
KONINKLIJKE MKB NEDERLAND 
Regiokantoor Noord-Holland 

Basisweg 61c 

1043 AN AMSTERDAM 

Tel: 020 – 44 867 21 

Fax: 020 – 44 867 30 

 
 

 

Persbericht 
 

Aan:   De Redactie 

Van:   MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum:  17 september 2008    

 
Lobby MKB-Nederland werpt vruchten af: kabinet kiest voor ondernemer 

 

Het vierde kabinet-Balkenende van CDA, PvdA en Christenunie lijkt ineens het beste voor te hebben 

met het ondernemerschap. Verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de lijfrente-

aftrek, vermindering van de WW-premie voor werkgevers, een soepeler btw-aangiftebeleid en lagere 

zorgkostenpremies zijn lang gekoesterde wensen van MKB-Nederland die in 2009 in vervulling gaan, 

als de Tweede Kamer geen roet in het eten strooit.  

 

Met deze en andere door de regering aangekondigde maatregelen werpt het intensieve lobbywerk van 

MKB-Nederland en dus de regionale MKB Haarlemmermeer-Schiphol vereniging zijn vruchten af. 

Directeur-grootaandeelhouders betalen voortaan 20 procent belasting over de eerste € 250.000 winst. 

Nu is dat nog over de eerste € 40.000 euro. Daarboven is het aanzienlijk meer. MKB-Nederland 

kwalificeert dit als een flinke verlaging van de vennootschapsbelasting. Daar staat tegenover dat de 

winstvrijstelling voor zelfstandigen iets omhooggaat van 10 naar 10,7 procent, maar de 

zelfstandigenaftrek blijft behouden; het had niet veel gescheeld of dit fiscale instrument was 

gesneuveld. Stevig lobbywerk van voorzitter Loek Hermans voorkwam dit.  

 

Positief is ook dat de aftrekmogelijkheid van lijfrentepremies groter wordt. De basis voor de 

berekening gaat omhoog van zo’n € 100.000 naar € 150.000. Het deel dat werkgevers aan WW-premie 

voor personeel moeten betalen, daalt volgend jaar van 4,75 naar 4,25 procent. Werknemers betalen in 

het geheel geen WW-premie meer. Voor de koopkracht en een verantwoorde loonontwikkeling is dat 

een goede zaak, vindt MKB-Nederland, die hier al jaren op heeft gehamerd. Het schrappen van het 

werknemersdeel maakt bovendien de weg vrij naar invoering van een loonsomheffing, die de 

belastingaangifte sterk vereenvoudigt.  
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Voorts krijgt een grotere groep ondernemers de gelegenheid om de verplichte btw-aangifte voortaan 

per kwartaal te doen in plaats van maandelijks. Het maximum bedrag waarvoor dit geldt, wordt ruim 

verdubbeld van € 7.000 naar € 15.000.  

 

Speerpunt van Hermans’ lobbywerk sinds najaar 2007, verlaging van de zorgkostenpremies voor 

werkgevers, is ook door het kabinet overgenomen. Eerder al werd bekend dat hiermee een 

lastenverlaging van € 500 miljoen is gemoeid in 2009.  

 

Kritiek op de Miljoenennota heeft MKB-Nederland natuurlijk ook: evenals vorig jaar is de inspanning 

die het kabinet zich wil getroosten om de files aan te pakken, volstrekt onvoldoende. Minister Eurlings 

van Verkeer trekt er geen cent extra voor uit en dat is ongehoord.  

Een tweede pijnpunt is de nog steeds groeiende administratieve lastendruk die de overheid creëert. 

Meer ambtenaren betekent meer regels, voorschriften en procedures. Behalve een bescheiden 

loonontwikkeling (inflatieniveau) is in 2009 een trendbreuk echt noodzakelijk op dit terrein, wil het 

Nederlandse welvaartsschip niet vastlopen op de zandbank van de bureaucratie. Juist MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol maakt zich hiervoor sterk een heeft een top-12 prioriteitenlijst gestuurd 

naar de gemeente waarbinnen 12 merkbare maatregelen worden uiteengezet welke direct voor de 

lokale ondernemer voelbaar zijn. De boodschap van deze top-12 voor de gemeente Haarlemmermeer 

is helder: neem deze maatregelen over, daar merkt het mkb écht iets van! 

Over het geheel is MKB Haarlemmermeer-Schiphol ook zeer tevreden met de gepresenteerde 

maatregelen binnen de miljoenennota. “De genoemde maatregelen zullen bijdrage aan een beter 

ondernemersklimaat in Nederland maar zeker ook binnen de Haarlemmermeer-Schiphol regio” 

volgens regiomanager Fabian Nagtzaam. “Echter moeten ondernemers niet stil zitten en zich binnen 

de regio nog sterker verenigingen. Alleen dan kan het bedrijfsleven als geheel een vuist maken tegen 

maatregelen die het ondernemersklimaat wel aantasten. Nagtzaam roept dan ook alle mkb’ers binnen 

Haarlemmermeer op om lid te worden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol om gezamenlijk 

bijvoorbeeld de lastendruk te bestrijden”. MKB-Nederland zal in november de meest mkb 

vriendelijkste gemeente bekend maken. Ondernemers die op deze verkiezing invloed willen uitoefenen 

kunnen via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl een enquête invullen waaruit blijkt hoe men over zijn 

of haar gemeente denkt op het op het gebied van maatregelen richting het mkb. De prijs dient als 

stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol is benieuwd hoe haar gemeente binnen de enquête naar voren komt. 
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