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B. Stemt u daarnaast in met het nader uitwerken van een additioneel 
investeringspakket om private investeringen te stimuleren? 

a. Een investeringsimpuls in lijn met het VNO-voorstel Baangerelateerde 
investeringsafdrachtkorting (BIK, kost minimaal €3 mid, maximaal €10 mid.). 

Toelichting: 
• VNO heeft de baangerelateerde Investerings(afdrachts) Korting (BIK) 

voorgesteld. Een bedrijf kan een deel (10 tot 15 procent) van een 
investering terugkrijgen door een afdrachtvermindering op de loonheffing. 

• De maatregel is niet gericht (potentieel hoge deadweight loss). Immers 
bedrijven die sowieso al investeringsplannen hadden kunnen ook van de 
regeling gebruik maken. Daarnaast kent de maatregelen enkele 
problemen in de uitvoering (cumulatie met andere investeringsregelingen, 
kan niet verwerkt worden in de aangifte en is slecht budgettair 
beheersbaar (Fin schat in op €10 mid)). 

• EZK wil proberen een instrument te ontwikkelingen om investeringen te 
stimuleren zonder bovenstaande problemen. 
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Advies: 
Staatssecretaris Vi !brief vra en de laatste stand van zaken toe te lichten. om 

per punt een advies. 

Toelichting: 

Op moment van schrijven staan er nog een viertal punten open: 
I) het waarborgen van de budgettaire beheersbaarheid van de regeling. 
Omdat de BIK in beginsel een openeinderegeling is, is er risico op groter 
gebruik dan geraamd, en dus een groter beslag op de financiën. Waar EZK en 
FIN het over eens lijken te zijn, is dat in de wet mogelijk wordt gemaakt dat 
de procentuele korting in 2022 naar beneden kan worden bijgesteld (tot, in 
het meest vergaande geval 0%) indien blijkt dat in 2021 de geraamde 2 mid 
ver wordt overschreden. 

ii) Dekking van de uitvoeringskosten van de regeling: het gaat hier om 5-10 
min voor de belastingdienst en 15-30 min voor het RVO. 

Pagina 1 van 2 



Kabinet Minister-President 

Datum 
17 september 2020 

Onze referentie 
3745608 

• Di) Er is met de fracties nog discussie over nut en noodzaak van een staffel 
waarbij kleine investeringen een groter kortingspercentage krijgen dan grote 
investeringen, bijv. tot 5 min 3,0% korting en daarboven 2,41%. Hiermee zou 
de maatregel meer op het MKB gericht worden. ' 

• Iv) De grootste discussie gaat over de omvang van het budget. De BIK is een 
voordeel op de loonheffing en levert bedrijven een hogere fiscale winst op, 
waar zij vervolgens winstbelasting over moeten betalen. Er is daardoor 
onderscheid tussen het bruto en het netto voordeel voor bedrijven, dat 25% 
(600 min) lager ligt. Compensatie hiervoor betekent echter een intensivering, 
die gedekt moet worden. Advies: 

Pagina 2 van 2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

