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Inleiding 
 

 

Beste lezer, 

 

Op 15 maart 2017 mag Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij 

deze verkiezingen staan meer dan ooit ondernemersonderwerpen centraal. Dankzij onze 

Schaduwbegrotingen, dé Nationale Ondernemersdag en onuitputtelijke lobby hebben we 

deze ondernemersonderwerpen op de politieke agenda gekregen. Nu is het tijd om de 

visie van de verschillende politieke partijen op deze onderwerpen te vergelijken met de 

stem van de ondernemer. 

  

Input van ondernemers en diverse polls hebben bepaald wat de belangrijkste 

ondernemersonderwerpen zijn. Per onderwerp is gekeken hoe ondernemersvriendelijk de 

standpunten van de politieke partijen zijn. De Schaduwbegroting en Position Papers van 

ONL, geschreven voor en door ondernemers, zijn daarbij als maatstaf aangehouden. 

 

We onderscheiden veertien verschillende ondernemersonderwerpen, te weten: 1. De 

toekomst van de arbeidsmarkt (zzp/flex/Wet DBA); 2. De arbeidsmarkt (cao’s); 3. De 

arbeidsmarkt (WWZ/Loon doorbetalen bij ziekte/ontslagrecht); 4. Toegang tot 

financiering; 5. Regeldruk; 6. Lastendruk; 7. Innovatie; 8. Duurzaamheid (circulaire 

economie); 9. Onderwijs; 10. Belastingwetgeving; 11. Export; 12. Late betalingen; 13. 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer); 14. Vestigingsklimaat.  

 

Per onderwerp worden de uitspraken beoordeeld met “plusjes” en “minnetjes” waarbij 

een drie plusjes fantastisch is en drie minnetjes volstrekt onacceptabel. In de bijlage 

vindt u per onderwerp van elke partij de citaten waar de beoordeling op gebaseerd is, 

met bronvermelding. Waar partijen geen uitspraken hebben gedaan over bepaalde 

onderwerpen is dat aangeven. Indien ons oordeel op eerdere uitingen en moties is 

gebaseerd, is dit bij de waardering aangegeven. 

 

Het is goed dat er veel aandacht in de verkiezingsprogramma’s uitgaat naar de 

verschillende ondernemersonderwerpen. De komende kabinetsperiode moeten er grote 

onderwerpen opgepakt worden. De zzp-discussie met een niet functionerende Wet DBA 

heeft ons getoond dat het arbeidsrecht grondig herzien moet worden. Tegelijkertijd moet 

het belastingstelsel radicaal vereenvoudigd worden en de Wet werk en zekerheid terug 

naar de tekentafel. Kortom, er is nog veel werk voor de boeg. Laten we samen Nederland 

ondernemender maken. 

 

Met ondernemende groet, 

 

Hans Biesheuvel 

ONL voor Ondernemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht Ondernemersthema’s – 

Standpunten per politieke partij 
 

 

De Arbeidsmarkt (zzp / flex / dba) 

 

Bijlage 1 VVD  + 

Bijlage 2: CDA +/- 

Bijlage 3: D66 ++ 

Bijlage 4: PvdA                     - -  

Bijlage 5: PVV (geen data) 
Bijlage 6: VNL +++ 

Bijlage 7: SP + / - 

Bijlage 8: ChristenUnie                           + / - 

Bijlage 9: 50Plus +++ 

Bijlage 10: SGP ++ 

Bijlage 11: GroenLinks  -  

 

 

De Arbeidsmarkt: cao’s 

 

Bijlage 1 VVD   +++  

Bijlage 2: CDA (geen data) 

Bijlage 3: D66 + 
Bijlage 4: PvdA  - -  

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL  +++  

Bijlage 7: SP - - 

Bijlage 8: ChristenUnie - - 

Bijlage 9: 50Plus (geen data) 

Bijlage 10: SGP + 

Bijlage 11: GroenLinks  - -  

 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 

 

Bijlage 1 VVD  ++ 

Bijlage 2: CDA ++ 
Bijlage 3: D66  +  

Bijlage 4: PvdA                            - - 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL +++ 

Bijlage 7: SP  - -  

Bijlage 8: ChristenUnie + + 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP +++ 

Bijlage 11: GroenLinks + / - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toegang tot financiering 

 

Bijlage 1 VVD  + + 
Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 + 

Bijlage 4: PvdA + + 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL (geen data) 
Bijlage 7: SP + 

Bijlage 8: ChristenUnie + + 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP ++ 

Bijlage 11: GroenLinks + / - 

 

 

Regeldruk 

 

Bijlage 1 VVD  + 

Bijlage 2: CDA ++ 

Bijlage 3: D66 + 

Bijlage 4: PvdA +  

Bijlage 5: PVV (geen data) 
Bijlage 6: VNL ++ 

Bijlage 7: SP   - 

Bijlage 8: ChristenUnie + + 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP ++ 

Bijlage 11: GroenLinks (geen data) 

 

 

Lastendruk 

 

Bijlage 1 VVD  +++ 

Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 + + 
Bijlage 4: PvdA                     - - 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL  ++  

Bijlage 7: SP + / - 

Bijlage 8: ChristenUnie + + 

Bijlage 9: 50Plus  + / -  

Bijlage 10: SGP  ++  

Bijlage 11: GroenLinks  + / -  

 

 

Innovatie 

 

Bijlage 1 VVD  + + 
Bijlage 2: CDA   + / - 

Bijlage 3: D66  + + 

Bijlage 4: PvdA + 

Bijlage 5: PVV (geen data) (eerdere moties) 

Bijlage 6: VNL + 

Bijlage 7: SP - 



Bijlage 8: ChristenUnie + + 
Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP ++ 

Bijlage 11: GroenLinks + + 

 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 

 

Bijlage 1 VVD  + / - 
Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 + + 

Bijlage 4: PvdA + 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL + / - 
Bijlage 7: SP + 

Bijlage 8: ChristenUnie + 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP + 

Bijlage 11: GroenLinks + + 

 

Onderwijs 

 

Bijlage 1 VVD  + + 

Bijlage 2: CDA + + 
Bijlage 3: D66 + + 

Bijlage 4: PvdA + + 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL + 

Bijlage 7: SP + 

Bijlage 8: ChristenUnie ++ 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP + 

Bijlage 11: GroenLinks + + 

 

Belastingwetgeving 

 

Bijlage 1 VVD  ++ 
Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 + 

Bijlage 4: PvdA - 

Bijlage 5: PVV + 

Bijlage 6: VNL ++ 

Bijlage 7: SP - - 
Bijlage 8: ChristenUnie ++ 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP ++ 

Bijlage 11: GroenLinks - - 

 

 

Export, Europese Interne Markt, Wereldhandel 

 

Bijlage 1 VVD  + 

Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 ++ 

Bijlage 4: PvdA  -  



Bijlage 5: PVV (geen data) (eerdere uitingen) 
Bijlage 6: VNL - - 

Bijlage 7: SP - - 

Bijlage 8: ChristenUnie + / - 

Bijlage 9: 50Plus (geen data) 

Bijlage 10: SGP   + 

Bijlage 11: GroenLinks  -  

 

Late Betalingen 

Bijlage 1 VVD  + 
Bijlage 2: CDA +++ 

Bijlage 3: D66 (geen data) (stemgedrag) 

Bijlage 4: PvdA +++ 

Bijlage 5: PVV (geen data) (stemgedrag) 

Bijlage 6: VNL (geen data) (stemgedrag) 

Bijlage 7: SP (geen data) (stemgedrag) 

Bijlage 8: ChristenUnie + 
Bijlage 9: 50Plus (geen data) (stemgedrag) 

Bijlage 10: SGP + 

Bijlage 11: GroenLinks (geen data) (stemgedrag) 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 

 

Bijlage 1 VVD  (geen data) 

Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 + 
Bijlage 4: PvdA - 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL (geen data) 

Bijlage 7: SP - 

Bijlage 8: ChristenUnie + / - 

Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP (geen data) 

Bijlage 11: GroenLinks - 

 

Vestigingsklimaat 

 

Bijlage 1 VVD  ++ 
Bijlage 2: CDA + 

Bijlage 3: D66 ++ 

Bijlage 4: PvdA - 

Bijlage 5: PVV (geen data) 

Bijlage 6: VNL (geen data) 

Bijlage 7: SP - - 

Bijlage 8: ChristenUnie - 
Bijlage 9: 50Plus + 

Bijlage 10: SGP + / - 

Bijlage 11: GroenLinks - - 

 

 

 

 

 

 

 



Leeswijzer en methode: 

 

Op 14 onderwerpen heeft ONL voor Ondernemers de verkiezingsprogramma’s van 11 

politieke partijen vergeleken. Hierbij zijn de teksten van de verkiezingsprogramma’s 

vergeleken met de Schaduwbegroting en Position Papers van ONL voor Ondernemers. De 

verschillende uitingen hebben per thema de volgende beoordeling gekregen:  

 

+++   Fantastisch voor ondernemers, meteen invoeren 

++   Zeer goed voor ondernemers 

+   Goed voor ondernemers 

+/-  Niet positief, niet per se negatief 

-   Slecht voor ondernemers 

--  Zeer slecht voor ondernemers 

---  Volstrekt onacceptabel 

 

Naast de beoordeling is het thema ook groen, oranje of rood gekleurd. Hierdoor is het 

voor de lezer eenvoudig te zien of de verkiezingsplannen van deze politieke partij goed of 

slecht scoren op dit thema.  

 

Indien verkiezingsprogramma’s geen uitspraken doen over bepaalde onderwerpen zijn 

eerdere uitingen van de politieke partij gebruikt als leidraad, of is er ‘geen data’ 

aangegeven in de kolommen.   

 

Wanneer eerdere uitspraken van een politieke partij van invloed zijn op het oordeel dan 

is dit tussen haakjes aangegeven.   

 

Indien maatregelen op zichzelf goed zijn voor het ondernemingsklimaat, maar echter 

onuitvoerbaar, onrealistisch of onbetaalbaar zijn, dan kan dat leiden tot een lagere 

waardering of geen waardering.   

 

 

De Schaduwbegroting voor het jaar 2017 van ONL voor Ondernemers is leidend 

bij de beoordeling van de verkiezingsprogramma’s.  

 

De veertien onderwerpen die zijn beoordeeld zijn als volgt: 

 

1. De Arbeidsmarkt  

(zzp/flex /dba) 

2. De Arbeidsmarkt: 

cao’s 

3. De Arbeidsmarkt: 

WWZ, loon 

doorbetalen bij 

ziekte en 

ontslagrecht 

4. Toegang tot 

financiering 

5. Regeldruk 

6. Lastendruk 

7. Innovatie 

8. Duurzaamheid 

(circulaire 

economie) 

9. Onderwijs 

10. Belastingwetgevin

g 

11. Export 

12. Late betalingen 

13. Zorgplicht van 

banken (o.a. 

bijzonder beheer) 

14. Vestigingsklimaat 
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Onderstaand een zeer beknopte samenvatting van de interpretatie per thema: 

 

1. De Arbeidsmarkt (zzp/flex /dba) 

Het verbeteren van de positie van de zelfstandig professional, die voor eigen rekening en 

risico, zonder tegenwerking van de overheid zijn bedrijf kan ontwikkelen.  

 

2. De Arbeidsmarkt: cao’s 

Maatwerk is mogelijk op het niveau van individuele bedrijven. Geen vuistdikke cao’s 

meer die onverkort van toepassing zijn op een hele sector.  

 

3. De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 

De WWZ moet terug naar de tekentafel en de lasten en risico’s van werkgeverschap 

moeten niet éénzijdig op het bord van de ondernemer liggen.   

 

4. Toegang tot financiering 

Ondernemers met goede plannen en/of een solide bedrijf moeten aan financiering 

kunnen komen.  

 

5. Regeldruk 

De overheid produceert nog steeds ieder jaar nieuwe regels en heeft op dit moment geen 

netto doelstelling om de regeldruk te verminderen.   

 

6. Lastendruk 

Werken en ondernemen moet lonen. Mensen en bedrijven moeten zo veel mogelijk 

overhouden van het geld dat zij verdienen.  

 

7. Innovatie 

Het innovatiebeleid moet doelgerichter worden en veel meer openstaan voor het MKB. 

Het topsectorenbeleid moet hervormd worden.  

 

 

 

8. Duurzaamheid (circulaire economie) 

De circulaire economie biedt veel kansen voor innovatieve Nederlandse bedrijven. ONL 

pleit voor een verlaging van de lasten op arbeid en een verhoging van de lasten voor het 

vervuilend produceren van goederen.  

 

9. Onderwijs 

Nederland moet fors meer investeren in het onderwijs. Een leven lang ontwikkelen door 

om-, her- en bijscholing moet centraal staan. Leeftijdsbarrières in het onderwijs moeten 

afgeschaft worden. Er moet veel meer aandacht zijn voor de digitale economie.  

 

10. Belastingwetgeving 

Het fiscale stelsel moet radicaal éénvoudig worden gemaakt.  

 

11. Export 

Nederland is een exportland en heeft een open, zeer concurrerende, economie. 

Nederland is gebaat bij een eengemaakte Europese markt en handelsverdragen met 

landen buiten de EU.  

 

12. Late betalingen 

Late betalingen zetten veel druk op de handelsketen. De norm in Nederland is om binnen 

30 dagen of eerder facturen te betalen. Kleinere bedrijven zijn de dupe wanneer het 

grootbedrijf vanuit cashflowoverwegingen expres zeer laat facturen betaalt. De overheid 

moet altijd binnen 30 dagen betalen, ook lokaal.  
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13. Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 

In de crisisjaren zijn veel ondernemers bij bijzonder beheer terecht gekomen. Ook is het 

rentederivatendossier nog niet afgewikkeld. ONL waakt voor te strenge bankwetgeving, 

maar pleit wel voor een stevige vinger aan de pols door toezicht van de AFM en DNB en 

voor adequate bescherming voor ondernemers.  

 

14. Vestigingsklimaat 

 Voor de Nederlandse open kenniseconomie is het essentieel dat buitenlandse bedrijven 

zich in Nederland willen vestigen. Hiervoor zijn naast een excellente infrastructuur en een 

hoog opgeleide bevolking, ook een stabiel fiscaal klimaat en rechtszekerheid essentieel. 
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Bijlage 1 VVD: “Zeker Nederland” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
“Ook wet- en regelgeving moet moderner worden, om de toekomst met zekerheid 

tegemoet te zien. Waarbij het vaste contract aantrekkelijker wordt en het flexibele 

contract zekerder. Waarbij het makkelijker wordt om van baan te wisselen, woonruimte 

te vinden en een pensioen te behouden. En waarbij ondernemers maximaal de ruimte 

krijgen om te ondernemen, een bedrijf te starten, te innoveren en te groeien.” P.31 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Want door starre wet- en regelgeving worden steeds minder vaste banen aangeboden. 

Daardoor kan de toekomst onzeker worden. Terwijl er juist behoefte is aan 

werkzekerheid. Werkzekerheid waarbij je niet noodgedwongen zelfstandig of flexibel 

moet werken, maar ook niet in een vast contract wordt gedwongen als je juist behoefte 

hebt aan flexibiliteit. En waarbij er altijd steun voor je is wanneer het even tegenzit en je 

onverhoopt niet aan de slag kunt.” P.32 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarnaast moet het flexibele contract zekerder worden. Want soms is er geen vaste 

baan voor je beschikbaar, maar wil je wel graag blijven werken. Dan moet je werkgever 

niet worden gedwongen om afscheid van je te nemen, alleen omdat hij of zij je geen 

nieuw tijdelijk contract mag aanbieden. Wij willen daarom dat het weer mogelijk wordt 

om meerdere tijdelijke contracten, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te 

bieden.” P.32 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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 daarom ook zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je 

je wilt verzekeren. 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. 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.” P.32 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: collectieve arbeidsvoorwaarden 
“Het vaste contract moet aantrekkelijker worden om aan te bieden, zodat het 

makkelijker wordt om een vaste baan te krijgen. Werk wordt steeds vaker met tijdelijke 

en flexibele contracten aangeboden, vanwege de vele risico’s en verplichtingen die nu 

nog aan het vaste contract vastzitten. Wij willen dat dit verandert, zodat er meer ruimte 

komt voor maatwerk tussen jou en je werkgever. Daarvoor is nodig dat cao’s niet meer 

algemeen verbindend worden verklaard. Bedrijven die niet betrokken zijn bij de 

totstandkoming van een cao, vallen niet verplicht onder die cao. Dit geeft ruimte om zelf 

afspraken te maken over jouw contract.” P.32 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Of je je nu wel of niet ontwikkelt, in veel cao’s ga je er standaard op vooruit. Terwijl niet 

iedereen even hard blijft leren en niet iedereen vanzelfsprekend beter gaat functioneren 

door de jaren heen. Daarom willen wij dat werkgevers en werknemers 

beloningsafspraken maken waarbij ook scholing en ontwikkeling relevant wordt en dus 

niet zozeer het aantal dienstjaren.” P. 51 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 
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De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“Ook ondernemers mét personeel verdienen meer ruimte. Want hoewel er genoeg werk 

is, zijn er 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”. P.32 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Ook willen wij dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 

werknemers) wordt verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid 

betaald. Hiermee worden de risico’s en lasten voor werkgevers verlaagd, waardoor zij 

sneller mensen in dienst zullen nemen.” P.32 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

Toegang tot financiering 
“Het is belangrijk dat start-ups doorgroeien naar grotere ondernemingen, ook wel scale-

ups genoemd, zodat er nieuwe banen bij blijven komen. Durfkapitaal is daarvoor van 

groot belang. Daarom stimuleren wij het oprichten van een fonds voor durfkapitaal voor 

scale-ups. Vanuit dit fonds kan er, samen met cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en 

pensioenfondsen, direct worden geïnvesteerd in groeiende innovatieve bedrijven. 

Particulieren die in durfkapitaal willen investeren, krijgen daarvoor een 

belastingvrijstelling binnen de inkomstenbelasting. Het fonds moet op afstand 

staan van de overheid. Voor goed inzicht in kansrijke innovatieve projecten is vooral 

kennis en ervaring uit het bedrijfsleven nodig.” P. 41 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarom willen wij meer innovatiekredieten voor het mkb beschikbaar stellen, zodat er 

direct meer geld beschikbaar komt voor de financiering van innovatieve projecten.” P. 42 

VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

“Dankzij innovatie en nieuwe innovatieve toetreders in de financiële sector (fintech) kan 

bankieren goedkoper worden en kunnen kleine en middelgrote ondernemers sneller 

kredieten krijgen. Succesvolle voorbeelden zijn de opkomst van mobiel bankieren en 

alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding. Wij willen dat Nederland hierin 

voorop blijft lopen. Om dit verder te stimuleren, moet het voor financiële start-ups 

mogelijk worden om een ‘bankvergunning light’ te krijgen. Bovendien willen wij dat 

alternatieve financieringsvormen dezelfde mogelijkheden krijgen om gebruik te maken 

van de garantieregeling voor bancaire financiering. En bij de evaluatie en aanpassing van 

de Wet financieel toezicht moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met fintech en 

financiële innovatie.” P. 42 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Regeldruk 
“Eenvoudige regels betekent vaak ook een flexibelere toepassing van regels. Wanneer 

ondernemers willen experimenteren met vernieuwende concepten, mag regelgeving ze 

niet in de weg staan. Als een boekwinkel bijvoorbeeld een lezing wil houden met daarbij 

een hapje en een drankje, dan moet dit gewoon kunnen zonder meteen een 

horecavergunning te moeten aanvragen. Omgekeerd geldt ook dat een 

horecaondernemer eenvoudiger andere producten dan eten en drinken moet kunnen 

verkopen. Ondernemers mogen bovendien zelf bepalen wanneer zij hun winkel openen. 

Daarbij willen we winkelgebieden versterken door leegstand aan te pakken. Overheden 

kunnen hier een rol bij hebben, bijvoorbeeld door regelgeving aan te pakken die een 

functiewijziging van een gebouw of gebied in de weg staat.” P. 42 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“De overheid kan bovendien meer werken vanuit vertrouwen. Overheidstoezicht kan 

nodig zijn om bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van iedereen te kunnen 

beschermen. Dit toezicht kan echter wel op basis van vertrouwen plaatsvinden. Als een 

ondernemer controles en inspecties goed doorstaat, kunnen deze worden verminderd. 

Wij willen dat de inspecties waar mogelijk door één instantie op één moment worden 

uitgevoerd.” P.42 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Lastendruk 
“Ook 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.” P. 32 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Ook willen wij dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 

werknemers) wordt verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid 

betaald. Hiermee worden de risico’s en lasten voor werkgevers verlaagd, waardoor zij 

sneller mensen in dienst zullen nemen.” P. 32 en 98 VVD Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021.  

 

“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, of je nu veel of weinig verdient. 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.” P. 98 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De belasting op winst moet eveneens omlaag. Ondernemers die in hun eigen bedrijf 

investeren, zorgen voor banen. Om dit te stimuleren, verlagen wij de 

vennootschapsbelasting voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Bovendien 

kunnen we met een lagere vennootschapsbelasting de concurrentie met omringende 

landen blijvend aan, zodat ook huidige banen in Nederland behouden blijven.” P. 99 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Innovatie 
“Wij willen meer investeren in innovatie. Daarbij moeten we ons realiseren dat innovatie 

tijd kost en dus vraagt om investeringen voor de langere termijn. Stabiele en 

betrouwbare wet- en regelgeving is hierbij van groot belang. Het huidige innovatiebeleid 

willen we dan ook doorzetten, waarbij we goed blijven kijken of het beleid moet worden 

aangevuld dan wel verruimd en of extra investeringen nodig zijn.” P.41 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarom willen wij een kennismigrantenregeling op basis van een puntensysteem. Hierbij 

kijken we niet alleen naar het inkomen dat je gaat verdienen, maar ook naar je 

opleidingsniveau, werkervaring en taalvaardigheid. Hoe groter je mogelijke bijdrage aan 

de Nederlandse economie, hoe groter je kans om hier als kenniswerker aan de slag te 

kunnen. Daarnaast maken we het mogelijk dat werkgevers meerdere tijdelijke 

contracten van een langere duur kunnen aanbieden. Ook de kenniswerkers profiteren 

hiervan.” P.41 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Het is dan ook van belang dat universiteiten, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven goed samenwerken. Voorbeelden van succesvolle clusters zijn Brainport 

Eindhoven, bio-economie in Wageningen, Life en Bioscience in Leiden en techniek in Delft 

en Enschede. Wij willen dat deze samenwerkingsverbanden, van waaruit ook succesvolle 

start-ups kunnen ontstaan, onderdeel blijven van het innovatiebeleid.” P.41 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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.” P.41 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Het is belangrijk dat start-ups doorgroeien naar grotere ondernemingen, ook wel scale-

ups genoemd, zodat er nieuwe banen bij blijven komen. Durfkapitaal is daarvoor van 

groot belang. Daarom stimuleren wij het oprichten van een fonds voor durfkapitaal voor 

scale-ups. Vanuit dit fonds kan er, samen met cofinanciering vanuit het bedrijfsleven en 

pensioenfondsen, direct worden geïnvesteerd in groeiende innovatieve bedrijven. 

Particulieren die in durfkapitaal willen investeren, krijgen daarvoor een 

belastingvrijstelling binnen de inkomstenbelasting. Het fonds moet op afstand 

staan van de overheid. Voor goed inzicht in kansrijke innovatieve projecten is vooral 

kennis en ervaring uit het bedrijfsleven nodig.” P.41 VVD Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) beschikt over een enorme innovatiekracht. Deze 

kracht willen wij maximaal benutten. Daarom willen wij meer innovatiekredieten voor het 

mkb beschikbaar stellen, zodat er direct meer geld beschikbaar komt voor de financiering 

van innovatieve projecten. De belastingdruk op de kosten en de winsten van onderzoek 

en ontwikkeling willen wij laag houden. Regelingen die dit mogelijk maken, zoals de 

innovatiebox, moeten bovendien goed toegankelijk zijn voor kleine en middelgrote 

ondernemingen. Wij willen dat ook zzp’ers kunnen profiteren van innovatieregelingen.” 

P.42 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Dankzij innovatie en nieuwe innovatieve toetreders in de financiële sector (fintech) kan 

bankieren goedkoper worden en kunnen kleine en middelgrote ondernemers sneller 

kredieten krijgen. Succesvolle voorbeelden zijn de opkomst van mobiel bankieren en 

alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding. Wij willen dat Nederland hierin 

voorop blijft lopen. Om dit verder te stimuleren, moet het voor financiële start-ups 

mogelijk worden om een ‘bankvergunning light’ te krijgen. Bovendien willen wij dat 

alternatieve financieringsvormen dezelfde mogelijkheden krijgen om gebruik te maken 

van de garantieregeling voor bancaire financiering. En bij de evaluatie en aanpassing van 

de Wet financieel toezicht moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met fintech en 

financiële innovatie.” P.42 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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. Bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving moet er 

meer gebruik worden gemaakt van openbare consultaties. Het is niet voldoende om 

alleen partijen binnen bijvoorbeeld de huidige topsectoren om advies te vragen.” P.42 

VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Eenvoudige regels betekent vaak ook een flexibelere toepassing van regels. Wanneer 

ondernemers willen experimenteren met vernieuwende concepten, mag regelgeving ze 

niet in de weg staan. Als een boekwinkel bijvoorbeeld een lezing wil houden met daarbij 

een hapje en een drankje, dan moet dit gewoon kunnen zonder meteen een 

horecavergunning te moeten aanvragen. Omgekeerd geldt ook dat een 

horecaondernemer eenvoudiger andere producten dan eten en drinken moet kunnen 

verkopen. Ondernemers mogen bovendien zelf bepalen wanneer zij hun winkel openen. 

Daarbij willen we winkelgebieden versterken door leegstand aan te pakken. Overheden 

kunnen hier een rol bij hebben, bijvoorbeeld door regelgeving aan te pakken die een 

functiewijziging van een gebouw of gebied in de weg staat.” P.42 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De overheid moet het bedrijfsleven meer ondersteunen en minder beconcurreren. Wij 

willen niet dat overheden activiteiten ontplooien die ook door ondernemers kunnen 

worden gedaan. Dat is oneerlijke concurrentie. Daarom willen wij de Wet Markt en 

Overheid aanpassen. Ook willen wij dat bedrijven de ruimte hebben om onderling 

contractuele afspraken te maken. De overheid moet zich terughoudend opstellen in het 

opleggen van beperkingen daaraan. Bovendien mogen geen (fiscale) belemmeringen 

worden opgeworpen aan bedrijfsopvolging, bijvoorbeeld in het geval 

van familiebedrijven.” P.42 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties zorgt voor meer innovatie. Veel 

onderzoeken die universiteiten verrichten, kunnen interessant zijn voor start-ups of het 

midden- en kleinbedrijf maar zijn nu niet toegankelijk. Wij willen daarom dat de 

resultaten van publiek gefinancierd onderzoek aan de buitenwereld beschikbaar worden 

gesteld. Zo blijft Nederland vooroplopen in open kennisdeling en vergroten we onze 

aantrekkingskracht.” P.52 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Er zijn meer investeringen van het bedrijfsleven in de wetenschap nodig. In vergelijking 

met andere landen loopt Nederland hierin te ver achter. We willen het bedrijfsleven 

verleiden om samen met de wetenschap meer onderzoek te gaan verrichten. We stellen 

daarom voor om een groter deel van het budget in te zetten om private investeringen uit 

te lokken.” P.52 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“Bestaande afspraken over het aandeel duurzaam opgewekte energie die we in Europa 

en in het Energieakkoord met elkaar zijn overeengekomen, willen wij nakomen. De 

overheid hoort namelijk een betrouwbare partner te zijn voor alle ondernemers die 

investeren om die doelstellingen te behalen. Dit zijn grote, langjarige investeringen en 

daar past geen overheid bij die om de paar jaar het beleid verandert.” P. 82 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De Nederlandse overheid kan meer ruimte bieden aan innovatieve manieren van 

energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van biomassa en mono- en covergisting. Dit 

kan door het bedrijfsleven de kans te geven innovatieve pilots te organiseren of door bij 

aanbestedingen meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en energieneutraliteit. 

Bijvoorbeeld door af te spreken dat alle Rijksinfrastructuur in 2030 energieneutraal wordt 

bediend. Ook kan de overheid vaker optreden als launching customer van nieuwe 

innovatieve technologieën en de eigen gebouwen duurzaam onderhouden.” P. 83 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor een duurzame economie is hergebruik van grondstoffen en materialen van 

toenemend belang. We willen daarom toewerken naar een circulaire economie, waarbij 

afval weer als grondstof kan worden ingezet. Dit is niet alleen goed voor het milieu 

(lucht-, bodem- en waterverontreiniging kan hiermee immers worden voorkomen) maar 

het biedt ook veel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is namelijk nu 

al sterk op het gebied van recycling en kan daarin een voortrekkersrol in de wereld 
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vervullen. Door het exporteren van onze kennis, kunnen nieuwe banen worden 

gecreëerd. Milieu en economie gaan zo dus goed samen.” P. 85 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Het belangrijk dat iedereen van technologische ontwikkeling kan blijven profiteren en 

dat niemand achterblijft. Daarvoor is het nodig dat via onderwijs ieders kennis en 

vaardigheden goed blijven aansluiten op de veranderende eisen die aan ons werk worden 

gesteld. Zodat iedereen, zowel hoog- als laagopgeleid, goed is voorbereid op de banen 

van de toekomst.” P.31 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarnaast willen wij dat vaardigheden zoals programmeren, ondernemen en 

samenwerken een vaste plek in het onderwijs krijgen.” P.46 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Een beroepsgericht vmbo geeft een goede basis voor de vakmensen van de toekomst. 

Daarom willen we vmbo-scholen in staat stellen om hun programma beter aan te laten 

sluiten op het vervolgonderwijs. Om dat mogelijk te maken, willen wij dat het vmbo en 

mbo een deel van het onderwijs samen kunnen verzorgen. Ook willen wij vmbo-scholen 

meer gelegenheid geven om samen te werken met bedrijven uit de regio, bijvoorbeeld 

door samen leerzame stages op te zetten.” P. 48 VVD Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Van elke opleiding mag worden verwacht dat zij perspectief geeft op een baan. Daarom 

willen wij regelmatig laten toetsen of afgestudeerden snel een baan vinden en of zij na 

een aantal jaar werkervaring tevreden zijn. Ook de werkgevers, waar afgestudeerden 

aan de slag zijn gegaan, worden gevraagd naar hun ervaringen. Daarnaast krijgen 

opleidingen de mogelijkheid om - op basis van het arbeidsperspectief of om de kwaliteit 

van de opleiding hoog te houden - de instroom te beperken en alleen de zeer 

gemotiveerde studenten toe te laten. Op die manier zorgen we ervoor 

dat we de kwaliteit voor alle studenten kunnen blijven garanderen, ook indien 

opleidingen onverwacht zeer populair worden en te maken krijgen met een grote 

toename in het aantal studenten. We stoppen met de bekostiging van opleidingen die 

ondermaats presteren.” P. 49 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Regionale instellingen kunnen de inhoud van mbo-opleidingen beter vaststellen in 

samenspraak met het lokale bedrijfsleven. De landelijke normen die nu gelden, laten te 

weinig ruimte aan het mbo en zorgen ervoor dat specifieke wensen van het lokale 

bedrijfsleven onvoldoende worden opgenomen. Door beter in te spelen op de regionale 

vraag, verbetert het perspectief van mbo’ers op een baan. Om er voor te zorgen dat de 

kwaliteit onberispelijk blijft, willen wij dat er net als in het hoger onderwijs accreditatie in 

het mbo gaat plaatsvinden.” P. 49 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Ook willen we dat meer jongeren de kans krijgen om op de werkvloer te worden 

opgeleid. Doorgaans worden de jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

hebben gevolgd meer gewaardeerd door het bedrijfsleven. Het aanbieden van 

werkplekken voor BBL-studenten is nu echter kostbaar voor bedrijven. Daarom willen wij 

het voor werkgevers mogelijk maken om BBL-studenten een vergoeding te geven in 

plaats van loon. Op die manier kan het aantal BBL-plekken toenemen.” P. 49 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Om te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven, is toegankelijke bij- en omscholing 

van groot belang. Na het verlies van een baan wil iedereen zo snel mogelijk weer aan de 

slag. Maar als jouw sector zich in moeilijk vaarwater bevindt, is een baan niet zomaar te 

vinden. Dan heb je ruimte nodig om je verder te ontwikkelen. Daarom willen we de 

sollicitatieplicht tijdelijk opheffen als je een specifieke opleiding gaat volgen die je 

klaarstoomt voor een baan waarvoor een garantie is afgegeven door de toekomstige 
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werkgever. Daarnaast willen we dat de sociale partners de sectorale ontwikkelfondsen 

omzetten naar een nationaal scholingsfonds. Dat maakt de overstap naar een andere 

sector mogelijk.” P. 51 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

 

Belastingwetgeving 
“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” 

P.33 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Wij willen dat in een nieuw belastingstelsel de toeslagen sterk worden vereenvoudigd. 

Op dit moment wordt er namelijk nog te veel belastinggeld onnodig rondgepompt. De 

overheid keert maandelijks miljoenen toeslagen uit. Om die te kunnen betalen, heft 

diezelfde overheid weer belastingen. Veelal bij dezelfde mensen die de toeslagen 

ontvangen. Dit kan veel eenvoudiger, namelijk door gewoon minder toeslagen uit te 

keren en tegelijkertijd de inkomstenbelasting te verlagen. Zo gaan we verspilling tegen 

en maken we het belastingsysteem minder fraudegevoelig. We willen niet dat mensen er 

hierbij op achteruit gaan. Daarom moet de volledige opbrengst van deze vereenvoudiging 

gericht worden teruggegeven in lagere belastingen. En waar nodig moeten ook 

bestaande uitkeringen worden verhoogd met een deel van de opbrengst van deze 

vereenvoudiging zodat mensen er niet op achteruit gaan als de toeslag wegvalt.” P. 98 

VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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, of je nu veel of weinig verdient. 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.” P. 98 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Ook de belasting op spaargeld moet omlaag. Voor jouw spaargeld heb je hard gewerkt 

en over het geld dat je op je spaarrekening kan zetten, heb je ook al belasting betaald. 

Tegelijkertijd is de huidige rente erg laag, terwijl de overheid nog steeds uitgaat van 

fictieve rendementen die al lang niet meer worden behaald. Daarom moet de 

vermogensrendementsheffing worden verlaagd. In een nieuw belastingstelsel moet deze 

belasting bovendien gericht zijn op de rente die je daadwerkelijk hebt ontvangen (reëel 

rendement), in plaats van de fictieve rente die de overheid denkt dat je hebt ontvangen 

(forfaitair rendement). Hiermee wordt ook recht gedaan aan de uitspraak van de Hoge 

Raad over de huidige vermogensrendementsheffing.” P. 98 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De belasting op winst moet eveneens omlaag. Ondernemers die in hun eigen bedrijf 

investeren, zorgen voor banen. Om dit te stimuleren, verlagen wij de 

vennootschapsbelasting voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Bovendien 

kunnen we met een lagere vennootschapsbelasting de concurrentie met omringende 

landen blijvend aan, zodat ook huidige banen in Nederland behouden blijven.” P. 99 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Export 
“Nederlandse ondernemers moeten ook buiten Europa maximaal kunnen ondernemen. 

De Nederlandse economie drijft namelijk voor een groot deel op de export, waardoor 

wereldwijde handel een cruciale bron is van onze welvaart. Wij zijn daarom voorstander 

van goede handelsverdragen met onze handelspartners over de hele wereld, zoals de 

Verenigde Staten, Canada, Japan en China. Wij willen daarbij geen concessies doen aan 
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onze normen en standaarden voor bijvoorbeeld het milieu of voedselveiligheid. 

Handelsverdragen maken het makkelijker voor buitenlandse bedrijven om in Nederland 

de deuren te openen. Maar ze openen vooral ook de deuren voor Nederlandse bedrijven 

in het buitenland. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van, omdat ook dit weer zorgt 

voor banen in Nederland.” P. 40 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Procedures rondom het verlenen van exportvergunningen mogen ondernemers die 

zaken willen doen in het buitenland niet in de weg zitten. Wij willen dat procedures zo 

snel mogelijk worden doorlopen, zodat bedrijven in een vroeg stadium weten of ze een 

vergunning krijgen en daarop kunnen anticiperen. Nederland hanteert hierbij strikte 

regels, onder andere ten aanzien van milieu en mensenrechten. Die regels vinden wij 

belangrijk. Tegelijkertijd willen wij ook rekening houden met een gelijk speelveld ten 

opzichte van ondernemers uit andere landen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, 

mogen Nederlandse exporteurs niet onnodig worden gehinderd door de overheid. 

Om te voorkomen dat Nederlandse bedrijven opdrachten mislopen die vervolgens naar 

bedrijven uit andere landen gaan, zetten wij in op eenvoudigere procedures rondom de 

verstrekking van exportvergunningen.” P. 40 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

Late betalingen 
“Daarnaast moet de overheid de eigen rekeningen altijd tijdig betalen.” P. 42 VVD 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
/ 

 

Vestigingsklimaat 
“Wij willen investeringen in de Nederlandse economie maximaal stimuleren. Daarvoor is 

nodig dat krachten in Nederland gebundeld worden. Door het samenvoegen van 

bestaande instituties (Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de 

Nederlandse Financieringsmaatschappij FMO) en van verschillende 

financieringsregelingen, kan een sterke (private) speler ontstaan. Deze instelling moet op 

afstand staan van de overheid en gericht zijn op het bijeenbrengen van kapitaal voor 

rendabele investeringen in grootschalige projecten gericht op bijvoorbeeld infrastructuur, 

energie, innovatie en ondernemerschap. Met een sterke Nederlandse 

financieringsinstelling kan bovendien extra kapitaal uit het buitenland worden 

aangetrokken en kan meer samenwerking worden gezocht met Europese 

financieringsinstellingen en institutionele beleggers. Dit stimuleert investeringen in de 

Nederlandse economie waarmee het Nederlandse vestigingsklimaat verder kan worden 

versterkt.” P.39 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland moet een aantrekkelijk land zijn met lage belastingen. Want naast ons 

opleidingsniveau, onze infrastructuur, onze stabiliteit en ons cultureel aanbod, zijn onze 

belastingen een belangrijke reden voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. De 

vennootschapsbelasting in belangrijke omringende landen is echter lager dan in 

Nederland, waardoor bedrijven verleid worden om naar het buitenland te vertrekken. 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 lagere 

vennootschapsbelasting is ook gunstig voor Nederlandse ondernemers: zij krijgen zo 

meer ruimte om te investeren in hun eigen onderneming.” P.39 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor een goed vestigingsklimaat is het van belang dat er geen Europese belastingen 

bijkomen. De belastingen in Nederland zijn immers al hoog genoeg. Bovendien gaan we 

zelf over onze belastingen. Zo kunnen we zelf beslissen wat het beste voor Nederland is 
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en de meeste banen en welvaart oplevert. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. 

Daarom zijn wij tegen een Europese vennootschapsbelasting (ccctb), een Europese 

financiële transactiebelasting (ftt) en andere vormen van directe Europese belastingen. 

Zulke belastingen schaden ons vestigingsklimaat, waardoor banen onnodig verdwijnen.” 

P.39 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Europa biedt Nederland ontzettend veel kansen. 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. Dit geldt vooral voor de digitale en dienstenmarkt, want deze sectoren 

bieden de Nederlandse kenniseconomie veel mogelijkheden om te groeien. Denk 

bijvoorbeeld aan het verder harmoniseren van Europese regels rondom online 

ondernemen en de wederzijdse erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties. 

Of aan het verwijderen van roaming-tarieven, waardoor mobiel bellen of internetten over 

de grens voordeliger wordt. Of aan het opheffen van geo-blocking waardoor je overal in 

Europa toegang hebt tot je eigen online content.” P.39 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederlandse ondernemers moeten ook buiten Europa maximaal kunnen ondernemen. 

De Nederlandse economie drijft namelijk voor een groot deel op de export, waardoor 

wereldwijde handel een cruciale bron is van onze welvaart. Wij zijn daarom voorstander 

van goede handelsverdragen met onze handelspartners over de hele wereld, zoals de 

Verenigde Staten, Canada, Japan en China. Wij willen daarbij geen concessies doen aan 

onze normen en standaarden voor bijvoorbeeld het milieu of voedselveiligheid. 

Handelsverdragen maken het makkelijker voor buitenlandse bedrijven om in Nederland 

de deuren te openen. Maar ze openen vooral ook de deuren voor Nederlandse bedrijven 

in het buitenland. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van, omdat ook dit weer zorgt 

voor banen in Nederland.” P.40 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor het oplossen van grote internationale handelsgeschillen zijn wij voorstander van de 

oprichting van een internationaal handelstribunaal in Nederland. De Raad voor de 

rechtspraak pleit al langere tijd voor de oprichting van een ‘Netherlands Commercial 

Court’. De oprichting is goed voor het Nederlandse vestigingsklimaat en brengt 

bovendien hoogwaardige werkgelegenheid met zich mee.” P.40 VVD Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Om te voorkomen dat Nederlandse bedrijven opdrachten mislopen die vervolgens naar 

bedrijven uit andere landen gaan, zetten wij in op eenvoudigere procedures rondom de 

verstrekking van exportvergunningen.” P.40 VVD Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Het uitgebreide Nederlandse verdragennetwerk biedt zekerheid en voorkomt dat 

ondernemers in meerdere landen dubbel belasting betalen over inkomen, vermogen 

of winst. Dit vormt een belangrijke basis voor ons goede vestigingsklimaat en dat willen 

wij ook zo houden. Wij willen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft, waar bedrijven 

graag naartoe komen. En wij willen voorkomen dat die bedrijven worden weggejaagd 

door het opzeggen van belastingverdragen. Bedrijven die in Nederland daadwerkelijk 

activiteiten hebben en voor banen zorgen, verdienen het daarom om te blijven profiteren 

van ons goede fiscale vestigingsklimaat.” P.40 VVD Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 
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Bijlage 2: CDA “Keuzes voor een beter 

Nederland” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
“Wij vinden de zekerheid van een vaste contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de 

arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en 

zzp’ers. De eerste betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze 

verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te 

betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid” P. 39 CDA 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Om deze ongelijkheid te overbruggen willen we duurzame arbeidsrelaties bevorderen en 

de doorgeschoten flexibilisering keren. Juist in een eerlijke economie is een duurzame 

relatie tussen werkgever en werknemer een gezamenlijk belang dat bijdraagt aan de 

wederzijdse betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit”.  P. 39 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De eerste stap naar een eerlijke arbeidsmarkt is de introductie van één basisverzekering 

voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zowel mensen met een vast als met 

flexcontract dragen daar financieel aan bij en kunnen bij arbeidsongeschiktheid een 

beroep doen op deze regeling.” P. 39 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten, 

want een vijfjaars-contract is misschien geen vaste baan, maar wel veel beter dan elke 

twee jaar weer op straat staan.” P. 40 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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.” P. 40 CDA 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“Het ongelijke speelveld wordt verder vergroot door de verplichting dat werkgevers bij 

ziekte van een vaste werknemer het loon tot twee jaar moeten doorbetalen. 

Dit is voor kleine ondernemers een (te) groot risico waardoor ze liever geen mensen 

meer in vaste dienst nemen.” P. 39 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De tweede stap is een vernieuwing van de huidige regels bij ziekte. Wij willen de 

verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers fors terugbrengen. Voor 

langere ziekteperiodes komt er een private regeling met publieke waarborgen. Op die 

manier blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker 

om mensen vast in dienst te nemen.” P. 39 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“De maatregel werkt dus averechts en wat ons betreft kan het niet zo zijn de 

theoretische bescherming tegen ontslag ertoe leidt dat je helemaal geen vaste baan 

meer krijgt. Daarom willen wij meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten 

te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract.” P.40 CDA 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Naast onze voorstellen om de impasse op de arbeidsmarkt te doorbreken, kiezen wij 

voor het enige recept dat echt werkt voor meer banen: het lonend maken van werken en 

ondernemen, via lagere lasten en minder regels.” P. 40 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Tegelijk willen we de regelingen waar werkgevers een beroep op kunnen doen 

wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of 

loondispensatie - versterken en vereenvoudigen.” P. 40 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
/ 

 

Toegang tot financiering 
“Sinds de financiële crisis zijn de banken nog verre van gezond. Dat is onvoorstelbaar als 

je kijkt naar de schade, waar we als samenleving voor hebben opgedraaid. Wij willen dat 

banken dienstbaar zijn aan de samenleving door eerlijke en simpele producten aan te 

bieden, door de kredietvoorziening aan het midden en kleinbedrijf weer op gang te 

brengen en door afstand te nemen van de bonuscultuur. Ook willen wij dat banken in 

Europa, die zo groot zijn dat ze een systeemcrisis kunnen veroorzaken, hun risicovolle 

activiteiten staken of afsplitsen om het risico te verkleinen.” P. 45-46 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

 

Regeldruk 
“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.” P. 37 CDA Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“In de markt groeit de vraag naar maatschappelijke ondernemingen. Dat zijn 

ondernemingen die niet in de eerste plaats winst willen maken maar ook een 

maatschappelijke missie voor ogen hebben. Dit kan gaan om een restaurant voor 

mensen met een handicap of een coöperatieve supermarkt in een krimpgebied die open 

wil blijven om de leefbaarheid te behouden. Deze ondernemers zijn pioniers in een 

eerlijke economie die meer draait om welzijn dan om winst. Wij zijn hun ambassadeur en 

zetten ons in voor meer ruimte en passende regels.” P. 37-38 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Lastendruk 
“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 voor ondernemers, vooral in het MKB.” P. 45 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

Innovatie 
“Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt 

voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor de creatieve industrie. Toch blijven 

de investeringen in innovatie al jarenlang achter bij landen als Zweden, Denemarken en 

Duitsland. Het verschil zit vooral in lagere investeringen door bedrijven zelf.” P. 37 CDA 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Om in de Europese top van innovatieve landen te blijven, gaan universiteiten, 

ondernemers en de 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. Binnen het lopende topsectorenbeleid bieden we regionale 
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partners meer ruimte voor eigen prioriteiten.” P. 37 CDA Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet vormen een basisvoorziening 

voor een innovatieve economie. Wij stellen de digitale infrastructuur op gelijk niveau met 

de ‘oude’ infrastructuur op het land, het water en in de lucht. Daarvoor wordt de 

verantwoordelijkheid binnen de overheid op één plek belegd met een duidelijk mandaat. 

Op deze manier kunnen we procedures en investeringen versnellen en de financiële 

middelen effectiever besteden” P. 37 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“Een tweede stap op weg naar een duurzame toekomst is de groei naar een circulaire 

economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik hergebruikt worden. Afval wordt 

een grondstof met een nieuwe bestemming. Met onze innovatieve afvalbranche en 

topuniversiteiten als Delft en Twente kunnen we leidend zijn in de beweging naar een 

circulaire economie. Dat levert ook nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op. Het 

nieuwe kabinet moet met het bedrijfsleven, de afvalbranche en de wetenschap de 

handen ineenslaan om deze broodnodige omslag te maken.” P. 36 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Kennis en vaardigheden zijn het kapitaal van de economie van de toekomst. Tegelijk 

raken zij in deze veranderende wereld sneller verouderd dan ooit tevoren. Daarom 

moeten we permanent investeren in kennis en vaardigheden. Dat is een opdracht aan 

werkgevers en werknemers” P. 41 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Om het leven lang leren vorm en inhoud te geven willen wij de introductie van een 

individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor sparen. Het 

wordt daarbij aantrekkelijk om uit de sectorfondsen het individueel leerrecht te 

financieren en beheren. Het individueel leerrecht geldt voor alle mensen in de 

beroepsgeschikte leeftijd, ongeacht of iemand werkt of werkzoekend is en ongeacht de 

contractvorm. Wij geven het leerrecht zo vorm dat lager- en middelbaar geschoolden een 

voordeel hebben ten opzichte van hoogopgeleiden, omdat zij voordat ze zijn gaan 

werken minder lang onderwijs hebben genoten.” P. 41 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, 

waarin altijd behoefte blijft bestaan aan gekwalificeerde vakmensen. Wij kiezen daarom 

voor meer investeringen in het beroepsonderwijs.” P. 25 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Wij ondersteunen het kleinschalig beroepsonderwijs, herkenbaar voor studenten en 

goed aangesloten op de vraag van werkgevers in de eigen regio. De nieuwe kleinschalige 

MBO-vakcolleges zijn daarvan een goed voorbeeld. Wij willen meer mogelijkheden om 

leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden en niet alleen scholieren, maar ook leraren 

de mogelijkheid bieden om stage te lopen in de beroepspraktijk. Wij willen dat ook het 

praktijkonderwijs wordt afgerond met een diploma, dat wordt herkend en erkend op de 

regionale arbeidsmarkt.” P. 25 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Belastingwetgeving 
“Alle deskundigen zijn het erover eens dat ons belastingstelsel onnodig ingewikkeld en 

ondoelmatig is. Wij pleiten al jaren voor een eenvoudige en eerlijk belastingstelsel met 

twee tarieven: een laag tarief voor de lage inkomens en een hoger tarief voor hoge 

inkomens. Daarbij versimpelen we de huidige wirwar van inkomensschijven, 

heffingskortingen en aftrekposten die in de praktijk tot veel onduidelijkheid en allerlei 

onbedoelde effecten leiden.” P. 44 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Daarom willen wij het belastingstelsel meer inrichten naar draagkracht en het daarmee 

ook minder ingewikkeld maken.” P. 44 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Gelet op de ernstige organisatie- en IT-problemen bij de belastingdienst is de invoering 

van een dergelijk stelsel op korte termijn niet direct verantwoord en haalbaar. Wij achten 

een grondige reorganisatie van deze dienst noodzakelijk, voordat we volledige en 

noodzakelijke hervorming van het belastingstelsel kunnen doorvoeren.” P. 44 CDA 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

“Mensen die wel sparen krijgen van de belastingdienst een aanslag gebaseerd op een 

fictief rendement dat hoger is dan een bank op dit moment uitkeert. Dat klopt niet. We 

gaan daarom het reële rendement belasten. Daarop vooruitlopend verlagen wij de 

belasting op spaargeld.” P. 45 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Export 
“Bij het afsluiten van handelsovereenkomsten en andere internationale afspraken moeten 

we speciaal aandacht hebben voor het feit deze overeenkomsten macro-economisch 

voordelen kunnen hebben, maar in de praktijk vaak als eerste de midden- en laagste 

inkomens treffen.” P. 16 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland is niet alleen een interessant land om te investeren, ook de internationale 

handel zit ons al eeuwenlang in het bloed. In Europa maar ook in opkomende markten 

als Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Juist met die regio’s kunnen wij meegroeien door de 

goede uitgangspositie die we op die continenten al hebben verder te versterken. Ook hier 

is het aan ondernemers om te ondernemen, maar kan de overheid helpen door het 

verbeteren van de randvoorwaarden, financiering en het leggen van contacten.” P. 38 

CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Sinds de financiële crisis zijn de banken nog verre van gezond. Dat is onvoorstelbaar als 

je kijkt naar de schade, waar we als samenleving voor hebben opgedraaid. Wij willen dat 

banken dienstbaar zijn aan de samenleving door eerlijke en simpele producten aan te 

bieden, door de kredietvoorziening aan het midden en kleinbedrijf weer op gang te 

brengen en door afstand te nemen van de bonuscultuur. Ook willen wij dat banken in 

Europa, die zo groot zijn dat ze een systeemcrisis kunnen veroorzaken, hun risicovolle 

activiteiten staken of afsplitsen om het risico te verkleinen.” P. 45-46 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Vestigingsklimaat 
“Naast de groei van Nederlandse bedrijven willen we ook meer bedrijven uit het 

buitenland naar Nederland halen. We gaan de boer op met de boodschap dat ons land 

voor buitenlandse bedrijven een aantrekkelijk, veilig en stabiel land is om te investeren. 

Wij zijn de poort naar de Europese markt met hoogwaardig personeel, onderwijs en 

infrastructuur en transparante en betrouwbare fiscale voorzieningen.” P. 38 CDA Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

" In een wereld van hedgefunds en durfkapitalisten heeft niet elke investeerder het 

algemeen belang voor ogen. We willen niet lijdzaam toekijken als solide Nederlandse 

bedrijven een gemakkelijke prooi worden voor internationale overnames, speculaties of 

korte termijn winstbejag. Wij vinden dat de overheid in dit soort gevallen – via 

economische diplomatie - scherper en pro-actiever kan opkomen voor het Nederlandse 

belang.” P. 38 CDA Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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Bijlage 3: D66 “Kansen voor iedereen” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “D66 wil dat de keuze om zelfstandig ondernemer te worden, of de keuze om een zzp’er 

of werknemer in te huren, minder gedreven wordt door regelgeving en fiscale 

behandeling. Wĳ maken het 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.” P. 72 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Wĳ willen dat het makkelĳker wordt voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen 

arbeidsongeschiktheid en te sparen voor hun pensioen. Als ze dat zelf willen. Daar om 

breiden we de mogelĳkheden voor zelfstandigen uit om deel te blĳven uitmaken van het 

pensioenfonds waar zĳ in spaarden toen zĳ nog werknemer waren of tot een 

pensioenvoorziening toe te treden wanneer zĳ nooit werknemer waren. In de door ons 

gewenste evolutie van ons gehele pensioenstelsel wordt het sparen door zelfstandigen 

verder vereenvoudigd.” P. 73 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 wil daarom zo snel mogelĳk een sterk versimpelde verklaring invoeren waarmee 

zelfstandigen hun status kunnen bevestigen – een zelfstandigenverklaring. Daarbĳ gaan 

we uit van vertrouwen en kiezen we voor minder bureaucratie. Uiteraard met handhaving 

en duidelĳke straffen in geval van misbruik." P. 73 D66 Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Vooral bĳ laagbetaald werk zien wĳ dat de machtsverhouding tussen opdrachtgever en 

zelfstandige scheef is. In dat deel van de arbeidsmarkt hebben werknemers soms geen 

andere keuze dan zelfstandige te worden, met verlies van de zekerheden van werk - 

nemers, maar vaak zonder de voordelen van het ondernemerschap. Wĳ willen dat ook 

deze zelfstandigen 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. Met een versterkte arbeidsinspectie 

zien we beter toe op handhaving van de beschreven nieuwe en de reeds bestaande 

regels.” P. 73 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“Wĳ willen de risico’s van langdurig zieke werknemers en arbeidsongeschiktheid 

wegnemen. Kleine werkgevers moeten het tweede jaar loondoorbetaling bĳ ziekte 

collectief kunnen verzekeren. Ook krĳgen werkgevers meer duidelĳkheid en betere 

ondersteuning over re-integratie beleid. Met de sociale partners wordt dit idee verder 

ingevuld. Wĳ verlagen werkgeverslasten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, door het 

zogenaamde Lage Inkomens Voordeel te verhogen en in het algemeen door bĳvoorbeeld 

WW premies te verlagen.” P. 72 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Met de Wet werk en zekerheid is flex weliswaar minder flexibel geworden, maar het 

beoogde naar elkaar toe groeien van vast en flexibel vindt niet plaats. Een van de grote 

uitdagingen is dat vast te vast en riskant is voor werkgevers. Nederland kent nog steeds 
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de hoogste ontslagbescherming en de grootste kloof tussen vast en flex van alle 

OESOlanden. Naast het ontslagrecht zĳn de grote financiële risico’s bĳ ziekte en 

arbeidsongeschiktheid, de hoge werkgeverslasten op arbeid en ook de vaak nog rigide 

CAO’s, redenen om af te zien van het aanbieden van een vast contract. D66 wil toe naar 

één arbeidsrechtelĳk regime voor alle werknemers waarbĳ er sprake is van één contract, 

het contract voor onbepaalde tĳd. Dit alles vraagt om een verdere modernisering van 

het ontslagrecht. Een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder 

preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur 

en dikke dossiers voorkomen. De transitie vergoeding wordt veranderd, waarbĳ 

opbouw al direct start doordat de huidige grens van twee jaar en de extra hoge 

vergoeding na tien jaar werkverband verdwĳnen. Er komt een eis dat de vergoeding 

daadwerkelĳk gebruikt wordt voor de stap naar een nieuwe baan. Bĳ collectief ontslag 

passen we de regels zo aan, dat per leeftĳdscohort gekeken mag worden wie de beste 

prestaties laten zien, in plaats van alleen naar wie het langst in dienst is. Vrĳwillig een 

nieuwe baan zoeken wordt hierdoor aantrekkelĳker. Dit zĳn ingrĳpende veranderingen 

die alleen tot stand zullen komen met helder publiek leiderschap door de overheid. 

Samen met de sociale partners maken we gedetailleerde afspraken over de uitvoering. 

Met deze aanpassingen maken we een gemoderniseerd vast contract bereikbaar voor de 

twee miljoen mensen die nu op flexbasis werken.” P. 71-72 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“Naast het ontslagrecht zĳn de grote financiële risico’s bĳ ziekte en 

arbeidsongeschiktheid, de hoge werkgeverslasten op arbeid en ook de vaak nog rigide 

CAO’s, redenen om af te zien van het aanbieden van een vast contract. D66 wil toe naar 

één arbeidsrechtelĳk regime voor alle werknemers waarbĳ er sprake is van één contract, 

het contract voor onbepaalde tĳd.” P. 71 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Met de sociale partners werken we ook aan CAO’s waarin loonstĳging meer aan 

prestaties en minder aan anciënniteit gekoppeld wordt. Zo is het aantrekkelĳker 

ouderen in dienst te nemen.” P. 72 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Wĳ vinden dat inzetbaarheid een standaard onderdeel moet zĳn van 

functioneringsgesprekken en dat CAO’s zich moeten richten op banen en ontwikkeling.” 

P. 74 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“We willen daarnaast sommige specifieke regels voor ouderen veranderen. Regels die 

vaak zĳn vastgelegd in CAO’s. Wĳ willen dat loon zoveel mogelĳk betaald wordt op basis 

van prestatie en op basis van toegevoegde waarde in plaats van leeftĳd, omdat dit 

laatste oudere werknemers relatief duur maakt en hun arbeidsmarktpositie verslechtert.” 

P. 77 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Toegang tot financiering 
“Daarnaast worden er wegen gezocht om de beschikbare hoeveelheid durfkapitaal voor 

start-up’s en scale-up’s te vergroten en te zorgen dat deze partĳen hun weg beter 

kunnen vinden naar het durfkapitaal dat pensioenfondsen al voor hen gereserveerd 

hebben. Ondernemers bouwen niet allemaal aan de nieuwe Uber of TomTom. Veel 

ondernemers starten activiteiten in dienstverlening, in horeca, in zorg, in bouw, in duur - 

zame maakindustrie. Voor al deze ondernemers wil D66 de ruimte om te ondernemen en 

toegang tot de middelen om te slagen.” P. 88 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Ook in de financiële sector is meer concurrentie gewenst. D66 wil de 

toetredingsdrempels voor nieuwe innovatieve spelers verlagen, zodat zĳ de gevestigde 

grootbanken kunnen uitdagen” P. 90 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 



 

  

30 

 

“Daarom wil D66 een nieuwe publieke financieringsbank oprichten. Daarbĳ 

koppelen we de bestaande kennis en budgetten van de overheid aan geld dat 

bĳvoorbeeld beschikbaar is bĳ pensioenfondsen om te investeren in de Nederlandse 

economie, waarbĳ we de huidige versnippering sterk terug dringen en zorgen voor 

doorzettingsmacht. In landen om ons heen is de afgelopen jaren al ervaring opgedaan 

met dergelĳke instellingen, bĳvoorbeeld de KfW in Duitsland of de Green Investment 

Bank in het Verenigd Koninkrĳk. Met een dergelĳke instelling kan bovendien beter 

worden aangesloten bĳ de Europese initiatieven om maatschappelĳke 

investeringen te stimuleren, zoals via het Europese Fonds voor Strategische 

Investeringen (EFSI). De combinatie van publieke en private investeringen in 

onderwĳs, kennis & innovatie, de digitale economie en de transitie naar een wereld van 

duurzame en schone energie, zĳn belangrĳk voor het toekomstig verdienvermogen van 

de Nederlandse economie, en zorgen voor een schone en duurzame economische 

groei.” P. 93 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Regeldruk 
“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 

arbowetgeving en meer controle op resultaten in plaats van op uitvoering. De 

ondernemer krĳgt de vrĳheid om te kiezen bĳ tegengestelde regels. Er komen minder 

rapportages en meer steekproeven. 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” P. 91 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Lastendruk 
“Voor de komende jaren wil D66 investeren in de kracht van de Nederlandse 

samenleving en economie. Door extra geld uit te trekken voor onderwĳs, voor 

kennis en innovatie, voor lastenverlichting gericht op meer werk en voor duurzame 

infrastructuur.” P. 221 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Door verlaging van lasten op arbeid, stimuleren wij de koopkracht van mensen, 

vergroten wij de vraag in de economie en zorgen we ervoor dat het voor werkgevers 

aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.” P. 223 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Innovatie 
“We stimuleren innovatieve, groene ondernemers om met schone en inventieve 

oplossingen te komen door knellende regelgeving weg te nemen en milieuwinst te 

belonen daar waar de overheid zelf inkoopt.” P. 54 D66 Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Door bĳvoorbeeld via inkoop de infrastructurele sector te vergroenen kan de overheid 

een impuls geven aan innovaties die ook in andere sectoren, zoals de bouw, toepasbaar 

zĳn.” P. 61 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Daarnaast investeert D66 € 1 miljard in innovatie met maatschappelĳke relevantie. We 

hervormen het topsectorenbeleid. De overheid loopt met haar € 60 miljard aan duurzame 

inkoop voorop en zorgt voor de benodigde randvoorwaarden. De overheid heeft 

vervolgens ruimte aan de samenleving door zelf doelmatig en efficiënt te zĳn. 
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Maar ook door onnodige of achterhaalde regels te schrappen. Ten slotte bevordert de 

overheid beweging door investeringen in onderwĳs en innovatie en door te zorgen dat 

markten werken.” P. 88 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 wil € 1 miljard extra investeren in innovatie. Ook bĳ het stimuleren van 

publiek-private of privaat-private samenwerking, het binnen brengen van Europees geld 

en het versterken van clusters van bedrĳven, onderwĳs en overheid, blĳven overheids 

investeringen nodig. D66 wil het innovatiebeleid inrichten op het vinden van oplossingen 

voor maatschappelĳke uitdagingen en inzetten op regionale vernieuwing, in plaats van 

op het stimuleren van het verouderde denken in sectoren. Daarbĳ moet nog meer 

geëxperimenteerd worden, bĳvoorbeeld door prĳzen uit te reiken voor innovaties gericht 

op specifieke maatschappelĳke uitdagingen zoals de energietransitie, de overgang 

naar een circulaire economie of een lang gezond en zelfstandig leven.” P. 88 D66 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Aangezien maar liefst de helft van alle werknemers werkt bĳ een familiebedrĳf, wil D66 

dat innovatie en ondernemerschap ook bĳ deze bedrĳven gestimuleerd wordt. Daarbĳ 

wordt er gekeken naar de gevolgen voor familiebedrĳven bĳ de invoering van nieuwe 

regelgeving. Met deze maatregelen bouwen we aan een cultuur en mentaliteit van 

ondernemerschap.” P. 88-89 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 wil de toetredingsdrempels voor nieuwe innovatieve spelers verlagen, zodat zĳ de 

gevestigde grootbanken kunnen uitdagen. Oude regels mogen nieuwe initiatieven en 

verdienmodellen niet langer in de weg staan. Dat vereist een actieve mededinging 

en toezichthouders met tanden.” P. 90 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“In 2030 wil D66 dat meer dan 30% van onze energievoorziening duurzaam 

is en dat we veel minder energie gebruiken. In 2050 zĳn we volledig duurzaam.” P. 56 

D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland is een wereldwĳde koploper in duurzaam en sociaal ondernemen. D66 is trots 

op grote en kleine Nederlandse bedrĳven die de kansen en noodzaak zien om hun 

bedrĳfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelĳkheid nemen voor hun 

impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant 

rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bĳvoorbeeld door 

samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren en door sociale 

ondernemingen de ruimte en een bruikbare rechtsvorm te geven.” P. 67 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 streeft naar een radicale verduurzaming van onze samenleving en economie, 

met ruimte voor duurzame vernieuwing en Europa als voorloper in het oplossen van het 

klimaat probleem – als noodzaak, morele plicht en als economische kans. We moeten 

snel naar een gezamenlijke duurzame energie - voorziening, duurzaam transport en 

schone lucht. Met duurzame landbouw, visserij, watermanagement en 

natuurbescherming. We zetten onze invloed in om niet alleen onze eigen activiteiten, 

maar die van de ketens waarin wij deel nemen, duurzaam te maken. P. 99 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Een leven lang groeien” betekent dat mensen hun hele leven in staat worden 

gesteld hun kennis bĳ te werken, te verbreden en te verdiepen. D66 wil dit levenslange 

leerrecht bevorderen door de bestaande budgetten voor bĳscholing, de 

werkgeversfondsen, individueel inzetbaar te maken via een individueel scholingsbudget. 

Deze budgetten worden dus persoons- in plaats van sectorgebonden. We maken het 

sociaal leenstelsel toegankelĳk voor laatbloeiers en voor mensen die na een aantal jaren 
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werken een tweede kans willen, ook als ze ouder dan dertig zĳn.” P.38 74 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“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. We maken geld vrĳ, zodat de 

overheid scholing voor werkenden sterker kan stimuleren. Een nieuwe levensloopregeling 

die het mogelĳk maakt voor werkenden om fiscaal aantrekkelĳk te sparen voor scholing 

– en niet voor vervroegd pensioen – wordt opgezet” P. 73-74 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 zet in op een economie en arbeidsmarkt waarin mensen wendbaar en weerbaar 

zĳn en waar het eenvoudig is nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit gaat niet vanzelf. 

Het vraagt onder andere om een leven lang leren waarin we investeren in het opbouwen 

van nieuwe digitale vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de mensen die 

moeite hebben met de snelle ontwikkelingen en mensen die hun baan verliezen. Er moet 

ruimte zĳn voor experimenten met nieuwe vormen van werkverdeling.” P. 97-98 D66 

Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“We investeren in fundamenteel onderzoek en in het onderwijs komt meer aandacht voor 

digitale vaardigheden als programmeren.” P. 136 D66 Concept verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

Belastingwetgeving 
“De inkomsten uit kapitaal en vermogen vertegenwoordigen een groeiend aandeel van de 

welvaart. En het aandeel van de inkomsten uit arbeid wordt kleiner. In Nederland en in 

bĳna alle westerse economieën. D66 vindt dit een ongewenste trend. Daarom zorgen we 

met lagere lasten op arbeid dat inkomsten uit arbeid niet zwaarder belast worden 

dan inkomsten uit vermogen. Samen met Europese partners en door op te trekken met 

de OESO beperken we concurrentie tussen landen op belastingtarieven en belasting 

ontwĳking. Uiteindelĳk zullen belastingen deze scheefgroei niet oplossen. Onze 

maatregelen op het vlak van onderwĳs, concurrentie en een beter werkende 

arbeidsmarkt zullen ervoor moeten zorgen dat arbeid meer loont.” P. 91 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland stimuleren de fiscale regels het aangaan van schulden. Zowel voor 

consumenten, als voor bedrĳven. Bĳvoorbeeld met de hypotheekrenteaftrek 

en vroeger ook met het aanbod van aflossingsvrĳe hypotheken en de fiscaal 

gestimuleerde beleggingspolissen. Bedrĳven mogen op hun beurt de betaalde 

rente op schuld aftrekken van de belastbare winst, terwĳl dit niet mag met de kosten van 

het eigen vermogen in de vorm van dividend. Daarom is het voor bedrĳven 

aantrekkelĳker om geld te lenen, dan om eigen vermogen aan te trekken. Dit heeft 

geleid tot constructies waarbĳ bedrĳven volgestopt werden met geleend geld. Het 

maximaliseren van schuld werd de normaalste zaak van de wereld, terwĳl we ons 

onvoldoende bewust waren van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Ook de politiek 

heeft onvoldoende oog gehad voor deze risico’s. Dat maakt Nederland gevoelig voor 

economische schokken. Bĳ een crisis komen we sneller in de problemen. D66 wil een 

koerswĳziging. Fiscale regels moeten neutraler, zodat ze het maken 

van schulden niet langer stimuleren. D66 wil de renteaftrek op schulden beperken. 

Tegelĳkertĳd wil D66 de fiscale behandeling van ver mogen moderniseren. De spaarrente 

is de afgelopen jaren flink gedaald en veel spaarders hebben het gevoel belasting te 

betalen over een opbrengst die er nooit is geweest. D66 wil naar een 

vermogensrendementsheffing die aansluit bĳ de werkelĳke rendementen, waarbĳ kleine 

spaarders meer worden ontzien” P. 91-92 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-

2021. 
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Export 
“Door importheffingen en andere barrières voor producten uit ontwikkelingslanden 

af te bouwen, geven we boeren en ondernemers daar de kans een 

beter bestaan op te bouwen.” P. 131 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Onze vrĳe export naar EU-lidstaten levert jaarlĳks € 120 miljard op.” P.98 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Handel met het buitenland vormt een belangrĳke aanjager voor toekomstige groei. De 

sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden, zoals water, 

milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbĳ is Nederland, 

en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met 

opkomende markten wordt gestimuleerd en dat gewerkt wordt aan eerlĳke toegang voor 

Nederlandse bedrĳven tot die groeimarkten. D66 wil hierbĳ meer aandacht voor het mkb 

en meer, gerichte, handelsmissies met aandacht voor maatschappelĳk verantwoord 

ondernemen. Bedrĳven doen er veel aan om sneller handel te kunnen drĳven. Ze 

optimaliseren hun bedrĳfsprocessen steeds meer om hun producten sneller op 

de plek van bestemming te krĳgen. Dit geldt zeker bĳ bederfelĳke waar. Controlerende 

instanties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane moeten hierin 

mee gaan en ook sneller handelen, zĳ mogen niet de bottleneck vormen.” P. 99-100 98 

D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Handel brengt welvaart en kansen en steunt de ontwikkeling van vreedzame relaties 

tussen landen. Deze positieve effecten van handel vereisen wel heldere waarborgen voor 

milieu, privacy, consumentenbescherming en rechtszekerheid. D66 is en blĳft, 

binnen die waarborgen, voorstander van handelsverdragen, zoals CETA met Canada, 

maar zeker ook initiatieven zoals de Doha-rondes, waarbĳ gezorgd wordt voor veel 

betere markttoegang en handelskansen voor armere landen.” P. 100 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Het is voor nieuwe spelers nu nog te lastig om een vergunning te krĳgen van de 

toezichthouder, daarom wil D66 een lichter toezichtregime voor startups. Bĳ 

kleinschalige initiatieven zĳn de publieke risico’s kleiner en is er ruimte voor een 

zogenaamde ‘bankvergunning-light’ en kleinschalige experimenten. Waar grootbanken in 

het belang van klanten willen innoveren, kan de toezichthouder hen ook ruimte geven” 

p. 102 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“D66 wil een bankensector met gezonde concurrentie, maar die concurrentiestrĳd moet 

er niet toe leiden dat banken uiteindelĳk toch weer te grote risico’s nemen. Daarom 

moeten er ook stevigere eisen aan de veiligheid van banken worden gesteld. D66 vind 

het belangrĳk dat risico’s goed worden ingeprĳsd” p. 102 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Vestigingsklimaat 
“In het verleden bepaalden bedrĳven op basis van vestigingscriteria als bereikbaarheid, 

infrastructuur, rechtszekerheid, aanbod van arbeid en belastingen waar zĳ een nieuwe 

vestiging wilden openen. Nederland presteert al decennia erg goed op deze criteria. De 

verschillen tussen landen op deze dimensies nemen echter af en andere factoren worden 

belangrĳker. Steeds meer bepaalt de aantrekkingskracht van een stad of land voor 

talent of bedrĳven hen volgen. Factoren als woningaanbod, internationaal onderwĳs, 

leefomgeving, uitgaansleven en sport bepalen waar talent zich vestigt. D66 wil dat de 
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overheid zich sterk maakt voor het vestigingsbeleid in Nederland. Daarom moet de 

aandacht van de overheid verschuiven naar deze nieuwe factoren.” P. 90 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland moet niet alleen aantrekkelĳk zĳn voor bedrĳven maar ook voor talent. Voor 

Nederlands talent dat we willen houden en internationaal talent dat we willen 

aantrekken. Migratie kan een bĳdrage leveren aan het oplossen van tekorten in onze 

vergrĳzende samenleving. D66 wil dat Nederland vooroploopt in het aantrekken van 

talenten uit het buitenland. In Europa zetten we ons in voor een migratiebeleid 

dat zich, naast het vluchtelingenbeleid, richt op het aantrekken en selecteren van 

economische migranten met vaardigheden die aansluiten bĳ de vraag op onze 

arbeidsmarkt. Daarbĳ kĳken we naar instrumenten als blue cards, maar ook naar het 

eenvoudiger in andere EU-landen kunnen werken voor eenzelfde werkgever, wanneer 

een werkvergunning voor één EU-land is verkregen.” P. 90 D66 Concept 

verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Nederland moet een broedplaats zĳn, een thuishaven en trekpleister voor innovatieve 

digitale bedrĳven en talentvolle individuen. Met bedrĳven en een overheid die de 

digitaliseringskansen optimaal benutten en waarbĳ de digitale afhankelĳkheid van enkele 

grote spelers wordt vermeden”. P. 94 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“We maken Nederland aantrekkelijk voor innovatieve buitenlandse bedrijven en 

buitenlands talent door te investeren in [internationaal] onderwijs, cultuur en sport en de 

arbeidsmarkt te moderniseren.” P.141 D66 Concept verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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Bijlage 4: PvdA “Een verbonden 
samenleving” 

 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “Wij komen op voor mensen die niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er zijn geworden, 

maar noodgedwongen, doordat werkgevers veel vast werk in flexwerk hebben omgezet. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor veel schoonmakers, bouwvakkers en mensen in de thuiszorg. 

Voor hen pakt het verlies van de zekerheid van een vaste baan vaak zeer nadelig uit. 

Hun positie willen wij verbeteren. Wij willen dat zij een reële kans hebben op een vaste 

baan of een hogere functie. Wij willen het aantrekkelijker maken om mensen in vaste 

dienst te houden of te nemen, bijvoorbeeld met belastingmaatregelen. We kiezen voor 

‘gelijk loon voor gelijk werk’ en strijden tegen verdringing, uitbuiting en concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden. Ook zzp’ers uit overtuiging hebben te maken met een zwakke 

onderhandelingspositie tegenover opdrachtgevers over tarieven, en met kostbare 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij willen hen meer zekerheden bieden.” P. 30 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Om vast werk aantrekkelijker te maken willen wij, analoog aan de zelfstandigenaftrek, 

een werknemerskorting invoeren. Hiervoor maken we extra budget vrij.” P. 31 PvdA 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen gelijke behandeling afdwingen van uitzendkrachten en payrollers ten aanzien 

van hun collega’s in dienst bij de inlener. Uitzonderingen van dit principe worden 

beperkt.” P. 31 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen de arbeidsinspectie uitbreiden. Die ziet toe op ontduiking van sociale 

wetgeving en ook op gezonde werkomstandigheden. De inspectie krijgt 10 miljoen extra 

budget om extra inspecties te verrichten en boetes uit te delen.” P. 31 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat alle mensen die werken het wettelijk minimumloon verdienen en hierover 

pensioen- en verzekeringsrechten opbouwen. Daarom voeren we de loonkostensubsidie 

in als norm voor de hele sociale zekerheid. Het instrument loondispensatie vervalt.” P. 31 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen bereiken dat iedere werkende een inkomen krijgt om van te leven. Daarom 

krijgen ook zzp’ers die een opdracht voor anderen uitvoeren de bescherming van het 

minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen. Daarnaast passen we de 

(Europese) mededingingsregels aan zodat zij collectieve tariefafspraken mogen maken. 

Wij verbieden aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon.” P. 32 PvdA 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“De startersaftrek willen wij stapsgewijs omzetten in een aannamebonus. Huidige 

starters gaan er niet op achteruit en het wordt aantrekkelijker voor bedrijven om mensen 

in dienst te nemen in plaats van in te huren.” P. 32 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

“We willen zzp’ers de bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Er 

komt daarom een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit.” 

P. 32 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij handhaven de collectiviteit in het pensioenstelsel. Alle mensen met werk sparen 

mee, we beleggen samen en delen de risico’s samen. Dat is de beste garantie voor een 

zo hoog mogelijk rendement en zo hoog mogelijk pensioen. Ook zzp’ers verdienen een 
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goed pensioen; zij gaan pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens. Individuele 

pensioenpotjes tasten de waarde van de totale belegging aan en zijn dus onverstandig. 

De sociale partners houden een rol bij de pensioenfondsen en moeten de  

deelnemers meer betrekken bij de fondsen. Er komt ruimte voor gepensioneerden om de 

pensioenuitkering naar eigen inzicht te differentiëren.” P. 34 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“Een gezond bedrijfsleven heeft baat bij betrokken werknemers. De afgelopen jaren zijn 

de winsten en de beloning van werknemers van met name multinationale bedrijven 

steeds verder uit het lood geslagen. Die trend willen we keren. Dat kan in de eerste 

plaats door hogere lonen. Die willen we via afspraken met werkgevers en werknemers 

realiseren. Ten tweede dragen winstdelingsregelingen bij aan een sterkere band tussen 

bedrijven en hun werknemers. Ten derde willen we in het geval van overwinsten 

-als bedrijven aandelen inkopen of superdividenden uitkeren- wettelijk vastleggen dat 

ook werknemers aanspraak maken op een deel. Zij maakten immers deze overwinsten 

mogelijk.” P. 26 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen een nieuw werkgelegenheidsakkoord sluiten met de vakbonden en werkgevers 

met een langjarige werking voor meer werk en meer zekerheid voor alle werknemers. 

Ook afspraken over hogere lonen horen hierbij. De overheid geeft het goede voorbeeld 

door de lonen in de publieke sector te verhogen.” P. 31 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat preventieve bescherming tegen willekeur bij ontslag onverkort blijft 

bestaan, evenals de plicht van werkgevers om functioneringsgesprekken te voeren, en 

investering door werkgevers in scholing van hun medewerkers.” P. 31 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“De transitievergoeding moet vanaf de eerste werkdag worden opgebouwd. Zodat er een 

scholingsbudget komt voor alle werknemers, terwijl tegelijkertijd de kostenverschillen 

tussen flex en vast worden verminderd.” P. 31 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

“Wij willen een collectieve verzekering invoeren voor een deel van de risico’s voor kleine 

werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. Daarmee maken we het aantrekkelijker om 

mensen aan te nemen en delen we de risico’s breder als een werknemer onverhoopt ziek 

wordt.” P. 31 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte willen wij werkgevers ontlasten met 

no risk polissen en minder administratieve verantwoordlijkheden.” P. 32 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen kleine werkgevers verlossen van het risico van zieke werknemers. Dat doen 

we door een publieke toegankelijke verzekering te bieden voor het tweede ziektejaar.” P. 

36 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017.  

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“Wij tornen niet aan het Algemeen Verbindend verklaren van cao’s, want concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden staan we niet toe.” P. 31 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

Toegang tot financiering 
“Wij willen dat de overheid minder subsidieert en meer direct investeert, in duurzame 

energie. De Bank Nederlandse Gemeenten en Waterschapsbank willen wij omvormen tot 

een publiek-private investeringsbank die het MKB financiert en grootschalige publieke 
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investeringen doet zoals infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. Deze bank 

krijgt een eigen vermogen van 10 miljard en kan een veelvoud van dit bedrag investeren 

in onze economie. Met de provincies richten we regionale fondsen op voor infrastructuur 

en ruimtelijke ontwikkeling die zich vooral richten op de aanleg van meer OV-

verbindingen, grootschalig onderhoud en de ontwikkeling en ontsluiting van nieuwe 

woon- en werkgebieden. In de Randstad komt de nadruk te liggen op uitbouw van de 

internationale verbindingen, zoals vliegveld Lelystad en een beter Randstedelijk OV-net.” 

P. 24 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat het MKB gemakkelijker krediet krijgt van banken. De op te richten 

Nederlandse Investeringsbank heeft als belangrijke taak ook het midden- en kleinbedrijf 

van kredieten te voorzien. Ook financiering van doorgroei wordt makkelijker gemaakt. 

Alternatieve financieringsvormen worden gestimuleerd. Kredietunies, crowdfunding en 

Qredits worden ondersteund, zowel financieel als in de wetgeving en het toezicht.” P. 24 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij streven ernaar om 20 procent van de pensioenfondsbeleggingen in Nederland te 

laten plaatsvinden. Dat heeft in potentie een omvang van ruim 70 miljard euro aan extra 

investeringen in onder andere sociale woningen, scholen, overheidsgebouwen, 

windmolenparken op zee en investeringen in het MKB; met voldoende rendement en 

zekerheid voor pensioenfondsen.” P. 24 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Regeldruk 
“Wij willen economisch beleid, nieuwe industriepolitiek en innovatiebeleid laten uitvoeren 

door regionale samenwerkingsverbanden over sectorgrenzen heen, waarin overheden, 

kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samenwerken binnen een gezamenlijke 

groeiagenda. (regionale gebonden crowd funding – niet fiscaal en minder regels). P. 24 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat ieder product een productlabel krijgt waar aan de consument kan zien wat 

de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is. Alle 

verpakkingen worden op termijn biologisch afbreekbaar.” P. 28 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

Lastendruk 
“De lastendruk op bedrijven en werknemers is de afgelopen decennia steeds schever 

geworden. Wij willen daarom een deel van wat we met zijn allen verdienen, verschuiven 

van werknemerslasten naar werkgeverslasten.” P. 32 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Vermogenden en directeur-grootaandeelhouders betalen nu geen premies voor veel 

collectieve voorzieningen zoals zorg (WLZ en ZVW), terwijl ze daar wel aanspraak op 

maken. Dit willen wij veranderen, door naar het verzamelinkomen te kijken bij het heffen 

van belastingen en premies.” P. 32 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen het minimumloon verhogen door een minimumuurloon te introduceren op 

basis van een werkweek van 36 uur. Zo krijgt iedereen met een fulltimecontract of een 

0-urencontract de mogelijkheid om het minimumloon te verdienen en tegelijkertijd 4 x 9 

uur te werken.” P. 32 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Innovatie 
“Wij willen economisch beleid, nieuwe industriepolitiek en innovatiebeleid laten uitvoeren 

door regionale samenwerkingsverbanden over sectorgrenzen heen, waarin overheden, 

kennisinstituten en bedrijfsleven nauw samenwerken binnen een gezamenlijke 

groeiagenda. (regionale gebonden crowdfunding – niet fiscaal en minder regels) Het 

topsectorenbeleid krijgt een regionale uitvoering. Via regionale 
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investeringsmaatschappijen gaat de overheid direct investeren in kansrijke 

(MKB)bedrijven en ontwikkelingen. We stimuleren studenten en universiteiten om de 

opgedane kennis in de praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen, die potentieel veel 

werkgelegenheid zullen genereren. Dat doen we regionaal.” P. 24 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“De fiscale subsidieregelingen voor innovatie voor het bedrijfsleven (WBSO en 

innovatiebox) willen wij budgetteren en versoberen. De opbrengsten gaan naar 

versterking van onze universiteiten, hbo en mbo-vakopleidingen.” P. 36 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“De circulaire economie en de energietransitie vormen de industriële revolutie van de 

21ste eeuw. Om de economie voortvarend door de noodzakelijke veranderingen te 

loodsen, willen wij een masterplan duurzame economie: een moderne industriepolitiek 

voor de overgang van een op fossiele grondstoffen draaiende economie naar een 

duurzame economie.” P. 23 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“stellen voor dat bedrijven gaan rapporteren over de beloningsverhoudingen binnen 

het bedrijf, over eerlijke handel en duurzaamheid in hun productie en over hun sociale en 

ecologische prestaties. De sociale onderneming wordt als aparte ondernemingsvorm 

mogelijk gemaakt.” P. 26 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen een spoedige overgang naar een circulaire economie die grondstoffen zoveel 

mogelijk in de kringloop houdt, die produceert zonder te vervuilen en die volledig 

herbruikbare en/of biologisch afbreekbare producten maakt. Producenten blijven 

verantwoordelijk voor hun producten na verkoop. Producten moeten zodanig worden 

samengesteld dat zij op termijn volledig biologisch afbreekbaar of recyclebaar zijn. De 

circulaire economie kan dan leiden tot een extra omzet van 7,3 miljard euro per 

jaar, 54.000 banen, en een besparing op grondstoffengebruik van 100 megaton per jaar, 

oftewel een kwart van onze jaarlijkse invoer van grondstoffen (cijfers TNO)” P. 26-27 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing uit het 

Energieakkoord ruimschoots worden gehaald. In het kader van de Klimaatwet stellen wij 

nieuwe ambitieuzere doelstellingen en beleid, op weg naar een volledig duurzame 

energievoorziening in 2050.” P. 27 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat ieder product een productlabel krijgt waar aan de consument kan zien wat 

de sociale en ecologische prestatie of belasting van het product en de verpakking is. Alle 

verpakkingen worden op termijn biologisch afbreekbaar.” P. 28 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017.  

 

Onderwijs 
“Wij willen daarom kwalitatieve innovatie stimuleren en stellen als doel dat Nederland 

over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft. Ook het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) benaderen we vanuit onze kwaliteitsvisie. Door stevig te investeren 

in de kennis en kwaliteit van de beroepsbevolking en op alle niveaus economische 

samenwerking en investeringen te organiseren, blijven we economisch voorop lopen.” P. 

23 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“We moeten de Nederlandse werknemer en student opleiden voor de banen in de 

(maak)industrie van de toekomst. Dit vereist een overheid die consistent is en duidelijke 

keuzen maakt en uitvoert voor de lange termijn. De transitie beslaat een periode van 

minimaal tien jaar, en dat moet doorwerken in de systematiek van overheidssubsidies 

aan het bedrijfsleven.” P. 23 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 
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“Wij willen dat Nederland over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld 

heeft, zodat wij economisch voorop blijven lopen. Wij willen ieder jaar meer investeren in 

het onderwijs en, in afstemming met bedrijven, in de bijscholing van werknemers. Zij 

ontwikkelen zich in hun vak, worden beter toegerust om goed werk te leveren, en blijven 

daardoor verzekerd van werk. (zie ook hst. 6). Dankzij beter opgeleide mensen worden 

bedrijven concurrerender en daarom dragen bedrijven bij.” P. 24 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“In de ene sector krimpt de werkgelegenheid, terwijl deze in de andere toeneemt. We 

willen naar Zweeds voorbeeld werken aan sector overstijgende fondsen die werknemers 

in staat stellen om zich om te scholen naar sectoren waar tekorten zijn.” P. 31 PvdA 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“We investeren de komende jaren miljarden extra in het gehele onderwijs, oplopend naar 

10 miljard euro extra per jaar over 15 jaar.” P. 38 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

“Wij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter 

wereld heeft, zodat wij economisch voorop blijven lopen. (Zie ook hst. 4.) Het onderwijs, 

en met name het beroepsonderwijs op alle niveaus, draagt hieraan bij. Daarnaast willen 

wij in afstemming met bedrijven de bijscholing van werknemers sterk verbeteren.” P. 38 

PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende 

leerweg (BBL) belangrijk. Wij willen met gerichte (loonkosten) subsidies deelname aan 

de BBL bevorderen.” P. 38 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Belastingwetgeving 
“Een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen voor iedereen: dat doel 

willen wij mede bereiken door aanpassingen in het belastingstelsel. Wij maken werken in 

loondienst aantrekkelijker door een aparte fiscale knop in te voeren voor werknemers, 

zoals die al bestaat voor zelfstandigen (zelfstandigenaftrek) en directeuren-

grootaandeelhouders (doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon). Om meer evenwicht te 

krijgen voegen we het budget van de zelfstandigenaftrek en de arbeidskorting 

samen. Er komen twee nieuwe knoppen: een zelfstandigenkorting en een 

werknemerskorting. Zelfstandigen behouden dus hun fiscale voordeel, maar door extra 

budget vrij te maken voor de werknemerskorting wordt werken in loondienst 

aantrekkelijker gemaakt, met name voor lagere- en middeninkomens. 

Daarnaast verhogen we het ‘lageinkomensvoordeel’ voor werkgevers die mensen met 

een bescheiden inkomen in dienst hebben.” P. 35 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

“Wij willen de grondslag voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke ZVW 

verbreden. Vermogenden (box 3) en directeur-grootaandeelhouders (box 2) betalen nu 

niet mee aan de AOW, WLZ en ZVW, terwijl zij wel recht hebben op deze belangrijke 

voorzieningen. Door premies te heffen over het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3 

tezamen) draagt iedereen bij.” P. 35 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Om de belastingdienst te ontlasten, willen wij met de stofkam door de ruim 150 fiscale 

aftrekposten. De opbrengsten sluizen we terug.” P. 35 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen dat mensen met vermogen niet langer betalen over hun fictieve rendement in 

box 3, maar over het werkelijk behaalde rendement over hun spaargelden en 

beleggingen. Kleine spaarders gaan dan minder betalen, zeer vermogenden meer. Voor 

vermogens boven de 1 miljoen gaat het tarief in box 3 van 30 procent naar 40 procent.” 

P. 35 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 
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“Wij willen, naar Duits voorbeeld, de renteaftrek op schuld voor bedrijven beperken tot 

30 procent van de winst. Zo wordt de prikkel om met schuld te financieren kleiner en 

wordt belastingontwijking bestreden. Ook maken we zo het verschil in de fiscale 

behandeling tussen vreemd en eigen vermogen kleiner” P. 36 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen een einde maken aan het eindeloze uitstel van belastingbetaling door 

eigenaren van Bv’s. Conform het rapport van de commissie-Van Dijkhuizen worden 

winsten van Bv’s jaarlijks forfaitair belast en wordt het gebruikelijke loon van directeur-

grootaandeelhouders in box 1 opgetrokken.” P. 36 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

Export 
“Globalisering werkt alleen als iedereen ervan profiteert. Wij willen daarom alleen 

handelsverdragen steunen als deze inclusief zijn en zorgen voor verbetering voor 

iedereen. Dat betekent dat we niet instemmen met handelsverdragen als TTIP, tenzij 

deze een continue verbetering stimuleren voor de positie van werknemers, van de 

standaarden wereldwijd voor duurzaamheid, milieu, gezondheid en arbeid en het 

bestrijden van ongelijkheid en belastingontwijking. Alleen zo ontstaat een ‘race naar de 

top’ in plaats van ‘een race naar de bodem’. Om te zorgen dat multinationals, die nu 

vaak als enigen profiteren van handelsverdragen, ook eerlijk gaan bijdragen, moeten 

handelsverdragen altijd gepaard gaan met harde afspraken om belastingontwijking aan 

te pakken.” P. 25 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Wij willen via wetgeving de verkoop en import van producten verbieden 

die met kinderarbeid tot stand zijn gebracht.” P. 26 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

“Handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan verantwoorde mondiale 

productieketens, aan versterking van onze normen en waarden wat betreft 

arbeidsrechten en duurzaamheid, en aan versterking van de positie van 

ontwikkelingslanden. We steunen samenwerking tussen maatschappelijke 

organisaties, vakbonden, bedrijven en overheden, in navolging van de 

sectorconvenanten.” P. 61 PvdA Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. 

Wij willen de buffers geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. De gewogen 

risico-eisen worden eveneens verhoogd.” P. 25 PvdA Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

Vestigingsklimaat 
“Wij willen de zogenoemde extraterritoriale (‘expat’) regeling afschaffen. Het is niet te 

verdedigen dat buitenlandse werknemers fors minder belasting betalen dan Nederlandse. 

Als buitenlandse expertise schaars is, moeten werkgevers en uitzendbureaus die 

buitenlandse werknemers inhuren daar zelf voor betalen.” P. 35 PvdA Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 
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Bijlage 5: PVV “Nederland weer van ons” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
/ 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
/ 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
/ 

 

Toegang tot financiering 
/ 

 

Regeldruk 
/ 

 

Lastendruk 
/ 

 

 

Innovatie 
/ 

 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
/ 

 

Onderwijs 
/ 

 

Belastingwetgeving 
“Lagere inkomstenbelasting” p. 1 PVV Concept verkiezingsprogramma 2017-2021 

 

Export 
/ 

 

 

Late betalingen 
/ 

 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
/ 

 

 

Vestigingsklimaat 
/ 
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Bijlage 6: VNL “Voor Nederland” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “Flexibilisering van de arbeidsmarkt. We sluiten aan bij de ideeën van Ondernemend 

Nederland (ONL)”. P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
/ 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
 

Toegang tot financiering 
 

Regeldruk 
“Minder papierwerk, regeldruk en minderlasten voor ondernemers.” P. 2 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Geen beperking van het aantal koopzondagen.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Minder regels voor onze boeren, tuinders en vissers. Laat ook deze ondernemers weer 

ondernemen.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Lastendruk 
“Minder papierwerk, regeldruk en minder lasten voor ondernemers.” P. 2 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Volle steun voor zzp’ers en het midden- en kleinbedrijf (MKB), de ruggengraat van onze 

economie en de motor van de werkgelegenheid.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

Innovatie 
“We stimuleren en faciliteren technologische innovatie, met name op het gebied van 

digitalisering.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“We streven naar meer rendabele duurzame energie.” P. 10 VNL Verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

Onderwijs 
“We schrappen de financiering van pretstudies. In het basis- en voortgezet 

onderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs en van veel docenten fors omhoog. 

Klassen moeten kleiner. Het onderwijs moet aansluiten bij deze tijd: maak van 

programmeren een vak op zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. 

Zeker op de basisschool invoering van het vak ‘mediawijsheid’.” P. 8 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Belastingwetgeving 
“Eén laag tarief in de inkomstenbelasting –een vlaktaks- van 25 procent” P. 2 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Een belastingvrije voet van 10.000 euro.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Eén BTW-tarief van 15 procent. Uniformering van de BTW-tarieven leidt tot een 

lastenverlichting van ruim 3 miljard euro.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“20 procent lagere vennootschapsbelasting.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Verlaging van de vermogensrendementsheffing: van 30 naar 25 procent. Daarnaast 

geen fictief naar reëel rendement.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“10 procent lagere accijnzen op brandstof, alcohol en tabak.” P. 2 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Afschaffing van de erf- en schenkbelasting.” P. 2 VNL Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

Export 
“Wij willen een referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven van de huidige 

EU (een zogeheten Nexit-referendum).” P. 6 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Splits de euro in een noordelijke munt en een zuidelijke munt.” P. 6 VNL 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“We zijn een groot voorstander van handelsverdragen maar niet als dat ten koste gaat 

van onze soevereiniteit (TTIP)” P. 6 VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
/  

 

Vestigingsklimaat 
/ 
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Bijlage 7: SP “Nu wij” 
 

 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “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 verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP'ers kunnen zich daarbij 

verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.” P. 14 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“We zorgen voor meer zekerheid door de WW-premie voor vast werk te verlagen en voor 

flexibel werk te verhogen. De ontslagvergoeding treedt al na één maand in werking en de 

vergoeding wordt verdubbeld, van een derde naar twee derde van het maandsalaris.” P. 

13 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“We sluiten een Loon- en Investeringsakkoord met de vakbonden en werkgevers om de 

structurele loonachterstand voor werknemers in te halen. Salarissen van topbestuurders 

in het bedrijfsleven worden onder een cao gebracht. Het zou goed zijn als in cao’s wordt 

afgesproken dat de salarissen en overige beloningen van bestuurders nooit meer dan 

vijftien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer zijn. In overleg met de sociale 

partners gaan we ook werken aan een verlenging van het vaderschapsverlof”. P. 13 SP 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Toegang tot financiering 
“We richten een nationale investeringsbank op voor het midden- en kleinbedrijf. 

Daarmee krijgen gezonde bedrijven betere toegang tot kredieten om te investeren en 

bevorderen we de ontwikkeling en innovatie van onze economie.” P. 15 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017 

 

Regeldruk 
“Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers krijgen een werknemersvergadering die 

dezelfde rechten heeft als de aandeelhoudersvergadering. De ondernemingsraad krijgt in 

alle organisaties een instemmingsrecht voor de salarissen van de topbestuurders.” P. 9 

SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Lastendruk 
“We verhogen het minimumloon met tien procent - en daarmee ook het sociaal 

minimum.” P. 13 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is van groot belang voor de werkgelegenheid en voor 

de economie. We nemen specifieke maatregelen om het mkb te ondersteunen. Voor het 

kleinbedrijf verhogen we de kleinschaligheidsaftrek. Ter stimulering van het kleinbedrijf 

worden de lasten verlaagd. De lasten van het doorbetalen van ziek personeel worden 

eerlijker verdeeld, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.” P. 14 SP 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Innovatie 
“We richten een nationale investeringsbank op voor het midden- en kleinbedrijf. 

Daarmee krijgen gezonde bedrijven betere toegang tot kredieten om te investeren en 

bevorderen we de ontwikkeling en innovatie van onze economie.” P. 15 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 
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Duurzaamheid (circulaire economie) 
“De overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen. 

Investeringen in duurzaamheid kunnen ook leiden tot meer werkgelegenheid en lagere 

lasten voor mensen met een middeninkomen of lager inkomen. We vergroten de 

betrokkenheid van mensen bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten. Er 

komt een wettelijke regeling voor inspraak en participatie van omwonenden van 

windparken en vergelijkbare energieprojecten, in die regeling komen ook 

compensatiemaatregelen. De energiebelasting drukt grotendeels op de burgers en amper 

op de bedrijven die het meeste vervuilen, dat gaan we omdraaien.” P. 35 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“We willen een Klimaat- en energiewet. Hierin worden de noodzakelijk te nemen 

maatregelen tot 2050 opgenomen om dan CO2-neutraal te zijn. Een nieuw 

Energieakkoord wordt onderdeel van de nieuwe Klimaat- en energiewet, met meer 

nadruk op energiebesparing en het (her)gebruik van warmte. Duurzame opwekking 

wordt geconcentreerd in wind-op-zee, zonne-energie, aardwarmte en kunstmatige 

fotosynthese. Lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid komen hoger op de 

prioriteitenlijst.” P. 35 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Met de havens van Rotterdam en Amsterdam, de Eemshaven en met Schiphol denken 

we mee hoe technische verduurzaming samen kan gaan met versterking van de 

werkgelegenheid en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.” P. 33 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

Onderwijs 
“We investeren in meer banen, zowel in de publieke sector - met investeringen in het 

onderwijs, de zorg en het openbaar vervoer - als in de private sector - door gerichte 

ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (mkb).” P. 14 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie, 

die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. We voeren meer vakscholen in, 

bijvoorbeeld door vmbo en mbo samen te voegen. Op die vakscholen kunnen ook 

startkwalificaties worden behaald.” P.17 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Belastingwetgeving 
“Laten we multinationals voortaan gewoon belasting betalen, voeren we een extra 

belasting in voor miljonairs en gaan de lasten voor mensen met een middeninkomen en 

lager inkomen omlaag.” P.6 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Het systeem van toeslagen en inkomensvoorzieningen moet eenvoudiger. We willen 

gaan werken met het zoveel mogelijk op één moment uitbetalen van alle uitkeringen, 

belastingteruggaven (inkomensbelasting en toeslagen) en vakantiegeld.” P. 13 SP 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Ook grote bedrijven en multinationals gaan voortaan hun eerlijke deel in de belastingen 

betalen. Ontduiking en ontwijking van belastingen pakken we aan. Daarmee zorgen we 

ervoor dat iedereen een eerlijke bijdrage gaat leveren aan onze samenleving. We sluiten 

geen belastingverdragen met belastingparadijzen.” P. 15 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“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.” P. 15 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 
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“Leegstand van bedrijfspanden gaan we niet langer belonen met een korting op de 

vennootschapsbelasting.” P. 33 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

Export 
“De ondoordachte en overhaaste invoering van de euro heeft geleid tot veel ellende, dit 

monetaire experiment is in veel opzichten mislukt. De euro is voor de langere termijn 

onhoudbaar. Nederland houdt rekening met een eventuele ontvlechting en bereidt zich 

daar op voor. De eurolanden maken een gemeenschappelijk plan om een ontvlechting 

van de Eurozone zo goed mogelijk te laten verlopen.” P. 16 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Om de bankensector veiliger te maken stellen we een maximum aan de omvang van 

banken. De buffers die ze verplicht moeten aanhouden worden fors verhoogd. De 

bankenbelasting, waarmee banken de kosten terugbetalen van de operaties waarmee ze 

zijn gered, gaat omhoog. We willen een betere scheiding tussen spaar- en zakenbanken, 

zo verhinderen we dat banken gokken met het spaargeld van hun klanten.” P. 15 SP 

Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Internationale speculatie willen we aan banden leggen, door de handel in derivaten in te 

perken, beter toe te zien op marktmanipulatie en door de invoering van een 

transactietaks (Tobintaks).” P. 15 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Nieuwe financiële producten worden alleen op de markt toegelaten nadat ze zijn 

getoetst door de financiële toezichthouders.” P. 16 SP Concept verkiezingsprogramma 

2017. 

 

Vestigingsklimaat 
“Ons land is geen bv. We moeten stoppen met de privatisering, verzelfstandiging en 

uitbesteding van publieke taken. Niet alleen bestuurders en toezichthouders, maar vooral 

medewerkers en gebruikers gaan voortaan bepalen hoe we voorzieningen inrichten en 

uitvoeren. Daar waar dat mogelijk is brengen we voorzieningen die voor iedereen 

bestemd zijn - en die door ons allemaal worden betaald - ook in publieke handen.” P. 9 

SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Om te voorkomen dat in ons land banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd 

reguleren we de arbeidsmigratie, door het invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen. 

Werknemers uit het buitenland kunnen daarbij niet werken onder het cao-loon of op een 

andere wijze oneerlijk concurreren met werknemers in ons eigen land.” P. 14 SP Concept 

verkiezingsprogramma 2017. 

 

“Het percentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken wordt 

gemaximeerd. De 30 procentregeling - de belastingkorting voor expats - wordt 

afgeschaft.” P. 15 SP Concept verkiezingsprogramma 2017. 
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Bijlage 8: ChristenUnie “Hoopvol realistisch” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
“Voer de VAR weer in. De nieuwe regeling met modelcontracten is een forse stap 

terug, nodeloos complex en bureaucratisch. Met een beperkte aanpassing van de 

oude VAR-regeling had schijnzelfstandigheid ook beter aangepakt kunnen worden. 

Een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap 

begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en 

ondernemers en het minder vast maken van vaste en minder flex maken 

van flex-contracten.” P. 19 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Er zijn grote tegenstellingen tussen mensen met een vast contract, en zij die steeds 

onzeker zijn of hun contract wordt verlengd. Van de werknemers werken er twee miljoen 

mensen met een tijdelijk contract. Daarnaast zijn er een miljoen zzp’ers. Qua flexwerkers 

is Nederland koploper in Europa.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Verklein verschil werknemer en zzp’er. Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp) 

zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit 

grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit zzp’ers ook goedkoper dan werknemers. 

Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De 

ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor 

arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen 

op het bestaansminimum garandeert. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte 

van hun inkomen. Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen 

verantwoordelijkheid van de zzp’er.” P. 54 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Flexibele contracten moeten geleidelijk meer zekerheid gaan bieden. Tijdelijke 

contracten bij eenzelfde werkgever moeten daarom in duur oplopen. Een tweede contract 

duurt minimaal een half jaar langer dan de eerste, voor het derde contract wordt de 

huidige wetgeving gehanteerd.” P. 54 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Meer vaste contracten. Versoepeling van de uitzonderingsregeling op de preventieve 

toets die geldt voor in zwaar weer verkerende bedrijven. Nu zijn de regels wel heel erg 

streng waardoor onnodig vaak een faillissement volgt en onnodig veel werknemers op 

straat komen te staan. De ChristenUnie wil daarnaast onderzoeken of het aanpassen van 

de preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden 

en daarmee aan de verkleining van de kloof tussen flex en vast.” P. 54 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 

“Zo investeert de ChristenUnie met dit verkiezingsprogramma in onderwijs en onderzoek, 

defensie, opvang van vluchtelingen in de regio en de energietransitie en gaan het 

verplichte eigen risico in de zorg en de lasten op arbeid fors omlaag.” P. 16 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast 

inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons 

belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om 

kansen van mensen te vergroten.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Activerende WW, sneller aan de slag. De transitievergoeding na ontslag wil de 

ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. 

Werknemers en werkgevers moeten deze benutten om zo snel mogelijk weer aan de 

slag te gaan.” P. 54 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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“Kleinere werkgevers korter belasten met zieke werknemers. Kleinere werkgevers zijn 

niet langer twee, maar één jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Het 

tweede jaar neemt de overheid voor haar rekening.” P. 54 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Grotere bedrijven tegemoet komen. Als iemand ziek uit dienst gaat, geldt een 

premiedoorbetaling voor grotere bedrijven van tien jaar (BeZaVa). Ook deze wil de 

ChristenUnie verkorten.” P. 55 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Minder risico’s afwentelen op de werkgever, zodat het ook daardoor aantrekkelijker 

wordt personeel in vaste dienst te nemen. De huidige verplichting om werknemers twee 

jaar loon door te betalen bij ziekte willen we voor kleinere bedrijven verkorten naar één 

jaar. Grotere bedrijven hebben vooral last van de Wet BeZaVa. Het is onredelijk dat 

werkgevers nog 10 jaar premie betalen voor zieke ex werknemers. Deze wet moet 

daarom op de schop.” P. 62 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“Flexibilisering van arbeidstijden. De mogelijkheid van flexibilisering van 

arbeidstijden wordt vergroot door het stimuleren van thuiswerken, daarvoor is 

deregulering nodig. Daarnaast willen we flexibilisering stimuleren door 

schooltijdbanen, sociale partners moeten dit in cao’s mogelijk maken.” P. 34 

ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Het belang van polderen. In Nederland hebben we een lange traditie van overleg 

tussen werkgevers en werknemers. In de befaamde Hollandse polder zijn zij 

belangrijke partners bij grote hervormingsbesluiten. Dat houden we in ere. 

Om diezelfde reden blijven we afgesloten cao’s algemeen verbindend verklaren waar 

dat mogelijk is. Voorwaarde is wel dat betrokken vakbonden voldoende leden hebben 

om zo betrokkenheid en draagvlak te waarborgen.” P. 56 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Toegang tot financiering 
“Leren van het verleden: geen nieuwe kredietbubbels. Sinds de kredietcrisis en 

de sindsdien haperende economie voert de Europese Centrale Bank een zeer 

geldverruimend beleid met extreem lage rentes. Hiermee is geld erg goedkoop 

geworden en wordt het maken van schulden bevorderd, terwijl de economische 

effecten kwestieus zijn. De ChristenUnie vreest dat geld te lang goedkoop wordt 

gehouden, waardoor de kiem voor een volgende crisis wordt gelegd. Dit moet worden 

voorkomen, onder andere door geleidelijk weer terug te keren naar normale 

renteniveaus.” P. 16 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Wij verlagen daarom het subsidieplafond in de WBSO en herintroduceren de kleine 

innovatieregelingen zoals IPC's en vouchers. Om de toegang tot kapitaal te verbeteren 

investeren wij in het mkb-innovatiekrediet en stimuleren wij coöperatieve vormen van 

kredietverstrekking en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord 

ondernemen.” P. 63-64 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Regeldruk 
“Voor ondernemers is het daarbij van groot belang dat ze niet tegen oude regels 

aanlopen die het nieuwe in de weg staan, maar dat regels flexibel genoeg en 

toekomstgericht zijn. Dat er ecosystemen kunnen ontstaan met bedrijven 

die samenwerken om de noodzakelijke transities te verwezenlijken zonder dat 

mededingingsregels in de weg zitten.” P. 61 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 
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“Voor goede regels, tegen regeldruk en bureaucratisering. Het beperken van 

regeldruk krijgt meer prioriteit. Hierbij wordt per sector bekeken wat mogelijk en 

wenselijk is. De regeldrukwaakhond ACTAL krijgt een prominentere rol.” P. 62 

ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Regels laten voldoen aan toekomstgerichte duurzaamheidscriteria. Nog te 

vaak is nieuwe wet- en regelgeving onvoldoende toekomstbestendig en wordt er 

onvoldoende rekening gehouden met de langetermijngevolgen voor generaties na 

ons. De ChristenUnie wil dat dit via duurzaamheidscriteria getoetst wordt door een 

onafhankelijke organisatie, bijvoorbeeld door het te borgen in het bestaande 

instituut ombudsman.” P. 62-63 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Maak starten bedrijf makkelijker. Maak het mogelijk een bedrijf makkelijker en 

binnen 24 uur op te richten en te registreren.” P. 65 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

Lastendruk 
“De lasten op arbeid zijn te hoog en vormen een belemmering voor 

werkgelegenheidsgroei.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast 

inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons 

belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om 

kansen van mensen te vergroten.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Lagere belastingdruk op arbeid. De ChristenUnie is voorstander van het verlagen 

van de belastingdruk op arbeid, zowel voor werknemers als voor werkgevers. 

Het verlagen van werkgevers- en werknemerslasten schept ruimte voor het creëren 

van extra banen.” P. 55 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Slimmere lagere lasten. Lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt 

personeel in (vaste) dienst te nemen.” P. 62 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

Innovatie  
“Dat niet alleen grote, maar ook kleine bedrijven eenvoudig toegang hebben tot 

innovatiesubsidies en kennisinstellingen.” P. 61 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Het Topsectorenbeleid vraagt terecht aandacht voor innovatie, maar de opbrengsten 

van het beleid zijn onduidelijk. Het beleid ging gepaard met het wegsnijden van 

succesvolle instrumenten voor het mkb en bezuinigingen op programmatisch onderzoek 

waarin bedrijfsleven en universiteiten samenwerkten. De balans tussen generiek beleid 

en programmatische impulsen is zoek. De ChristenUnie wil het innovatiebeleid 

verbeteren, met speciale aandacht voor Nederlandse startups en mkb-bedrijven die 

wereldwijde koplopers in hun sector zijn. De ChristenUnie wil deze bedrijven de ruimte 

geven om door te groeien en het mkb een sterkere positie in het innovatiebeleid geven.” 

P. 63 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Effectief innovatiebeleid. Fiscale voordelen worden strenger getoetst op 

effectiviteit en vernieuwing. De ChristenUnie zet in op een innovatiebeleid dat zich 

veel explicieter richt op maatschappelijke uitdagingen zoals een circulaire economie, 

een verantwoorde voedselvoorziening en een betaalbare zorg.” P. 63 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Stimulering innovatie in het mkb. De regelgeving moet simpeler en toegespitst 
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worden op baanbrekende innovaties in het mkb. Wij verlagen daarom het 

subsidieplafond in de WBSO en herintroduceren de kleine innovatieregelingen zoals 

IPC's en vouchers. Om de toegang tot kapitaal te verbeteren investeren wij in het 

mkb-innovatiekrediet en stimuleren wij coöperatieve vormen van kredietverstrekking 

en investeringsmaatschappijen die bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen.” P. 

63-64 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“De startup-bv. Met deze tijdelijke rechtsvorm voor jonge innovatieve bedrijven 

worden startups geholpen in de beginfase van de onderneming. Zij krijgen gedurende 

maximaal twee jaar een aantal vrijstellingen, zodat zij hun kapitaal volledig kunnen 

inzetten op het ontwikkelen van hun concept en doorgroei.” P. 65 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“De Nationale Wetenschapsagenda wordt verder ontwikkeld, waarbij maatschappelijke 

uitdagingen centraal staan. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, veiligheid, energie, 

duurzaamheid en voedsel. De belangrijkste routes in de Wetenschapsagenda, zoals 

Smart Industry en Circulaire Economie, krijgen een versnelling.” P. 40 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Naar een duurzame en circulaire economie. De ChristenUnie zet in op een snelle en 

volledige energietransitie binnen één generatie. Er komen wettelijke tussendoelen per 5 

jaar voor CO2-reductie (55% in 2030), schone energie (45% in 2030) en 

energiebesparing (40% in 2030).” P. 75 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Zo investeert de ChristenUnie met dit verkiezingsprogramma in onderwijs en onderzoek, 

defensie, opvang van vluchtelingen in de regio en de energietransitie en gaan het 

verplichte eigen risico in de zorg en de lasten op arbeid fors omlaag.” P. 16 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Het onderwijs is niet goed ingericht op praktische vaardigheden. Scholen die zich richten 

op praktische vaardigheden worden onterecht gezien als ‘lager’. Maar excellent onderwijs 

gaat niet alleen om rekenen en taal. Jongeren met ‘gouden handjes’, zoals technici en 

andere vakmensen, zijn hard nodig op de arbeidsmarkt.” P. 37 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

“Wij investeren in scholen in krimpregio’s, zodat overal in Nederland een goed en divers 

scholenaanbod is. Wij investeren in hoogwaardige kennis en kundige vakmensen, om te 

werken aan een toekomstbestendige economie in een steeds complexere wereld.” P. 37 

ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Praktijkonderwijs blijft een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort. Er komt meer 

samenwerking en uitwisseling met het mbo. Via deelcertificaten krijgen leerlingen 

zonder startkwalificatie een erkenning voor opgedane vaardigheden. Docenten worden 

ingezet als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de 

arbeidsmarkt krijgen.” P. 39 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Een investering in technisch vakmanschap en ambachtsonderwijs. Het aantal 

meester-gezelplaatsen wordt uitgebreid. Kostbare arbeidsmarktrelevante vmbo- en 

mbo-opleidingen krijgen meer bekostiging.” P. 39 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 

2017-2021. 

 

“Opleiden voor de arbeidsmarkt, in afstemming met werkgevers. Arbeidsmarktrelevantie 

is een belangrijke factor. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en goed burgerschap 

blijft daarnaast onmisbaar in het mbo.” P. 39 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 
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“Door middel van een ‘stagepact’ worden samen met werkgevers de stagemogelijkheden 

voor mbo-studenten uitgebreid.” P. 39 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Minder scheiding tussen cognitieve en praktische vaardigheden in het 

voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Er komen meer mogelijkheden voor 

uitwisseling van docenten en leerlingen tussen schoolsoorten, zodat bijvoorbeeld een 

havist als aanvulling op zijn vakkenpakket ook een praktisch vak uit het 

beroepsonderwijs kan volgen.” P. 39 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd. 

De scholingskansen van mensen met een vmbo- of mbo-diploma worden meer 

gelijkgetrokken met hogeropgeleiden. Bovendien zorgt een scholingsbeurs voor een 

betere ontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt, onder meer 

voor 50-plussers”. P. 41 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast 

inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons 

belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om 

kansen van mensen te vergroten.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Duurzaam inzetbaar. Voor iedereen op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. 

De ChristenUnie zet zich in voor een scholingsbeurs voor werkenden die een 

beroepsopleiding hebben gevolgd. Juist voor hen is het belangrijk dat ze duurzaam 

inzetbaar zijn. De ChristenUnie bepleit meer ruimte voor leerrechten voor werkenden 

en voor mensen die tijdelijk – bijvoorbeeld vanwege ouder-, zorg- of 

zwangerschapsverlof – niet werken.” P. 54 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Startup als stage. Maak het mogelijk om stages in te vullen met het starten van een 

bedrijf. Het is vaak niet eenvoudig een passende stage te vinden voor studenten. 

Tegelijk zien we de trend van studenten die tijdens hun studietijd al ondernemen. 

En willen we van jongs af mensen stimuleren te ondernemen. Daarom wil de 

ChristenUnie het mogelijk maken om stages in te vullen met een startup.” P. 65 

ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Ondernemerschap in het onderwijs. Meer aandacht voor ondernemerschap in het 

curriculum. Universiteiten en hbo-instellingen krijgen een ondernemersloket. 

Onderwijsinstellingen worden aangespoord een in-house incubator op te zetten in de 

vorm van een publiek-private samenwerking. Startups die hier opgericht worden, 

weten zich verzekerd van hulp van experts en mentoren. Noodzakelijk is wel dat meer 

docenten ervaring opdoen in het bedrijfsleven.” P. 65 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Belastingwetgeving 
“Het huidige belastingstelsel is dringend aan herziening toe. Niet alleen omdat het 

nodeloos ingewikkeld is, maar ook omdat het onrechtvaardig is. Door veranderingen in 

de maatschappij, maar zeker ook door de eenzijdige focus op arbeidsparticipatie in het 

kabinetsbeleid, is de afgelopen jaren het draagkrachtbeginsel ondergraven. 

Het belastingstelsel dat we nu hebben leidt dan ook tot polarisatie: tussen eenverdiener 

en tweeverdiener, tussen jong en oud, tussen werknemer en zzp’er en tussen huurder in 

de vrije sector en woningeigenaar. Vorig jaar is de kans gemist om het belastingstelsel te 

hervormen en is er € 5 miljard verjubeld, vooral ten faveure van tweeverdieners, zonder 

dat het stelsel is verbeterd. Dat mag niet nog eens gebeuren. De ChristenUnie zet 

daarom voor de volgende kabinetsperiode in op een eerlijk en eenvoudig belastingstelsel. 

Deze herziening leidt opnieuw tot een netto lastenverlichting voor huishoudens van ca. € 
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5 miljard, maar wel een die veel eerlijker uitpakt.” P. 17 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Werken wordt lonender door de belasting op arbeid te verlagen: basistarief 

35%, toptarief 49%. Er wordt een nieuw basistarief ingevoerd van 35% tot een 

inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten 

voor de lage en middeninkomens meer omlaag dan voor de hoge inkomens. Na 2021 

is er budgettaire ruimte om het basistarief verder te laten dalen in de richting van 

30%. Alle aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, worden voortaan fiscaal 

aftrekbaar tegen het basistarief en leiden niet meer, zoals nu het geval is, tot hogere 

toeslagen. Door deze maatregelen worden de lasten op arbeid de komende 

kabinetsperiode niet alleen fors lager, maar wordt ook de kloof tussen een- en 

tweeverdienersgezinnen kleiner.” P. 17 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Betaal de volksverzekeringen op termijn helemaal uit belastingen. In het 

belastingstelsel is geen principieel onderscheid meer tussen belastingheffing en 

premieheffing volksverzekeringen. Zo wordt de AOW voor een steeds groter deel 

reeds uit de belastingopbrengsten betaald. Om daar wat aan te doen is een 

ingewikkelde bosheffing geïntroduceerd. Dat moet eenvoudiger en eerlijker, op basis 

van het draagkrachtbeginsel.” P. 18 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Gelijke behandeling van inkomen. Toewerken naar eenzelfde behandeling van 

alle vormen van inkomen. Of je nu inkomen hebt uit arbeid of vermogen, het zou 

volgens het draagkrachtbeginsel in de hoeveelheid te betalen belasting niet uit 

moeten maken. Om te beginnen moet de lastendruk tussen de verschillende boxen zo 

gelijk mogelijk worden.” P. 18 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Vervanging vermogensrendementsheffing door vermogensaanwas- of 

vermogenswinstbelasting. De huidige belasting op kapitaalinkomen is complex, 

gefragmenteerd en door het hoge forfaitaire rendement, waarvan wordt uitgegaan, 

ook nog eens oneerlijk. Technisch is het inmiddels mogelijk om belasting te heffen op 

daadwerkelijke vermogenstoename. Het wordt tijd dat we dat dan ook gaan doen.” P. 18 

ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Betaal de echte prijs. Producten en diensten die een relatief grote ‘ecologische 

voetafdruk’ hebben worden ondergebracht in het hoge btw-tarief. Bij toepassing van 

het lage btw-tarief komt de focus sowieso meer dan nu op de primaire levensbehoeften 

te liggen. Het grote en oneerlijke verschil in de energiebelasting tussen klein- en 

grootgebruikers wordt kleiner.” P. 18-19 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 

 

“Alle vormen van belastingontduiking en fraude worden hard aangepakt. Nederland spant 

zich in om te voorkomen dat multinationale bedrijven belastingbetaling ontwijken of 

ontduiken. Om de doorgaande race to the bottom van winstbelastingen te stoppen 

bepleiten we, evenals voor de btw, in Europees verband een minimumtarief voor de 

vennootschapsbelasting.” P. 19 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021.  

 

“Belasting makkelijker. In beschikkingen moet de berekening van belasting en 

toeslagen na te rekenen zijn. Het aantal berichten van de Belastingdienst kan worden 

verminderd door kennisgevingen en facturering samen te voegen.” P. 19 ChristenUnie 

Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor werkgevers moet het voordeliger worden mensen in dienst te nemen. Naast 

inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons 

belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om 

kansen van mensen te vergroten.” P. 53 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-

2021. 
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“Lagere belastingdruk op arbeid. De ChristenUnie is voorstander van het verlagen 

van de belastingdruk op arbeid, zowel voor werknemers als voor werkgevers. 

Het verlagen van werkgevers- en werknemerslasten schept ruimte voor het creëren 

van extra banen.” P. 55 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Export 
“Geen TTIP met voedsel. Voedsel wordt buiten een eventueel 

handelsverdrag gehouden.” p. 71 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

“Voor de Nederlandse handel en export is vrije handel cruciaal. Een handelsverdrag kan 

positief uitwerken voor sectoren die nu nog te maken hebben met uiteenlopende 

productstandaarden. Dit is in het voordeel van Nederlandse bedrijven. Handelsverdragen 

kennen echter ook verliezers. Concurrentie op het gebied van milieu, dierenwelzijn, 

voedselveiligheid, privacy en arbeidsrechten leidt tot negatieve maatschappelijke 

effecten. Onze boeren met een duurzaam bedrijfsmodel dreigen de dupe te worden van 

meer vrije handel. Multinationals mogen geen exclusieve juridische rechten krijgen ten 

opzichte van burgers en mkb-bedrijven. Wij kunnen alleen instemmen met 

vrijhandelsverdragen, zoals TTIP, als het verdrag aan een sociale, duurzame en 

juridische ondergrens voldoet.” P. 92 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Late betalingen 
“Overheden die snel betalen. Een overheid die ondernemers niet frustreert, maar 

motiveert. Hoewel steeds meer overheden erin slagen ondernemers binnen 30 dagen 

te betalen, geven nog te weinig gemeenten hier prioriteit aan en misbruiken zij hun 

machtspositie richting mkb-bedrijven. De centrale overheid en aan haar gelieerde 

overheden (ZBO's en Inspecties) betalen ten minste 90% van de openstaande 

facturen binnen 30 dagen.” P. 62 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Betrouwbare banken, betere solvabiliteit. Het verhogen van de 

solvabiliteitsnorm om hoge risico’s niet door systeemproducten te laten dragen. 

Naarmate een bank meer risico’s loopt, zal de solvabiliteitsnorm hoger moeten zijn. 

Sowieso zou de ChristenUnie graag zien dat er strengere eisen aan banken worden 

opgelegd dan ‘Basel III’ (dat is een set afspraken over met name de kapitaaleisen 

aan banken).” P. 67 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 

 

Vestigingsklimaat 
“Alle vormen van belastingontduiking en fraude worden hard aangepakt. Nederland spant 

zich in om te voorkomen dat multinationale bedrijven belastingbetaling ontwijken of 

ontduiken. Om de doorgaande race to the bottom van winstbelastingen te stoppen 

bepleiten we, evenals voor de btw, in Europees verband een minimumtarief voor de 

vennootschapsbelasting.” P. 19 ChristenUnie Verkiezingsprogramma 2017-2021. 
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Bijlage 9: 50Plus “Omdat ouderen het niet 
meer pikken” 

 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder bedrijf zijn de basis van onze 

economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van 

de overheid.” P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“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.” P. 4 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-

2021. 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
/ 

 

Toegang tot financiering 
“De overheid richt een bankbedrijf op met goed voorbeeldgedrag op alle fronten. Een 

bank waar verantwoord sparen en verantwoord lenen mogelijk is. Ook het MKB moet 

hiervan kunnen profiteren.” P. 5 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

Regeldruk 
“Schrappen onnodige regels bij overdracht familiebedrijf aan kinderen.” P. 12 Concept 

Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

Lastendruk 
“Werkgelegenheidsoffensief 45-plussers ook fiscaal. Werkgevers ontlasten bij in dienst 

nemen senioren. Afschaffen extra vrije dagen voor senioren, waardoor ze niet extra duur 

zijn.” P. 3 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021.  

 

Innovatie 
“De inkoopkracht van de overheid aanwenden om duurzame innovatie te versnellen.”  

P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“Om het enorme belang van innovatie te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister 

van Innovatie en Duurzaamheid.” P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-

2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief.” P. 

8 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021.  

 

“Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een 

minister van Innovatie en Duurzaamheid.” P. 8 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 

2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het 

opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) 

aandacht krijgt.” P. 4 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021.  
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“De Ambachtsschool en de MAVO moeten weer in ere hersteld worden.” P. 10 Concept 

Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“Het onderwijs moet aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.” P. 10 

Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“Het MBO moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassen.” P. 10 Concept 

Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“De maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs wordt geheel losgelaten.” P. 10 

Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“VAVO moet overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn.” P. 10 Concept 

Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

 

“Voor een ieder die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is  

is VAVO direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.” P. 

10 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021. 

  

Belastingwetgeving 
“Belasting op vermogen in Box 3 met 4% zoals al jaren gebeurt, is diefstal. Belasting 

heffen op werkelijk genoten rendement.” P. 5 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 

2017-2021. 

 

Export 
/ 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“Waarborgen van de nutsfunctie van banken.” P. 5 Concept Verkiezingsprogramma 

50PLUS 2017-2021. 

 

Vestigingsklimaat 
“Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt 

toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De 

overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge 

handhaving regels geluidsbelasting.” P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 

2017-2021.  

 

“Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met 

inachtneming van de lokale regelgeving.” P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 

2017-2021. 

 

“De Rotterdamse haven krijgt voldoende ruimte en faciliteiten om groei te 

verwezenlijken.” P. 12 Concept Verkiezingsprogramma 50PLUS 2017-2021.  
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Bijlage 10: SGP “Stem voor het leven” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
“Werkgevers en werknemers zijn van elkaar afhankelijk. Ondernemers vormen de motor 

van onze economie. Zij zijn vaak –ook letterlijk- de werkgevers. Ondernemingen kunnen 

echter enkel bloeien door de inzet van werknemers. Om voldoende werkgelegenheid te 

bevorderen, zullen de lasten en risico’s voor werkgevers in evenwicht moeten zijn met de 

belangen van werknemers. Maatregelen om werknemers te beschermen hebben helaas 

averechts gewerkt. Het contract van jongeren wordt minder snel verlengd en oudere 

werknemers krijgen minder snel een baan.” P. 50 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021.  

 

“De lasten en risico’s bij het in dienst nemen van vaste werknemers zijn hoog. De 

verplichtingen bij vaste contracten zijn vaak een molensteen voor werkgevers. 

Kwetsbare werknemers worden door de hoge bescherming als een groot risico gezien, 

waardoor hun kansen op werk juist verkleinen. Omgekeerd zijn zelfstandigen zonder 

personeel (zzp’ers) helemaal niet verplicht zich te verzekeren tegen het risico op ziekte 

of werkloosheid. Bovendien is hun belastingdruk laag door aanzienlijke, structurele 

fiscale voordelen.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een 

meer gezonde arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste 

baan. En oudere werknemers worden minder als risico gezien en kunnen weer sneller 

aan de slag komen.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“Door een basale bescherming van zzp’ers wordt voorkomen dat mensen 

noodgedwongen als zelfstandige starten. Of dat zij tegen te lage tarieven concurreren 

door zichzelf te benadelen bij voorzieningen voor ziekte of werkloosheid. Het gaat om 

een arbeidsmarkt waarop zowel sprake is van eerlijke kansen en concurrentie alsmede 

ruimte voor ondernemerschap. Nieuwe initiatieven moeten niet onnodig belemmerd 

worden.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“In situaties als seizoensarbeid en vervanging wegen ziekte van leraren moet meer 

ruimte geboden worden om tijdelijke contracten in te zetten.” P. 51 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Om oneerlijke concurrentie door arbeidskrachten uit andere lidstaten van de EU te 

bestrijden, moeten ervoor gezorgd worden dat zij zoveel mogelijk hetzelfde loon 

uitbetaald krijgen als Nederlandse werknemers.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021.  

 

“Een bijzondere positie hebben ZZP’ers. Het is niet goed om hen te verplichten via een 

pensioenfonds een oudedagsvoorziening op te bouwen. Pensioenopbouw is mooi, maar er 

kan natuurlijk best gepraat worden over de manier waarop. Het is winst als het 

opbouwen van een oudedagsvoorziening niet alleen plaats kan vinden door het storten 

van geld in een fonds. Andere mogelijkheden zijn het aflossen van de schuld op de eigen 

woning of het investeren in een onderneming. Maar zzp’ers die wél willen intekenen op 

een collectieve regeling, moeten daarvoor ruimte krijgen. Eventuele belemmeringen voor 

hen moeten worden weggenomen.” P. 53 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-

2021. 

 

“Pensioen opbouwen wordt niet verplicht voor zzp’ers.” P. 53 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 
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De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“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 verplichting van werkgevers voor bedrijven 

met minder dan vijftig werknemers om bij ziekte loon door te betalen wordt beperkt tot 

een jaar.” P. 50 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“De berekening van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid moet rekening 

houden met de duur van de arbeidsrelatie. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers 

jarenlang hoge premies betalen wanneer de werknemer kort na indiensttreding 

arbeidsongeschikt raakt.” P. 50 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“Om te voorkomen dat bij ontslag extreme ontslagkosten ontstaan, moet de rechter weer 

een ruimere mogelijkheid krijgen om tot een evenwichtige belangenafweging van 

werkgever en werknemer te komen.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-

2021. 

 

“Het is niet rechtvaardig dat een werkgever bij ontslag slechts bij hoge uitzondering mag 

afzien van het betalen van een vergoeding. Bijvoorbeeld in situaties van pensionering 

van de werkgever of wanneer ontslag overwegend aan de werknemer toe te rekenen 

valt, dient de vergoeding beperkt te kunnen worden.” P. 51 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Omdat het snel verkrijgen van duidelijkheid bij conflicten over arbeidsrelaties cruciaal is, 

wordt de mogelijkheid van hoger beroep weer ongedaan gemaakt.” P. 51 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Het moet weer mogelijk worden om meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te 

sluiten. De tussenpozen mogen best korter zijn.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021. 

 

“Er wordt extra ruimte geboden voor het sluiten van meerjarige overeenkomsten. 

Werknemers krijgen daardoor meer zekerheid.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021. 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“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.” P. 50 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021. 

 

“Bij algemeen verbindend verklaring van CAO’s moet nadrukkelijker getoetst worden of 

de erbij betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties representatief zijn.” P. 50 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Ook in Nederland moet het loon van oudere werknemers beter kunnen aansluiten bij 

hun inzet, mogelijkheden en beschikbaarheid. Dat is een belangrijke 

verantwoordelijkheid van de sociale partners.” P. 51 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021. 
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Toegang tot financiering 
“Nieuwe vormen van kredietverstrekking voor bedrijven, zoals kredietunies en 

crowdfunding, verdienen steun.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“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.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021. 

 

“Er komt een nationale investeringsbank voor investeringen in innovatie, infrastructuur 

en energievoorziening. Zowel bedrijfsleven als maatschappij dienen hiervan te 

profiteren.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

Regeldruk 
“Bedrijven zorgen voor banen. Ze leveren waardevolle producten en diensten. Ze 

exporteren veel en zorgen zo voor een positieve betalingsbalans. Zonder mensen die 

risico’s durven te nemen en hard werken, zouden we wel in kunnen pakken. Den Haag en 

Brussel zouden dat best wel eens meer mogen waarderen! Bijvoorbeeld door minder 

regeltjes, en de regels die wel nodig zijn af te stemmen op de praktijk.” P. 60 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Regeldruk’waakhond’ Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) doet nuttig werk en moet 

blijven zodat het aantal regels minder wordt.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021. 

 

“Kleine bedrijven worden vaak onevenredig getroffen door regels. Zij hebben minder 

mankracht om papieren in te vullen en controles uit te voeren. Zij moeten, waar 

mogelijk, onder een lichter regime vallen.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021. 

 

“Het Ondernemingsdossier moet verder uitgerold worden. Zo hoeven ondernemers voor 

de verschillende overheidsinstanties niet elke keer weer dezelfde gegevens aan te 

leveren.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

  

“Bij aanbestedingen door de overheid worden te vaak onnodige eisen gesteld. Ook 

worden te vaak opdrachten geclusterd. Kleine(re) bedrijven missen daardoor vaak de 

boot. Dat kan en moet anders.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Barrières voor het inzetten van een stagiair en/of het aannemen van een eerste 

werknemer moeten worden geslecht.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-

2021. 

 

Lastendruk 
“Om de werkgelegenheid te stimuleren moeten de lasten op arbeid omlaag.” P. 68 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten de lasten voor 

ondernemers omlaag.” P. 68 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

Innovatie 
“Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De werkloosheid is nog 

te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten 

energie besparen. Productie moet schoner worden. Willen we al die uitdagingen aan 

kunnen, dan kan dat niet zonder bedrijven die investeren in de toekomst, in nieuwe 
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technieken en mogelijkheden. De overheid moet deze ondernemers een duwtje in de rug 

geven.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“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.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021. 

 

“Er komt een nationale investeringsbank voor investeringen in innovatie, infrastructuur 

en energievoorziening. Zowel bedrijfsleven als maatschappij dienen hiervan te 

profiteren.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Voor de afgeschafte regeling Innovatieprestatiecontracten moet een alternatief komen. 

Kleine bedrijven zonder R&D-afdeling moeten gestimuleerd worden om samen te 

werken.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“De eisen voor de Innovatiebox moeten ten minste zo aangescherpt worden, dat 

bedrijven die geen onderzoekers in Nederland hebben er geen gebruik van kunnen 

maken.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“De integratie van de RDA (Research & Development aftrek) met de WBSO (Wet 

bevordering speur- en ontwikkelingswerk) mag er niet toe leiden dat Nederlandse 

familiebedrijven op achterstand gezet worden ten opzichte van grote (buitenlandse) 

bedrijven.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door de ‘innovatieve inkoop’ in de 

komende jaren te verdubbelen. ” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Onder meer industrie en bouwsector hebben behoefte aan proeftuinen. De overheid 

geeft regelvrije ruimte voor experimenten en stelt budget beschikbaar. ” P. 61 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“De opstart van bedrijven die gelieerd zijn aan universiteiten, met name door 

afgestudeerden, moet gestimuleerd worden.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“Het aandeel innovatieve en duurzame producten en diensten moet omhoog.” P. 75 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

Onderwijs 
“Als het gaat om digitalisering hebben scholen vooral meerwaarde bij het aankweken van 

mediawijsheid. Kennis van programmeren is bijvoorbeeld niet voor alle leerlingen een 

vereiste.” P. 55 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Het aantal leerwegen en niveaus binnen het VMBO en het MBO wordt verminderd. In 

hun aanbod moet het gaan om twee hoofdrichtingen: het accent ligt op vakmanschap en 

directe beroepsvoorbereiding, dan wel op algemene vorming en doorstroom naar 

vervolgonderwijs.” P. 56 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“In het MBO wordt het keurslijf van landelijke prestatieafspraken op basis van abstracte 

cijfers afgeschaft. In plaats daarvan is het juist belangrijk dat samenwerking en 

afspraken tussen instellingen en bedrijven worden bevorderd, bijvoorbeeld om voldoende 

kennismaking met de beroepspraktijk te garanderen.” P. 56 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 



 

  

60 

 

 

Belastingwetgeving 
“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.” P. 61 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“Ondernemersregelingen moeten regelmatig kritisch geëvalueerd worden op effectiviteit, 

perverse prikkels en onbedoelde neveneffecten.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma 

SGP 2017-2021.  

 

“Het aantal uitzonderingen op belastingafdracht dient te worden verminderd. Het tarief 

van de vennootschapsbelasting kan dan vervolgens budgettair neutraal verlaagd worden. 

” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“De belasting op vreemd en eigen vermogen moet meer gelijk worden getrokken.” P. 61 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Ondernemers in (tijdelijke) moeilijkheden moeten de keus hebben om te kiezen voor 

een voorwaartse of een achterwaartse verliesverrekening. Dit is in het bijzonder 

belangrijk voor de landbouwsector.” P. 61 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-

2021. 

 

“Willen we de staatsuitgaven kunnen beteugelen, dan hebben we een kleine(re), 

daadkrachtige overheid nodig die haar grenzen kent en zich richt op haar kerntaken. 

Minder regels, minder subsidies, minder bemoeienis. Als dat lukt, kan de financiële 

ruimte die overblijft gebruikt worden om de belastingdruk te verminderen.” P. 67 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“De lasten op arbeid worden verlaagd door het introduceren van één laag, uniform 

basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks.” P. 67 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

“De vermogensrendementsheffing (box 3) wordt gebaseerd op daadwerkelijk behaald 

rendement. Daarnaast wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd. ” P. 68 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.   

 

Export 
“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van 

ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.” P. 47 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021.  

 

“ Bij het afsluiten van internationale (handels)verdragen zoals CETA en TTIP dienen 

centraal te staan behoud van productveiligheid en –kwaliteit, een veilig en schoon 

productieproces, het voorkomen van schadelijke gevolgen voor klimaat of biodiversiteit, 

de ontwikkeling van arme landen, en de bescherming van staatssoevereiniteit.” P. 47 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Een aanzienlijk deel van de Nederlandse export is landbouw-gerelateerd. Om te voorzien 

in de behoeft van veel exporteurs aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aanboren 

van nieuwe markten in landen als Colombia en Israël, moet Nederland meer 

landbouwattachés aanstellen.” P. 47 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Andere landen proberen exportfinanciering te maximaliseren. Nederland kan daarbij niet 

achterblijven, anders komen onze bedrijven op achterstand te staan.” P. 60 Concept 

verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  



 

  

61 

 

 

“Nederlandse scheepswerven moeten concurreren met buitenlandse werven die 

concurrentieverstorende steun krijgen. Nederland dient zich in te zetten voor een gelijk 

speelveld. De garantieregeling scheepsbouw moet daarom gecontinueerd worden.” P. 60 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

Late betalingen 
“Grote bedrijven laten kleine leveranciers regelmatig veel langer op hun geld wachten 

dan wettelijk afgesproken is. Die leveranciers durven niet aan de bel te trekken omdat ze 

bang zijn om hun klant te verliezen. Er moet een wettelijke boeterente komen. Of actie 

door de mededingingsautoriteit.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

 

“Overheden moeten zeker op tijd betalen en zich tenminste aan de wettelijke 

betalingstermijn houden.” P. 60 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.  

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
/ 

 

Vestigingsklimaat 
“Nederland werkt internationaal samen voor een betere belastingheffing in 

ontwikkelingslanden en het bestrijden van belastingontwijking door multinationals.” P. 47 

Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021.   

 

“Expats die in Nederland werken en belastingplichtig zijn moeten geen loonsubsidie meer 

krijgen als niet duidelijk is dat zij specifieke benodigde expertise inbrengen.  

Bij een inkomen boven de Balkenende-norm dient hun belastingvoordeel te vervallen.” P. 

68 Concept verkiezingsprogramma SGP 2017-2021. 

   

 “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.  

Een nationale aanpak van dit soort praktijken werkt slecht. Daarom dient Nederland zich 

in te spannen voor een brede, internationale aanpak van deze misstanden, zoals via de 

EU en de OESO.  

Belangrijke randvoorwaarden: individuele lidstaten blijven gaan over hun eigen 

belastingtarieven, en de plannen mogen niet leiden tot een verhoging van 

ondernemerslasten of oneerlijke concurrentie.” P. 68 Concept verkiezingsprogramma SGP 

2017-2021.   
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Bijlage 11: GroenLinks “Tijd voor 

verandering” 
 

De toekomst van de arbeidsmarkt (zzp / flex / Wet DBA) 
 “We stoppen de doorgeslagen flexibilisering en zorgen voor meer zekerheden voor 

flexwerkers en zzp’ers. We maken het aantrekkelijker om mensen langer in dienst te 

nemen. Ook zzp’ers gaan zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en kunnen 

gemakkelijker voor hun pensioen sparen.” P. 26 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

“We maken vaste contracten aantrekkelijker. Voor tijdelijke contracten moeten 

werkgevers een hogere prijs betalen onder andere via hogere WW-premies. Ook 

flexwerkers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat 

zij werken. In samenhang met aanpassing van fiscale faciliteiten komt er voor 

zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening 

voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker voor 

hun pensioen sparen. We maken een tweede meerjarig contract mogelijk, zodat 

mensen langer in dienst kunnen blijven bij een werkgever.” P. 29 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“We maken een einde aan de schijnconstructies waarbij mensen niet eerlijk 

betaald krijgen voor het werk dat ze doen: stages kunnen alleen in het kader 

van een studie of als een student daarnaast nog studeert, er komt meer controle 

op schijnzelfstandigheid en we maken een einde aan constructies waardoor 

buitenlandse werknemers goedkoop werken.” P. 30 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

De Arbeidsmarkt: WWZ, loon doorbetalen bij ziekte en ontslagrecht 
“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.” P. 29 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

De arbeidsmarkt: collectieve arbeidsovereenkomsten 
“We maken een nieuw sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers 

over het delen van vooruitgang.” P. 14 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021. 

 

“We maken met vakbonden en werkgevers afspraken over stijging van lonen, eerlijke 

inkomensverhoudingen en het delen van economische vooruitgang. Daarvoor wordt een 

nieuw sociaal akkoord gesloten.” P. 16 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021. 

 

Toegang tot financiering 
“Er komt een Groene investeringsbank die de marktsector stimuleert om samen 

met de overheid meer te investeren in grote groene projecten en innovatie. 

De ontwikkeling van nieuwe technologie laten we niet alleen aan de markt over. 

De overheid werkt samen met kapitaalverschaffers, universiteiten en innovatieve 

bedrijven om technologische ontwikkeling te stimuleren en de economie te 

vergroenen. Groene start-ups krijgen de kans om de markt in beweging te zetten.” P. 10 

Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

Regeldruk 
/ 
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Lastendruk 
“Na een bankencrisis en jaren van toenemende winsten en lagere belastingen voor het 

bedrijfsleven is het tijd voor loonstijging voor werknemers.” P. 13 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“Het is tijd voor een loongolf. De lonen gaan omhoog, de inkomstenbelasting voor lage 

en middeninkomens omlaag.” P. 14 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021. 

 

“Directeur-grootaandeelhouders krijgen minder mogelijkheden om winsten lange 

tijd onbelast te laten; inkomen en vermogen in box 2 van het belastingstelsel 

worden zwaarder belast.” P. 17 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“We verlagen de lasten op arbeid voor zowel de werkgevers als de werknemers. Dat 

zorgt voor meer werkgelegenheid voor lage en middeninkomens. Mensen met een 

laag loon houden netto meer over en kunnen gemakkelijker kiezen om in deeltijd 

te werken.” P. 29 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“We stimuleren levenslang leren en ontwikkeling en gaan laaggeletterdheid tegen, 

ook op latere leeftijd. Alle werknemers krijgen een individueel scholingsbudget. 

Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.” P. 30 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

Innovatie 
“Door te investeren in schone energie, openbaar vervoer en energiezuinige woningen, 

trekken we een veelvoud van private investeringen los. De overheid stimuleert 

onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke 

organisaties. Start-ups, als aanjagers van innovatie, worden extra gefaciliteerd. 

Technologische ontwikkeling, zoals robotisering en 3D-printen, biedt kansen om de 

economie schoner en eerlijker te organiseren.” P. 8 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

“We hervormen het topsectorenbeleid en richten het subsidie- en investeringsbeleid op 

grote maatschappelijke vraagstukken. De overheid stimuleert onderzoek, innovatie en 

toepassing van grondstoffenbesparing en hergebruik.” P. 10 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

Duurzaamheid (circulaire economie) 
“Met het klimaatakkoord van Parijs gaan we wereldwijd afscheid nemen van fossiele 

energie. GroenLinks wil dat Europa daarbij het voortouw neemt. In Nederland gaan 

we wissels omzetten. In ons land lopen we al jarenlang achter met ons klimaatbeleid. 

Daarom voeren we een ambitieuze Klimaatwet in. We leggen de klimaatdoelen voor de 

lange termijn vast en regelen dat jaarlijks maatregelen genomen worden die garanderen 

dat we deze doelen halen. De Klimaatwet geeft voor de lange termijn zekerheid aan 

vooruitstrevende organisaties en bedrijven om te investeren in innovatie, duurzame 

energie en nieuwe werkgelegenheid.” P. 7 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 

2017-2021. 

 

“We moeten toe naar een economie gericht op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen 

waarbij deze zo efficiënt mogelijk worden benut. Een circulaire economie maakt gebruik 

van de Nederlandse toppositie op het gebied van kennis van biobased materialen. Als 

grootste markt ter wereld kan Europa de standaard zetten voor producten die minder 

schaarse grondstoffen vergen, langer meegaan, beter te repareren en recyclen zijn. Zo 

zorgen we dat bedrijven niet langer grondstoffen gebruiken die medeoorzaak zijn van 
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oorlogen, uitbuiting en milieuvernietiging.” P. 8 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

“We voeren een Klimaatwet in die ervoor zorgt dat de uitstoot van broeikasgassen 

ten opzichte van 1990 omlaag gaat met tenminste 25 procent in 2020, 55 procent 

in 2030 en 95 procent in 2050. Uiterlijk in 2050 hebben we alleen nog schone 

energie. Nederland streeft naar twee tot drie procent energiebesparing per jaar. De 

Klimaatwet garandeert dat Nederland met de maatregelen die genomen worden 

deze doelstellingen haalt.” P. 9 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“Nederland pleit voor een ambitieus Europees actieplan circulaire economie en het 

vastleggen van normen voor grondstoffenhergebruik en productvoorschriften. 

Binnen de Europese Unie ijvert Nederland ervoor dat bedrijven geen grondstoffen 

gebruiken waarvan de winning of productie verbonden is met conflicten, uitbuiting, 

landroof of grote milieuschade.” P. 10 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021. 

 

Onderwijs 
“GroenLinks wil dat ons onderwijs kinderen de kennis en vaardigheden geeft die 

aansluiten bij de 21e eeuw.” P. 19 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021.  

 

“Op het vmbo en mbo worden jongeren opgeleid tot onmisbare vakmensen die met trots 

hun beroep willen uitoefenen. Zij hebben recht op goed onderwijs en de beste docenten. 

In ons kansrijk onderwijs speelt de leraar een hoofdrol. Zowel in het basisonderwijs als 

het voortgezet onderwijs krijgen zij betere opleidingen, meer ruimte om de lesstof zelf 

vorm te geven en meer tijd om lessen voor te bereiden.” P. 19-20 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021.  

 

“Het beroepsonderwijs wordt versterkt. Vmbo- en mbo-instellingen gaan beter 

met elkaar samenwerken voor een soepele doorstroom. Voor vmbo basis- en 

kader-leerlingen komt er een mogelijkheid om aansluitend in een of twee jaar op 

dezelfde school een startkwalificatie te behalen. De opleidingseisen voor leraren op 

het vmbo gaan omhoog. Zij krijgen een betere beloning voor hun werk en ruimte 

voor doorgroeien. Er komen meer ambachtsscholen voor vakmensen die liever 

met hun handen werken dan dat zij worden ontmoedigd door hoge eisen voor 

verplichte theoretische vakken.” P. 22 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-

2021.  

 

“Iedereen krijgt een scholingsbudget, ongeacht of de werkgever in je wil investeren.” P. 

26 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021.  

 

“We stimuleren levenslang leren en ontwikkeling en gaan laaggeletterdheid tegen, 

ook op latere leeftijd. Alle werknemers krijgen een individueel scholingsbudget. 

Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.” P. 30 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021.   

 

Belastingwetgeving 
“Via een hogere arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting 

worden de belastingen voor lage en middeninkomens fors verlaagd. Voor de laagste 

inkomens die nauwelijks belasting betalen worden belastingkortingen uitbetaald 

als een negatieve inkomstenbelasting: hun netto-inkomen stijgt. Topinkomens 

worden zwaarder belast.” P. 16 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“Het toeslagen- en belastingstelsel wordt vereenvoudigd en meer gericht op het 

aanpakken van inkomensongelijkheid en armoede. Er komen kwijtscheldingsregelingen 
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voor mensen met zeer problematische schulden.” P. 16 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

“Er komt een Piketty-belasting: een progressieve belasting op vermogen op basis 

van reëel rendement. Wie veel vermogen heeft gaat meer betalen; mensen met 

enkel wat spaargeld betalen minder.” P. 17 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 

2017-2021. 

 

“Directeur-grootaandeelhouders krijgen minder mogelijkheden om winsten lange 

tijd onbelast te laten; inkomen en vermogen in box 2 van het belastingstelsel 

worden zwaarder belast.” P. 17 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

Export 
“Ontwikkelingssamenwerking gaat over het belang van mensen in ontwikkelingslanden, 

niet om het economisch belang van het Nederlands bedrijfsleven.” P. 61 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“Alle aspecten van internationaal beleid, zoals handelspolitiek, worden getoetst op hun 

gevolgen voor ontwikkelingslanden en bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden worden aangepakt 

en deze landen krijgen daar een stem in.” P. 62 Concept Verkiezingsprogramma 

GroenLinks 2017-2021. 

 

“Handels- en investeringsverdragen mogen niet ten koste gaan van onze democratie 

en milieu- en sociale standaarden. We willen af van aparte claimrechtspraak voor 

multinationals. Nederland verzet zich tegen de goedkeuring van handelsverdragen 

die milieu- en sociale standaarden verlagen en claimrechtspraak bevatten, zoals 

het CETA-verdrag met Canada. In Europees verband zet Nederland in op een 

multilaterale handelsagenda en grondige aanpassingen van de mandaten aan de 

Europese Commissie om handelsverdragen te sluiten zodat eerlijke handel en de 

bescherming van mens en milieu centraal komen te staan. Nederland pleit binnen 

de Europese Unie voor het stopzetten van de onderhandelingen met de Verenigde 

Staten over het handels- en investeringsverdrag TTIP. Als de EU en de VS toch een 

akkoord bereiken over TTIP, wordt het verdrag in een referendum voorgelegd aan 

de burgers, bij voorkeur Europawijd.” P. 62 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 

2017-2021. 

 

Late betalingen 
/ 

 

Zorgplicht van banken (o.a. bijzonder beheer) 
“De buffers van de banken gaan fors omhoog zodat de risico’s die zij nemen niet 

op de belastingbetaler afgewenteld worden. Risicovolle zakenbankactiviteiten en 

handel voor eigen rekening van banken worden gescheiden van de spaartegoeden 

voor consumenten en bedrijven.” P. 15 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 

2017-2021. 

 

“Door nieuwe financiële producten voor consumenten vooraf te laten toetsen 

door de toezichthouders op begrijpelijkheid en risico’s, worden producten als 

woekerpolissen onmogelijk gemaakt. We werken met andere landen samen aan 

een heffing op financiële transacties die speculatieve handel tegengaat en markten 

stabiliseert.” P. 16 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

Vestigingsklimaat 
“Multinationals gaan gewoon belasting betalen. Nederland mag geen spil meer zijn in 

internationale belastingconstructies die ten koste gaan van belastingbetalende burgers 
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en van ontwikkelingslanden. In Europa wordt Nederland aanjager van de internationale 

aanpak van belastingontwijking.” P. 13 Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 

2017-2021. 

 

“We pakken belastingontwijking door multinationals aan door het beperken van 

fiscale ontwijkingsmogelijkheden via onder meer de innovatiebox, doorsluisconstructies 

en vestigingen in belastingparadijzen. Nederland zet zich in voor een geharmoniseerde 

Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting met een minimumtarief.” P. 15 

Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

“We verscherpen het toezicht op trustkantoren die nu werken voor brievenbusfirma’s. We 

saneren de sector met strenge regels en door illegale praktijken harder aan te pakken. Er 

komt een openbaar register waarin staat wie de eigenaar is van een brievenbusfirma en 

wie profiteert van constructies via brievenbusfirma’s en trustkantoren.” P. 15 Concept 

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2017-2021. 

 

 

 

 


