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Actualiteiten & resultaten MKB-Nederland 
 

MKB & Ondernemerschap 
 

Investeren in politieke netwerk 

Er is met oog op de verkiezingen en formatie stevig geïnvesteerd in het politieke netwerk van de 

voorzitter en algemeen directeur van MKB-Nederland. In maart vonden verkiezingssessies plaats met 

lijststrekkers, bewindspersonen en economische woordvoerders van VVD, D66, SGP, GroenLinks, 

waarbij een aantal branches aanwezig waren. Dat geldt ook voor twee gesprekken met ministers 

Koolmees en Van ’t Wout. Werkbezoeken waren er met PvdA-Kamerleden en Sigrid Kaag. Met Rutte, 

Kaag en Hoekstra vonden livestreams plaats. Daarnaast is de voorzitter in zijn eigen regio nog met 

Kamerleden op werkbezoek geweest (CDA en ChristenUnie).  

 

Na de verkiezingen zijn bezoeken gebracht aan vrijwel alle fractievoorzitters. Een paar staan nog op 

de planning, waaronder een gesprek met Geert Wilders. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de 

mkb-woordvoerders van de diverse fracties door de algemeen directeur en de secretarissen mkb-

beleid. 

 

  

  
 

 

MKB Financiering 

Dankzij een lobby van MKB-Nederland is tijdens het Commissiedebat Ondernemen op 9 juni jl. 

aandacht gevraagd voor een plan van aanpak Kredietregister, een MKB-bank, het weer invoeren van 

de Tante Agaath-regeling. Daarnaast wil het CDA van banken weten hoeveel kleine kredieten zijn 



 

2 
 

afgewezen en waarom.  De diverse fracties zijn er goed van doordrongen dat het niet goed gaat met 

mkb-financiering. Er worden waarschijnlijk een aantal moties ingediend op gebied van financiering, 

waaronder kredietregister. De demissionaire status van het kabinet betekent echter dat zij geen 

grote wijzigingen mogen doorvoeren.  

 

Familiebedrijven: de BOR 

MKB-Nederland heeft voorafgaand aan het Commissiedebat aandachtgevraagd voor het belang van 

de bedrijfsopvolgingsregeling voor familieleden. Resultaat is een motie over behoud en verbetering 

van de BOR van Van Haga, VVD en CDA, die waarschijnlijk 22 juni wordt ingediend.  

 

Regeldruk 

Dankzij lobby van MKB-Nederland staan in de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA dat er weer 

kwantitatieve reductiedoelstellingen moeten worden afgesproken. Momenteel wordt hard gewerkt 

aan een zwartboek Regeldruk dat MKB-Nederland nog voor het reces aan de Vaste Kamercommissie 

van EZK wil aanbieden.  

 

Steunpakket 

Na onderhandelingen met MKB-Nederland, VNO-NCW en de vakbonden heeft het kabinet besloten 

het steunpakket niet alleen met een kwartaal ter verlengen, maar ook te verruimen. Verder krijgen 

ondernemers vanaf 2022 vijf jaar de tijd om hun belastingschuld terug te betalen.  

 

NOW-controles aangepast 

Na overleg met accountantsorganisaties, MKB-Nederland en VNO-NCW heeft minister Koolmees 

recent besloten de administratieve lasten voor de controle op de NOW te verlagen. De 

controlesystematiek op de rechtmatigheid van de NOW-steun is nu onevenredig zwaar en duur voor 

de bedrijven. Op aandringen van bovengenoemde organisaties is een pakket van aanpassingen 

ontwikkeld waarmee werkgevers, gemiddeld gezien, hun kosten voor een controleverklaring 

aanzienlijk zien dalen. 

 

Digitalisering in het mkb 

Samen met het ministerie van EZK en de Kamer van Koophandel werkt MKB-Nederland aan een 

project om digitalisering in het mkb te versnellen, naar voorbeeld van het succesvolle Singaporese 

programma ‘SME’s go digital’.  Digitalisering wordt in dit programma sectorspecifiek opgepakt. 

Ondernemers ontvangen kant en klare sectorspecifieke routekaarten met bewezen effectieve 

digitaliseringsoplossingen uit de markt. Ondernemers ontvangen een digivoucher voor aanschaf. 

 

Stimuleren procesinnovatie in het mkb 

Zowel voor opschaling van het hierboven beschreven Singapore model als voor de stimulering van 

procesinnovatie in het mkb is in overleg met EZK een bijdrage uit het Groeifonds aangevraagd. We 

willen een mkb-voucher t.b.v. gezamenlijke procesinnovatie binnen een branche of keten, zoals de 

ontwikkeling van nieuwe (digitale) tools voor procesinnovatie. Zo’n project brengt vraag en aanbod 

bij elkaar en stimuleert het creëren van laagdrempelige innovatie tools voor een massa aan kleine 

bedrijven, wat het interessant maakt voor aanbieders. Bundeling van vouchers kan ook.  
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Online meer verkopen 

Sinds de coronacrisis is het voor mkb-ondernemers in de winkelstraten bittere noodzaak om ook 

online te verkopen. E-commerce nam een hoge vlucht. Maar veel ondernemers zitten nog met 

vragen over hun online verkoopstrategie. Het project Online meer verkopen helpt het mkb in de non-

food-retail daarbij met informatie en praktische ondersteuning. 

 

Lancering nieuwe zelfscan digitale toegankelijkheid  

MKB-Nederland, VNO-NCW, Accessibility en Thuiswinkel.org hebben een zelfscan ontwikkeld 

(ismijnsitetoegankelijk.nl) waarmee een ondernemer eenvoudig kan onderzoeken hoe de 

toegankelijkheid van zijn/haar website te verbeteren. Dat is nodig omdat veel Nederlanders niet 

vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van websites of webshops van een beperking. Bovendien 

vergroot toegankelijkheid de algehele kwaliteit van een website, de conversie en de vindbaarheid op 

Google. In 2025 gaat de Europese toegankelijkheidsakte in die digitale toegankelijkheid van diensten 

aan consumenten verplicht stelt. 

 

Beter aanbesteden 

Gemeenten kopen jaarlijks voor meer dan 25 miljard euro in, maar dat gaat lang niet altijd van een 

leien dakje. Het mkb loopt aan tegen hoge tenderkosten, onduidelijkheid over criteria, clusteren van 

opdrachten, veelal op laagste prijs inkopen, gebrek aan dialoog met de markt en te veel aandacht 

voor de juridische kant wat ten koste kan gaan van samenwerking, innovatie en doelmatigheid. Bij 

gemeenten gaat het om inschrijvingen die niet aansluiten bij de vraag, onvoldoende kennis van de 

markt bij opdrachtgevers, en onvoldoende besef van de waarde van inkoop als strategisch 

instrument. Dankzij de lobby van MKB-Nederland en een amendement van het CDA is geld 

vrijgekomen voor een vervolg op het programma Beter Aanbesteden, dat onlangs gestart is. Hiermee 

heeft MKB-Nederland een regiomanager bedrijfsleven aangesteld die acties zal opzetten ter 

verbetering van de aanbestedingspraktijk voor het mkb.  

 

Omgeving 
 

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 

Voor de makers van de verkiezingsprogramma’s wordt een handreiking gemeenteraadsverkiezingen 

2022 opgezet. Kernboodschap is ruimte voor herstel voor ondernemers na de coronacrisis: geen 

lastenverzwaringen en ruime terugbetalingstermijnen. Zo houden ondernemers ruimte om mee te 

kunnen doen aan verduurzamingsopgaven. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor een 

gezamenlijke aanpak binnensteden én buitengebieden. De handreiking gemeenteraadsverkiezingen 

wordt als whitelabel aangeboden aan de afdelingen en partners van MKB-Nederland.  

 

Omgevingswet 

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet moet meer flexibiliteit geven aan 

initiatieven van bedrijven. Voor mkb-bedrijven is het van belang dat zij op een eenvoudige wijze 

digitaal vergunningen kunnen aanvragen en meldingen kunnen doen. Naar aanleiding van onze lobby 

heeft de minister van BZK toegezegd, dat de wet pas in werking treedt als de digitale tool (Digitaal 

Stelsel Omgevingswet) klaar is en voldoende getest door ondernemers en overheden. 

 

https://ismijnsitetoegankelijk.nl/
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Stikstofplan  

Het voorstel om uit de stikstofimpasse te komen van MKB-Nederland, VNO-NCW, Koninklijke 

Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en LTO Nederland bevat verschillende 

bouwstenen die natuurdoelen en versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen. 

Dit is nodig, bijvoorbeeld om de woningopgave te realiseren. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

is positief over ons plan.  

 

Klimaatplan & ODE 

De ODE is voor veel bedrijven (zoals in de metaal-, voedselverwerkende, papier- en 

golfkartonindustrie) in 2021 substantieel verhoogd met in sommige gevallen zelfs 500%. ODE 

ontneemt deze bedrijven noodzakelijke investeringsruimte voor verduurzaming. In het nog af te 

ronden Klimaatplan van VNO-NCW en MKB-Nederland is een structurele verlaging van de ODE 

opgenomen van 500 mln – 750 mln. Hiermee wordt de lastenverhoging die veel pijn heeft gedaan bij 

het mkb deels teruggedraaid. Het plan is om de ODE te integreren met de Energie Belasting, zodat 

het daarmee onderdeel wordt van de algemene middelen. De verlaging is vooral gericht op het tarief 

voor elektriciteit en een deel voor het gastarief, om zo de broodnodige elektrificatie mogelijk te 

maken. Hiermee heeft het mkb een prominente rol in ons Klimaatplan gekregen. Het plan wordt 

ingebracht bij de formatie.  

 

Verbreding energiebesparingsplicht 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de energiebesparingsplicht verbreed wordt met CO2-

reductie. Deze vernieuwde energiebesparingsplicht gaat op 1 januari 2023 in. Dankzij de lobby van 

MKB-Nederland gaat de eis dat alleen rendabele investeringen verplicht zijn ook gelden voor de CO2-

reducerende maatregelen. Bedrijven en instellingen moeten straks minimaal die maatregelen nemen  

waarvan de terugverdientijd binnen de vijf jaar valt.  

 

Subsidie advies en ondersteuning verduurzaming mkb 

Voor het mkb met een laag energieverbruik komt vanaf 1 oktober een subsidieregeling beschikbaar 

waarmee ondernemers deskundig advies kunnen inwinnen over de gevolgen en kansen van het 

Klimaatakkoord voor hun bedrijf. De adviseur biedt verder ondersteuning bij het aanvragen van 

subsidies en het maken van een financieel plan of het opvragen van offertes voor uitvoerende 

partijen. Het gaat hier voor het overgrote deel om relatief kleine locaties met een eenvoudige opzet 

van het pand, de installaties en het bedrijfsproces, maar wel met een redelijk bespaarpotentieel. 

Deze afbakening van de doelgroep wordt gehanteerd om uit te sluiten dat de subsidie gebruikt kan 

worden voor maatregelen die onder de Energiebesparingsplicht vallen (de categorie 

grootverbruikers). Dit zijn bedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. MKB-Nederland 

heeft aan de wieg gestaan van deze subsidie. Er loopt op dit moment een internetconsulatie over de 

regeling.  

 

Ondermijnende criminaliteit tegengaan 

Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd toenemende criminaliteit, terwijl het capaciteitsgebrek bij 

opsporing steeds groter wordt. Informatiedeling kan het bedrijfsleven weerbaarder maken tegen 

criminaliteit.  Daarom hebben wij de Vereniging Veilig Ondernemen door Informatie op Maat 

(VODIOM) opgericht. Met deze vereniging willen we fraude en ondermijning bestrijden door middel 
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van cross-sectorale gegevensuitwisseling in een zogenaamd Frauderegistratiesysteem. VIODOM zal 

begin juli een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens om tussen sectoren 

informatie te mogen delen. Met deze vergunning kunnen strafrechtelijke persoonsgegevens gedeeld 

wordt (onder strenge voorwaarden) waardoor ondernemers gewaarschuwd kunnen worden voor 

fraudeurs. De Britse zusterorganisatie van VODIOM bespaart met dit systeem jaarlijks €1,5 miljard 

aan schade voor het bedrijfsleven, door het voorkomen van fraude. Daarnaast zijn CDA en VVD op 

ons aandringen gestart met een initiatiefwet op gebied van cross-sectorale informatiedeling.  

 

Privacy / AVG 

MKB-Nederland heeft er samen met VNO-NCW doorlopend op gehamerd bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens dat hun communicatie over toepassing van de AVG voor het mkb geschikt 

gemaakt moet worden. Dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen.  Het AP is samen met het ministerie 

van EZK bezig om hierin stappen te zetten. Tegelijkertijd is onze communicatieafdeling samen met de 

AP bezig om de communicatie over de complexiteit van de AVG voor het mkb te verbeteren (meer 

vraaggestuurd dan inhoud gestuurd). De VVD heeft hier op ons verzoek vragen over gesteld in het 

Commissiedebat Privacy en de minister heeft beaamd dat dit belangrijk is en opperde dat hier ook rol 

voor de brancheverenigingen ligt.  

 

Uitzonderingen mkb in de Digital Service Act 

Dankzij de lobby van MKB-Nederland en VNO-NCW heeft Nederland in de onderhandelingen over de 

Digital Service Act (DSA) de positie ingenomen dat de uitzonderingen voor mkb in de concept 

regeling overeind blijven. Onze lobby hiervoor gaat ook in Brussel onverminderd door, ook in het 

Europarlement, maar het is nog geen gelopen race.  

 

Cybersecurity  

Het Digital Trust Center is opgericht om bedrijven te ondersteunen bij cybersecurity. Op dit moment 

deelt het DTC voornamelijk algemene informatie. Vanwege toenemende dreigingen is er een 

dringend belang om verdere stappen te zetten. In Q3 start het DTC daarom met een informatiedienst 

om bedrijven te informeren over specifieke digitale dreigingen en kwetsbaarheden. De behoefte aan 

deze specifieke informatie is groot bij het bedrijfsleven. 

 

Internationaal 

Reizen binnen de EU 

De grenzen binnen de EU waren lange tijd geslote voor niet-essentieel verkeer. Door de stijgende 

vaccinatiegraad en dalende besmettingen openen Lidstaten hun grenzen weer.  Wél gelden in veel 

lidstaten nog steeds voorwaarden voor het inreizen. EU heeft een standaard afgesproken, zodat 

vaccinaties of testbewijzen uitwisselbaar zijn binnen de EU, het ‘Digital Covid Certificate’. 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn betrokken bij de praktische toepassing van het certificaat in 

Nederland.  

 

Reizen buiten de EU 

Op EU-niveau stellen lidstaten gezamenlijk een ‘groene lijst’ op. Alleen inwoners van landen op die 

groene lijst én die zijn gevaccineerd mogen de EU inreizen. Deze lijst is nu nog erg kort, maar 
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verwachting is dat Lidstaten snel landen toevoegen waar het vaccineren snel gaat. MKB-Nederland 

lobbyt voor snelle uitbreiding van die lijst met veilige landen.  

 

Informatievoorziening bedrijven  

Ondernemers hebben behoefte aan real-time informatie over (steun)maatregelen in andere landen.  

Communicatie over nieuwe maatregelen blijft complex. In samenwerking met de overheid 

organiseren we daarom ad hoc informatiebijeenkomsten. Op de onderstaande websites kan 

informatie worden gevonden over de maatregelen die gelden: 

• Op https://www.nederlandwereldwijd.nl/ of in de reis-app vindt u actuele informatie over het 

reisadvies dat geldt.  

• Op https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ kunt u een korte check doen om te controleren 

welke maatregelen gelden voor uw reis 

• Op https://reopen.europa.eu/nl vindt u informatie over de maatregelen die van kracht zijn in 

andere Europese lidstaten en de voorwaarden die gelden voor het inreizen.  

 

Weerbare ketens 

Tijdens het begin van de crisis namen veel landen protectionistische maatregelen. Deze hebben het 

bedrijfsleven hard getroffen. Als onderdeel van de actualisering van de EU-industriestrategie werkt 

de EU daarom aan een Noodinstrument om de interne markt in de toekomst weerbaar te maken 

voor eventuele crises. Het instrument wordt in Q1 van 2022 verwacht. VNO-NCW en MKB-Nederland 

staan hierover in contact met het Ministerie van Economische Zaken. 

 

Herstart handel 

Door COVID-19 zijn veel van de publiek-private handel bevorderende activiteiten weggevallen. 

Middels de herstartagenda is er een programma opgesteld met activiteiten aangepast op de huidige 

situatie. De actieagenda zal langzaam overvloeien in het Export Herstel Plan. MKB-Nederland zet 

hierbij in op voldoende beschikbare instrumentarium en regelingen voor het mkb.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
https://reopen.europa.eu/nl

