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Geachte mevrouw Hamer,  
 
Een nieuw kabinet staat voor de opgave opnieuw perspectief te bieden op een goede, 
duurzame en welvarende toekomst met mogelijkheden voor iedereen en een gelijk speelveld 
voor grote-, middelgrote- en kleine bedrijven en hun medewerkers.  
Als koepel- en brancheorganisaties voor het midden- en kleinbedrijf in de bouw-, afbouw en 
infrasector, stellen wij alles in het werk onze sector in beter vaarwater te krijgen en te houden.  
Alhoewel de bouwsector met een protocol en behoorlijk wat aanpassingen voor een groot deel 
heeft kunnen doorwerken in de coronacrisis, zijn en worden ook de MKB-aannemers in onze 
sector getroffen en zij zullen dat ook in de toekomst nog worden. Vergunningen, met name bij 
lagere overheden, maar ook bij provincies en het Rijk, bleven en blijven uit door onzekerheid 
vanwege de crises (zowel corona als stikstof), maar ook omdat financiën van gemeenten aan 
andere zaken worden besteed. De bouw is laat cyclisch. Woningbouwprojecten en de aanleg 
van wijken en infrastructuur zijn vaak projecten van jaren. Deze crisis zal dan ook zeker nog 
doorwerken bij de bouw en aanleg van nieuwe woningen, wijken en infrastructuur. Om de 
gevolgen te beperken hebben wij  in onze notitie “Mkb-aannemers staan klaar om (door) te 
bouwen; de Haagse politiek ook ?!” een aantal voorstellen uitgewerkt. 
 
Maar allereerst wensen Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL) en de 
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) u veel wijsheid, creativiteit 
en niet in het minst succes bij het vervullen van uw zeer verantwoordelijke functie om als 
informateur tot een nieuw kabinet en Regeerakkoord te komen. 
 
Met het oog op het Regeerakkoord brengen wij u een aantal beleidsprioriteiten onder de 
aandacht en doen wij een aantal suggesties om de zo noodzakelijke bouw- en 
verduurzamingsopgaven van de komende jaren soepeler te laten verlopen. Het MKB in de 
bouw is daarbij onmisbaar. 
 
Mkb-aannemers willen graag meer medewerkers in vaste dienst nemen. Juist aan die vaste 
medewerkers –vakmensen- ontleent het MKB z’n onderscheidend vermogen. Echter, dit lukt 
alleen als de politiek besluit een aantal (te grote) risico’s op de arbeidsmarkt voor het mkb 
weg te nemen, zoals bijvoorbeeld de loondoorbetaling in het 2e ziektejaar. Daarnaast is het 
nodig dat er in het overheidsbeleid meer aandacht komt voor het technisch onderwijs in de 
relatief kleinschalige bedrijfstakken van gespecialiseerde aannemers, zodat voldoende 
gekwalificeerde vakmensen voor de toekomst kunnen worden opgeleid. 
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AFNL en NOA zien oplossingen daar waar het gaat om de stikstofproblematiek, zodat de 
onzekerheid in de vergunningverlening zowel bij overheden als ondernemers verdwijnt en 
bouwprojecten kunnen gaan draaien. Maar dan moet de rijksoverheid wel anticyclisch beleid 
durven voeren, met de lagere overheden en de sector meedenken en met geoormerkt geld 
opdrachten bij lagere overheden naar voren halen.  
  
Na de financiële-, PFAS-, Stikstof- en Coronacrisis zijn lastenverzwaringen uit den boze. 
Sterker, AFNL en NOA pleiten voor lastendaling op arbeid en verlaging van belastingdruk 
op winst voor zowel ondernemers die onder de IB als de VPB vallen. Daarnaast pleiten wij 
ervoor uitvoerende werkzaamheden voor verduurzaming (renovatie, energiezuinig maken, 
circulair bouwen en slopen, klimaatadaptatie) onder te brengen in het lage Btw-tarief. Dit zal 
een forse versnelling bewerkstelligen in de grote opgaven waar we met elkaar voor staan.  
 
Mkb-bedrijven zijn in het algemeen bedrijven die werken met kleine hechte teams van 
medewerkers met een ondernemer aan het roer. Om op economisch, innovatief en financieel 
gebied optimaal te kunnen functioneren, hebben deze bedrijven vaak een steuntje in de rug 
nodig om bijvoorbeeld collectief te kunnen innoveren of een stok achter de deur om 
opdrachtgevers aan hun verplichtingen te laten voldoen. Een goed voorbeeld is het nu in 
de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel om het betalingsgedrag van grote opdrachtgevers 
te verbeteren. Daarnaast pleiten wij voor een soort AanbestedingsAutoriteit om het level playing 
field op de aanbestedingsmarkt veilig te stellen. 
 
Last-but-not-least rekenen wij er op dat de inmiddels in wetgeving verankerde MKB-Toets op 
alle toekomstige wet- en regelgeving, tijdens de komende regeringsperiode ook écht door alle 
departementen zal worden ingezet. Dit voorkomt dat mkb-ondernemers in de toekomst worden 
geconfronteerd met hoog overvliegende of in de MKB-praktijk niet werkende wet- en 
regelgeving, met alle gevolgen van dien. 
 
We hebben onze ideeën en voorstellen uitgewerkt in een notitie. Deze treft u als bijlage aan bij 
deze brief. Onze leden, de MKB ondernemers en hun vakmensen, dragen graag bij aan een 
duurzame toekomst en een brede  welvaart. Dat kan alleen als zij kunnen (door)bouwen.  
 
Wij vertrouwen er op dat u onze aandachtspunten wilt betrekken bij de totstandkoming van het 
regeerakkoord. Wij zijn uiteraard altijd bereid om met u en met het toekomstig kabinet mee te 
denken en samen te werken om tot goede oplossingen te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Riek Siertsema 
Voorzitter Stichting AFNL-NOA 
 

 


