
   

 

DE TERING NAAR DE NERING ZETTEN 

  

Terwijl de politiek in de Tweede Kamer nog druk discussieert over de plannen van het kabinet, hebben wij 

onderstaand ons standpunt over de kabinetsplannen duidelijk voor u uiteengezet. 

  

Verstandige begroting 

De grote landelijke Ondernemingsorganisaties vinden de begroting voor 2010 onder de economisch zeer 

moeilijke omstandigheden 'verstandig'. De lasten voor ondernemingen blijven per saldo gelijk. De 

kredietverlening blijft een punt van zorg. Deze mag het prille herstel niet in de weg staan. Ook moet de 

bouw sector meer steun krijgen. 

  

Voorzichtig economisch herstel mag niet worden gesmoord 

Het kabinet moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat het zeer voorzichtige economisch herstel niet 

wordt gesmoord door stokkende kredietverlening. De door het kabinet aangekondigde verruiming van 

garantieregelingen is daarom een goede zaak. Door institutionele beleggers te betrekken kan de ruimte 

voor kredietverlening verder worden vergroot.  

  

Meer geld beschikbaar voor de bouw 

De inzakkende bouw en het daarmee gepaard gaande banenverlies zijn schadelijk voor de hele economie. 

Om het tij te keren moet méér geld beschikbaar komen, zowel publiek als privaat. De drie grote 

ondernemingsorganisaties (MKB, VNO NCW en LTO) zetten vraagtekens bij de effectiviteit van de 

kabinetsinspanningen om de nieuwbouwsector te ondersteunen. Ze zijn wel tevreden met het verlaagde 

btw-tarief voor schilder- en stukadoorwerk aan woningen jonger dan 15 jaar, maar missen een algemene 

btw-maatregel die alle onderhoud stimuleert. 

  

Maatregelen omtrent liquiditeit 

Positief zijn de maatregelen om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Dat is essentieel voor 

ondernemingen om in deze zeer moeilijke tijden te kunnen blijven ondernemen. De combinatie van 

willekeurige afschrijving en verruiming van de verliesverrekening levert ondernemingen de komende twee 

jaar 2,4 miljard euro aan liquiditeit op. 

  

Minder belasting over winst uit innovaties 

Zij zijn zeer ingenomen met de vorming van een zogenoemde 'innovatiebox'. Hierdoor betalen 

ondernemers minder belasting over winsten die worden behaald uit innovaties. Dat is goed voor de 

versterking van de kenniseconomie. Dat geldt ook voor de verruimde tegemoetkoming in de loonkosten 

van onderzoekers (WBSO). 

  

Goede maatregelen voor het ondernemerschap 

Tevreden zijn wij over de maatregelen met betrekking tot ondernemerschap, zoals het voortzetten van de 

zelfstandigenaftrek. Het afschaffen van het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling en het verhogen 

van deze vrijstelling zijn belangrijk om winstgevende ondernemingen verder te stimuleren. De voorstellen 



voor DGA's zorgen er onder meer voor dat de bedrijfsopvolging makkelijker kan plaatsvinden zonder dat 

het vermogen van ondernemingen hoeft te worden aangesproken. Dit is goed voor de continuïteit van deze 

ondernemingen. 

  

Geen lastenverzwaringen, wel investeringen 

Wij juichen het toe dat het kabinet nu al start met de discussie over het op orde brengen van de 

overheidsfinanciën. De ondernemingsorganisaties pleiten voor maatregelen die de economische structuur 

versterken. Dus geen lastenverzwaringen voor ondernemingen, maar wel investeringen in wegen en kennis 

en een stevige hervorming van de publieke sector. 

 

Tot zover onze kijk op de miljoenennota. Verder in deze nieuwsbrief vier informatie- cq. 

netwerkbijeenkomsten alwaar wij u graag voor uitnodigen. Netwerken is natuurlijk essentieel in het zaken 

doen maar ook het opdoen van kennis kan voor u een concurrentievoordeel scheppen. Zorg dus dat u 

aanwezig bent bij de bijeenkomsten welke voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn! Daarnaast een 

bericht over de campagne tegen hartziekten bij werknemers welke inmiddels van start is gegaan en de 

huidige stand van zaken rondom de werkgelegenheid in het mkb. 

Bezoek dé MKB stand op de B2Bdagen 

Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol is aanwezig op de B2B-dagen Haarlemmermeer regio Schiphol op 14 

en 15 oktober. U als ondernemer kunt als bezoeker dan wel standhouder uiteraard niet ontbreken op deze 

groots opgezette beurs voor ALLE ondernemers uit Haarlemmermeer. Mocht u in de gelegenheid zijn om 

de beurs te bezoeken neem dan vooral ook een kijkje op onze stand alwaar wij graag verder kennis met u 

maken en u alle vragen over onze vereniging kunt stellen. 

 

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief omtrent deze beurs en het interessante programma op beide 

beursdagen. 

  

Krimp van werkgelegenheid in het mkb 

  

Onderzoek van het EIM, uitgevoerd in opdracht van MKB-Nederland, laat een verlies van 67.000 banen dit 

jaar in het mkb zien. Een krimp van 1,5 procent van de werkgelegenheid. In 2010 stijgt dit percentage 

zelfs naar 4,75 procent, wat een verlies van 135.000 banen met zich meebrengt. Verklaring is het 

achterblijven van de arbeidsproductiviteit bij de loonontwikkeling. 

  

Lees meer... 

  

Campagne tegen hartziekten bij werknemers van start gegaan 

  

Productiviteitsverlies als gevolg van hartziekten bij werknemers kost het bedrijfsleven jaarlijks circa twee 

miljard euro. Een ondernemer heeft daarom het liefst gezonde werknemers in dienst. De campagne ‘Hart 

voor de Zaak’, welke deze week is gestart, zal de vitaliteit en motivatie op de werkvloer in Nederland gaan 

stimuleren.  

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de doelstellingen van ‘Hart voor de Zaak’, een initiatief van 

de Vrienden van de Cardiologie en diverse andere organisaties in Nederland. Als bedrijven de zogenaamde 

‘heartcase’ aanschaffen, ondersteunen zij de campagne. Zij ontvangen dan onder andere een apparaat om 

het hart weer in ritme te brengen, een training hiervoor en membercards voor kortingen in fitnesscentra. 

Kijk voor meer informatie op www.hartvoordezaak.nu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/1a.%20B2B_Nieuwsbrief_September.pdf
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De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 

  

De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer is een prestigieuze zakenprijs voor het gehele 

bedrijfsleven uit Haarlemmermeer. 

Ook u kunt zich kandidaat stellen voor De Grote Ondernemersprijs van Haarlemmermeer. Om tot een 

eerste selectie van nominees te komen verzoekt de jury commissie u de vragenlijst voor 15 oktober a.s. 

retour te mailen naar: info@meerbusiness.nl. 

 

Lees verder... 

  

4 & 5 november: Zakenfestival Amsterdam 

  

Het Zakenfestival Groot-Amsterdam is een promotiecampagne voor succesvolle ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf (MKB) in de regio Groot-Amsterdam. Het hoogtepunt van deze campagne is een 

tweedaags ondernemersevenement op 4 en 5 november 2009 in de RAI Amsterdam: het Zakenfestival. 

 

Het dagprogramma van het Zakenfestival Groot-Amsterdam staat bol van de inspirerende activiteiten en 

netwerkmomenten. Denk hierbij aan een gezamenlijk ochtendprogramma waar topsprekers als Robert 

Benninga en Hein Vergeer hun kennis aan u overdragen. Maar ook een volledig verzorgde lunch op het 

Business Plaza waarbij u nieuwe contacten legt en zo uw netwerk vergroot. Het volledige programma is te 

vinden op http://www.ondernemerscongres.nl 

 

Met het Ondernemers Congres gaat u vooruit. In één dag doet u veel inspiratie en ideeën op. U ontmoet 

interessante collega-ondernemers, zodat u na deze dag kunt terugvallen op een groter en sterker netwerk. 

U bent er toch ook bij?! 

  

Uitnodiging Ondernemersfondsen: (in) uw eigen belang 

  

U heeft vast gehoord en gelezen over ondernemersfondsen. De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft 

gemerkt dat het zelfs voor goed ingewijden in dit onderwerp lastig is alles te overzien. Want er zijn drie 

soorten fondsen, namelijk de BIZ, de reclameheffing en de OZB. Hoe de fondsen ook heten, het gaat 

natuurlijk om de financiële mogelijkheden om winkelstraten, winkelgebieden of bedrijventerreinen te 

verbeteren. Door zo'n fonds kan de omgeving voor ondernemers en klanten kwalitatief beter, veiliger en 

dus aantrekkelijker worden. 

 

Lees verder... 

  

7 oktober: MeerBorrel 'van, voor en door ondernemers' 
  

·         Bent u al tijden op zoek naar een specifiek product of dienst? 

·         Heeft u een prangende vraag voor meerdere vakspecialisten? 

·         Wilt u in een ongedwongen sfeer uw verhaal delen met startende ondernemers? 

·         Spreekt uw ondernemersvereniging de juiste doelgroep aan? 

  

Beantwoordt u  een van bovenstaande vragen met ‘ja!’ dan is MeerBorrel, georganiseerd door een van uw 

mede MKB-leden, een evenement welke u zeker niet mag missen! 

 

Lees verder... 

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt u dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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