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Werken

1. Lastenverlichting van € 3 mrd op arbeid.
2. Brede hervorming Arbeidsmarkt; betere 

bestaanszekerheid en lagere lasten voor 
lage- en middeninkomens, met lonend 
werkgever- en ondernemerschap.

3. Verkleinen verschillen Vast en Flex: 
sterkere regulering van flexcontracten met 
(in ruil) de budgettair neutrale introductie 
van een Deeltijd-WW regeling.

4. Helderheid voor zelfstandigen met verdere 
ontwikkeling webmodule.

5. Introductie [verplichte?] arbeids-
ongeschiktheidsverzekering voor alle 
zelfstandigen.

6. Verlaging zelfstandigenaftrek tot € 1.200 in 
2030, verhoging algemene arbeidskorting.

7. Verkleinen van de Armoedeval door de 
verhoging van het minimumloon [7,5%].

Ondernemen

1. Het Bedrijfsleven en het Vestigingsklimaat 
worden versterkt door [1] inzet op goed 
personeel, [2] voorspelbare regelgeving, 
en [3] Europees gelijk speelveld.

2. Kabinet komt met oplossingen voor 
problematische Corona-schulden.

3. Topsectorenbeleid wordt voortgezet en 
Startups en Scaleups worden [extra] 
ondersteund via Ecosystemen en o.a. 
strategisch aanbesteden.

4. Beleid rondom de Digitale Economie wordt 
versterkt – investeren in sleuteltech-
nologiën zoals Quantum, Chips en AI.

5. De Bedrijfopvolgingsregeling wordt 
behouden, vereenvoudigd en verbeterd.

6. Er wordt een Nationaal Groeifonds 
opgericht voor Innovatie en Onderzoek.

7. Introductie van de Maatschappelijke BV 
[rapporteringseisen].

8. Introductie van een Fonds voor 
‘Ongebonden S&O’ [€ 5 mrd in 10 jaar].

Internationaal

1. Inzetten op leidende rol binnen EU bij het 
tegengaan van belastingontwijking en bij 
het (fiscaal) bevorderen van vergroening.

2. Inzet op Europese introductie van Digital 
Service Tax, Vliegtaks, CO2-(grens)heffing 
en Minimum Vpb-tarief.

3. Voeren van een actief handelsbeleid en 
‘Groene Industriepolitiek’ mét sterke rol 
voor handels- en investeringsverdragen.

Wetgeving & Bestuur

1. Introductie van Wettelijke 
Hardheidsclausules.

2. Introductie van Fiscale Rechtshulp naar het 
model van de Amerikaans Taxpayer
Advocate Service [helpt belastingplichtigen 
en doet suggesties voor betere wetgeving].

3. Ontwerp van een systeem waarmee 
Decentrale Overheden post-2025 zelf 
(meer) middelen kunne heffen; 
“Alternatieven voor OZB en MRB”.

4. Uitwerken Constitutionele Toetsing.
5. Verlagen Regeldruk door MKB als maatstaf 

te nemen bij uitvoerbaarheidstoetsen 
[makkelijker arbeidsrecht, betere 
financiering, gerichte ondersteuning].

Klimaattransitie & Lastenverschuiving

1. Introductie van een Klimaattransitiefonds 
[€ 35 mrd in 10 jaar] met doel: 55% 
reductie in 2030, klimaatneutraal in 2050.

2. Verhogen van nationale CO2-heffing [ETS-
Mechanisme]. Meeropbrengst vloeit terug 
in klimaatfonds.

Mobiliteit & Vergroening

1. Invoering van een [EU-}belasting op 
Kerosine.

2. Invoering van een [EU-]belasting op 
Luchtvaart [verschuiving van consumenten-
voorkeur naar trein binnen de EU].

3. Rekeningrijden en alleen nog emissieloze
nieuwe auto’s vanaf 2030.

4. Verhoging van de Vliegticketbelasting, 
meeropbrengsten aanwenden voor 
verduurzaming luchtvaart en verbetering 
leefomgeving.

5. Thuiswerken en duurzame mobiliteit 
worden gestimuleerd.

Personal & Family Life

1. Afschaffen van het Toeslagenstelsel en 
vereenvoudigen van Belastingstelsel;

2. ‘Gratis’ Kinderopvang; 95% vergoeding 
voor werkende ouders.

3. Brede, 70% betaald ouderschapsverlof.
4. Herintroductie van de Basisbeurs per 

academisch jaar 2023-2024 plus 
inkomensafhankelijke aanvullende beurs.

5. Introductie van een Suikertax, 0% Btw op 
Groente en Fruit.

Woningmarkt

1. Afschaffen ‘Jubelton’.
2. Afschaffen Verhuurdersheffing.
3. Introductie Verhuurvergunning en 

bescherming Middenhuur.

Zojuist [15 december 2021, 14:00] publiceerde 
het Bureau woordvoering kabinetsformatie het 
Coalitieakkoord voor de aanstaande regerings-
periode [Link]. Dit is onze fiscale samenvatting.

http://www.archipeltaxadvice.nl/
https://www.archipeltaxadvice.nl/insights/bedrijven-die-werken-met-zzpers-waar-staan-we-nu/
https://www.archipeltaxadvice.nl/insights/startups-post-covid-tijd-om-te-investeren/
https://www.archipeltaxadvice.nl/insights/wat-is-de-bedrijfsopvolgingsregeling-bor-en-wat-houdt-het-precies-in/
https://www.archipeltaxadvice.nl/events/recap-webinar-tax-incentives-for-innovation-in-belgium-and-the-netherlands-tuerlinckx-x-archipel/
https://www.archipeltaxadvice.nl/insights/historische-overeenstemming-binnen-de-g7-over-pillar-1-2-van-de-oeso-if/
https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/
https://www.archipeltaxadvice.nl/events/recap-webinar-fiscale-vergroening-alles-over-de-co2-heffing-industrie-eu-emissierechten-en-meer/
https://www.archipeltaxadvice.nl/insights/thuiswerkende-grensarbeiders-na-de-coronapandemie-hoe-zit-het/
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Verlagen 
Belastingen

"[…] het gericht verlagen van belastingen en het investeren in onze toekomstige welvaart via 
onderwijs en innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven

2

Introductie 
wettelijke 
hardheidsclausu
les

We beoordelen wetten op eenvoud, menselijke maat en uitvoering en verbeteren waar 
nodig. Het mag niet zo zijn dat mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur 
worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor 
mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer 
beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet.

4

Introductie 
Fiscale 
Rechtshulp

Er komt een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp naar voorbeeld van de 
Amerikaanse ‘Taxpayers Advocate Service’.

4

Ontwerpen van 
een systeem 
waarmee lagere 
overheden post 
2025 zelf 
middelen 
kunnen werven

Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie 
te vergroten, wordt in de komende jaren een nieuwe financieringssystematiek voor de 
periode na 2025 uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen 
belastinggebied wordt betrokken. Daarbij worden ook alternatieven voor de OZB en MRB 
in de beschouwing betrokken. In de huidige kabinetsperiode zal de financiering van de 
medeoverheden grotendeels worden vormgegeven via de accres systematiek.

5

Uitwerken 
Constitutionele 
Toetsing

We nemen de uitwerking van constitutionele toetsing ter hand, in lijn met het advies van 
de staatscommissie Parlementair stelsel, waarbij we kijken welke vormgeving het best 
aansluit bij het Nederlandse rechtssysteem.

5

Klimaattransitie
fonds

[Doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn, en in 2030 55% reductie te hebben 
gerealiseerd. Daartoe komt er een Minister van Klimaat en Energie, en:] · Een klimaat- en 
transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op de huidige
Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde energie-
infrastructuur
(elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de groene industriepolitiek te
verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen . 

9

Verhogen 
nationale CO2-
heffing [ETS-
mechanisme]

De prikkels voor verduurzaming worden versterkt door het verhogen van de marginale 
heffing bovenop de prijs in het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Om zekerheid te 
creëren wordt een oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs geïntroduceerd, bij voorkeur 
in samenspraak met de ons omringende landen. Een eventuele financiële meeropbrengst 
van de marginale heffing en de oplopende bodemprijs vloeit terug in het klimaatfonds 
voor verduurzaming van bedrijven.

10

financiële 
prikkels voor 
fossiele 
brandstoffen

We onderzoeken de mogelijkheden om financiële prikkels voor fossiele brandstoffen af 
te bouwen om vervolgens de financiële stimulering voor deze brandstoffen waar mogelijk 
te beëindigen. We doen dit zoveel mogelijk met andere landen, met het oog op ons 
vestigingsklimaat.

11

Stimuleren van 
schone 
mobiliteit en 
thuiswerken.

We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; 
ook de tweedehandsmarkt. Overstimulering wordt voorkomen. Ook duurzame 
stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur 
wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd. · We 
maken afspraken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van 
thuiswerken.

12

EU-Belasting op 
Kerosine

We ondersteunen de voorstellen van de Europese Commissie voor een belasting op 
kerosine op EU-niveau. Eveneens ondersteunen we de voorstellen over de vergroening 
van de scheepvaart. De Nederlandse inzet is daarbij om weglekeffecten zoveel mogelijk 
te voorkomen. De beschikbaarheid van walstroom voor schepen wordt verder 
uitgebreid.

13

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Rekeningrijden 
(en alle auto's 
emissieloos in 
2030)

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We introduceren in 
2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en stellen in deze 
kabinetsperiode wetgeving vast. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, 
waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. 
De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, 
zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit 
betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan 
het weggebruik.

13

Verhoging 
Vliegticketbelas
ting

· We zetten de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 
“Verantwoord vliegen naar 2050” (2020) door, waaronder emissie plafonds per 
luchthaven. We verhogen de vliegticketbelasting waarbij de opbrengst deels gebruikt 
wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van 
leefomgevingseffecten.

13

EU Belasting op 
Luchtvaart

· Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief 
ondersteund. Het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde 
landen staat hierbij centraal. We willen dat in Europa vervoer per trein zo snel mogelijk, 
zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen.

15

Afschaffing 
Verhuurdersheff
ing

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. We maken bindende prestatieafspraken met 
corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de 
bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de 
leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De 
woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun 
woningbezit

15

Introductie 
verhuurvergunn
ing en 
bescherming 
Middenhuur

Met de invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning, met name 
voor de grotere verhuurders, geven we gemeenten de mogelijkheid om discriminatie en 
malafide verhuurders gerichter aan te pakken.

17

Afschaffen 
Jubelton De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt. 17

Aanpak 
criminaliteit (Al 
Capone 
Measure?)

Het verdienmodel van criminelen wordt harder aangepakt door de jacht op crimineel 
geld te intensiveren, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om crimineel vermogen te 
confisqueren wanneer veroordeling niet mogelijk is. We pakken crimineel vermogen af 
en geven meer prioriteit aan financiële opsporing en ‘intelligence’ om geldstromen te 
verstoren. Afgepakt geld of afgepakte zaken, zoals die van personen die (de herkomst 
van) bezit van kostbare zaken niet (fiscaal) kunnen verklaren, krijgen zoveel mogelijk een 
publieke bestemming, met name in de wijken die het meest lijden onder criminaliteit.

20

Hertinroductie 
Basisbeurs

We willen dat iedereen in staat is om te kunnen studeren, ongeacht het inkomen van de 
ouders. We voeren daarom per studiejaar 2023/2024 een basisbeurs voor alle studenten 
in en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. We hebben daarbij aandacht voor de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. We laten de OV-studentenkaart, de huidige 
leenvoorwaarden en de investeringen vanuit het studievoorschot ongemoeid.

24

Introductie van 
Fonds voor 
Ongebonden 
S&O

· We zetten koers naar een kenniseconomie waarbij we, in lijn met de 
Lissabondoelstelling, investeren in vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling. Dit 
doen we onder meer door het instellen van een fonds waarin we in totaal €5 miljard 
investeren gedurende 10 jaar. We vergroten de voorspelbaarheid van de bekostiging 
door het weghalen van de perverse prikkel op hogere instroom, de vaste voet te herzien 
en te verhogen, en een betere balans tussen de eerste en tweede geldstroom. Zo is er 
meer ruimte om de werkdruk aan te pakken, vaste contracten te bieden en een 
evenwichtig aanbod in krimpregio’s te behouden.

24

Hervormen 
arbeidsmarkt

We willen daarom een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die de 
bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. 
Zodat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons 
welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.

26

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Verkleinen 
verschillen Vast 
en Flex

We verkleinen de verschillen tussen vast en flex. Te veel mensen in Nederland zijn 
afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-
advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om 
de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met 
de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor 
uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

26

Helderheid voor 
Zelfstandigen 
plus Reductie 
Zelfstandigenaft
rek en 
Introductie 
Arbeidsongeschi
ktheidsverzeker
ing

Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en 
ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan 
bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de 
arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke 
handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen,
die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor
individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden 
uit het
pensioenakkoord. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro
teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de 
kabinetsperiode
gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. 

26

Afschaffen 
toeslagen en 
vereenvoudigen 
belastingstelsel

We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen 
in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. We zetten 
hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. We hebben daarnaast de ambitie het 
belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en zetten ook daartoe de eerste 
stappen.

26

Verkleinen 
Armoedeval

We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval. We voeren een 
minimumuurloon in op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs van 
Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks), (Kamerstuk 35335)). We verhogen het 
minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen 
(behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen 
ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.

26

Lastverlichting 
op Inkomen (€ 
3mrd)

Hiernaast zorgen we voor lastenverlichting van €3 miljard, met name voor lage- en 
middeninkomens, werkenden en gezinnen. Daarmee streven we over de kabinetsperiode 
heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na.

26

(Bijna) Gratis 
Kinderopvang

We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we in 
stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende ouders. 
We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden van het 
betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en 
door beter te controleren op loonverschillen. We stimuleren de arbeidsparticipatie, meer 
uren of dagen werk in de week en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende posities.

27

Breder betaald 
ouderschapsverl
of

· We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we 
in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende 
ouders. We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden 
van het betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden van 
zwangerschapsdiscriminatie en door beter te controleren op loonverschillen. We 
stimuleren de arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities.

27

Oplossen 
corona-
gerelateerde 
schuldenlast 
bedrijven.

Bedrijven komen uit een zware periode door de coronacrisis en het einde lijkt helaas nog 
niet in zicht. Daar waar financieel gezonde ondernemingen door corona niet 
vooruitkomen door schulden, spant het kabinet zich in om tot oplossingen te komen

31

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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Verkleinen 
verschillen Vast 
en Flex

We verkleinen de verschillen tussen vast en flex. Te veel mensen in Nederland zijn 
afhankelijk van tijdelijke contracten. Dit zorgt voor onzekerheid. In lijn met het SER MLT-
advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om 
de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met 
de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor 
uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

26

Helderheid voor 
Zelfstandigen 
plus Reductie 
Zelfstandigenaft
rek en 
Introductie 
Arbeidsongeschi
ktheidsverzeker
ing

Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en 
ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan 
bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de 
arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke 
handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen,
die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor
individuen worden voorkomen. Hiermee houden we rekening met de randvoorwaarden 
uit het
pensioenakkoord. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro
teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de 
kabinetsperiode
gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. 

26

Afschaffen 
toeslagen en 
vereenvoudigen 
belastingstelsel

We hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen 
in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. We zetten 
hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. We hebben daarnaast de ambitie het 
belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en zetten ook daartoe de eerste 
stappen.

26

Verkleinen 
Armoedeval

We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval. We voeren een 
minimumuurloon in op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs van 
Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks), (Kamerstuk 35335)). We verhogen het 
minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen 
(behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen 
ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting.

26

Lastverlichting 
op Inkomen (€ 
3mrd)

Hiernaast zorgen we voor lastenverlichting van €3 miljard, met name voor lage- en 
middeninkomens, werkenden en gezinnen. Daarmee streven we over de kabinetsperiode 
heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na.

26

(Bijna) Gratis 
Kinderopvang

We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we in 
stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende ouders. 
We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden van het 
betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden van zwangerschapsdiscriminatie en 
door beter te controleren op loonverschillen. We stimuleren de arbeidsparticipatie, meer 
uren of dagen werk in de week en een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
leidinggevende posities.

27

Breder betaald 
ouderschapsverl
of

· We maken het aantrekkelijker voor ouders om werk en zorg te combineren doordat we 
in stappen de vergoeding van de kinderopvang tot 95% verhogen voor werkende 
ouders. We werken ook aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt door het uitbreiden 
van het betaald ouderschapsverlof naar 70% , het bestrijden van 
zwangerschapsdiscriminatie en door beter te controleren op loonverschillen. We 
stimuleren de arbeidsparticipatie, meer uren of dagen werk in de week en een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities.

27

Oplossen 
corona-
gerelateerde 
schuldenlast 
bedrijven.

Bedrijven komen uit een zware periode door de coronacrisis en het einde lijkt helaas nog 
niet in zicht. Daar waar financieel gezonde ondernemingen door corona niet 
vooruitkomen door schulden, spant het kabinet zich in om tot oplossingen te komen

31
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Verlagen 
regeldruk met 
MKB-
ondernemer als 
maatstaf bij 
uitvoerbaarheid
stoetsen.

Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van 
mkbondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt 
gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de 
mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar 
zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te 
houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de 
financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie 
van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van 
overheidsaanbestedingen.

31

Introductie 
Nationaal 
Groeifonds

We zetten het Nationaal Groeifonds door via investeringen in projecten gericht op 
kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo versterken we ons 
verdienvermogen en verhogen we onze economische groei op de langere termijn.

31

Versterken 
Bedrijfsleven en 
Vestigingsklima
at (bescherming 
overnames, 
voorspelbare 
regels)

We versterken het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat en stimuleren met een 
duidelijke strategie een maakindustrie die vooroploopt. Dat doen we door te voorzien in 
goed opgeleid personeel en het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers 
aan te pakken. Door het bieden van een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat. 
En door in te zetten op een gelijk speelveld en bescherming te bieden tegen oneerlijke 
concurrentie van buiten Europa. Andersom vragen we van bedrijven om hun eerlijke 
bijdrage te nemen en rekening te houden met mensen en leefomgeving. We zetten in op 
strategische onafhankelijkheid door productie van cruciale (half)producten in Europa en 
door het beschermen van vitale processen en het voorkomen van ongewenste 
zeggenschap in vitale bedrijven.

31

Behoud 
Bedrijfopvolging
sregeling

De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging 
eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de 
regeling tegengegaan.

32

Voortzetting 
Topscetorenbele
id en 
ondersteuning 
Startups en 
Scaleups via 
Ecosystemen.

We zetten koers naar een kenniseconomie waarbij we, in lijn met de 
Lissabondoelstelling, investeren in onderzoek en ontwikkeling. We versterken de basis 
van onze kennisinstellingen en innovatieve ecosystemen, zoals het ruimtevaartcluster bij 
ESTEC, en stimuleren ze om in de regio en internationaal samen te werken. We 
ondersteunen innovatieve ‘startups’ en ‘scale-ups’ en richten het missie gedreven 
innovatiebeleid op de drie grote transities: klimaat en energie, digitalisering en 
sleuteltechnologieën, en de circulaire economie

32

Introductie 
Maatschappelij
ke BV

Met het oog op het behoud van een gelijk speelveld, wordt maatschappelijk 
ondernemerschap gefaciliteerd door de introductie van de Maatschappelijke B.V. Ook 
komt er voor maatschappelijk ondernemen één duidelijk kader met rapportage-eisen, en 
maakt het kabinet met een aangepast voorstel voor duurzaamheidsinitiatieven een 
uitzondering op de Mededingingswet mogelijk.

32

Intensivering 
beleid rondom 
Digitale 
Technologie en -
Economie

Wetenschap, bedrijfsleven, ‘startups’, ‘scale-ups’, kenniscoalities en overheid slaan de 
handen ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. We stimuleren 
innovatie en investeren in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie 
en quantumcomputing. We pakken (in Europees verband) de marktmacht en datamacht 
van grote tech- en platformbedrijven aan om de concurrentiepositie van bedrijven en de 
privacy van burgers te verbeteren.

33

Suikertax en 0% 
Btw op Groente 
en Fruit

· We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op 
tabak. We maken bindende afspraken met de industrie over gezondere 
voedingsmiddelen. We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren 
en de BTW op groente en fruit naar 0% kunnen verlagen.

36

Actief 
Handelsbeleid 
met Verdragen

Nederland voert een actief handelsbeleid, waarbij handels- en investeringsverdragen 
(zoals CETA) een belangrijk instrument zijn. Bij deze verdragen zetten we in op hoge 
standaarden voor eerlijke productie, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei 
en klimaat .

42

Verschuiving 
belastinglast 
naar vervuiling 
en ongezonde 
keuzes + 
handhaving 
bedrijven (?)

De coalitie verhoogt de lasten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, 
vergroening en het tegengaan van belastingontwijking en verlaagt die gericht, met name 
voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

47
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