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Helpen ondernemers ons de 
crisis door?!

Henk J. Gianotten

Themater, 29 mei 2013

Capelle aan den IJssel

Programma

• Hoe staat het MKB ervoor?

• Wat zijn vandaag de dag de problemen, of 
Hoe kunnen we ondernemers verder 

helpen?

• Is het allemaal treurnis of niet? 

Enkele conclusies

Ondernemerschap explodeert!
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Aantal MKB-bedrijven

1.076.000109.000967.000Totaal

545.00032.000513.000Dienstverlening

94.00010.00084.000Transport

47.00010.00037.000Horeca

128.00019.000109.000Detailhandel

75.00014.00061.000Groothandel

134.00011.000123.000Bouw

53.00013.00040.000Industrie

Totaal aantal 
MKB-bedrijven

5 of meer 
werknemers

Tot 5 
werknemers

Bron: CBS, per ultimo 2012

Zelfstandigen met en zonder 
personeel
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In 10 jaar tijd bijna 200.000 ondernemers erbij

Starters per jaar

Bron: KvK 2013 Elk jaar zo’n 100.000 starters
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Het gaat zo slecht nog niet!

NRC 15 mei 2013

Is het allemaal hosanna?

1. Kredietverlening

2. Belastingdruk

3. Administratieve lasten

4. (Tegenstrijdige) regelgeving

5. De economische crisis
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Kredietverlening

Acceptatiecriteria krediet MKB

Bijna 70% van de banken wordt minder bereidwillig MKB 

krediet te verschaffen

Belastingdruk
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NRC 30 maart 2013 NRC 22 mei 2013

Vorige week toespraak op een 
ondernemerscongres

De overheid lijkt er haast een barbaars genoegen in te scheppen 
om op vele fronten bestraffend naar zijn burgers en ondernemers

op te treden en hen meer en meer belaagt met zogenaamd

krachtdadig beleid, straffeloos toe te kijken als er door eigen 
nalaten voor honderden miljoenen wordt gefraudeerd. 

We verhogen gewoon weer de belastingen en laten het geld naar 

Bulgarije vloeien.
………………………………

Dames en heren, zo’n overheid  gaat niet het gezag ontwikkelen 
om de problemen van vandaag aan te pakken en daarvoor draagvlak 

te ontwikkelen in de samenleving. 

……………………………….
Ik denk dat selectieve  belastingverlagingen op de korte termijn

erg gaan helpen. Als we de BTW verlagen en de inkomstenbelasting

ook, dan worden producten en diensten goedkoper en krijgen 
burgers meer om te besteden.  
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Fiscale faciliteiten ondernemers

Regeerakkoord: afschaffing fiscale 

faciliteiten:

• Zelfstandigenaftrek € 7.280

• Startersaftrek € 2.123

• MKB-winstvrijstelling 14% van de 
winst

Bron: ING, 2013

Administratieve lasten

Reductiedoelen 8 kabinetten sinds 1994

Optelsom: reductie administratieve lasten sinds 1994: 65%
Administratieve lasten hele bedrijfsleven in 2007: 9,5 miljard

Administratieve lasten (uitsluitend) MKB ultimo 2012: 8,2 miljard

Bron: EIM, 2013
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Administratieve lasten per MKB’er

Overbodige en tegenstrijdige 
regels

Waar ergert men zich aan?

20122006

Gemeentelijke verplichtingen

Aanvraag vergunningen

Milieuzaken

Controles en toezicht

Administratie i.v.m. jaarrekening

Statistieken en enquêtes

Kilometeradministratie

BTW-aangiften

Overbodige regels/bureaucratie

Belastingaangiften

3110

349

438

417

516

6165

724

1043

1212

19111

Bron: EIM, per ultimo 2012
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Tegenstrijdige regels

Fuck de regels

Is het allemaal 

kommer en kwel?



9

Starters per sector

Bron: KvK 2013

Ondernemerschap
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Helpen ondernemers ons de crisis door?

De zzp’ers zeker

Ondernemerschap 
helpt ons de crisis 
door

Maar ondernemers 
willen wel een 
beetje worden 
geholpen


