Met de maatwerkaanpak voor bedrijven werkt de Rijksoverheid in bedrijfstakken waarin de regeldichtheid
relatief groot is, samen met ondernemers aan het merkbaar en duurzaam verminderen van regeldruk.
Het succes van deze aanpak is voortgezet met de maatwerkaanpak 2.0 voor de Coalitie Winkelambacht.
Meer dan 50 ondernemers droegen knelpunten aan. Twaalf knelpunten zijn geselecteerd voor het
actieprogramma. Twee knelpunten zijn tijdens de maatwerkaanpak ingebracht in lopende (wets-)trajecten. De Coalitie Winkelambacht gaat samen met de overheid aan de slag met het oplossen van vijf
knelpunten. Samen met private partijen pakt de Coalitie de vijf andere knelpunten op.

Resultaten Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0
36 knelpunten verdeeld over de drie rollen van ondernemerschap
Regeldruk door:
de stapeling aan verplichtingen;
de complexiteit van iedere verplichting; en
de snelheid waarmee er nieuwe regels bij
komen of regels wijzigen.

“Dienstverlening Arbodienst en -arts
leidt tot onnodige kosten.”
“Oplossen arbeidsconflicten kost
werkgever veel tijd.”
“Toegevoegde waarde
RI&E is beperkt”.
“Privacyregelgeving beperkt
werkgever bij begeleiding zieke
werknemer.”
“Werkgever draagt te veel
verantwoordelijkheid voor ziekte
ontstaan buiten werk.”
“Werknemer bouwt ook verlof
op tijdens ziekte.”

“Percentage Werkkostenregeling te laag
voor het Winkelambacht.”
“Transitievergoeding voor Winkelambacht onbetaalbaar.”
“Re-integratieplicht zware last en niet
toegesneden op Winkelambacht”
“Hoge kosten werkgever voor
regelen pensioen werknemer”.
“Personeelsadministratie kost te
veel tijd.”
“Oneerlijke concurrentie door
andere ondernemingsvormen.”
“Transitievergoeding maakt
bedrijfsbeëindiging onmogelijk.”

“Overheid ontmoedigt in dienst
nemen specifieke doelgroepen.”
“Verantwoordelijkheid voor veiligheid
te eenzijdig bij werkgever.”
“Werkgever moet te snel vast
contract geven.”
“Dossiervorming om ontslag mogelijk
te maken niet uitvoerbaar.”

De werkgever is verantwoordelijk
voor personeel.

Het winkelambacht

1.862

“Aanbestedingen niet toegepast op
kleine ondernemer.”
“Naleving AVG-verplichtingen
klantgegevens te ingewikkeld.”
“Te veel verzoeken om
gegevens van CBS.”
“Btw-verhoging zorgelijk.”
“Belasting voor reclame en
precario buiten proportie.”
“KOR werkt oneerlijke
concurrentie in de hand.”

“Bankkosten te hoog voor
kleine ondernemers met
kleine bedragen.”
“Vergoedingen
auteursrechten complex
en hoog.”

“Oneerlijke concurrentie
door verschillen tussen
gemeenten.”

“Te veel verschillende
certificeringen.”

“Digitale dienstverlening
overheid leidt tot extra
werk.”
“Verschillende overheidsinstanties
vragen dubbel en bekende
gegevens op.”
“Kleine ondernemer gedwongen
om de hele week open te zijn”

De ondernemer houdt de
onderneming draaiend.

De ambachtsvrouw voert haar
ambacht met passie uit.

24 van de 36 knelpunten worden buiten Maatwerkaanpak opgepakt
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“Combinatie ambachten en blurring
leidt tot onnodige stapeling van regels.”
“Ondernemer moet zelf voedsel
veiligheidsrisico’s inschatten.”

Relatie met traject
hervorming arbeidsmarkt
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“Behoefte aan meer BOL/BBL
leerlingen.”
“Voorwaarden zorgverzekeraars voor haarwerken en schoenen complex.”
“Aangevraagde subsidies wegen niet op tegen
de kosten.”
“Eisen en handhaving voedselhygiëne niet
uitvoerbaar voor klein bedrijf.”
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Overheid werkt al
aan een oplossing

