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DOEL VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: 
Het Schaduwkabinet heeft voor ogen om de economie op korte termijn weer in vorm te krijgen, met 

een groeicijfer van 3%. Om dit te realiseren investeert het Schaduwkabinet tot aan het jaar 2021 in 

totaal € 43,5 miljard in de Nederlandse economie. Deze Schaduwbegroting presenteert een 

uitgebreide investeringsagenda en een duidelijk pakket aan lastenverlichtingen voor ondernemers. 

Tegelijk schetst het Schaduwkabinet de randvoorwaarden die nodig zijn om het verdienmodel van de 

Nederlandse economie blijvend te versterken. 

 

MAATREGELEN IN DE SCHADUWBEGROTING 2015: 
De Schaduwbegroting is opgedeeld in 4 delen. Deel I zet de begrotingskeuzes uiteen. Verspreid over 

Deel II, III en IV presenteert de Schaduwbegroting een totaal van 59 maatregelen. Voorbeelden van 

deze maatregelen zijn een verdubbeling van de Kleineondernemersregeling, het verkleinen van de 

WIG, een verhoging van het innovatiebudget en een verlaging van de werkgeverspremies bij 

preventief beleid. Het Schaduwkabinet is zich ervan bewust dat niet alle maatregelen per 2015 kunnen 

worden ingevoerd. Echter, door middel van een zeer concrete agenda geeft het Schaduwkabinet een 

zeer duidelijke indicatie welke maatregelen ondernemers en ondernemerschap echt stimuleren. 

 

OPZET VAN DE SCHADUWBEGROTING 2015: 
IN DEEL I wordt uiteengezet hoe de winst en verliesrekening van de overheid er nu uitziet. Hier maakt 

het Schaduwkabinet duidelijk welke begrotingskeuzes zij voor ogen heeft om te kunnen investeren in 

het verdienvermogen van de Nederlandse economie. 

 

IN DEEL II wordt een uitgebreide ‘Investeringsagenda’ gepresenteerd. Hier presenteert het 

Schaduwkabinet maatregelen om de economie te laten groeien door middel van investeringen in 

ondernemerschap, innovatie, de maakindustrie, de export, de zorg en het energiebeleid. 

 

IN DEEL III schetst het Schaduwkabinet maatregelen om de lasten voor ondernemers te verlagen. Voor 

de werkgelegenheid en het toekomstige verdienmodel van de Nederlandse economie is het cruciaal 

om de loonkosten voor ondernemers te verlagen en het belastingstelsel door middel van specifieke 

maatregelen meer activerend in te richten. 

 

IN DEEL IV zet het Schaduwkabinet de randvoorwaarden uiteen die noodzakelijk zijn om het grote 

economisch potentieel daadwerkelijk te ontketenen. Zonder deze randvoorwaarden zullen 

investeringen van welke orde dan ook de economie niet terugbrengen naar consistente groeicijfers. 

 

BEGROTINGSKEUZES IN DE SCHADUWBEGROTING 2015: 
De begroting voor het jaar 2015 moet de aanzet zijn voor het herinrichten van de uitgavenstroom van 

de Rijksoverheid. De discretionaire bestedingsruimte in de Rijksbegroting is nu veel te laag. In het 

jaar 2015 zal er een bedrag van 3 miljard euro vrijgemaakt moeten worden door middel van 

bezuinigingen op het arbeidsmarktbeleid en het toeslagenbeleid. Om de economie te stimuleren en 

tegelijkertijd de koopkracht op peil te houden investeert de Schaduwbegroting de vrijgekomen 3 

miljard direct opnieuw in de reële economie. 
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Speerpunten van de Schaduwbegroting: Investeringen, lastenverlagingen en 

randvoorwaarden. 
In de nieuwe economie kunnen we er niet meer vanuit gaan dat groei vanzelf komt. Structurele 
investeringen in de Nederlandse economie zijn nodig. Ten eerste moeten we investeren in het 
toekomstige verdienmodel van Nederland en investeren in doorbraakinnovaties. Nederland 
staat voor grote vraagstukken bij het inrichten van het toekomstig verdienmodel van de 
economie, op het gebied van de zorg en bij het beperken van de energiekosten. In de nieuwe 
economie met wereldwijde concurrentie kunnen we als Nederland onze positie alleen 
behouden als we ons richten op het creëren van producten en diensten waar we waarde 
toevoegen door hoogwaardige kennis en technologie. De eerder besproken uitgaven aan de 
zorg zijn zonder innovatieve oplossingen niet te handhaven, de energiekosten zullen de 
komende jaren enkel stijgen. We moeten start-ups in hun kracht zetten, helpen groeien en de 
risico’s voor hen beperken wanneer zij hun eerste medewerkers willen aannemen. De omzet 
bij bedrijven moet stijgen – de topline van Nederland moet omhoog! We moeten gaan 
samenwerken in innovatieve netwerken en de kennis die we hebben delen en optimaal 
inzetten. 
 
INVESTERINGSAGENDA – 1,5 MILJARD EURO: 
De eerste pijler van de Schaduwbegroting bestaat uit een ambitieuze Investeringsagenda van 
1,5 miljard euro. Het Schaduwkabinet kiest ervoor om de uitgaven aan het innovatiebeleid te 
verhogen. De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling verhouden zich tot slechts 
1% van het bbp. Wij kiezen voor een heroriëntatie op de maakindustrie en familiebedrijven, we 
stimuleren de export, sales en de netwerkeconomie. De promotie van ondernemerschap en 
ondernemersvaardigheden en een sterke impuls voor het onderwijs zijn belangrijke onderdelen 
van de Investeringsagenda. Het Schaduwkabinet realiseert zich terdege dat een injectie van 1 
miljard euro in de Nederlandse economie nog niet genoeg zal zijn om de economie echt 
krachtig voort te stuwen. Niet alle maatregelen zullen al in het jaar 2015 kunnen worden 
ingezet. Echter, deze pijler legt een duidelijke visie en routekaart op tafel met maatregelen die 
kleine ondernemers, en daarmee de algehele Nederlandse welvaart, daadwerkelijk ten goede 
zullen komen.  
 
LASTENVERLAGINGEN – 1,5 MILJARD EURO: 
De tweede pijler van de Schaduwbegroting is gericht op het verlagen van de lasten op arbeid 
en gericht op een activerend en consistent fiscaal beleid. Om het weer makkelijker te maken 
voor ondernemers om medewerkers aan te trekken is het noodzakelijk om de WIG, het verschil 
tussen de loonkosten voor ondernemers en het uiteindelijke nettoloon van de medewerkers, te 
verlagen. Hiertoe zal met name de lastendruk als gevolg van de premies moeten worden 
verlaagd. Voor kleinere en beginnende ondernemers pleit het Schaduwkabinet voor een 
verdubbeling van de Kleineondernemersregeling. Deze maatregel zal met name startende 
ondernemers en ondernemers in de eerste jaren van het bestaan van het bedrijf ten goede 
komen. In ogenschouw nemend dat veel bedrijven de eerste 5 jaar niet doorkomen en dat de 
groei van de economie voornamelijk zal moeten komen van groeiende bedrijven is deze 
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maatregel cruciaal voor de groei van de Nederlandse economie op de korte termijn. Onder 
deze pijler doet het Schaduwkabinet ook een set voorstellen om investeren in nieuwe bedrijven 
fiscaal aantrekkelijker te maken. Het Schaduwkabinet spreekt nadrukkelijk de waarschuwing uit 
om geen veranderingen door te voeren in de manier waarop vermogen momenteel in 
Nederland wordt belast.  
 
RANDVOORWAARDEN 
De derde pijler van de Schaduwbegroting zet de randvoorwaarden uiteen waaronder de 

Nederlandse economie kan terugkeren naar consistente en duurzame groei. Binnen deze pijler 

pleit het Schaduwkabinet voor een versimpeling van het belastingsysteem en een versoepeling 

van de arbeidsmarkt. De kredietverlening aan het Kleinbedrijf moet weer op gang komen en het 

Sociaal Stelsel moet worden hervormd. Om voor ondernemers een duidelijk investeringsklimaat 

met heldere spelregels te bewerkstelligen herhaalt het Schaduwkabinet de boodschap dat 

beleid in de eerste plaats consistent, betrouwbaar en voorspelbaar moet zijn. 
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Inhoudsopgave specifieke maatregelen 
 

Deel I: 
Maatregel: Forse verhoging van het Nederlandse budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

Maatregel: “WBSO voor Vakmanschap en Ambachten. 

Maatregel: Invoering ‘Creatie-aftrek’ voor ambachtslieden. 

Maatregel: Minister van Export 

Maatregel: Vermindering van Europese regeldruk en het afmaken van de Europese interne markt.   

Maatregel: Exportondersteuning door middel van netwerken en kennisontsluiting.  

Maatregel: Ondersteuning door middel van beter beschikbare exportfinanciering. 

Maatregel: Ondersteuning bij de export door ambassades en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Maatregel: Terugdraaien van de bezuiniging op diplomatieke dienst bij buitenlandse handel. 

Maatregel: Inzet Nederlandse topondernemers bij buitenlandse handel.  

Maatregel: Een versnelde stimulering van duurzame energie 

Maatregel: Opzetten van een effectief stimuleringsinstrument voor Energiebesparing 

Maatregel: Regionale Samenwerking en lokaal samen energie opwekken. 

Maatregel: Budget verhogen voor Demonstratieprojecten energie-innovatie in het kader van het 

energieakkoord. 

Maatregel: ZZP'ers afrekenen op relevante criteria 

Maatregel: Geef ZZP’ers de ruimte om te ondernemen. 

Maatregel: Nederland start-up-paradijs 

Maatregel: Beurzen voor Techno-starters. 

Maatregel: Maak 5 miljoen euro vrij op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken om 

mentorschap op het gebied van sales te bevorderen. 

Maatregel: De instelling van het Nederlands Ondernemers Instituut. 

Maatregel: Maak van de Kamer van Koophandel een ondersteuningscentrum voor begeleiding bij nieuwe 

wetgeving. 

Maatregel: Houdt rekening met de nieuwe economische realiteit, zowel op fiscaal vlak, als op het gebied van 

het arbeidsrecht. 

Maatregel: Merkbaar minder regeldruk door het invoeren van een ex-ante toets.  

Maatregel: Zorg dat aanbestedingsprocedures rekening houden met  zzp’ers en kleine ondernemers.  

Maatregel: Nederland doorstartland. 

Maatregel: Instellen van een ‘Doorstartloket’. 

Maatregel: Stimulans Maatschappelijk Ondernemen. 

Maatregel: Richt belastingstelsel zo in dat familiebedrijven niet worden opgeknipt vanwege belastingredenen. 

Maatregel: Terug op sterkte brengen van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. 

Maatregel: Toerisme in de portefeuille van de Minister van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking. 

Maatregel: Investeren in slimme zorg: Cure & Care. 

Maatregel: Lagere werkgeverspremies bij preventief beleid 

Maatregel: Innovatieprijs Gezondheidspreventie. 

Maatregel: Investeren in Onderwijs. 

Maatregel: Het bijbrengen van ondernemersvaardigheden in het algehele onderwijs is van cruciaal belang. Het 

Nederlandse onderwijs zal vanaf de basisschool aandacht moeten besteden aan het item ondernemen. 

Maatregel: Schaf leeftijdsbarrières in het onderwijs af. 

Maatregel: Investeringen in de slagkracht van het Nederlandse leger. 

Maatregel: Investeringen in de logistieke dienst en onderhoud van het Nederlands leger. 
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Deel II: 
Maatregel: Verlagen van de WIG. 

Maatregel: Verdubbeling van de Kleineondernemersregeling. 

Maatregel: Inzichtelijk maken loonstrookje. 

Maatregel: Verdubbeling van de Kleineondernemersregeling. 

Maatregel: De overheid neemt na 6 maanden de verantwoordelijkheid bij de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling 

bij Ziekte over.  

Maatregel: Geen afdrachten loonbelasting en 0-waardering premies voor eerste 5 werknemers. 

Maatregel: Vrije ruimte in de Werkkostenregeling naar 1,5 %. 

Maatregel: Geen zwaardere belasting van het vermogen. 

Maatregel: Fiscaal aantrekkelijk investeren. 

Maatregel: Geen 8% VPB-boete bij te weinig vooruitbetaalde belasting. 

Maatregel: Schuif btw-afdrachten een kwartaal vooruit. 

Maatregel: Verhogen Zelfstandigenaftrek. 

Maatregel: Draai accijnsverhogingen terug en compenseer grensondernemers. 

 

Deel III: 
Maatregel: Schaf de toeslagen in ons belastingstelsel af. 

Maatregel: Eén uniform btw-tarief gecombineerd met een lagere inkomstenbelasting 

Maatregel: Een nieuwe Nederlandse bank, gericht op kleine ondernemers. 

Maatregel: Oprichten van een Financieringsloket. 

Maatregel: Wettelijke rente wordt dwingend opgelegd bij verstrijken termijn van 30 dagen.  

Maatregel: Van vast contract naar ‘employabilitycontract’.  

Maatregel: Ondernemers en medewerkers kunnen gezamenlijk besluiten om de cao te vervangen door 

maatwerk. 
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