Factsheet:

Het nieuwe bedrijvenbeleid

Wat is er anders?
1.

2.
3.

Een integrale aanpak voor negen Topsectoren. Ondernemers en wetenschappers samen met overheid aan
het stuur. Knelpunten waar de ondernemers in die sectoren tegen aanlopen (hinderlijke regels, niveau
vakonderwijs, gebrekkige infrastructuur) worden weg gewerkt.
Lagere lasten voor bedrijven. Meer durfkapitaal. Minder specifieke subsidies. Dit zorgt voor minder gedoe
voor ondernemers en levert meer waar voor ons belastinggeld.
Merkbare vermindering van de regeldruk en bureaucratie; ondernemers moeten de ruimte krijgen om te
doen waar ze goed in zijn.

Belangrijkste acties
1. Ruimte voor bedrijven
Minder regeldruk (in 2012 een reductie van 10%, en na 2012 een jaarlijkse vermindering met 5%)
• Eerlijker eisen bij aanbestedingen, met name voor het MKB. Vereenvoudiging van het loonstrookje. Een BV
starten wordt gemakkelijker. Belastingaangifte wordt eenvoudiger. Minder statistische uitvragen. Schrappen
nationale koppen op Europese regelgeving.
• Elektronisch Ondernemingsdossier; meer zaken elektronisch regelen scheelt branches 15% per jaar in de
kosten.
Innovatiefonds met durfkapitaal
• Voor kansrijke innovatieprojecten met een hoog risicoprofiel. Bedrijven kunnen zo blijven investeren
veelbelovende (duurzame) producten, diensten en processen. Nu vaak lastig financiering voor te vinden.
• Succesvolle innovaties betalen zich terug, zodat geld weer terug vloeit naar de overheid om nieuwe
initiatieven te financieren. Zo krijgen we meer waar voor ons geld.
Beter vakonderwijs
• Onder andere door het bedrijfsleven beter te betrekken. Ondernemers beoordelen ook over de prestaties en
bepalen deels de bekostiging van bijvoorbeeld in MBO.
Lagere lasten en minder gedoe met subsidies
• €500 mln. lagere lasten voor het bedrijfsleven (i.p.v. €500 mln. subsidies).
• Verlaging van de vennootschapsbelasting.
• Verruiming van fiscale aftrekpost voor kenniswerkers (WBSO).
Één loket
Eén loket voor ondernemers; het Ondernemersplein. Een loket dat 24 uur per dag online bereikbaar is. Het
Ondernemersplein verleent alleen die service waar ondernemers behoefte aan hebben. Moet efficiënter en
goedkoper dan huidige KvK’s, tegen lagere kosten voor ondernemers. Syntens en (delen van) Agentschap NL
maken onderdeel uit van het Ondernemersplein.
Kennis
• Starters op universiteiten ondersteunen. Bijvoorbeeld door octrooien op no cure no pay basis voor (jonge)
ondernemers beschikbaar te stellen.
• Meer geld voor samenwerking tussen MKB bedrijven om te kunnen innoveren (26 mln).

2. Acties Topsectoren
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis en onderzoek: Bedrijfsleven en wetenschap gaan meesturen op 1,5 mld. aan
onderzoeksuitgaven en formuleren echt gezamenlijke ambities.
Buitenland:
Gerichter internationale handelsbarrières op die terreinen aanpakken en actiever
werven van buitenlandse investeerders op die gebieden
Randvoorwaarden:
Sectorspecifieke belemmeringen opruimen. Bijvoorbeeld snellere toelating
innovatieve medicijnen, slimmer aanbesteden om innovatie te stimuleren, etc.
Onderwijs en scholing: Verbeteren kwaliteit van vakmensen en kenniswerkers. Meer talent in en naar NL.
Duurzaamheid:
Meer oog voor MVO en duurzaamheid in die sectoren.

De nieuwe aanpak wordt door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen uitgewerkt in Topteams waar deze
partijen zijn vertegenwoordigd. Voor de zomer gaat de precieze uitwerking naar de Tweede Kamer.

