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Annotatie Swijnenburgconferentie 9 juli nota Datum 
6 juli 2020 

Onze referentie 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Minister 
	 ASEA 

Afdeling Strategie, 
Arbeidsmarkt en Stelsels & 
Regelingen 

Akkoord SG/DG 

1. Status nota 
Ter voorbereiding 

2. Aanleiding 
De Swijnenburgconferentie op 9 juli 

3. Beslispunten/advies/beslistermijn 

Opstelling (kern) 
• U bent bekend met de aanleiding voor de conferentie. 
• De conferentie is ingedeeld in drie inhoudelijke blokken, respectievelijk de 

investeringsparagraaf, de sociale paragraaf en de lange termijn. Deze 
volgorde is afgestemd met sociale partners. 

• Afgesproken is dat de minister die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het 
betreffende blok een aftrap geeft van het gesprek. De andere minister zit 
voor. Voor u betekent dat concreet dat u de conferentie opent, het deel 
over de investeringsparagraaf voorzit, en inhoudelijke aftrappen doet voor 
de sociale paragraaf en de lange termijn. Minister Wiebes sluit de 
conferentie af. 

• De rest van deze annotatie gaat nader in op de verschillende blokken van 
de agenda, en besluit met een korte toelichting bij de stukken die zijn 
verzonden. In bijlage zijn appreciaties opgenomen van respectievelijk de 
investeringsparagraaf van werkgevers en de sociale paragraaf van 
werknemers. 

Opening  
• U opent de conferentie. 
• Samenvatting 

Pagina 1 van 9 



o Met sociale partners is afgesproken om eerst een half uur te 
ASEA 

landen en een gemeenschappelijk beeld van succes te vormen. 	Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
Daarnaast geeft u een toelichting over het proces richting 	en Stelsels & Regelingen 

Prinsjesdag en wat dat aan randvoorwaarden introduceert voor dit 
gesprek met sociale partners. 	 Datum 

Uw inbreng 	 6 juli 2020 
•  

• Opening.  U kunt partners welkom heten en aangeven dat u uitkijkt Onze referentie 

om de constructieve samenwerking met sociale partners in deze 
crisisperiode een stap verder te brengen. 

De investeringsparagraaf 
• U zit het gesprek over de investeringsparagraaf voor; Minister Wiebes 

geeft een inhoudelijke aftrap. 
• Samenvatting 

o Werkgevers hebben hun agenda reeds met u doorgesproken. De 
presentatie en het begeleidend schrijven daarbij is opgenomen in 
de stukken voor de conferentie en een appreciatie van de 
belangrijkste punten is opgenomen als bijlage 1 van deze nota. 

De sociale paragraaf 
• U geeft een inhoudelijke aftrap van het gesprek over de sociale paragraaf; 

Minister Wiebes zit voor. 
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ander onderwerp 
ASEA 
Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
en Stelsels & Regelingen 

Datum 
6 juli 2020 

Onze referentie 

De lange termijn. 
• U geeft een inhoudelijke aftrap voor dit blok; Minister Wiebes zit voor. 
• *der onderwerp 
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• 

O 	ander onderwerp  
ASEA 
Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
en Stelsels & Regelingen 

Datum 
6 juli 2020 

Onze referentie 

Stukken voor de conferentie 

• ander onderwerp 

• Presentatie werkgevers in het BO van 2 juli, inclusief begeleidend 
schrijven 

o De presentatie en het stuk zijn bij u bekend en in bijlage 1 
geapprecieerd. 
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Bijlage 1: appreciatie investeringsparagraaf 
• VNO zet in op: 

o Het voorstel voor de BIK (de tax credit op investeringen). 
0 	ander onderaerP 

ASEA 
Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
en Stelsels & Regelingen 

Datum 
6 juli 2020 

Onze referentie 

Mogelijke punten om in te brengen  
• De BIK lijkt de ruggengraat van het VNO-plan. We zien een aantal 

aspecten waar nog goed naar gekeken moet worden: 
o Uitvoerbaarheid. VNO zegt dat uitvoering gecheckt is met RVO en 

dat het bij de belastingdienst ook wel moet kunnen. Wij 
betwijfelen dat dit heel makkelijk gaat zijn. VNO wijst naar een 
aantal andere investeringsaftrekken KIA/MIA/EIA. De opgetelde 
omvang daarvan is echter wel flink kleiner (650m) dan wat men 
nu voor ogen heeft. Bovendien lijken die aftrekken vla de 
winstbelasting te lopen. 

o Deadweight loss. Dit lijkt een grote tekortkoming van het voorstel. 
Volgens de sheets van VNO zelf (sheet 8) vallen de 
bedrijfsinvesteringen terug van zo'n 85 mld naar 70 mld. Stel dat 
de subsidie de helft kan repareren (7,5 mld) dan heb je een DWL 
van zo'n 90%. 

o Omvang van de prikkel. Als er geen manier gevonden wordt om 
reeds geplande investeringen uit te sluiten, wordt de subsidie zo 
dun uitgesmeerd (over zo'n 70 mld) dat er nauwelijks een prikkel 
vanuit gaat. 

o Koppeling aan de loonheffing. Dit is wat ons betreft natuurlijk 
welkom omdat ondernemingen zonder medewerkers niet 
meeprofiteren. De vraag is hierbij wel of dit zo blijft als er met de 
beiastin•dienst wordt gesproken over uitvoerbaarheid. 
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Annotatie vijfhoek 19 augustus 2020 nota Datum 
18 augustus 2020 

Onze referentie 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Minister 
	 ASEA 

Afdeling Strategie, 
Arbeidsmarkt en Stelsels & 
Regelingen 

Akkoord SG/DG 

Status nota 
Ter voorbereiding 

Agenda vijfhoek 
1. Opening 
2. Notitie flankerend beleid SZW 
3. Notitie additioneel beleid EZK 
4. Rondvraag 

Bij deze annotatie vindt u 4 bijlagen: 
- 	Bijlage 1: Nota flankerend beleid met bespreekpunten SZW zoals gedeeld 

met de vijfhoek 
Bijlage 2: Overzichtstabellen flankerend beleid zoals gedeeld met de 
vijfhoek 
Bijlage 3: Tabel flankerend beleid ingedeeld per thema (dit is niet gedeeld  
met de vijfhoek)  
Bijlage 4: Nota aanvullend beleid EZK met bespreekpunten zoals gedeeld 
met de vijfhoek 
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b. 

11111111.1111111111~111~~11111 

111111111•1111111111111111mm 
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 mld., maximaal €10 mld.). 

ASEA 
Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
en Stelsels & Regelingen 

Datum 
18 augustus 2020 

Onze referentie 

1 
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o De Baangerelateerde Investeringsafdrachtkorting (BIK) 
persoonlijke bele dsopvatting ASEA 

Afdeling Strategie, Arbeidsmarkt 
en Stelsels & Regelingen 

Datum 
18 augustus 2020 

Onze referentie 

o ander onderwerp 
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• 

BIK (voor M EZK) 

• 

1. Status nota 
Ter voorbereiding 

2. Aanleiding 
• Morgen (20 augustus 2020) spreekt u met sociale partners over de 

augustusbesluitvorming. 
• Omdat de besluitvorming nu dagelijks beweegt, sturen we u nu een eerste beeld 

(checklist) van onderwerpen die morgen in ieder geval even moeten/zullen passeren, plus 
een eerste inhoudelijk beeld op de onderwerpen. 

• Morgen ontvangt u zo nodig een update. Daarnaast hebben wij voorafgaand aan het 
overleg een voorbespreking staan om inhoud en aanpak door te nemen. 

• Met EZK hebben wij besproken dat u dezelfde verdeling aanhoudt als in juli. U neemt de 
inleiding en sociale paragraaf (noodpakket en flankerend beleid) voor uw rekening, M EZK 
de investeringen en het groeifonds. Waar nodig kunt u elkaar natuurlijk aanvullen: M EZK 
ander onderwerp 

3. Kernpunten / check list 

• Wenserdijst/aandachtspunten sociale partners: 

4. Toelichting: laatste stand van zaken op de kernpunten 

Noodpakket 
Morgen (20 augustus) worden deze onderwerpen nog besproken In de politieke vijfhoek. 

NOW 



• 
Flankerend beleid 

Investeringen / groeifonds 
Groeifonds 

• ander ondenverp 

Investeringen  
• ander onderwerp 

• VNO heeft een Baangerelateerde Investeringsafdrachtkorting (BIK) voorgesteld. 
persoonlijke beleldsopVatting 

Wensenlijst sociale partners voor M SZW 

• ander onderwerp 

• ander onderwerp 



Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

advies onder-/ministerraad 

Onderwerp BIK 

Paraaf en datum 

Afdelingshoofd 	 Directeur 	 Projectleider 

ASEA 
Afdeling Collectieve Sector en 
Inkomensbeleid 

Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Parnassusplein 5 
T 070 333 4444 
www.rijksoverheid.n1 

Auteur MR
m
-advies <  

Naam Raad 
Ministerraad 

Vergaderdatum 
18 september 2020 

Datum Advies 
17 september 2020 

Onze referentie 
2020-0000126657 

Medeparaaf en datum 

FEZ 	 ~JA 
D ja 	 D ja 

nee 	 EI nee 

Parafen SG/DG en datum 

SG 	 pSG 

Anders, nl. 

DG SZI 

DG Werk 	 IG SZW 

Advies ASEA 
persoprit 

	
p01,,j,d5Opyatt411 

Opstelling minister 

• Ook bij het huidige voorstel staan nog beslispunten open, waarover wij als volgt 
adviseren: 
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Korte inhoud MR-stuk 
• Deze Nota van Wijziging voorziet in de introductie van een nieuwe 

afdrachtvermindering in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie 
voor de volksverzekeringen, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK), die 
ertoe bijdraagt dat bedrijven tijdens de huidige economische crisis blijven 
investeren. 

• Ingevolge deze regeling kunnen bedrijven 2,6% van hun investering - waartoe 
de beslissing is genomen vanaf 1 oktober 2020 - in mindering brengen op hun 
afdracht loonheffingen. Het kabinet stelt hiervoor €2 mld. per jaar ter 
beschikking. 

• De regeling is in beginsel tijdelijk voor de duur van de economische crisis. Als 
de economische crisis voorbij is, is de maatregel in deze vorm niet langer nodig. 
Het voorstel gaat er daarom van uit dat de regeling met ingang van 1 januari 
2022 wordt beëindigd. Het voorstel bevat daartoe een zogenoemde 
horizonbepaling. Daarna zal de BIK worden vervangen door een regeling met 
een soortgelijk doelbereik. 

• De MR wordt mandaat gevraagd om, gehoord het besprokene en na overleg 
met de coalitiefracties, de nota te finaliseren en naar de Raad van State te 
sturen voor spoedadvies. 

Relevante punten 
• 

Discussiepunt 1: Budgettering 
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• In de wet is nu opgenomen om eind 2021 op basis van realisaties het 
percentage voor 2022 aan te passen, zodat het binnen cumulatief 4 miljard 
blijft. Daarnaast liggen de volgende opties voor: 
- A: Het via spoedwetgeving mogelijk maken de regeling ook gedurende het 

jaar te stoppen; RVO heeft aangegeven dat dit leidt tot onacceptabele 
uitvoeringsrisico's en dat dit door RVO niet in uitvoering kan worden 
genomen. EZK kan in dat geval dan ook geen opdrachtgever zijn. 

- Of B: een onverhoopte overschrijding van het cumulatieve bedrag van 
2021/2022 (4 miljard) verrekenen met het gereserveerde budget voor de 
jaren 2023 en/of 2024. 

Discussiepunt 2: Effect via grondslag VPB 
• Wilt u het budget voor de BIK wel of niet ophogen met €600 min? En zo ja, 

- A: Het benodigde extra bedrag elders te dekken conform de normale 
begrotingsregels, of 

- 8: Deze in het saldo laten lopen? 
• In het inkomstenkader is voorzien in een lastenverlichting van €2 mld. Gelet op 

het effect op de grondslag vennootschapsbelasting levert dit na aftrek van 
winstbelasting voor bedrijven een netto-effect op van ca. €1,5 mld. Met sociale 
partners zou tijdens de augustusbesluitvorming eerder zijn gesproken over een 
nettobedrag van €2 mld. In de tabel en daarmee de MEV is echter een 
brutobedrag van 2 mld. beland. 

• Om tot een netto-effect te komen van €2 mld. zou er €600 mln. extra nodig zijn 
voor de BIK. Dit is niet opgenomen in de plaat van de augustusbesluitvorming 
en dient dan elders gedekt te worden of komt ten laste van het saldo. 

Discussiepunt 3: Vlak percentage of staffel 
• Wilt u: 

- A: Een vlak percentage voor de BIK hanteren dat onafhankelijk is van de 
omvang van de investering, of 

- B: Een staffel hanteren, waarbij kleinere investeringen een grotere korting 
krijgen dan grotere. 

• Door de samenloop met andere aftrekposten worden kleinere investeringen 
fiscaal gezien relatief al sterk bevoordeeld. Ook bij een vlak percentage gaat 
circa €1 mld. van het BIK-budget per jaar (50%) naar het MKB. Een staffel leidt 
bovendien tot mogelijke verstoringen. tiers'i 
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Discussiepunt 4. Uitvoeringskosten 
• Wilt u de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst (€5-10 mln.) en RVO (€15-

30 mln.) dekken uit: 
- A: Het beschikbare budget voor de BIK, waardoor het aftrekpercentage met 

ca. 0,03%-punt daalt, of 
- B: Deze kosten in het saldo te laten lopen. 

• persoonlijke bele dsopvatting 
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