak extra regels toe voor het grootbedrijf. Onderschrijf het Europees gehanteerde 

principe ‘Think Small First’. Specifiek pleit het Schaduwkabinet er voor dat Brussel zich hard moet maken voor 

betere handhaving van Europese privacywetten door andere staten, zodat Nederlandse tech-startups geen 

privacy-nadeel ondervinden. 

11  AMBACHT IS EEN VORM VAN VAKMANSCHAP; BIJ EEN AMBACHT GAAT HET OM EEN ACTIVITEIT MET DE HANDEN OF
 ANDERE LICHAAMSDELEN DIE VEEL EN MEESTAL VOORTDURENDE OEFENING VEREIST, EN DIE GERICHT IS OP IETS NUTTIGS. DE BEOEFENING VAN EEN AMBACHT VEREIST SPECIFIEKE  
 KENNIS EN TOEWIJDING. DEFINITIE VOLGENS PUBLICATIE “HERWAARDERING AMBACHTSCULTUUR NOODZAAK”, HOOFDBEDRIJFSCHAP AMBACHTEN, 2013, HTTP://WWW.HBA.NL/WEB 
 SITES/HBA/PUBLICATIES/DOWNL_DOCS/HERWAARDERING_AMBACHTSCULTUUR_HOOFDZAAK.PDF. 

12  SEPTEMBER 2009, AMSTERDAM CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP:

13  HET AGENTSCHAPNL BIEDT ONDERSTEUNING AAN EXPORTERENDE BEDRIJVEN. DE WEBSITE GEEFT EEN GOED OVERZICHT VAN DE REGELGEVING WAAR REKENING MEE GEHOUDEN  
 MOET WORDEN BIJ HET TOETREDEN TOT ANDERE MARKTEN. 

14  CIJFERS VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN HET CBS: HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/DOCUMENTEN-EN- PUBLICATIES/BROCHURES/2012/06/15/INFOGRAPHIC- 
 NEDERLAND-HANDELSLAND.HTML.

15  IDEM.

16  IDEM. 

17  CBS, 2 NOVEMBER 2012. EXPORT DRAAGT 29 PROCENT BIJ AAN NEDERLANDSE ECONOMIE. 

18  IDEM. 
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Maatregel: Exportondersteuning door middel van netwerken en kennisontsluiting.

Het is nodig om vanuit het Ministerie van Economische Zaken budget vrij te maken om kennis en best-practices 

op het gebied van export beschikbaar te maken. Deze kennis moet actief bij ondernemers onder de aandacht 

gebracht worden. Door projecten met deze doelen uit te schrijven kunnen organisaties met de beste ideeën 

met deze opdracht aan de slag.

Maatregel: Ondersteuning door middel van beter beschikbare exportfinanciering.

Bij het exporteren van producten zit er vaak een langere termijn tussen de leverdatum en het moment van 

betaling. Dit heeft een drukkend effect op het werkkapitaal van het bedrijf. Met name voor kleine bedrijven en 

bedrijven die beginnen met exporteren is dit een obstakel. De overheid kan hier een bijdrage leveren door de 

financieringskosten te verlagen. Dit kan door borgstellingen voor een deel van een exportkrediet of door naar 

voorbeeld van het Dutch Good Growth Fund een fonds op te richten voor kleine exporterende bedrijven: het 

Dutch Initial Growth Fund.

Maatregel: Ondersteuning bij de export door ambassades en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De overheid vervult in het buitenland een belangrijke rol als makelaar en facilitator. Een deal wordt in opko-

mende markten sneller gesloten als de afnemende partij ziet dat het exporterende bedrijf gesteund wordt door 

de Nederlandse overheid. Diplomaten en ambassades moeten Nederlandse ondernemers bijstaan met lokaal 

advies, kansen voor Nederlandse bedrijven identificeren en indien nodig ondernemers in contact brengen met 

lokale partijen.

Maatregel: Terugdraaien van de bezuiniging op diplomatieke dienst bij buitenlandse handel

Ondernemers geven in grote getalen aan dat zij bij het winnen van buitenlandse orders ondersteuning nodig 

hebben van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Diplomaten ter plaatse spelen een cruciale rol in het bege-

leiden van exporterende ondernemers. Buitenlandse partners zijn eerder geneigd zaken te doen wanneer de 

Nederlandse overheid aanschuift. Dit geeft de zekerheid dat zij met een betrouwbare ondernemer aan tafel 

zitten. Gezien deze feiten is het zeer belangrijk om de diplomatieke dienst op peil te houden.

Maatregel: Inzet Nederlandse topondernemers bij buitenlandse handel

Het ligt het voor de hand om het Nederlandse bedrijfsleven in te zetten bij diplomatieke activiteiten in het  

buitenland. Nederland heeft een behoorlijk aantal topondernemers in haar bestand. Het Schaduwkabinet vindt 

dat deze als ambassadeurs voor het Nederlandse bedrijfsleven – blijvend – kunnen worden ingezet bij een  

effectieve promotie.

4 - ENERGIE

 

Met de opkomst van nieuwe economische machten en het opraken van onze gasbel komt er een einde aan de 

onrealistisch lage energie- en grondstofprijzen waar onze economie zo lang afhankelijk van geweest is. Vanuit 

de industrie zijn er volop signalen dat de energiekosten bepalend zullen zijn voor de voortzetting van de activi-

teiten in Nederland. Aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl is hier helaas een triest voorbeeld van.

We moeten ons richten op het scheppen van de randvoorwaarden voor de nieuwe circulaire economie. Dit 

betekent echt kiezen voor het opwekken van energie op duurzame wijze. Er moet een strategie worden uit-

gestippeld voor de komende tien jaar. Neem het voorbeeld van Duitsland, door middel van subsidies wordt 

duurzame energie concurrerend gemaakt. Duitsland heeft ondertussen al een enorme voorsprong opgebouwd 

op haar buurlanden in de race om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie.

Maatregel:  Een versnelde stimulering van duurzame energie

De fossiele brandstoffen zoals olie en gas raken sneller op dan verwacht. De ontwikkeling van duurzame ener-

gie gaat in Nederland in een te traag tempo. Een echt stimuleringsbeleid ontbreekt en dit kan uiteraard anders 

en beter.

 

Voor de energie-intensieve industrie moeten de kosten omlaag. Het verlies van deze bedrijven betekent niet 

alleen een groot verlies aan werkgelegenheid, het veroorzaakt ook een brain- drain en het permanent verloren 

gaan van specifieke kennis en ervaring voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd moeten we inzetten op 

het naar de markt brengen en ontwikkelen van innovatieve methoden om het energieverbruik te verminderen. 

Op de middellange termijn is het onhoudbaar om tegen de huidige energiekosten te produceren. Voornamelijk 

in de overgangsfase van het naar de markt brengen van nieuwe technieken en het volledig economisch renda-

bel uitbaten van deze technieken is er een rol weggelegd voor de overheid.

 

Het Energieakkoord van 6 september 201319 is de eerste stap in het bereiken van een groter aandeel van her-

nieuwbare energie op de totale energieopwekking in Nederland. Het Energieakkoord voorziet in een stijging 

van het aandeel hernieuwbare energie tot 16% van het totaal in 2023. Het is essentieel dat het Kleinbedrijf in 

staat wordt gesteld om via het energieakkoord nieuwe technologie op de markt te brengen. Het Kleinbedrijf 

heeft daarnaast een zeer grote rol in het implementeren van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld bij het instal-

leren van zonnepanelen of het energiezuinig maken van huizen en kantoren.

Maatregel: Opzetten van een effectief stimuleringsinstrument voor Energiebesparing

Energiebesparing is een uitdaging voor ons allemaal. Het MKB heeft in deze kennis en kunde in huis. De 

Rijksoverheid zou hiervoor een Stimuleringsinstrument moeten op- zetten. In het bijzonder een grootschalige 

verduurzaming van de gebouwde omgeving zal veel winst kunnen gaan opleveren.

Maatregel: Regionale Samenwerking en lokaal samen energie opwekken.

Innovatieve samenwerkingsverbanden tussen burgers en bedrijfsleven moeten worden gestimuleerd. Het 

energieneutraal maken van een gehele woonwijk of het lokaal opwekken van duurzame energie voor een deel 

van de stad zijn projecten die zonder steun van de (lokale) overheid niet gerealiseerd kunnen worden. Het moet 

mogelijk worden om op lokaal niveau een convenant te tekenen over de energiebelasting en kosten van de 

energiedistributie. Vanuit de Rijksoverheid kan het project rendabel gemaakt worden door middel van fiscale 

voordelen voor de deelnemende ondernemers en burgers. Samenwerking is in dit verband essentieel. Het 

Schaduwkabinet pleit voor het uitschrijven van tenders voor deze innovatieve samenwerkingsverbanden met 

het doel in 2015 in minstens elke provincie één project te realiseren.

Maatregel: Budget verhogen voor Demonstratieprojecten energie-innovatie in het kader van het 

energieakkoord. 

Het naar de markt brengen van nieuwe experimentele technieken om duurzaam energie op te wekken staat aan 

de basis van de energietransitie. Het budget voor de Demonstratieprojecten energie-innovatie uit het Energie-

akkoord is met 24 miljoen euro zeer laag. Het budget moet worden verdrievoudigd en de mogelijkheden om 

ook industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling in de subsidie te betrekken moeten worden verruimd.

19 HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/ENERGIE/ENERGIEAKKOORD
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5 – PROMOTIE ONDERNEMERSCHAP & ‘EFFECTIEF-ZAKEN-DOEN’ 

ZZP’ERS:

Zelfstandigen zonder personeel hebben zich een vaste plaats verworven in de Nederlandse samenleving. De 

bijna 800.000 zzp’ers maken nu 11% uit van de werkzame beroepsbevolking. Hun opdrachtgevers en hun klan-

ten zouden niet meer zonder willen. Hoogste tijd dat ook de overheid de nieuwe werkelijkheid onder ogen ziet 

en zzp’ers gaat steunen in plaats van hen dwars te zitten. Zelfstandigen zonder personeel kiezen er bewust voor 

om als ondernemer door het leven te gaan: zonder personeel, voor eigen rekening en voor risico. De bijdrage 

die zij op die basis leveren aan de vernieuwing van economie en samenleving, is inmiddels onmisbaar gewor-

den.

De belangrijkste reden voor mensen om zzp’er te worden is dat zij op die manier: 

    Zelfstandigen zonder personeel zijn pioniers die perspectieven openen op nieuwe, effectieve praktijken: 

De economische kracht van ZZP’ers zal op korte termijn één van de sterke punten van de Nederlandse econo-

mie zijn. Het Schaduwkabinet pleit dan ook voor de volgende twee maatregelen: 

Maatregel: ZZP’ers afrekenen op relevante criteria 

Net als andere ondernemers verdienen zzp’ers het om te worden beoordeeld en afgerekend op relevante 

criteria. Het huidig zzp-beleid komt voort uit een beeld van de samenleving dat is ingehaald door de werkelijk-

heid van de 21e eeuw. In plaats van als bewust zelfstandige ondernemers ziet de coalitie hen als gemankeerde 

werkgevers of als werknemers zonder rechten. 

Maatregel: Geef ZZP’ers de ruimte om te ondernemen 

De huidige beleidsmaatregelen frustreren zowel de zzp’ers zelf als hun opdrachtgevers. Daardoor staat er onno-

dig een rem op de economische ontwikkeling waar de Nederlandse samenleving zo’n behoefte aan heeft. Het 

is de hoogste tijd om te breken met een beleid dat er alleen maar op is gericht om de toename van het aantal 

zzp’ers een halt toe roepen en zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ uit het systeem te halen. In plaats daarvan is 

er dringend behoefte aan een beleid dat zzp’ers de ruimte geeft om te ondernemen. Een beleid dat hen een 

steuntje in de rug geeft. Met name in situaties waar zij nu nog op achterstand staan, zoals in aanbestedingspro-

cedures. 

START-UPS: 

Start-ups zorgen voor de broodnodige innovatie van de economie. Niet alleen technologisch gezien, maar ook 

sociaal en organisatorisch. Start-ups brengen die vernieuwing niet alleen voor zichzelf mee, maar geven inno-

vaties door aan grote, gevestigde ondernemingen. Ook de grootste banengroei ligt bij de jonge start-ups. In 

2025 is Nederland het Silicon Valley van Europa: het aantal start-ups is verdubbeld ten opzichte van nu. 

Een start-up vestigt zich het liefst in een inspirerende omgeving. Heeft graag andere pioniers en starters om 

zich heen. Wil – niet te makkelijk, maar wel laagdrempelig – financiering kunnen regelen. Moet snel kunnen 

schakelen en niet gehinderd worden door ingewikkelde procedures, complexe regelgeving en lang wachten. 

Maatregel: Nederland start-up-paradijs

Zorg voor een transparante overheid die zich dienstverlenend opstelt en die snel

en alert zaken afhandelt. Faciliteer nieuwe vormen van kredietverstrekking speciaal gericht op starters.

Het naar de markt brengen van nieuwe technologie is een van de grootste kansen voor de groei van het Ne-

derlandse bedrijfsleven. Nederland loopt internationaal voorop in het ontwikkelen van haar kenniseconomie en 

heeft zeer vooraanstaande technische universiteiten. In het naar de markt brengen van technische kennis laat 

Nederland echter veel potentieel onbenut.

Maatregel: Beurzen voor Techno-starters.

Om kennis van de universiteit naar de markt te brengen pleit het Schaduwkabinet voor het instellen van Tech-

nische Start-up Beurzen. De drie technische universiteiten in Nederland dragen studenten voor die middels de 

beurs een jaar lang tegemoet worden gekomen in hun levensonderhoud. In samenspraak met het Ministerie 

Economische Zaken worden de beurzen toegewezen.

SALES:

Veel bedrijven kampen met overcapaciteit. Het is veel rendabeler om de productie op te voeren dan om de 

productiekosten te beperken. De topline van Nederland moet omhoog. Vol inzetten op sales. Nederland 

kenmerkt zich door hoogwaardige producten en kennis. De markt in Europa en daarbuiten is qua Nederlandse 

makelij nog lang niet verzadigd. Ondernemers moeten er op uit trekken om deze markten te veroveren. De 

ouderwetse handelsgeest moet worden wakker geschud.

Maatregel: Maak 5 miljoen euro vrij op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken om mentor-

schap op het gebied van sales te bevorderen.

Door middel van het uitschrijven van een tender kan het Ministerie van Economische zaken de kennis van on-

dernemers op het gebied van sales bevorderen. Op deze tender kunnen bedrijven gespecialiseerd in sales zich 

inschrijven voor het uitvoeren van programma’s om ondernemers bij te staan.

HET DELEN VAN ONDERNEMERSCHAPSKENNIS:

De kennis van ondernemerschapsvaardigheden is diffuus verspreid over verschillende instellingen in Nederland. 

Op verschillende gebieden zoals wet- en regelgeving, start-up, doorstart, onderwijs, mentorschap, maatschap-

pelijk ondernemer, sales, financiering/krediet, export, et cetera is gedegen kennis in huis. Deze kennis wordt 

echter niet optimaal gedeeld met ondernemers.

Maatregel: De instelling van het Nederlands Ondernemers Instituut.

Ter bevordering van ondernemersvaardigheden is de instelling van het Nederlands Ondernemers Instituut lo-

gisch en noodzakelijk (naar het voorbeeld van de “The Hague Security Delta).

NIEUWE WETGEVING:

Ondanks de inspanningen van de overheid op het gebied van vaste verandermomenten en het programma om 

de regeldruk te verminderen zijn de administratieve lasten niet merkbaar afgenomen, in tegendeel. Onderne-

mers zijn gebaat bij één aanspreekpunt wanneer zij moeten omgaan met een verandering van wet en regelge-

ving.

Maatregel: Maak van de Kamer van Koophandel een ondersteuningscentrum voor begeleiding bij nieuwe wet-

geving.
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In de nieuwe vorm is de Kamer van Koophandel perfect in staat om hét centrum te worden waar ondernemers 

zich toe richten voor specifieke kennis en begeleiding bij de verandering van wetgeving.

NETWERKEN:

In de nieuwe economie staat het samenwerken in steeds wisselende verbanden centraal. Ondernemers specia-

liseren zich steeds verder in niches. Om te innoveren, het creëren van producten of diensten die beter, sneller, 

goedkoper zijn dan wat al bestaat moeten ondernemers samenwerken. Als enkele speler is het niet mogelijk 

om over de gehele linie het beste werk leveren. De echte slagen worden gemaakt in de wisselwerking tussen 

groot en klein. Het integreren van kleine en grote bedrijven in de hele keten

Maatregel: Houd rekening met de nieuwe economische realiteit, zowel op fiscaal vlak, als op het gebied van 

het arbeidsrecht.

Door wisselende samenwerkingsverbanden van bedrijven is het niet altijd van tevoren duidelijk welk bedrijf 

welke kosten gaat maken, welk bedrijf de meeste winst zal maken en welk bedrijf de meeste medewerkers op 

een project zal kunnen inzetten. Het moet mogelijk worden om per samenwerkingsverband afspraken te maken 

met de fiscus en om per samenwerkingsverband medewerkers in te zetten binnen meerdere bedrijven.

SLIMME WETGEVING:

De huidige regeldrukvermindering geschiedt in een systematiek van achteraf toetsing. De bureaucratie in Ne-

derland is als gevolg veel en veel te groot. Ondernemers ervaren iedere dag een niet uitvoerbare regeldruk.

Maatregel: Merkbaar minder regeldruk door het invoeren van een ex-ante toets.

Het is daarom noodzakelijk dat alle wetgeving in Nederland ex-ante wordt getest op het effect op het Kleinbedrijf. 

 

De nieuwe Aanbestedingswet heeft de intentie om het voor kleine en middelgrote ondernemers makkelijker te 

maken om opdrachten van de overheid in de wacht te slepen. In theorie doet het wettelijk kader dat ook. In de 

praktijk schiet de uitvoering echter tekort, omdat lagere overheden de wet onvoldoende doorvertalen naar hun 

eigen werkwijze. Dit maakt overheidsopdrachten moeilijk bereikbaar voor ZZP’ers en het Kleinbedrijf.

Maatregel: Zorg dat aanbestedingsprocedures rekening houden met zzp’ers en kleine ondernemers.

De overheid kan en moet, met name lokaal, veel meer doen om zzp’ers en kleine ondernemers een reële kans 

te bieden om overheidsopdrachten aan te nemen. Opdrachten dienen waar mogelijk zoveel mogelijk opge-

splitst te worden in kleinere delen.

TWEEDE-KANS-ONDERNEMERS:

Ondernemers die te goeder trouw failliet zijn gegaan moeten zo snel mogelijk opnieuw een bedrijf kunnen star-

ten. Zij zagen een kans en hebben hier een bedrijf op ingericht. Traditioneel overleeft slechts 50% van de star-

tende ondernemers de eerste 5 jaar. Het ontmoedigen van deze ondernemers om opnieuw te starten is econo-

misch zeer kostbaar. In het tweede bedrijf weten deze ondernemers wat zij niet moeten doen, maar vooral ook 

wat zij wél moeten doen om het bedrijf succesvol te maken.

Maatregel: Nederland doorstartland.

Het Schaduwkabinet pleit voor het opzetten van een bewustwordingscampage over het potentieel van tweede-

kans-ondernemers. De best-practices van tweede-kans- ondernemers moeten worden verzameld. Het faillis-

sementsrecht moet erop ingericht worden om ondernemers die te goeder trouw failliet zijn gegaan zo snel 

mogelijk een tweede kans te geven.

Maatregel: Instellen van een ‘Doorstartloket’.

Om doorstarters een extra stimulans te geven is de instelling van een Doorstartloket een absolute must. De hui-

dige pilot zal een landelijke dekking moeten krijgen, waarbij het een daadkrachtig en resultaatgericht Instituut 

kan gaan worden.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO):

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de huidige economie een voorwaarde om het duurzaam 

bestaan van het bedrijf te garanderen. Winst wordt niet meer alleen gerealiseerd door economische prestaties 

(Profit), maar komt ook voort uit het in acht nemen van de sociale kant van de onderneming (People) en het 

opereren binnen ecologische randvoorwaarden (Planet).

Maatregel: Stimulans Maatschappelijk Ondernemen.

Bedrijfsleven en overheid streven ernaar deze vorm van ondernemen meer aandacht te geven om de economi-

sche meerwaarde van MVO beter naar voren te laten komen.

FAMILIEBEDRIJVEN:

Er zijn in ons land meer dan 260.000 familiebedrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor circa de helft van de werk-

gelegenheid en bijna 53 procent van het Bruto Nationaal Product. Familiebedrijven werken met een lange 

termijn horizon en een businessmodel gericht op duurzame groei. Deze bedrijven zijn essentieel voor de Ne-

derlandse economie. Het is daarom zaak dat de overheid de randvoorwaarden creëert om het overweldigende 

succes van deze bedrijven te handhaven.

Maatregel: Richt belastingstelsel zo in dat familiebedrijven niet worden opgeknipt vanwege belastingredenen.

De aankomende herziening van het belastingstelsel dient specifiek stil te staan bij de opvolging binnen familie-

bedrijven.

TOERISME:

In het jaar 2012 is er door 12 miljoen buitenlandse toeristen een bedrag van 5 miljard euro uitgegeven in Ne-

derland. Als toeristenland staat Nederland echter onvoldoende op de kaart. Deze sector krijgt op dit moment 

niet de aandacht vanuit de overheid die het verdient terwijl er grote kansen liggen voor Nederland op het ge-

bied van werkgelegenheid en ondernemerschap. Toerisme zeer belangrijk voor de profilering van Nederland in 

het algemeen. Deze profilering is belangrijk bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven om zich in Nederland 

te vestigen en faciliteert de activiteiten van Nederlandse ondernemers die exporteren naar het buitenland.

Maatregel: Terug op sterkte brengen van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

Het Kabinet heeft besloten om de subsidie aan het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC 

Holland Marketing) per 2015 te halveren. Om Nederland goed in het buitenland op de kaart te zetten als 

toerismeland is het belangrijk dat er een centrale instelling is om activiteiten in het kader van de promotie van 

toerisme te ontwikkelen en te coördineren.

Maatregel: Toerisme in de portefeuille van de Minister van Export, Buitenlandse Handel en  

Ontwikkelingssamenwerking.

De promotie van Nederland als toerismeland in het buitenland past goed in de portefeuille van de Minister 

van Export, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Bij buitenlandse reizen kunnen Nederlandse 

ondernemers uit de toerisme sector de Minister vergezellen. Toerisme moet een duidelijk profiel krijgen binnen 

deze Ministerspost. Deze maatregel sluit aan de bij eerder beschreven maatregel om Export toe te voegen aan 

de portefeuille van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
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6 - ZORG

De zorg is met 29% van de begroting een van de grootste uitgavenposten van de Rijksoverheid. In 2014 ston-

den zorguitgaven voor 78 miljard euro in de boeken. Zonder gewijzigd beleid zullen de kosten de komende 

jaren stijgen. Met name door een toename van het aantal chronisch zieken, een toename van de vraag naar 

zorg als gevolg van het beschikbaar komen van nieuwere en betere technieken, de opzet van het zorgsysteem 

in Nederland en door het gebrek aan prikkels om innovatieve methoden te ontwikkelen om de zorg in te rich-

ten20. Volgens het huidige patroon is de verwachting dat de zorgkosten in 2040 meer dan verdubbeld zullen 

zijn21. Ten dele is de financiering van de zorg een vraagstuk dat beantwoord moet worden door een brede 

maatschappelijke dialoog. Ondernemers hebben echter wel een zeer groot belang in het beteugelen van de 

zorgkosten. Ten eerste dragen zij door middel van premies voor een zeer groot gedeelte bij aan de financie-

ring van de zorg. Ten tweede zullen ondernemers degenen zijn die nieuwe technieken in de zorg naar de markt 

brengen en die door middel van innovatieve oplossingen de zorg goedkoper maken.

Maatregel: Investeren in slimme zorg: Cure & Care.

We moeten investeren in innovatieve manieren om de kosten te beperken en veel nadrukkelijker inzetten op 

preventie. Een ongezonde leefstijl hoort tot uitdrukking te komen in de premie die mensen betalen.

Maatregel: Lagere werkgeverspremies bij preventief beleid.

Ondernemers die investeren in de werkplek ten behoeve van het welzijn van de medewerker moeten worden 

tegemoet gekomen in hun werkgeverslasten. Ondernemers die veel investeren in hun medewerkers, door bij-

voorbeeld de mogelijkheid te bieden te sporten onder werktijd, zouden lagere lagere premies voor de Zorgver-

zekeringswet moeten betalen.

Maatregel: Innovatieprijs Gezondheidspreventie.

Het Ministerie van Volksgezondheid kan door middel van een wedstrijd/open aanbesteding bijvoorbeeld de 

beste 100 ideeën financieren. Dit geeft een sterke impuls aan ondernemers om met oplossingen te komen. Dit 

geeft ook een sterk signaal af aan de samenleving dat een andere invulling van de zorg noodzakelijk is.

 

7 - ONDERWIJS EN DE ‘BEWUST ECONOMISCH ZELFSTANDIGE MENS’.

Onderwijs vormt de basis voor ons concurrentievermogen in de toekomst. Voor zowel de samenleving als het 

bedrijfsleven is het van cruciaal belang dat er continu in onderwijs wordt geïnvesteerd. Op deze manier kunnen 

we als Nederland blijven concurreren op kwaliteit en zijn bedrijven in staat om de juiste medewerkers aan te 

trekken. Het moet mogelijk worden om op elke leeftijd en tegen lage kosten terug te gaan naar de schoolban-

ken. Mensen worden steeds meer volledig zelf verantwoordelijk voor hun economische leven. Dit houdt in dat 

niet het hele werkzame leven bij één bedrijf wordt doorgebracht en dat mensen zich gedurende de loopbaan 

constant opnieuw economisch moeten uitvinden. Niet de baan, maar het hebben van werk staat voorop.

Maatregel: Investeren in Onderwijs.

Voor de maatschappij als geheel is het onderwijs hét startpunt van het toekomstige verdienvermogen. Het stelt 

individuele burgers in staat om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan wel als werknemer, dan wel als 

ondernemer. Nederland heeft haar positie in Europa verloren als voorloper op het gebied van investeringen 

in onderwijs. Nederland moet terug naar de top 3 wat betreft uitgaven aan onderwijs22. Ook moet het niveau 

omhoog. Door te investeren, maar ook door de lat hoger te leggen van examens dan nu het geval is om een 

actieve studiehouding van leerlingen en studenten te stimuleren.

Maatregel: Het bijbrengen van ondernemersvaardigheden in het algehele onderwijs is van cruciaal belang. Het 

Nederlandse onderwijs zal vanaf de basisschool aandacht moeten besteden aan het item ondernemen.

In het kader van een leven lang leren zal de flexibiliteit en het innovatie-denken van de toekomstige onderne-

mer worden gestimuleerd. En bovendien zal hierdoor de totale flexibiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt 

een stimulans verkrijgen.

Maatregel: Schaf leeftijdsbarrières in het onderwijs af.

Een leven lang leren is essentieel in de nieuwe economie. Mensen wisselen vaker van baan en werken vaker 

gedurende de loopbaan in verschillende sectoren. Het onderwijs moet erop zijn ingericht dat alle opleidingen 

na het 18e jaar gelijk toegankelijk zijn. Barrières zoals een hoger collegegeld voor een nieuwe, tweede studie 

aan de universiteit vanaf het 30e levensjaar staan haaks op het principe van een leven lang leren.

 

8 - DEFENSIE.

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is voortdurend op Defensie gekort. Rond Europa  

zijn inmiddels conflicten uitgebroken op een schaal die weinigen voor mogelijk hielden. Van Oekraïne tot het 

Midden Oosten en in het hele noorden van Afrika is sprake van instabiliteit. Landen herstellen zich van de  

Arabische opstanden, voeren oorlogen of zijn weggezakt in crises of gewapende conflicten. Voor het eerst is 

het aantal vluchtelingen wereldwijd boven de 50 miljoen gekomen. Het Rode Kruis geeft zelfs aan dat het capa-

citeit tekort komt om alle crises te behandelen. De geopolitieke strijd met opkomende landen gaat bovendien 

om de toegang tot schaarse grondstoffen en energievoorraden en de veiligheid van handelsroutes. In augus-

tus 2014 was vanwege de mondiale instabiliteit sprake van een dalend consumentenvertrouwen. Vergaande 

geopolitieke strijd en instabiliteit kan dit vertrouwen verder aantasten of de economische veiligheid rechtstreeks 

ondermijnen.

In Nederland werd in 2014 1,25 procent van het BBP aan defensie uitgegeven, terwijl de afspraak binnen de 

NAVO 2 procent is. Die 1,25 procent is vertekend omdat de huidige begroting van 7,3 miljard euro inclusief 

een bedrag van 2,1 miljard euro aan pensioenen, wachtgelden en afdracht aan btw is. Het feitelijke percentage 

dat aan defensie wordt uitgegeven is 0,87 procent. Dit ligt ruim onder de 1,59 procent dat tijdens de pacifis-

tische jaren dertig van de vorige eeuw - de tijd van het “gebroken geweertje” – werd uitgegeven. Het is geen 

wonder dat de Nederlandse krijgsmacht is uitgekleed en nauwelijks meer inzetbaar is.

Voorts dienen er maatregelen te worden genomen om de achterstanden in de beloning van personeel weg te 

werken. Vrijwel alle maatregelen, vooral de investeringen, leveren direct werkgelegenheid in Nederland op.

Maatregel: Investeringen in de slagkracht van het Nederlandse leger.

Versterking van de slagkracht door het handhaven en moderniseren van de onderzeedienst; het weer volledige 

uitrusten en bemannen van de bestaande fregatten; versnellen van de reorganisatie van bestaande infanterie-

eenheden, inclusief speciale eenheden, naar een flexibel inzetbare capaciteit voor het gehele geweldspectrum; 

het aantal jachtvliegtuigen ophogen van de geplande 37 naar 56; het moderniseren van anti-raketeenheden en 

20 STRATEGY AND CHANGE, GOVERT GIJSBERS & CEES WEVERS, 2014, “ZORGKOSTEN ONHOUDBAAR?” 

21 CPB, 2013, “GEZONDHEID LOONT. TUSSEN KEUZE EN SOLIDARITEIT.”

22  WEBARTIKEL CBS, 2013, “UITGAVEN AAN ONDERWIJS 2012”.
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het weer in gebruik nemen en bemannen van opgeslagen systemen; en het ontwikkelen van een capaciteit voor 

cyber war. Verbetering van de gevechtsondersteuning door het vergroten van het aantal transporthelikopters en 

het volledig uitrusten van het joint support ship. De nationale observatiecapaciteit dient te worden verbeterd 

door bijvoorbeeld het aanschaffen van onbemande vliegtuigen en satellieten.

Maatregel: Investeringen in de logistieke dienst en onderhoud van het Nederlands leger.

Verbetering van de logistiek door te investeren in onderhoud en het op peil houden van reserves. Uitbesteden 

waar mogelijk en zelf blijven doen waar nodig.

LOODS 112: DE ONDERNEMING VAN PIERRE DE JONG

‘We zijn nu allemaal ondernemers.’

Altijd op zoek naar iets nieuws, altijd de moderne tijd lezen en kansen pakken. Dat is het credo van Pierre de 

Jong. Hij is ondernemer op verschillende vakgebieden en houdt zich nu vooral bezig met netwerkorganisatie 

en het toenemend aantal ZZP’ers.

Hij komt uit een ondernemersgezin. Vader was kruidenier, moeder had een delicatessenzaak. ‘Er werd snoei-

hard gewerkt. En met dat arbeidsethos ben ik ook opgevoed.’ ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in technologie en 

innovatie. Vooral de komst van het Internet greep me. Ik zag de kansen van goedkopere communicatie. Het 

ging vreselijk hard, er waren continu overnames en er was veel tumult.

Na omzwervingen in de projectontwikkeling is De Jong sinds 2013 opnieuw actief met vernieuwende ideeën en 

activiteiten op het gebied van netwerkorganisatie en efficiënte online samenwerking. Hij speelt hierbij in op het 

snel toenemend aantal ZZP’ers en kleine zelfstandige ondernemers.

‘Het efficiënt online samenwerken tussen mensen en ondernemingen is een absolute voorwaarde om te over-

leven.’ Zelfs voor het traditioneel en hiërarchisch georganiseerde bedrijfsleven. ‘Het allereerste initiatief gericht 

op de ZZP’ers in de bouw is onder de naam Loods112 eind vorig jaar opgestart. In het kort komt het er op neer 

dat ZZP’ers niet met z’n allen op één kluif duiken, maar samenwerken.’ Besprekingen worden gevoerd voor 

soortgelijke toepassingen voor de ICT en de zorgbranche.

Hij gelooft in de filosofie van Ricardo Semler. Dat is een ondernemer en filosoof die denkt in zelfsturing en het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid tot op de werkvloer. ‘Het klinkt als een paradox maar individueel taak-

beheer is de sleutel tot efficiënte online samenwerking.’

De Jong merkt dat je voor vernieuwing niet bij de overheid moet zijn. De wetgeving loopt achter, waardoor er 

nog veel obstructies zijn. ‘Ik wil ondernemers en ZZP’ers veel meer tot hun recht laten komen. En de samenle-

ving verandert ook steeds meer die richting op. We zijn nu allemaal ondernemers. De participatiesamenleving 

is allang begonnen. De nieuwe realiteit is dat iedereen voor zichzelf werkt en uiteindelijk ook samenwerkt. Dat 

moet de overheid zien en beleid op ontwikkelen.
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DEEL III LASTENVERLICHTINGEN EN EEN ACTIVEREND 
EN CONSISTENT FISCAAL BELEID

Lastenverlichting voor ondernemers essentieel om de Nederlandse economie op gang te helpen en te gaan 

stimuleren. Er ontstaat zo (financiële) ruimte om te gaan investeren. Hierdoor ontstaat nieuwe werkgelegenheid 

en zal de koopkracht bij de burger toenemen. Nu het economisch herstel nog zo pril blijkt uit te werken, is een 

krachtige stimulans voor de belangrijkste banenschepper van Nederland noodzakelijk.

Nieuwe innovatieve bedrijven, de bedrijven die inspringen op de kansen die ze zien en de bedrijven die struc-

turele veranderingen in de economie met beide handen aangrijpen hebben geen financiële ruimte. Dit zijn de 

ondernemers die innoveren, die banen scheppen en de ondernemers die het verdienmodel van Nederland over 

20 jaar bepalen.

In de huidige situatie durven starters het niet aan om nieuwe medewerkers aan te nemen. In ieder geval niet 

tegen de huidige werkgeverskosten. Bestaande bedrijven die de crisis zijn doorgekomen zullen eerst hun ba-

lansen blijven versterken. Zij moeten jarenlang sparen voor investeringen. Hier zit juist ook de potentiële groei 

voor de werkgelegenheid, zeker wanneer de economie verder aantrekt.

Het totaal aan lastenverhogingen voor gezinnen en bedrijven in het jaar 2014 bedroeg e 8 1⁄2 miljard. Bedrij-

ven betalen hiervan e 5 3⁄4 miljard, gezinnen betalen e 2 1⁄4 miljard. Ten opzichte van het jaar 2013 is dit een 

grote verschuiving van de kosten van de lastenverzwaring van de burger naar het bedrijfsleven. In 2013 bedroe-

gen de totale lastenverzwaringen e 9 1⁄4 miljard, waarvan e 6 1⁄4 miljard voor rekening van gezinnen en e 3 1⁄2 

miljard voor rekening van bedrijven23.

Beleidsmatige lastenontwikkeling 2012 - 2014

Figuur 11: Beleidsmatige lastenontwikkeling 2012-2014, Macro Economische Verkenning 2014.

Zoals weergegeven in figuur 11 heeft het Nederlandse bedrijfsleven alleen al in de jaren 2012 – 2014 een  

lastenverhoging van e 12 1⁄4 miljard moeten verwerken.

     

1 - LASTEN OP ARBEID

Het verschil tussen het nettoloon van een medewerker en de uiteindelijke loonkosten voor ondernemers is 

in Nederland te hoog, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. Dit kost banen en dit kost groei. Om 

concurrerend te blijven in de globale economie – en om banen in Nederland te houden – moeten de loonkos-

ten omlaag. De grootste knelpunten zijn te vinden in het verschil tussen het bruto loon en de daadwerkelijke 

loonkosten. De premies die door werkgevers betaald worden voor pensioenen, werknemersverzekeringen en 

de zorgverzekeringswet moeten omlaag.

Door de koppeling van de werkgeverspremies aan de uitgaven voor het arbeidsmarktbeleid zijn de premies 

voor werkgevers sinds het uitbreken van de crisis flink gestegen. Bij licht- conjuncturele schommelingen is dit 

een goed werkend principe. Het houdt de uitgaven gelijk met de inkomsten en het garandeert een eerlijke 

bijdrage van werkgevers voor het arbeidsmarktbeleid. In tijden van recessie, hogere werkloosheid en structu-

rele economische verandering werkt deze koppeling echter averechts. De begroting van de overheid schiet uit 

het lood en werkgevers krijgen een onevenredig deel van de uitgaven voor een veranderende arbeidsmarkt te 

verwerken.

Figuur 12: Voorbeeld: cao installatietechniek 2013.

Het tweede scenario is de afgelopen jaren bewaarheid geworden. De lichtpuntjes in de economie zullen niet 

onherroepelijk leiden tot een daling van de werkloosheid. Zonder ingrepen zal de groei in werkloosheid achter 

blijven vanwege de hoge werkgeverslasten en structurele economische veranderingen.

Het verkleinen van de WIG geeft een sterke impuls aan ondernemers om medewerkers aan te nemen. Dit leidt 

tot een hogere bedrijfsproductiviteit en een lagere werkloosheid. Deze twee factoren brengen de Nederlandse 

economie in een positieve opwaartse spiraal. De winstgevendheid van bedrijven en de koopkracht stijgen. Op 

de middellange termijn levert het verkleinen van de WIG meer overheidsinkomsten op als gevolg van hogere 

belastingafdrachten.

Maatregel: Verlagen van de WIG.

De premies voor de Werkloosheidswet en de Zorgverzekeringswet zullen moeten worden losgekoppeld van 

de stijging van de overheidsuitgaven aan het arbeidsmarktbeleid en de Zorg. In de WW zal de hoogte van de 

uitkering moeten dalen of zullen werknemers weer moeten gaan bijdragen aan deze verzekering. In de zorg zal 

het deel dat individuele burgers bijdragen moeten stijgen om het huidige uitgavenpatroon te handhaven.

De pensioenbijdrage van ondernemers aan de oudedagsvoorziening van werknemers zal opnieuw moeten wor-

den verdeeld. De ratio waarbij ondernemers nu 1/2e of 2/3e aan de pensioenvoorziening bijdragen zal moeten 

veranderen. Een groter deel van het pensioen zal door werknemers individueel moeten worden gespaard.

Maatregel: Inzichtelijk maken loonstrookje.

Het Schaduwkabinet pleit voor het inzichtelijk maken van alle werkgeverskosten op het loonstrookje. Door de 

kosten inzichtelijk te maken voor medewerkers is het duidelijker welke kosten een ondernemer maakt voor zijn 

medewerkers en weten medewerkers ook beter waar zij precies recht op hebben. Dit geeft een positieve neer-

waartse druk op de loonkosten.

De Kleineondernemersregeling is een geliefde regeling onder beginnende en kleine ondernemers. Via deze 

regeling worden ondernemers tegemoetgekomen in de btw- afdrachten. Tot een bedrag van 1.345 euro hoeft 

aan de Belastingdienst verschuldigde btw niet afgedragen te worden. Tussen 1.345 en 1.883 euro geldt er een 

forse vrijstelling. Voordat het btw-bedrag wordt berekend en wordt bepaald of deze grenzen worden overschre-

den mag de btw die reeds is betaald aan andere ondernemers voor ingekochte producten en diensten worden 

afgetrokken.

23 MACRO ECONOMISCHE VERKENNING 2014, PAGINA 62 SCHADUWBEGROTING, 9 SEPTEMBER 2014
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Maatregel: Verdubbeling van de Kleineondernemersregeling.

Het Schaduwkabinet pleit voor een verdubbeling van de Kleineondernemersregeling. Deze regeling is perfect 

geschikt om beginnende en startende ondernemers te steunen. De Miljoenennota 2014 heeft voor de Kleine-

ondernemersregeling een bedrag van 130 miljoen euro gereserveerd24. Dit is een relatief klein bedrag en het 

is dus relatief goedkoop om via een verdubbeling van de regeling beginnende en kleinere ondernemers een 

forse steun in de rug te geven.

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 

hebben een beperkende werking op de werkgelegenheid in Nederland. De WULBZ en de WVP hebben de ver-

antwoordelijkheid voor de zorg voor langdurig zieke werknemers volledig bij ondernemers gelegd. Het aanne-

men van medewerkers is met name voor kleine ondernemers een te groot risico. Ook zijn voor hen de verzeke-

ringspremies om zich tegen de verplichtingen uit de WULBZ te verzekeren niet te dragen.

 

Maatregel:  De overheid neemt na 6 maanden de verantwoordelijkheid bij de  

Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte over.

Het Schaduwkabinet pleit voor het beperken van de duur dat een ondernemer verantwoordelijk is voor zieke 

werknemers tot 6 maanden. Hierna neemt de overheid de kosten voor het doorbetalen van het loon van een 

zieke medewerker over. Deze beperking geldt voor ondernemers met maximaal 20 medewerkers en alleen 

indien de WVP wordt nageleefd en de ziekte van een medewerker niet is terug te leiden op de werkzaamheden 

bij de ondernemer.

Ondernemers nemen nu vanwege de kosten en risico’s minder medewerkers aan. Vooral de stap van eenmans-

zaak/zelfstandige naar werkgever is groot. Zonder verandering zullen er op termijn banen verloren gaan met 

een hogere werkloosheid en minder overheidsinkomsten als gevolg.

Maatregel: Geen afdrachten loonbelasting en 0-waardering premies voor eerste 5 werknemers.

Pas vanaf werknemer nummer 6 worden premies en loonbelasting betaald. Dit kan concreet worden vormgege-

ven door voor de eerste 5 werknemers het loon netto uit te betalen. Waar een werknemer normaal 2500 bruto 

zou verdienen bedraagt de loonheffing circa 600 euro. De werknemer zou 1900 euro netto uitbetaald krijgen 

waarmee 600 euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in het bedrijf. Een ondernemer kan op deze manier 

5 werknemers een baan verschaffen voor de kosten van 4. De premies voor de werknemersverzekeringen en 

de zorgverzekeringswet worden in dit model op 0.01% gesteld zodat medewerkers wel verzekerd blijven voor 

AOW, Anw en de AWBZ.

Per 2015 moeten alle ondernemers de Werkkostenregeling hanteren. De overgangsregeling waarin het systeem 

van vrije vergoedingen en verstrekkingen toegepast mocht worden loopt af. Voor veel ondernemers betekent 

de overgang een kostenstijging. Deze stijging komt enerzijds door hogere administratiekosten en anderzijds 

door lopende arbeidscontracten. Ook zullen veel ondernemers ervoor kiezen om bepaalde zaken zoals het 

kerstpakket en onkostenvergoedingen op het oude niveau te blijven verstrekken.

Maatregel: Vrije ruimte in de Werkkostenregeling naar 1,5 %.

Voor veel ondernemers is een vrije ruimte van 1,2 % veel te laag om te voorkomen dat er gedurende het hele 

jaar rekening gehouden moet worden met een mogelijke eindheffing. Gezien de overgangskosten voor on-

dernemers, de vertraging van overheidswege in het scheppen van duidelijkheid over de invoeringsdatum van 

de WKR en het feit dat een volledige overgang naar het noodzakelijkheidscriterium per 2015 niet kan worden 

gerealiseerd is het nodig om een hogere vrije ruimte te hanteren.

2 - EEN ACTIVEREND EN CONSISTENT FISCAAL BELEID

VERMOGEN:

Vermogen opbouwen is het startpunt van investeren. Ondernemers bouwen vermogen op om hun bedrijf uit te 

breiden, om in hun pensioen te voorzien op een later tijdstip, of om buffers op te bouwen voor slechtere tijden. 

Bij de aanvraag van een lening vragen banken om de inbreng van eigen kapitaal en baseren de hoogte van 

het krediet op het beschikbare eigen vermogen van een onderneming. Vermogensopbouw is essentieel voor 

starters, groeiers en familiebedrijven en ligt daarmee aan de basis van het groeivermogen van de Nederlandse 

economie.

Maatregel:  Geen zwaardere belasting van het vermogen.

Een hogere belasting op vermogen zou contraproductief werken en ondernemers bestraffen voor het opbou-

wen van hun bedrijf, voor het leveren van toegevoegde waarde aan de economie en voor het verschaffen van 

banen.

INVESTERINGEN:

De markt voor risicovolle investeringen en het verschaffen van eigen vermogen is in Nederland onderontwik-

keld, zeker in vergelijking met de Verenigde Staten. De Nederlandse economie is hierdoor zeer afhankelijk van 

bancaire financiering. Investeringen door particulieren in startende en jonge bedrijven met een groot groeipo-

tentieel heeft de potentie om de financieringsmarkt voor het Kleinbedrijf in Nederland een impuls te geven.

Maatregel: Fiscaal aantrekkelijk investeren.

Naar voorbeeld van de Engelse SEIS-regeling25 moet het in Nederland mogelijk worden voor particulieren 

om bij investeringen in jonge bedrijven een totaal van 50% van het geïnvesteerde bedrag af te trekken van de 

inkomstenbelasting.

LIQUIDITEIT:

Het werkkapitaal van veel ondernemers staat onder druk. Er komen minder opdrachten binnen en facturen wor-

den laten betaald. Tegelijkertijd zijn banken zeer terughoudend in het financieren van werkkapitaal.

Maatregel: Geen 8% VPB-boete bij te weinig vooruitbetaalde belasting

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is per 1 april 2014 fors verhoogd en gelijkgetrokken met de 

wettelijke rente voor handelstransacties. Dit resulteert effectief in een verhoging van 3% naar 8,25%. De belas-

tingdienst betaalt van haar kant alleen rente bij substantiële vertragingen in de behandeling van de aangifte. 

Voor ondernemers leidt deze maatregel tot zeer conservatieve belastingschattingen. Ondernemers zullen eer-

der teveel dan te weinig belasting betalen uit angst voor de boete. In tegenstelling

 tot de Rijksoverheid kunnen ondernemers niet lenen tegen lage kosten. Deze maatregel is zeer omstreden en 

dient te worden teruggedraaid.

Maatregel: Schuif btw-afdrachten een kwartaal vooruit

Het vooruitschuiven van de btw-afdrachten met een kwartaal geeft een zeer forse impuls aan de economie. De 

cashflow van alle ondernemers in Nederland verbetert onmiddellijk. Tegelijkertijd zorgt het vooruitschuiven van 

de btw-afdrachten met een kwartaal ervoor dat er minder problemen ontstaan door late betalingen van op-

drachtgevers en afnemers. De btw dient bij late betalingen vaak al betaald te worden terwijl de betaling van de 

opdracht nog niet ontvangen is.

24 MILJOENENNOTA 2014, P. 182. 25 SEED ENTERPRISE INVESTMENT SCHEME. MEER INFORMATIE: HTTP://WWW.HMRC.GOV.UK/SEEDEIS/BACKGROUND.HTM  
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CONSISTENT BELEID:

De zelfstandigenaftrek is eind jaren negentig ingesteld als compensatie voor het eigen vermogen dat zelfstan-

digen in hun onderneming investeren, als premie voor het ondernemingsrisico dat zij daarmee op zich nemen, 

en als tegemoetkoming in de reserveringen die zij doen om de continuïteit en de groei van hun onderneming 

te ondersteunen.

De commissie Van Dijkhuizen heeft voorgesteld om de zelfstandigenaftrek af te schaffen omdat die zou leiden 

tot een verschillende fiscale behandeling van zelfstandigen en werknemers in de inkomstenbelasting. De rede-

nen waarom destijds voor die ongelijke behandeling is gekozen, zijn echter nog onverminderd van kracht. Zo 

lang dat het geval is, mag er aan het fiscale regime voor zelfstandigen niet worden getornd.

De Tweede Kamer heeft in 2013 haar goedkeuring gegeven aan het voornemen van het kabinet om in 2015 

een bedrag van 100 miljoen te besparen op de zelfstandigenaftrek, door een intensievere handhaving rondom 

de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Maatregel: Verhogen Zelfstandigenaftrek

De Zelfstandigenaftrek is het instrument waardoor het voor zelfstandige ondernemers rendabel is om het risico 

te nemen een bedrijf op te zetten en in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het Schaduwkabinet pleit dan 

ook voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek met 25%.

ACCIJNS:

De accijnsverhoging op diesel, LPG en alcoholhoudende dranken van 2014 heeft het voor veel ondernemers in 

de grensstreek onmogelijk gemaakt om te concurreren met bedrijven over de grens. Tankstation ondernemers 

hebben verliezen verwerkt van 30-80 %.

Maatregel: Draai accijnsverhogingen terug en compenseer grensondernemers

De begroting voor 2015 is dé kans om de fout van vorig jaar te herstellen. De accijnsverhoging op diesel,  

LPG en alcoholhoudende dranken moet worden teruggedraaid. Ondernemers met meer dan 30% omzetverlies  

moeten worden gecompenseerd.

DE ONDERNEMING VAN THEO VAN ELDIK

‘Iedereen kan een potentiële klant zijn’.

Je moet een ondernemende ziel hebben, zegt Theo van Eldik. Hij had een vaste baan. Hij werkte in loondienst. 

‘Ik was onderzoeker, deed psychologisch onderzoek.’ Hij werkte hard en had veel verantwoordelijkheden. 

Ook zorgde hij dat zijn eigen werk bleef stromen. ‘Achteraf gezien, voelde ik me wel eens een ondernemer in 

loondienst.’ Het heeft allemaal niks te maken met wat hij nu doet. In 2006 nam hij de gok. Hij is nu kunstenaar, 

beeldhouwer. Hij zegde zijn baan op, kocht een kasboekje, maakte een mooie website en was ineens onder-

nemer. Met Van Eldik gaat het goed. ‘Maar ik zie om me heen veel ondernemers die het moeilijk hebben. Veel 

verborgen werkloosheid. Vooral veel vrouwen doen het er naast. De ondernemersaftrek is een instrument om 

veel mensen over de streep te trekken ook voor zichzelf te beginnen. ‘Die regeling mag wel wat ruimer. De 

overheid moet ondernemerschap met dat soort maatregelen bevorderen.’

Van Eldik benadrukt echter dat je het vooral zelf moet doen. ‘Je moet er zelf op uitgaan, naar netwerkborrels. 

Iedereen kan een potentiële klant zijn.’ Hij werkt niet veel meer met galerieën. Die strijken soms zulke grote 

percentages op, dat is soms niet leuk meer. Vaak staan mijn beelden ook maar een beetje stof op te vangen, 

omdat ze zo duur zijn dat niemand ze koopt. Nee, hij probeert zijn beelden zoveel mogelijk direct aan de klant 

te verkopen.’

Zijn beelden vallen onder de 6% btw-afdracht. ‘Dat is een goede maatregel om bedrijfstakken die het moeilijk 

hebben te helpen.’ Dat de regering vorig jaar de btw op arbeid voor timmer- en klusjesmannen verlaagde, vind 

hij dan ook een goede zaak. ‘Dat kan een behoorlijke kostenpost zijn.’

‘Neem wel een goede boekhouder of accountant’, zegt van Eldik. Die verdienen zichzelf terug. Regelgeving is 

dusdanig ingewikkeld, dat je iemand moet hebben die je op alle voor- en nadelen kan wijzen.
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DEEL IV RANDVOORWAARDEN

1 - FISCALE VEREENVOUDIGING SYSTEEM

Het is essentieel dat de belastingwetgeving zo eenvoudig mogelijk is ingericht en dat ondernemers zich kunnen 

voorbereiden op veranderingen. De concrete fiscale wijzigingen waar het Schaduwkabinet voor pleit zijn reeds 

in Deel II uiteengezet.

Het Schaduwkabinet ondersteunt de doelstelling van de Commissie van Dijkhuizen om te komen tot “een 

eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentie-

kracht van Nederland”. Het belastingstelsel is een van de krachtigste instrumenten van de Rijksoverheid om het 

gedrag van burgers en bedrijven te sturen. Tegelijkertijd brengen veranderingen in de belastingwetgeving altijd 

lasten met zich mee. Ondernemers moeten zich bekend maken met de nieuwe regels en zich laten bijstaan 

door fiscaal adviseurs. Met name voor de DGA is het fiscale stelsel op dit moment nodeloos ingewikkeld. Het 

Schaduwkabinet vertrouwt erop dat de reactie van het Kabinet op het rapport van de Commissie de taakstelling 

ter harte zal nemen.

Maatregel: Schaf de toeslagen in ons belastingstelsel af

Het systeem van toeslagen kan afgeschaft worden omdat dit het belastingstelsel onwerkbaar, onuitvoerbaar en 

oneerlijk heeft gemaakt. Een vergaande vereenvoudiging van het belastingstelsel zal tevens een grootschalige 

bezuiniging kunnen gaan opleveren. Met de vrijgekomen middelen zal dan ook de (duurzame) economische 

groei moeten worden gestimuleerd volgens de principes zoals opgesteld in deze Schaduwbegroting.

Het Schaduwkabinet pleit voor het verleggen van de lasten op inkomsten naar lasten op gebruik. Dit kan door 

één uniform btw-tarief in te stellen in combinatie met een verlaging van de inkomstenbelasting. Het onder-

scheid tussen het hoge en het lage btw-tarief heeft de omzetbelasting zeer ingewikkeld gemaakt. Door één 

uniform btw-tarief in te stellen wordt het systeem fors vereenvoudigd. Bij een uniform tarief van 17% kan het 

uniforme tarief budgetneutraal worden doorgevoerd. Een verhoging van 1% extra levert vervolgens 3 miljard 

euro op. Dit maakt de weg vrij om tegelijk met een administratieve vereenvoudiging de lasten op inkomsten te 

beperken.

Maatregel: Eén uniform btw-tarief gecombineerd met een lagere inkomstenbelasting

Het Schaduwkabinet pleit voor de invoering van één uniform btw-tarief van 18% gecombineerd met een verla-

ging van de eerste schijf van de inkomstenbelasting met 3 miljard euro.

2 - VERBETEREN FINANCIERING

De financieringsbehoefte van ondernemers wordt in Nederland voor 80% ingevuld door banken. Tegelijkertijd 

zijn er in Nederland slechts 4 grote banken waar ondernemers terecht kunnen. Er is geen sprake van concurren-

tie. Ondernemers krijgen hoge rentetarieven voor hun kiezen en banken hebben geen tijd en interesse om mee 

te denken met kleine ondernemers en maatwerk te leveren.

Maatregel: Een nieuwe Nederlandse bank, gericht op kleine ondernemers.

Het Schaduwkabinet pleit voor het oprichten van een rechttoe rechtaan ondernemersbank. Maatwerk en aan-

dacht voor de ondernemer staan hierin centraal.

Ondernemers en banken spreken elkaars taal niet meer. Een bank denkt in risico’s, ondernemers denken in kan-

sen. Vooral bij het aanvragen van financiering blijkt er een mismatch te zijn tussen het plan dat een ondernemer 

indient en de informatie die een bank nodig heeft om de aanvraag te beoordelen.

Maatregel: Oprichten van een Financieringsloket.

Het Schaduwkabinet maakt zich sterk voor de oprichting van een financieringsloket naar het voorbeeld van ‘De 

Hypotheker’. Dit loket, “De Financier” zal de eerste screening van financieringsvragen uitvoeren en onderne-

mers helpen om de financieringsaanvraag scherper op te stellen.

Ondernemers hebben nog steeds te kampen met late betalingstermijnen door de overheid en grote bedrijven. 

Dit heeft een buitensporig negatief effect op het werkkapitaal van ondernemers. Er is nog steeds een aantal 

gemeenten dat niet in staat blijkt om binnen 30 dagen hun rekeningen te voldoen. Grotere bedrijven maken 

misbruik van de regeling om af te wijken van de maximale betalingstermijn van 60 dagen. Zij hanteren inmid-

dels zelfs termijnen van 120 dagen of meer. De huidige wet is derhalve niet toereikend om de problemen met 

late betalingen te voorkomen.

Maatregel: Wettelijke rente wordt dwingend opgelegd bij verstrijken termijn van 30 dagen.

Indien een rekening na een termijn van 30 dagen nog niet is betaald zal door middel van dwingend recht de 

wettelijke rente moeten worden gerekend. Er bestaat hierdoor nog steeds contractuele vrijheid om af te wijken 

van de 30 dagen, echter, de rente zal altijd moeten worden voldaan. Dit neemt de financiële prikkel weg voor 

grotere bedrijven om de betalingstermijn op te rekken en geeft (lokale) overheden meer druk om op tijd te 

betalen.

3 - ARBEIDSMARKT VERSOEPELEN

De huidige systematiek van het arbeidscontract is achterhaald. Ondernemers bieden vanwege de hoge risico’s 

steeds minder medewerkers een vast contract aan.

Het is wenselijk om in het Nederlands arbeidsrecht aanmerkelijke wijzigingen aan te brengen. In het nieuwe 

arbeidsrecht staan flexibiliteit en maatwerk centraal. In het kader van ‘een leven lang leren’ is het nodig om 

de flexibiliteit en het innovatie-denken van de toekomstige ondernemers te stimuleren. Hierdoor zal de totale 

flexibiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt worden bevorderd.

Maatregel: Van vast contract naar ‘employabilitycontract’.

ONL voor Ondernemers pleit ervoor het vaste arbeidscontract om te vormen tot een ‘employabilitycontract’ 

van 5 jaar. Bij dit employabilitycontract staat het hebben van werk centraal, niet de baan zelf. Gedurende de 

contractperiode wordt er door het bedrijf en de medewerker intensief geïnvesteerd in de capaciteiten van de 

werknemer. De ondernemer zal op zijn beurt de medewerker volop leermogelijkheden aanbieden en de mede-

werker in staat stellen zich naar eigen inzicht verder te ontwikkelen.

4 - SOCIAAL STELSEL OP DE SCHOP

In de huidige economische context zullen verregaande keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes kunnen 

alleen gemaakt worden na overleg in de samenleving en het vinden van voldoende draagvlak voor deze maat-

regelen. Dit draagvlak moet worden gevonden bij burgers, werkgevers en werknemers.

 

De huidige overlegeconomie van werkgevers en werkgevers is niet langer toereikend. Grote groepen onder-

nemers zijn niet vertegenwoordigd in de huidige overlegeconomie. De groep ZZP’ers vertegenwoordigt inmid-

dels bijna 9% van de beroepsbevolking. Zij hebben geen stem in overlegorganen als de SER. De vakbonden 

verliezen in rap tempo leden en ondernemers kunnen zich veelal niet vinden in afspraken die worden gemaakt 

in cao’s.

De cao’s worden met grote moeite gesloten en blijken vaak een molensteen om de nek van de economie. In 

de arbeidsverhoudingen moeten we terug naar de basis. Wel simpele en goede arbeidsvoorwaarden, geen 
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wildgroei aan regels. De oplossing ligt niet meer verscholen in het verticalen denken. We moeten naar hybride 

oplossingen zodat er sector overstijgend maatwerk geleverd kan worden in de verhoudingen tussen onderne-

mers en hun medewerkers.

Maatregel: Ondernemers en medewerkers kunnen gezamenlijk besluiten om de cao te vervangen door  

maatwerk.

De algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen staat maakwerk in de weg. Hierdoor is het niet mogelijk 

om rekening te houden met bedrijven die actief zijn in meerdere sectoren tegelijk, met bedrijven die in zwaar 

weer zitten, of met bedrijven die op een innovatieve manier hun medewerkers willen belonen. Het moet moge-

lijk zijn om - met instemming van een representatieve vertegenwoordiging van de medewerkers van een bedrijf 

– afwijkende cao-bepalingen op te stellen.

5 - CONSISTENT, BETROUWBAAR EN VOORSPELBAAR BELEID, GERICHT OP DE LANGE TERMIJN

Werknemers, ondernemers en burgers moeten weten waar zij aan toe zijn. Consistent beleid stelt ondernemers 

in staat om te investeren in de kansen die zij zien zonder dat zij bang hoeven te zijn dat de spelregels tussen-

tijds worden veranderd. De stip op de horizon is nodig om doorbraakinnovaties echt van de grond te krijgen. 

Ondernemers die gebruik maken van innovatieregelingen willen de zekerheid dat zij gedurende de hele peri-

ode tegen dezelfde voorwaarden hun investering kunnen inzetten. Hierbij hoort ook op fiscaal terrein een lange 

termijn planning.

DEEL V - VERANTWOORDING:

Nederland heeft in de periode tot aan 2007 boven haar stand geleefd. In tijden van economische voorspoed 

zijn de aardgasbaten consumptief besteed, is de staatsschuld ongemoeid gelaten en zijn verregaande hervor-

mingen in de zorg en sociale zekerheid uitgesteld.

De voorspoed van de jaren ‘90 en de beginjaren van de twintigste eeuw is op dit moment ver weg. Om dezelf-

de groeicijfers te bereiken zullen we de economie structureel moeten hervormen en investeringsmaatregelen 

moeten uitvoeren. De loonkosten voor werkgevers moeten omlaag, financiering moet weer bereikbaar worden 

en investeringen in energie, zorg en innovatie zijn onvermijdelijk. Zoals beschreven zullen we in het jaar 2015 

een bedrag van 3 miljard moeten bezuinigen. Vervolgens wordt er in de periode 2016-2018 een bedrag van  

1,5 miljard bezuinigd.

De grote uitgavenposten van de overheid liggen vast in de zorg (27% van de begroting) en de sociale zeker-

heid (29% van de begroting). De Miljoenennota voor het jaar 2015 voorziet dat de uitgaven in de zorg verder 

zullen stijgen met 1,2 miljard euro en de uitgaven voor het arbeidsmarktbeleid met 5,5 miljard.

Deze situatie is op de langere termijn onhoudbaar. Als de economische groei tegenvalt en de werkloosheid 

blijft stijgen, zullen deze uitgaven niet gedekt kunnen worden met belastinginkomsten. Werkgevers zullen ook 

niet in staat zijn om hogere premielasten voor de Zorgverzekeringswet en de Werknemersverzekeringen te 

dragen.

1 - CONCRETE BEZUINIGINGSKEUZES IN DE SCHADUWBEGROTING.

Concrete bezuinigingen moeten zich richten op de uitgaven in de zorg, in het arbeidsmarktbeleid en door het 

inperken van de rondpomp-economie.

Een zeer uitgebreid systeem van toeslagen is reeds ingericht. Hierdoor krijgt een totaal van 80% van de Neder-

landers een toeslag in enigerlei vorm (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag). In deze rondpompeconomie van 

toeslagen gaat een bedrag om van 14,8 miljard euro. Het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen26 heeft 

reeds gewezen op de omvang van dit toeslagensysteem en gepleit voor hervormingen. Een goed beeld van de 

omvang van de toeslagen wordt weergegeven in figuur 13.

Figuur 13: Overzicht toeslagen volgens Miljoenennota en Prinsjesdagstukken 2014 en Schaduwbegroting 2015.

26  EINDRAPPORT COMMISSIE INKOMSTENBELASTING, 2013.
 HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/NIEUWS/2013/06/18/COMMISSIE-VAN-DIJKHUIZEN-LAGERE-BELASTINGTARIEVEN-MET-EEN- HELE-LANGE-EERSTE-SCHIJF-MINDER-AFTREKPOSTEN-EN- 
 EENVOUDIGER-TOESLAGEN-LEIDEN-TOT-MEER-BANEN.HTML

 2013 2014 2015 Schaduwbegroting 2015 2016 2017

Huurtoeslag 2.8 3.0 3.2 2.7  3.4 3.6

    (-0.5 mld)

Zorgtoeslag 4.8 4.1 4.5 4.0  4.3 4.6

                                       (-0.5 mld)

Kinderopvangtoeslag 2.0 2.0 2.1 2.1  2.1 2.2

Kindregelingen  4.2 4.2 5.0 5.0  4.8 4.6

(Kinderbijslag / 

kindgebonden budget)

Totaal 13.8 13.3 14.8 13.8  16.6 15
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Het is onvermijdelijk dat er een keuze gemaakt wordt in de uitgaven voor de zorg. Burgers zullen ofwel indivi-

dueel meer moeten gaan bijdragen in de vorm van premies, ofwel voorzieningen zullen deels naar een aanvul-

lend pakket gaan, waarbij dan de keuzevrijheid van de patiënt voorop staat. Nederland kan trots zijn op het 

algemene niveau van de gezondheidszorg. De pijnlijke constatering is echter dat dit systeem niet houdbaar is in 

haar huidige vorm.

In het arbeidsmarktbeleid is een zelfde trend zichtbaar. Ondanks de recente aanpassingen in de WW is het niet 

mogelijk om het huidige uitgavenpatroon te handhaven. Het is voorzien dat vanaf 1 januari 2016 de WW uitke-

ring in stappen wordt teruggebracht tot 2 jaar in 2019. Om de begroting weer in evenwicht te krijgen zal het 

zeer waarschijnlijk noodzakelijk zijn om ook de hoogte van de WW-uitkering te verlagen.

2 - AFBOUWEN AFHANKELIJKHEID AARDGASBATEN.

De aardgasbaten (11,9 miljard per jaar) worden in Nederland al tientallen jaren op consumptieve wijze besteed 

in de begroting. Het Schaduwkabinet constateert, dat deze baten binnen afzienbare tijd op zullen raken. Zij 

acht het op de huidige voet verdergaan van dit consumptief besteden van de aardgasbaten dan ook onverant-

woord.

Voor de opwekking van elektriciteit is Nederland voor 63% afhankelijk van aardgas. Gemiddeld genomen is dit 

in de Europese Unie slechts 24%. Het aandeel hernieuwbare energie in de opwekking van elektriciteit is in Ne-

derland 11%. Hiermee loopt Nederland ver achter op het Europees gemiddelde van 25%27. Wanneer volgens 

schattingen rondom 2040 een einde komt aan deze inkomsten, moet er op tijd worden afgeboekt. Als er na 

2018 weer enigszins financiële ruimte ontstaat, zal de tering naar de nering moeten worden gezet.

Het Schaduwkabinet zou het liefst al in deze Schaduwbegroting voor 2015 beginnen met het geleidelijk afbou-

wen van de afhankelijk van de aardgasbaten. Gezien de huidige economische situatie en het prille herstel is hier 

geen ruimte voor. Op dit moment is het belangrijker om kleine ondernemers lucht te verschaffen en de financi-

ele ruimte die er is in te zetten voor groei. Zodra de economie verder aantrekt zal er begonnen moeten worden 

met een bezuinigingsagenda om uiteindelijk niet meer afhankelijk te zijn van de gasbaten. Het Schaduwkabinet 

wijst erop dat hoe langer gewacht wordt met het inzetten van deze bezuinigingen hoe zwaarder de bezuinigin-

gen uiteindelijk zullen vallen op de economie.

3 - TERUGDRINGEN STAATSSCHULD.

De begroting moet zo conservatief mogelijk worden opgesteld. Binnen enkele jaren moet sluitend begroten 

weer de norm worden. Het jaarlijks incalculeren van een tekort van 3% tekort kost Nederland op de lange 

termijn veel geld. De staatsschuld en hiermee gepaarde rentelasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen, de 

aardgasvoorraad raakt op.

De voorjaarsnota van 2014 anticipeert op een groei van 0,75 procent over het jaar 2014. Dit staat in schril con-

trast met de scherpe daling in de eerste kwartalen van 2009 en de tweede dip in 2012-2013.

Prille economische groei zal in de routekaart van deze Schaduwbegroting ook leiden tot meevallers op de be-

groting. Een groei van één of enkele procenten zal al leiden tot substantiële meevallers waarbij ook de ruimte 

ontstaat om de staatsschuld terug te dringen.

De meevallers die volgen uit een aantrekkende groei van het bbp zullen moeten worden aangewend voor het 

terugdringen van de staatsschuld. In het jaar 2014 hebben we 20 miljard euro teveel uitgegeven. Volgens de 

Miljoenennota 201428 komt de staatsschuld voor het jaar 2014 hiermee uit op 466 miljard euro, corresponde-

rend met 76,1% van het bbp. De redenen voor het terugdringen van de staatsschuld zijn tweeledig en worden 

hieronder uiteengezet.

Ten eerste betalen we in het jaar 2014 8,9 miljard euro aan rentelasten. Het is voorzien dat dit bedrag zal 

stijgen tot 11,1 miljard euro in 2017. Dit is meer dan de uitgaven aan het basisonderwijs en meer dan 2 keer 

zoveel als de gehele begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Deze uitgaven kunnen dus niet wor-

den aangewend voor duurzame investeringen en sterken de noodzaak om te bezuinigen volgens bovenstaand 

beschreven stappenplan. Vervolgens kunnen de eventuele meevallers volledig worden aangewend voor het 

stimuleren van groei.

Ten tweede heeft Nederland zich in de context van de Europese Monetaire Unie verplicht om de totale staats-

schuld niet verder te laten oplopen dan 60% van het bbp. Hierboven is een land verplicht om – op sanctie 

van boetes – economische hervormingsplannen te overleggen aan de Europese Commissie. Voor Nederland 

betekent dit dat de staatsschuld teruggebracht moet worden van 354 miljard euro naar 279 miljard euro. Dit 

betekent dat Nederland op de korte termijn 75 miljard euro zal moeten afbetalen.

Onderstaand worden de effecten van de Schaduwbegroting schematisch weergegeven. De volgende delen van 

de Schaduwbegroting zullen per pijler de specifieke maatregelen uiteenzetten.

Figuur 14: Overzicht Staatsschuld

   

27 HTTP://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/ENERGIE/DOCUMENTEN-EN- PUBLICATIES/BROCHURES/2012/11/05/CIJFERS-ENERGIE.HTML 28 DE VOORJAARSNOTA 2014 SCHETST EEN LICHT POSITIEVER BEELD WAARBIJ DE STAATSSCHULD UITKOMT OP 455 MILJARD EURO, CORRESPONDEREND MET 73,9 PROCENT BBP. DIT  
 VERANDERT NIETS AAN DE NOODZAAK OM ZO SNEL MOGELIJK DE BEGROTING OP ORDE TE BRENGEN. HET KAN WEL BETEKENEN DAT DE MEEVALLERS EERDER AANGEWEND KUNNEN  
 WORDEN VOOR HET TERUGBRENGEN VAN DE STAATSSCHULD EN ECONOMISCHE INVESTERINGEN.
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