
M I J N B E D R I J F
Politiek ruziet over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Ondernemers in Haags vizier 

door door Arnoud Breitbarth en Marijn Jongsma 
AMSTERDAM - Over één punt zijn  alle politieke partijen het eens, zo bleek tijdens het 
Telegraaf Ondernemersdebat: het midden- en kleinbedrijf zorgt dat de economie er weer 
bovenop komt. Maar hoe moet het mkb gestimuleerd worden? Daarover  verschillen de 
politici fors van mening.  

 

Tijdens het Telegraaf Ondernemersdebat doen de mkb-woordvoerders van vijf grote 
partijen zo hun best om zieltjes te winnen, dat verschillende ondernemers in de zaal 
verzuchten: "Het lijkt wel alsof alle politieke partijen opkomen voor het mkb."  

Het tegengestelde is waar, roept Ton Elias (VVD). "Kijk naar  wat de linkse partijen 
bijvoorbeeld willen: die dwingen zzp'ers, zelfstandigen zonder personeel, in een 
werknemerskeurslijf. Ze mogen hun eigen tarieven niet concurrerend stellen en worden 
verplicht om  arbeidsongeschikt-heids- en pensioenvoorzieningen af te sluiten. Maar  
zzp'ers zijn vrije jongens en meisjes, die moeten dat zelf kunnen bepalen."  

"Arbeidsongeschiktheid is wat ons betreft een menselijk  risico, geen ondernemersrisico", 
zo verdedigt Pauline Smeets (PvdA) haar standpunt. Daarin wordt ze bijgestaan door 
SP'er Sharon Gest-huizen: "Het is wel zo sociaal om arbeidsongeschiktheid collectief 
aan te pakken."  

D66 vindt dat maar raar, vertelt Kees Verhoeven. "Zzp'ers geven aan dat ze het niet 
willen, maar jullie zeggen: we doen het toch."  

Demissionair minister van Financiën, Jan Kees de Jager van het CDA: "We hadden in 
het verleden de wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. Dat was een crime, ik heb daar 
zelf als ondernemer veel last van gehad. De acceptatie bij verzekeraars is nu niet 
optimaal, maar we moeten niet denken dat we dat als overheid beter en voordeliger 
kunnen."  

Gesthuizen geeft, na vragen uit de zaal, toe dat het SP-programma onduidelijk is over 
zzp'ers. "We willen niet dat de opdrachtgevers van alle zzp'ers sociale premies moeten 
afdragen, het gaat ons alleen om markten waar veel schijnzelfstandigheid is, zoals de 
post- en zorgsector."  

CDA, D66 en de VVD pleiten voor een een versoepeling van het ontslagrecht, SP en 
PvdA zijn daar tegen. "Bij de stemwijzer staat dat het CDA daar óók tegen is", zo luidt 
het VVD-verwijt aan De Jager. "U manipuleert de kiezer!" De CDA -man: "Ik beloof u, en 
dat staat ook in ons programma, dat we het ontslagrecht versoepelen. Daardoor neemt 
het aantal banen toe."  

Verhoeven valt hem bij: " Ondernemers durven hun vacatures nu niet buiten te zetten, 
omdat ze vrezen dat ze nooit meer van iemand af kunnen komen als het slecht gaat."  

Regeldruk  

Dat de regeldruk onvoldoende is aangepakt de afgelopen jaren, daarover is iedereen het 
eens. De Jager wordt fors aangevallen door Elias: "U had 25% minder regeldruk belooft, 
maar u bent slechts blijven steken op 11%."  

De bewindsman verdedigt: "De grootste reductie zou komen in het laatste kabinetsjaar." 
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Er ligt nog een schone taak voor een volgende regering, beamen alle partijen. In ieder 
geval, zo wordt van links tot rechts betoogd, moeten alle auteursrechtenclubs 
gezamenlijk slechts één nota gaan sturen. Daarmee wordt een van de meest tastbare 
ergernissen - de vele brieven van clubs als Buma/Stemra, Videma en Reporecht - 
weggenomen. Smeets: "De branche heeft zelf wel een stapje gezet, maar dat is volstrekt 
onvoldoende."  

Belasting  

De SP wil de vennootschapsbelasting (vpb) verlagen voor bedrijven die tot ongeveer € 
1,5 miljoen winst maken. Dat doet de partij door 20% te heffen over de eerste € 900.000 
winst. Daarna gaat het tarief omhoog naar 30%. De Jager noemt een verhoging 
onverstandig omdat dat bedrijven naar het buitenland jaagt. Hij wijst op de innovatiebox 
(waar bedrijven 5% belasting betalen over uit innovatie behaalde winsten). Het CDA stelt 
een vermogensaftrek voor, die nog voor een belastingverlaging  van totaal € 1,3 miljard 
zorgt.  

Elias pleit voor een verlaging van 1% van het vpb-tarief naar 24,5%. "We willen naar 
20%, maar dat kan de schatkist momenteel niet aan." PvdA en D66 zien geen ruimte om 
de vpb te verlagen. Wel steunen ze de VVD in het streven het 'fiscaal trapezewerk' van 
multinationals te stoppen, die nu door mazen in de wet minder belasting betalen.  

Innovatie  

Alle partijen hechten veel waarde aan innovatie in het mkb. D66 pleit voor bundeling van 
subsidies en wil net als het CDA (universitaire) kennis beter beschikbaar maken voor 
ondernemers. De VVD wil snoeien in het ambtenarenapparaat en  subsidies waarvan niet 
is aangetoond dat ze werken. "Maar de subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk (de 
wbso, red.) verhogen we", aldus Elias, die op dat laatste punt het CDA en de PvdA aan 
zijn zijde vindt. De SP pleit - als enige - voor een nationale investeringsbank en wil de 
wbso toegankelijk maken voor zzp'ers.  
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