
OPROEP AAN HET KABINET: 
REDDINGSPLAN VOOR  
DE BV NEDERLAND

Snel reageren op de economische crisis die ontstaat 
door de ‘intelligente lockdown’, dat was het devies van 
dit kabinet. Dat is deels gelukt. Maar er is meer nodig. 
Het daadkrachtige crisisbeleid kent een fl inke blinde 
vlek. Rutte, Koolmees en Hoekstra moeten kiezen wie 
ze willen zijn: een stel Hansje Brinkers, of jongens van 
Jan de Witt?

Dankzij de Noodmaatregel overbrugging werkgelegen-
heid (NOW) weten reguliere werknemers zich verze-
kerd van hun salaris. Niet tot één keer modaal, zo’n 
36.000 euro, maar tot wel twee en zelfs drie keer mo-
daal. Dat geld komt uit de algemene middelen, niet uit 
de sociale fondsen: de werknemers en hun werkgevers 
hebben er nooit premie over afgedragen. Daarnaast 
plakt het kabinet ook pleisters. Een minimaal cultuur-
fondsje hier, de graaiwinkels van de Action redden 
daar. Hier de KLM in de lucht houden, daar de grote be-
drijven tegemoet snellen. Het aandeelhoudersbelang 

wordt beschermd uit naam van de werkgelegenheid.
Maar al die andere werkende burgers dan, die niet 
behoren tot die gelukkige werknemers? Die krijgen bij-
stand uit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstan-
dig ondernemers (Tozo). Een bedrag van hooguit 1000 
tot 1500 euro per maand. Zo blijven getroffen mkb’ers 
en zzp’ers zitten met niet eens de hélft van modaal. 
Mkb’ers kunnen ook een ‘overbruggingskrediet’ krijgen. 
Maar hoe ‘intelligent’ is dat, om door zwaar weer te 
worden geloodst met rentelasten en extra afl ossingen?

Wie zijn het, deze tweederangs Nederlanders? Nou: 
zelfstandigen zonder personeel, directeur-eigenaren 
van de ‘banenmotor’ aan mkb-bedrijven, dienstverle-
ners in contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeu-
ten en coaches, bijna de hele cultuursector, de volledi-
ge evenementenmarkt; en niet te vergeten de horeca. 
Miljoenen werkenden, die de ruggengraat vormen van 
onze economie! De ‘Special Forces’ van onze samenle-

ving. Zij hebben zich bij voorbaat bereid verklaard om 
mee te bewegen met de conjunctuur en de maatschap-
pelijke vraag. In goede en in kwade dagen, met alle 
lusten en lasten die daar bij horen. Maar een lockdown 
kan niet tot het reguliere ondernemersrisico worden 
gerekend. Niemand in de maatschappij heeft gerekend 
met een oorlogseconomie.

Het kabinet ziet de ongelijke behandeling niet; en de 
Tweede Kamer zwijgt. Dat moet beter, en dat kan 
beter. Om de economie na de lockdown daadwerke-
lijk van het slot te kunnen gooien moeten we nu niet 
alleen bedrijven en winkels overeind houden, maar ook 
zorgen dat die miljoenen tweederangs burgers na de 
lockdown nog iets te besteden hebben. Doen we dit 
niet, dan stevenen we af op een enorme vraaguitval die 
tot niets anders kan leiden dan een golf aan faillisse-
menten – ook onder de bedrijven die het kabinet deze 
maanden overeind probeert te houden.

Werknemers en grote bedrijven ontvangen nu 
maximale steun. Maar als mkb’er of zzp’er loop
je vast, terwijl juist onze ondernemers de ruggen-
graat van onze economie vormen. Wij pleiten 

voor een reddingsplan zonder bureaucratie. Het 
zorgt ervoor dat als de economie straks van het 
slot gaat, ook de zelfstandigen een besteedbaar 
inkomen hebben.

Hoe gaan we dat aanpakken, die vraaguitval vermijden en die faillissemenst-
golf voorkomen? Met het Garantie-Inkomen voor Zelfstandigen. Dit reddings-
plan zonder bureaucratie werkt eenvoudig:

1.  Iedere mkb’er en zzp’er kan de komende twee kwartalen elke maand een in-
komensaanvulling declareren bij de overheid, tot maximaal een twaalfde van 
het belastbaar jaarinkomen uit zijn of haar laatste aangifte Inkomstenbelas-
ting. En dat tot een maximum van 6000 euro per maand: tweemaal modaal.

2.   Deze declaraties worden door de banken verwerkt en uitbetaald op de bank-
rekening die de Belastingdienst al kent. De banken declareren het totaal aan 
uitbetaalde bedragen bij het Ministerie van Financiën.

3.  Na afl oop van 2020 wordt het ontvangen garantie-inkomen meegenomen in 
de aangifte Inkomstenbelasting van de ondernemer, waarbij 100% van het 
inkomen boven het inkomensniveau van 2019 wordt wegbelast. Dat is wel 
zo eerlijk.

De uitbetaalde declaraties versterken direct de reële economie. Daardoor haalt 
de overheid deze investering in de samenleving grotendeels via directe en indi-
recte belastingen terug, voor een slordige 70 procent. De resterende 30 procent 
heeft een enorm rendement: minder ontslagen, minder uitkeringen en minder 
persoonlijke en materiële schade door faillissementen, dankzij een economie 
die na de lockdown rustig kan herstellen.

Om zelfstandigen ook aan de kostenkant tegemoet 
te komen wordt voor het commercieel vastgoed van 
de BV Nederland een lockdown ingesteld voor de rest 
van dit jaar. Bedrijven hoeven hun huur niet te betalen 
zolang de omzet minimaal 25 procent onder het niveau 
van 2019 ligt. Huurder en verhuurder draaien allebei 
op voor de helft van de niet betaalde huur, waarbij 

het deel van de huurder wordt uitgesmeerd over de 
resterende looptijd van zijn huurcontract. Vastgoedbe-
drijven hebben aan hun aandeelhouders uit te leggen 
dat er dit jaar geen dividend te verwachten valt. Zelf-
standigen die commercieel vastgoed bezitten kunnen 
aanspraak maken op het garantie-inkomen, zodat zij 
nauwelijks persoonlijke schade lijden.

Het garantie-inkomen versterkt zo de ruggengraat van 
onze economie. Namens ondernemend Nederland 
roepen wij alle fracties in de Tweede Kamer op om 
dit reddingsplan voor te leggen aan het kabinet. We 
kunnen er nu voor zorgen dat de recessie die ons on-
vermijdelijk te wachten staat, niet onnodig diep wordt.
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