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Werken moet veel meer lonen dan nu het geval is. Ook als je besluit om meer te gaan werken of als je bijvoorbeeld meer gaat verdienen
na een promotie, moet je dat merkbaar in jouw portemonnee terugzien. Daarom willen wij de belasting fors verlagen voor iedereen die
werkt. Ook ouderen komen wij tegemoet met een gerichte belastingverlaging. Door gelijktijdig ook de lasten op arbeid te verlagen, wordt
het aannemen van personeel voor ondernemers goedkoper. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om mensen in dienst te nemen. Deze
gecombineerde belastingverlaging zal de werkgelegenheid stimuleren. Om bedrijven in Nederland te houden en meer bedrijven hier
te krijgen, willen wij de vennootschapsbelasting verlagen. Op die manier kunnen we de concurrentie met omringende landen aan blijven
gaan en banen in Nederland behouden. Een lage vennootschapsbelasting is ook gunstig voor Nederlandse ondernemers: zij krijgen
zo meer ruimte om te investeren in hun eigen onderneming.

De Europese interne markt is een van de grootste ter wereld. Daardoor kunnen onze ondernemers hun producten en diensten vrij aanbieden en verkopen. Dat is een
groot goed, want het levert Nederland veel banen en welvaart op. Voor een goed vestigingsklimaat moet de Europese interne markt verder worden versterkt. Wat we in
Nederland beter zelf kunnen, blijven we ook zelf doen. Brussel moet zich in ieder geval niet bemoeien met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg, wonen,
ruimtelijke ordening, belastingen en uitkeringen.

De concurrentie tussen landen moeten we zien te doorbreken door te werken aan een harmonisatie van de grondslag van de vennootschapsbelasting en het invoeren van
minimumtarieven.

Zeer vermogenden, bedrijven en vervuilers gaan meer belasting betalen.
Geen standpunt.

Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU.

De inkomstenbelasting voor middeninkomens en lagere inkomens gaat omlaag. Voor de hoogste inkomens voeren we een vijfde schijf in
van 65 procent; dat is voor inkomsten vanaf 150.000 euro. Het belastingsysteem moet eenvoudiger worden. De vennootschapsbelasting
in EU-landen wordt steeds verder verlaagd om met elkaar te concurreren, we moeten stoppen met deze race-to-the-bottom.

Start-ups en scale-ups zijn de bakermat van innovatie. Om Nederland nog interessanter te maken voor startende innovatieve ondernemingen, willen wij de gebruikelijkloonregeling voor start-ups langjarig verlagen. Dit verlaagt de belastingdruk voor startende bedrijven, waardoor er meer ruimte ontstaat om te investeren in de groei van de
onderneming. Ook willen we het aantrekkelijker maken om loon uit te betalen in aandelen, zodat een start-up die nog geen winst maakt het personeel in de toekomst
toch passend kan belonen voor het harde werk. Bestaande innovatieregelingen zijn vaak ingewikkeld om aan te vragen. Hiervoor schakelen ondernemers vaak adviesbureaus in, waardoor innovatiegeld onnodig verloren gaat. Wij willen innovatieregelingen daarom versimpelen, zodat ondernemers ze makkelijker zelf kunnen aanvragen.
Daardoor komt het beschikbare innovatiebudget ook echt ten goede aan innovatie.

Geen standpunt.
Geen standpunt.

We zetten ons in voor eerlijke handel, tot wederzijds voordeel. Daarom zijn we mordicus tegen de invoering van TTIP, CETA en andere vrijhandelsverdragen die onze
democratie ondermijnen en vooral gunstig zijn voor multinationals.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Europese wetgeving is voor ons leidend. Nationale wetgeving die strenger is dan de Europese benadeelt onze ondernemers en wordt daarom zo veel mogelijk vermeden.
De open grenzen voor werknemers en diensten in Europa hebben niet alleen voordelen. Op de arbeidsmarkt is sprake van oneerlijke concurrentie door goedkopere
arbeidskrachten uit andere lidstaten, die hier ónder de CAO-voorwaarden aan het werk gaan. Dit pakt slecht uit voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en
voor ondernemers die zich wel aan de regels houden. Wij willen daarom een strengere aanpak van bedrijven die de Europese regels voor het vrije verkeer stelselmatig
ontduiken, meer controles en zwaardere sancties voor overtreders. Het nieuwe kabinet moet zich in Europa sterk maken voor een aanpassing van de zogeheten detacheringsrichtlijn, waarbij de detachering wordt gemaximeerd tot zes maanden en een stapeling van detacheringen onmogelijk wordt gemaakt. Als belangrijk exporterend land mag
eigen wet- en regelgeving voor ondernemers niet leiden tot oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt.

Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan universiteiten, ondernemers en overheid vergaand samenwerken. Die samenwerking is niet vrijblijvend en
niet gratis. Daarom reserveren wij structureel substantiële middelen voor investeringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook substantieel
aan bijdraagt.

Geen standpunt.

Het heffen van belasting moet worden geharmoniseerd door de introductie van een eenduidige basis voor belastingheffing: de zogenaamde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op een Europees niveau (CCCTB). Het vrij verkeer van diensten, van juridische diensten tot verzorging, is in de
praktijk nauwelijks ‘vrij’ te noemen en ook de markt voor energie of digitaal ondernemerschap schiet tekort. Er is nog heel veel welvaart en werk te creëren door barrières weg
te nemen. D66 wil dat Nederland in Europa vooroploopt in het versterken van de interne markt. Daarom werken we met Europa aan het bevorderen van concurrentie,
het terugdringen van regeldrukte en het vereenvoudigen van grensoverschrijdend vervoer en werken over de grens.

Wij investeren in innovatie en groene ondernemers om zo uitdagingen als klimaatverandering en het energievraagstuk te veranderen in kansen. Wij nemen knellende
regelgeving weg en de overheid koopt duurzaam in.

Verlaag de belasting op arbeid. Er komen twee tarieven: een basistarief van 35 procent voor inkomen tot € 70.000 en een tarief van
49 procent voor het inkomen daarboven. Alle aftrekposten worden aftrekbaar tegen het basistarief. Inkomen uit vermogen en inkomen uit
arbeid worden op dezelfde manier behandeld.

Behoudt de euro, maar niet ten koste van alles. Landen die stelselmatig niet voldoen aan de criteria voor de gemeenschappelijke munt moeten de eurozone verlaten.
Wij willen geen Europees economisch bestuur, maar wel een Europese handhavingsautoriteit die toeziet op de naleving van de begrotingsregels. Geen Europese minister van
Financiën, maar wel meer democratische controle van de Eurogroep. De koppeling tussen de Europese Monetaire Unie en de EU wordt losgelaten. Er komen Europese afspraken
over het betalen van belasting door bedrijven: belasting wordt betaald waar winst wordt gemaakt of inkomen verkregen.

Investeer in onderzoek en innovatie. Er komt een effectief innovatiebeleid, met name gericht op maatschappelijke uitdagingen zoals een circulaire economie, verantwoorde
voedselvoorziening en betaalbare zorg. Er komen financiële regelingen en kredietmogelijkheden voor het mkb.

De inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens omlaag. De hoogste inkomens gaan meer bijdragen. Directeur-grootaandeelhouders krijgen minder mogelijkheden om winsten lange tijd onbelast te laten; inkomen en vermogen in box 2 van het belastingstelsel
worden zwaarder belast. Om de solidariteit tussen arm en rijk te vergroten worden de zorgkosten gedeeld via progressieve belastingen.
Vennootschapsbelasting moet omhoog.

Nederland wordt koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stellen strenge eisen voor leefbare lonen, veilige arbeidsomstandigheden en
milieuzorg in productielanden. We dwingen meer transparantie af over de hele productieketen, van grondstoffenwinning tot afvalverwerking.

De lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale
vlaktaks. Het belastingstelsel moet weer gezinsvriendelijk worden. Gezinsdraagkracht wordt uitgangspunt van het belastingstelsel:
gewoon beide inkomens bij elkaar optellen en delen door twee (splitsingsstelsel). Zowel het aantal volwassenen als het aantal kinderen
weegt mee. Het aantal volwassenen wordt meegenomen via een draagkrachtkorting en het aantal kinderen via de ‘kindregelingen’.

Belastingheffing vindt plaats waar kosten en winst worden gerealiseerd. Ondernemers die via allerlei fiscale constructies de opbrengst en winst zodanig verschuiven dat
er uiteindelijk geen belasting meer hoeft te worden betaald, moeten worden tegengehouden. Belangrijke randvoorwaarden: individuele lidstaten blijven gaan over hun eigen
belastingtarieven, en de plannen mogen niet leiden tot een verhoging van ondernemerslasten of oneerlijke concurrentie.

Geen standpunt.

Voor innovatieve starters en bedrijven die innovaties willen ontwikkelen en op de markt willen brengen is het vaak lastig om financiering te vinden. Daarom is extra geld
voor het Innovatiefonds Mkb+ nodig en moet er een nieuwe regeling voor ‘durfkapitaal’ komen. Een deel van het budget voor de topsectoren en de WBSO (Wet bevordering
speur- en ontwikkelingswerk) kan hiervoor benut worden.
De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks ruim 60 miljard euro aan producten en diensten. Dat is bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp). Hiermee hebben overheden en semioverheden een krachtig instrument in handen voor verduurzaming, innovatie en versterking van het midden- en kleinbedrijf. De aanbestedingsprocedures worden
zodanig aangepast dat alle inkopen gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn. Met name het midden- en kleinbedrijf moet hiervan kunnen profiteren.

Geen standpunt.
Belastingontduiking wordt aangepakt, te beginnen in Nederland en in nauwe samenwerking met andere lidstaten. Ontwikkelingslanden worden geholpen om de belastingen
te ontvangen waar ze recht op hebben. Nederland verplicht bedrijven tot transparantie over de belastingen die zij betalen.

Geen standpunt.

Terugdraaien van de BTW verhoging van 21% naar 19%.

De OndernemersPartij wil de onderhandelingen starten met de zes oude EEG-landen, mogelijk aangevuld met Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en Oostenrijk,
teneinde voorbereidingen te treffen voor een nieuwe Noordwestelijke Europese Unie.

Zowel Nederlandse als Europese structuurfondsen kunnen via een ondernemersbank zonder omwegen hun weg vinden naar Nederlandse ondernemers.

Ontmanteling van de EU: terug naar de kern. Alleen economische samenwerking.
interne markt.

Geen standpunt.

20 procent lagere vennootschapsbelasting

De grondslag in ons belastingsysteem moet in mindere mate liggen op inkomsten uit arbeid en in meerdere mate op energiegebruik,
het verbruik van grondstoffen en vermogensrendement, zodat de lasten voor de gewone man en vrouw kunnen dalen.

Geen standpunt.

Wat valt er voor u als
ondernemer te kiezen?

Financiële innovaties moeten gericht zijn op duurzame economische investeringen waardoor kapitaal beschikbaar komt voor groene start-ups en duurzame bedrijven.

Geen standpunt.

Eén laag tarief in de inkomstenbelasting - een vlaktaks - van 25 procent.

VERKIEZINGEN

Een veel kleinere Europese Commissie: alleen voor economische samenwerking en de

DENK ziet duurzaamheid als een kans. Nederland moet daarom meer investeren in de groene economie. DENK is daarom vóór groene technologie als speerpunt in het
innovatiebeleid en het stimuleren van greentech clusters.

Dit is een uitgave van CijferMeester B.V. die u wordt aangeboden
namens het kantoor, waarmee u een relatie heeft. Deze nieuwsbrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De auteurs, de
redactie en de uitgever aanvaarden echter geen aansprakelijkheid
voor onjuiste of onvolledige informatie.

Zoekt u een CijferMeester dicht bij u in de buurt?
Ga dan naar www.cijfermeester.nl
of bel met 070-3310895.
Postadres: Westvlietweg 72-H,
2495 AA Den Haag.
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VERKIEZINGEN
Inmiddels hebben alle partijen hun verkiezingsprogramma’s
gepubliceerd. In de media wordt veel aandacht besteed aan
de politieke partijen, maar de inhoud van de programma’s
lijkt onderbelicht te blijven, zeker als het issues betreft die
u als ondernemer raken. Nu kiest u wellicht niet als ondernemer en laat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als
burger wellicht zwaarder wegen. Mocht u geïnteresseerd
zijn in dat wat politieke partijen propageren op thema’s die
relevant zijn voor ondernemers, dan is deze nieuwsbrief
wellicht een handig hulpmiddel bij uw meningsvorming.
Voor de 6 hiernaast vermelde thema’s treft u op de volgende pagina’s aan wat de opvattingen per thema zijn van
14 politieke partijen die op positie 1 t/m 14 van de kieslijst
staan. Deze lijst omvat alle partijen die volgens de peiling van
éénvandaag op 30 januari één of meer zetels zouden behalen
bij de verkiezingen.
Wij pogen niet limitatief en dekkend te zijn in de onderstaande
weergave van standpunten van partijen. Partijprogramma’s
bevatten al snel 100 tot 150 pagina’s en wij hebben ons bij
het zoeken naar standpunten beperkt door het gebruik van
zoekwoorden als bedrijf, ondernemer, zzp, belasting, enz.
Opvattingen worden per pagina in volgorde van de partijen
op de kieslijst uitgeschreven.

WAT VALT ER
VOOR U ALS
ONDERNEMER
TE KIEZEN?
ONDERNEMERSCHAP
Hoe belangrijk vinden partijen ondernemingen voor
Nederland?

ZELFSTANDIG ZONDER PERSONEEL
Nederland telt inmiddels ruim één miljoen zzp-ers. Is dit
een gevolg van de crisis of evolueert de arbeidsmarkt
geleidelijk naar andere oplossingen? Wat vinden partijen
wenselijk? En hoe ver strekt de eigen verantwoordelijkheid voor zaken als arbeidsongeschiktheid en ‘oudedagsvoorzieningen’?

DE KOSTEN VAN (FLEXIBELE) ARBEID
Recente wetswijzigingen hebben niet gebracht wat de regering beoogde. Welke verbeteringen beogen partijen en
wat is hiervan de consequentie voor u als ondernemer?

BELASTINGDRUK IN NEDERLAND.
Loont arbeid, levert het genoeg op? Zijn er genoeg prikkels om te gaan werken?. Wat mogen onze collectieve
voorzieningen kosten? Wel of geen nivellering? Wat kunt
u als ondernemer verwachten?

(INTER)NATIONALISERING
EN BELASTINGHEFFING
Landsgrenzen vervagen; internethandel kent geen grenzen; bij het verrichten van arbeid wordt afstand letterlijk en
figuurlijk overbrugbaar. Nationale oplossingen veroorzaken verschillen; harmonisatie lost dit op. Maar tegen welke
prijs? Waar vinden de politieke partijen de oplossing?

NEDERLAND: INNOVATIELAND
Het MKB is onze motor achter onze welvaart. Als geen
toegevoegde waarde wordt gecreëerd, wordt er niets
verdiend. Hoe stimuleren partijen ondernemerschap en
innovatie?

ONDERNEMERSCHAP

ZELFSTANDIG ZONDER PERSONEEL

DE KOSTEN VAN (FLEXIBELE) ARBEID

Ondernemers zonder personeel (zzp’ers) verdienen meer ruimte. Een groeiende groep mensen wil namelijk juist niet in dienst van een bedrijf zijn en
begint daarom als zzp’er bewust voor zichzelf. Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale
verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen.

Als zzp’er moet je zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren, zoals een aanvulling op de AOW. Voor wie dit zelf wil regelen, is er de zelfstandigenaftrek.
De Belastingdienst moet zekerheid en duidelijkheid bieden en schijnzelfstandigheid aanpakken, maar echte ondernemers vooral niet in de weg zitten. Daarom moet
de huidige wet worden getoetst en zo nodig worden aangepast. Wij willen dat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden
de opdrachtnemer als zzp’er aan de slag kan.

Ondernemers mét personeel verdienen meer ruimte. Want hoewel er genoeg werk is, zijn veel ondernemers nu nog terughoudend om mensen in dienst te nemen. Dit
komt onder andere door de hoge kosten en vele verplichtingen waarmee ondernemers te maken krijgen als ze iemand aannemen. Bijvoorbeeld wanneer diegene langdurig
ziek wordt. Daarom willen wij dat de administratieve rompslomp bij ziekte, zoals verplichte rapportages, het bijhouden van onnodige documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen, wordt verminderd. Administratieve lasten dragen immers niet bij aan een sneller herstel van een vervelende ziekte. Door het verlagen
van de belasting op arbeid, willen wij het voor ondernemers ook aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen. Dankzij lagere belastingen ontstaat er meer ruimte
voor ondernemers om meer mensen een baan aan te bieden.

Met fiscale impulsen worden nieuwe bedrijfsinvesteringen en ondernemerschap aangemoedigd. Duurzaam ondernemen willen we stimuleren. Het grootste
deel van de Nederlandse bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT, in de media of
als boekhouder of administrateur. Deze ondernemers worden gekoesterd door de PvdA. Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures
vereenvoudigd.

Veel zzp’ers werken met plezier aan het eigen bedrijf, en dat is mooi. Maar anderen zijn noodgedwongen zzp’er, en moeten concurreren tegen te lage prijzen zonder
garanties voor de toekomst. Daarom mogen zzp’ers van ons collectief onderhandelen over minimumtarieven. Ze kunnen zich ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
op basis van onderlinge solidariteit - de kosten daarvan komen deels voor rekening van de opdrachtgever. ZZP’ers behouden hun zelfstandigenaftrek. ZZP’ers bouwen ook
pensioen op tot de sociale premiegrens.

Gezonde bedrijven hebben baat bij betrokken werknemers. Dat kan onder meer bereikt worden door hogere lonen. We maken hierover afspraken met werkgevers en
vakbonden in een werkgelegenheidsakkoord. Hierin leggen we ook vast dat er meer werk en meer zekerheid komt voor alle werknemers. Wij willen het minimumloon
verhogen door de werkweek aan te passen van 40 naar 36 uur. Zo krijgt iedereen met een fulltime contract de mogelijkheid om tegen het huidige minimumloon 4 x 9 uur
te werken. Bedrijven worden straks verplicht de beloningsverhouding tussen de top en de laagste inkomens te publiceren. Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over de
beloningen. Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Dat mag beloond worden met meer loon. Daarnaast gaan bedrijven die veel winst maken die
winst delen met hun werknemers, en niet alleen als extra dividend uitkeren aan aandeelhouders.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Geen standpunt.

Franchisenemers moeten beter worden beschermd tegen onrechtvaardige eisen van franchisegevers. We passen de mededingingswetgeving aan, zodat de
macht van grote inkopers tegenover kleine zelfstandigen wordt ingeperkt. Bij overheidsopdrachten garanderen we dat kleine ondernemers dezelfde kansen
krijgen als grote bedrijven.

We voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid,
onder meer door een goede en betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als
werknemers. Stukloon wordt verboden.

We zorgen voor meer zekerheid door de WW-premie voor vast werk te verlagen en voor flexibel werk te verhogen. De ontslagvergoeding (transitievergoeding) treedt al na
één maand in werking en de vergoeding wordt verdubbeld, van een derde naar twee derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Zo voorkomen we een race naar de
bodem door werkgevers, wordt ‘flex’ alleen bij ‘ziek’ en ‘piek’ ingezet en werken we aan zekerheid voor alle werknemers.

Ondernemers zijn de motor van een eerlijke economie. Zij zorgen voor groei, werkgelegenheid en innovatie, zij investeren in onze toekomst. Als het goed
gaat met onze ondernemers, gaat het goed met ons land. Daarom kiezen wij voor lagere en eenvoudigere lasten en minder regelgeving voor ondernemers,
vooral in het MKB. De crises hebben ons geleerd dat economie en moraal niet los van elkaar te koop zijn. Nieuwe bubbels liggen op de loer. Wij kijken
daarom verder dan alleen naar omzet en winstcijfers. We spreken ondernemers, bankiers en consumenten aan op hun wezenlijke bijdrage die zij aan de
samenleving leveren; in goede arbeidsverhoudingen, in deugdelijke producten en eerlijk zaken doen.

Zzp’ers genieten alleen de volledige zelfstandigenaftrek als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. Die aftrek was ooit bedoeld om
tegemoet te komen aan de extra kosten van het ondernemerschap en dus moeten die daar ook aan worden besteed. Dat creëert het broodnodige gelijke speelveld
tussen werkenden met verschillende contractvormen. Daarnaast vinden wij dat een pensioen alleen een echt pensioen is als er ook een dekking is voor arbeidsongeschiktheid
en overlijden. Op die manier delen we met elkaar de risico’s, wordt iedereen beschermd bij arbeidsongeschiktheid en overlijden en behoudt iedere werknemer aanspraak op
een pensioen, hoe oud iemand ook wordt.

Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers.
Daarom bieden wij deze ondernemers meer ruimte hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken
om personeel in dienst te nemen. Werkgevers moeten bij ziekte van een vaste werknemer het loon tot twee jaar lang doorbetalen. Dit is voor kleine ondernemers een (te)
groot risico waardoor ze liever geen mensen meer in vaste dienst nemen. Wij willen meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden, zodat
ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract. Het verschil met een flexibel contract is dat bij een vast contract in principe uitgegaan wordt van een contract
voor onbepaalde tijd en je inzet voor de werkgever meetelt bij de ontbindingsvoorwaarden. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten, want een contract voor vijf jaar is dan misschien wel geen vaste baan, maar wel veel beter dan dat je elke twee jaar weer op straat staat.

Ondernemers ervaren grote regeldruk. D66 wil meer vertrouwen en een dienstbare overheid waarmee het eenvoudiger is contact te hebben. De controle
vooraf wordt controle op basis van steekproeven achteraf. De ondernemer kan eenvoudig via één contactpersoon bij de overheid terecht en krijgt snel
duidelijkheid over de vereisten die voor hem gelden. Meer vertrouwen komt tot uiting in minder gedetailleerde wetgeving en meer controle op resultaten
in plaats van op uitvoering. Er komt ook een ‘ombudsman’ voor ondernemers met een stevig mandaat. Daarnaast kunnen overbodige lasten (zoals die van
bedrijfsschappen) worden afgeschaft en moeten aanbestedingen vereenvoudigd open staan voor het mkb en zzp’ers. Wij accepteren daarbij dat de prijs
van minder regels is dat er soms iets mis kan gaan en dat soms verschillen tussen gemeenten en regio’s ontstaan.

Wij willen dat zelfstandigen die werken aan de onderkant van de markt altijd de zekerheid hebben dat zij kunnen rondkomen, pensioen kunnen opbouwen en zich kunnen
verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ongewenste concurrentie tussen laagbetaalde werknemers en laagbetaalde zelfstandigen - een race naar de bodem moeten we voorkomen. Het tarief van een zzp’er mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie of eigen armoede.

Hervorming van de arbeidsmarkt is nodig om de ongewenste gevolgen van flexibilisering te beperken en de harde tweedeling te doorbreken. Het wordt aantrekkelijker
voor mensen om werknemer te zijn door, analoog aan de zelfstandigenaftrek, een werknemersaftrek te introduceren. Daarmee wordt het verschil tussen werknemers en
zelfstandigen kleiner zonder dat de zelfstandigen er op achteruit gaan. Doordat werken meer gaat lonen is het goed voor de werkgelegenheid. Het aanbieden van banen is,
zeker voor kleinere bedrijven, te duur en riskant. Wij willen de risico’s van langdurig zieke werknemers en arbeidsongeschiktheid wegnemen. Kleine werkgevers moeten het
tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief kunnen verzekeren. Wij willen dat werknemers zelf en met hun werkgever nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt
en hun inzetbaarheid - binnen het bedrijf en daarbuiten. Daarvoor maken we middelen vrij. De ombuiging van sectorgebonden opleidingsfondsen naar een individueel
scholingsbudget, in samenhang met meer kansen voor leven lang leren, maakt investeren in deze inzetbaarheid eenvoudiger.

Bevorder ondernemerschap. Ondernemers zijn hard nodig om samen met de overheid de noodzakelijke transities in onze wereld te realiseren
(publiek-private samenwerking). We stimuleren het mkb, innovatieve industrie, jonge startende ondernemers, doorgroeiers en sociaal ondernemers,
bijvoorbeeld door hen kansen te geven bij overheidsaanbestedingen. De regeldruk en lasten op arbeid gaan omlaag. Risico’s worden minder afgewenteld
op de werkgever. Maak salarissen die hoger zijn dan een ministerssalaris en bonussen niet meer aftrekbaar van de winst.

Zzp’ers krijgen een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimumniveau. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen. Het treffen van
een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.

Maak werk lonender. De belasting op arbeid gaat omlaag om ruimte te scheppen voor banen.
voor mantelzorgers en flexibeler werktijden voor het combineren van zorg en arbeid.

In samenhang met aanpassing van fiscale faciliteiten komt er voor zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.
Zzp’ers kunnen gemakkelijker voor hun pensioen sparen.

Het is tijd voor een loongolf. De lonen gaan omhoog. Er komt een collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Zo wordt
het loon bij ziekte in het tweede jaar betaald. Hiermee helpen we kleine en startende ondernemers. Ondernemingsraden krijgen adviesrecht over de winstbestemming en het
recht om één lid van de Raad van Commissarissen te benoemen en terug te roepen. Flexwerkers krijgen meer inspraak: zij mogen zich eerder verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad. De overheid stimuleert coöperatieve ondernemingsvormen waarin werknemers zeggenschap hebben. Werknemers krijgen een individueel scholingsbudget.
Hoge werknemersverzekeringen lage inkomens afschaffen en maximum premiegrens afschaffen (laag betaalde arbeid wordt goedkoper; hoog betaalde arbeid wordt duurder).

Zonder ondernemende mensen die risico’s durven nemen en de handen uit de mouwen steken, kan een samenleving niet floreren. Om die reden spant
de SGP zich in voor mensen die door hard te werken in hun eigen bedrijf of onderneming, geld in het laatje brengen. Te veel regels en bemoeienis en een
hoge belastingdruk werken daarbij niet, net zomin als zwalkende politici die vandaag dít en morgen weer dát dicteren. Om de werkgelegenheid en de
economische groei te stimuleren moeten de lasten voor ondernemers omlaag.

Ondernemersfaciliteiten blijven onverkort beschikbaar voor startende ondernemers. Na een periode van vijf jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk
voor werknemers, rekening houdend met de extra risico’s van ondernemers.

De huidige regeling voor loondoorbetaling bij ziekte is een grote hobbel voor kleinere werkgevers om (meer) mensen in dienst te nemen. Voor bedrijven met minder dan vijftig
werknemers wordt de loondoorbetaling bij ziekte en het recht op WIA-uitkering gewijzigd. Werknemers krijgen bij ziekte al na een jaar recht op WIA-uitkering wanneer na een
kritische toets blijkt dat bij de eigen werkgever onvoldoende perspectief op hervatting van het werk bestaat. Werknemers ontvangen collectief gefinancierde inkomenscompensatie indien de uitkering in het eerste jaar lager is dan het loon op basis van de huidige regeling geweest zou zijn. De mogelijkheid om werkgevers via de CAO te verplichten
bij ziekte een hoger loon te betalen dan wettelijk verplicht is, moet worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de algemeen verbindend verklaring.

Veel mensen in ons land beschikken over sterke ondernemingszin en veel creativiteit. Laten we die gebruiken! Voor het midden- en kleinbedrijf wordt het
gemakkelijker gemaakt om opdrachten van de overheid te krijgen.

Het urencriterium wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als
zzp’er te werken.

We moeten geen belasting op arbeid heffen, maar op het gebruik van grondstoffen, met name op de niet duurzame grondstoffen. Duurzame producten worden dan goedkoper. Voor vervuilende producten betalen we meer. Het wordt daardoor mogelijk om verloren werkgelegenheid die naar lage lonenlanden is verplaatst, terug te winnen.

Al dertig jaar horen we dat het niet anders kan. Dat de wetten van de markt en internationale concurrentie ons dwingen tot bezuinigen, loonmatiging en
belastingverlaging voor hoge inkomens en bedrijven. Dat we ons moeten neerleggen bij meer ongelijkheid. Dat klopt niet en het deugt niet. We kunnen kiezen
voor eerlijk delen en eerlijk bijdragen. GroenLinks wil de trend naar meer ongelijkheid keren. We laten arbeid weer van kapitaal winnen. Na een bankencrisis en
jaren van toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven is het tijd voor loonstijging voor werknemers. Belastingontwijking pakken we aan.

Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zijn de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en
hulp van de overheid.
De OndernemersPartij wil dat de overheid gedurende een half jaar ondernemers direct benadert teneinde een lijst van de top 20 meest ergerlijke en
overbodige administratieve en bureaucratische verplichtingen voor ondernemers samen te stellen. Hierbij zal ook de gemeentelijke en de provinciale
bureaucratie worden betrokken. De OndernemersPartij zal luisteren naar wat het MKB en de ZZP’ers hierover zelf te zeggen hebben en samen met hen
naar werkzame oplossingen zoeken om deze lijst te laten verdwijnen.
Volle steun voor zzp’ers en het midden- en kleinbedrijf (MKB), de ruggengraat van onze economie en de motor van de werkgelegenheid. Minder papierwerk,
regeldruk en minder lasten voor ondernemers.
Denkend aan Nederland zie ik een ondernemende samenleving, waarin de ondernemers Joop en Hassan volop bijdragen aan de groei van onze
economie. Het mkb is de banenmotor van Nederland en in plaats van in te zetten op multinationals die zichzelf prima kunnen redden, zetten wij ons in
voor het kleinbedrijf. DENK vindt dat een beginnende ondernemer moet worden gesteund, zodat de ondernemer zijn of haar ambities waar kan maken en
banen kan creëren voor anderen. DENK is daarom vóór het uitgeven van het geld voor het topsectorenbeleid aan startupvouchers van 750 euro per
ondernemer, waarmee startups belastingvrij diensten kunnen inkopen.

Ondersteuning pensioenfonds voor ondernemers.
ZZP’ers die kunnen aantonen dat zij gedurende 3 achtereenvolgende jaren een inkomen van ten minste het minimumloon met hun onderneming hebben gegenereerd
kunnen zich verzekeren voor WW bij de Nederlandse Ondernemersbank. De premie is gelijk aan het huidige werknemersdeel van vaste werknemers. Het opbouwen van
pensioen wordt verruimd door de huidige maximum aftrek van € 4.500 verhogen naar € 40.000 euro per jaar, teneinde de ZZP’er de mogelijkheid te bieden de achterstand
ontstaan door (economisch) slechte jaren, versneld in te halen tijdens betere jaren.
Geen standpunt.

DENK wil mkb’ers zo veel mogelijk ondersteunen in hun groei en werk en dat kan met belastingvoordelen. DENK is daarom vóór het verhogen van de mkb-winstvrijstelling
en vóór een verruiming van de kleineondernemersregeling.

Oudere werknemers krijgen ook leerrechten. Er komen goede regelingen

Ontlasten werkgever door beperken sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maximaal 8 weken loondoorbetaling bij zieke werknemer,
daarna betaling via overheidsfonds.
Periode dat tijdens ziekte loon wordt doorbetaald door werkgever van 2 jaar terugbrengen tot maximaal 3 maanden en de verplichting tot re-integratie schrappen.
Dit beleid sluit beter aan bij dat van de ons omringende landen en zal onze concurrentiepositie meer naar een ‘level playing field’ brengen.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij de ideeën van Ondernemend Nederland (ONL).

Nederland heeft een belangrijk sociaal zekerheidssysteem, maar soms werkt dat belemmerend. De loondoorbetaling bij ziekte, waardoor ondernemers twee jaar
lang minstens 70% van het loon van zieke werknemers moeten betalen, werkt voor kleine ondernemers als een drempel om mensen aan te nemen. DENK wil het zand
wegnemen dat hierdoor in de banenmotor komt, zónder dat dit de positie van werknemers schaadt. Dit kan door de loondoorbetaling bij ziekte deels te collectiviseren.

