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Miljoenennota 2021: ruimte voor ondernemers, nu doorpakken  
Een jaar geleden zag de Nederlandse economische toekomst er rooskleurig uit, maar het coronavirus 
blijkt een venijnige spelbreker. ONL is ondanks de huidige complexe situatie positief over de plannen 
van het kabinet om MKB-ondernemers door deze lastige crisis heen te helpen. De investeringen die 
het kabinet in het bedrijfsleven steekt, zijn cruciaal voor de overlevingskansen van bedrijven en het 
hervatten van de economie. ONL hoopt dat het kabinet blijft inzetten op steun én herstel.  
 
Als ondernemersorganisatie zet ONL zich de komende periode in voor aanpassingen in de plannen van 
Prinsjesdag, zodat deze zo goed mogelijk uitpakken voor ondernemers. Het Nationaal Groeifonds kan 
bijvoorbeeld meer MKB-geluid en ondernemerschap gebruiken. ONL ziet daarnaast graag dat de 
verruimde werkkostenregeling ook in 2021 blijft gelden en hoopt dat DGA’s komend jaar tijdelijk van 
een lager loon uit gaan. ONL pleit overigens voor langdurige aandacht voor ondernemerschap, niet 
alleen nu tijdens de coronacrisis. Anders beklijven de voorgenomen investeringen niet.  
 

Steun om te overleven  
De nieuwe coronamaatregelen zijn een harde klap voor ondernemers. ONL stelt daarom voor dat het 
kabinet afziet van de afbouw van de steunmaatregelen zoals de TVL, de TOZO en de NOW. Het wordt 
voor veel ondernemers namelijk een nekslag als het steunpakket per 1 januari 2021 wordt afgebouwd. 
Zet het huidig steun- en herstelpakket in plaats daarvan onverkort door tot 1 juli 2021. Ook minder 
bekende regelingen maken het verschil voor ondernemers. ONL vraagt specifiek de aandacht voor de 
verruimde werkkostenregeling en het gebruikelijk loon voor DGA’s.   
 

▪ Verruimde werkkostenregeling 
Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, 
zoals een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. Begin april heeft ONL met succes, 
samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products en CLC-VECTA, staatssecretaris 
Vijlbrief van Financiën opgeroepen om deze regeling te versoepelen. De vrije ruimte die werkgevers 
hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt voor 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 
3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen extra ruimte op 
voor ondernemers. Ook geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren, zoals de 
horeca- en evenementenbranche, om in de toekomst snel weer op gang te komen. 
 
Door de tweede  lockdown zien veel ondernemers de omzet verdampen. Op alle fronten kan de 
overheid voor de ondernemer het verschil maken, zo ook met de werkkostenregeling. Verhoog ook in 
2021 de vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven van 1,7% naar 
3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Het geeft de zwaar getroffen sectoren 
een impuls, doordat werkgevers meer ruimte krijgen om zowel op korte als lange termijn hun 
werknemers op wat voor manier dan ook fiscaalvrij te waarderen. 
 

▪ DGA’s: bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon 
Weinig DGA’s kunnen gebruik maken van het steunpakket zoals dat er nu ligt. Het overgrote deel van 
de DGA’s in Nederland is bijvoorbeeld niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en 
kunnen daardoor geen gebruik maken van de NOW-regeling. 
 
Een van de weinige maatregelen die DGA’s nu ademruimte geeft is de mogelijkheid om bij omzetdaling 
tijdelijk een lager gebruik loon uit te keren. Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren 
aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon.  
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Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat 
het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk 
gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de 
omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s. Deze maatregel loopt eind 2020 
af en ONL ziet graag dat DGA’s ook in 2021 geholpen worden met deze maatregel.  
 

Herstel om te vernieuwen  
ONL is voorstander van stimuleringsmaatregelen zoals de BIK en een nationaal groeifonds, mits deze 
goed worden uitgevoerd. Ondernemers de middelen geven om te investeren is de beste manier om 
straks uit de crisis te komen.   
 

▪ Baangerelateerde Investeringskorting 
ONL staat positief tegenover de BIK, maar roept op tot snellere uitvoering. Het is ook van belang dat 
de korting dan ook echt bij het MKB terecht komt.  
 
ONL maakt zich zorgen over het feit dat het aanvraagloket pas op 1 september 2021 opengaat. Na een 
aanvraag is het ook nog een tijd onzeker of de aanvraag daadwerkelijk gehonoreerd wordt. Dit 
betekent dat ondernemers pas over bijna een jaar aanspraak kunnen maken op hun korting. Dit heeft 
als gevolg dat ondernemers alsnog huiverig zullen zijn om te investeren, omdat het nog onzeker is of 
zij de korting wel toegekend krijgen.  
 
ONL steunt dit wetsvoorstel als een regeling die juist goed gebruikt kan worden in tijden van crisis en 
pleit daarom voor meer zekerheid voor ondernemers in het MKB. Investeren in bedrijfsmiddelen wordt 
inderdaad aantrekkelijker gemaakt door dit te koppelen aan een korting op de loonheffing. Wel hangt 
de effectiviteit van de BIK voor het MKB af van de mate van zekerheid die ermee gepaard gaat. Dit is 
een conclusie die ook vanuit het CPB is vastgesteld. Veel ondernemers zitten nu al in zwaar weer, 
daarom is het zaak dat ondernemers zo snel mogelijk van de BIK gebruik kunnen maken. 
 
De BIK is gepresenteerd als herstelmaatregel. Het is cruciaal dat deze maatregel dan ook tijdens de 
crisis beschikbaar wordt gemaakt en ondernemers de kans krijgen zich uit deze crisis te investeren. 
ONL pleit daarom voor adequaat handelen en het versneld beschikbaar stellen van de BIK voor 
ondernemers.  
 

▪ Nationaal groeifonds 
ONL steunt het voornemen van het kabinet om het verdienend vermogen van Nederland te vergroten 
door middel van een Nationaal Groeifonds. Wel pleit ONL de komende periode met klem voor meer 
MKB, meer ondernemerschap en meer familiebedrijven bij de opzet en invulling van het Groeifonds. 
 
Door de hoge minimale waarde van een project, namelijk €30 miljoen euro, is het fonds eigenlijk niet 
toegankelijk voor het MKB. Er wordt uitgegaan van een indirect voordeel voor het MKB verder in de 
keten, maar investeringen vanuit het fonds leiden niet tot directe investeringen in het MKB. 
 
Het gebrek aan vertegenwoordiging van het MKB is verder te zien in de beoordelingscommissie. De 
beoordelingscommissie bestaat voornamelijk uit experts met een academische achtergrond of een 
achtergrond bij een groter bedrijf, maar de stem van het MKB komt volgens ONL hier onvoldoende 
naar voren. Ook is er te weinig aandacht voor ondernemerschap binnen het huidige fonds. 
 
Om het MKB mee te laten profiteren van het Nationaal Groeifonds, is het belangrijk dat er meer 
geïnvesteerd wordt in leven lang leren en in de digitale economie. Ook kan investeren in financiële 
technologie de toegang tot alternatieve financiering verbeteren, waardoor beter voorzien kan worden 
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in de financieringsbehoefte van het MKB, zo blijkt ook uit het landenrapport van het IMF voor 
Nederland. Dit zijn grote investeringen waar het Nationaal Groeifonds uitermate geschikt voor kan zijn. 
 
Ten slotte is het nog onduidelijk wat de termijnen binnen het fonds zijn. Hoelang duren de stappen 
binnen het proces en hoelang is de gemiddelde tijd tussen het indienen van een voorstel en het 
uitkeren van fondsen? Het is, zeker nu, van cruciaal belang om het verdienvermogen van het MKB te 
vergroten. Maak het Nationaal Groeifonds meer gericht op de belangen van het MKB en maak het 
meer toegankelijk. 
 

Langdurige focus 
Tenslotte: ONL is blij met de aangekondigde plannen maar benadrukt graag het belang van de lange- 
termijn focus op ondernemerschap, niet alleen nu tijdens de coronacrisis. Immers, het MKB is het 
fundament van de Nederlandse economie en verdient structureel meer aandacht. Een belangrijk 
onderwerp voor veel ondernemers is de vermogensrendementsheffing.  
 

▪ Vermogensrendementsheffing (Box 3) 
ONL is blij met de aangekondigde grondslagverbreding binnen Box 3 naar €50.000. Hierdoor wordt een 
grotere groep spaarders en beleggers vrijgesteld van de heffing, maar is er nog altijd een groep 
ondernemers in het MKB die extra zwaar belast wordt vanwege het forfaitaire rendement.  
 
Dit rendement komt in verreweg de meeste gevallen niet in de buurt van het werkelijke rendement en 
kan alleen behaald worden door risicovoller te gaan beleggen, een fenomeen dat de financiële 
stabiliteit van ondernemers niet ten goede komt en zeker in tijden van economische terugval 
vermeden dient te worden. ONL pleit daarom voor een eerlijkere vorm van belasten op vermogen en 
voor een betere benadering van het werkelijke rendement.  
 
Het is positief dat staatssecretaris Vijlbrief heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de 
mogelijkheden tot een betere benadering van het werkelijke rendement. Echter, de resultaten van dit 
onderzoek worden pas in het voorjaar verwacht, terwijl het zeker nu belangrijk is dat vermogen niet 
onevenredig belast blijft. Het is daarom wenselijk dat dit onderzoek versneld wordt en er zo snel 
mogelijk toegewerkt wordt naar een benadering van het werkelijke rendement op vermogen.  
 
 


