Samen doorbouwen aan een
beter ondernemersklimaat
Ondernemers zijn trots op hun werknemers en willen in hen investeren. Dit bereiken we alleen
met regels die dit stimuleren. Wetten en regels moeten ondernemers helpen niet beperken. De
regeldruk in Nederland is hoog. Het MKB verzuipt in goed bedoelde, maar onuitvoerbare regels en
bureaucratie. Dat raakt de aantrekkelijkheid van het ondernemerschap waar we als land zo trots op
zijn. Maar het doet ook afbreuk aan ambities op de versnelling van woningbouw en verduurzaming.
Publieke opdrachtgevers kunnen hierbij helpen door niet op de laagste prijs te gunnen maar
duurzame en innovatieve oplossingen uit te vragen en te belonen in aanbestedingen. Veiligheid moet
altijd geborgd zijn en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal Koninklijke Bouwend Nederland
geeft daarom de volgende handvatten mee:
1. Wet- en regelgeving is transparant,
voorspelbaar en uitvoerbaar.
2. Werkgeverschap wordt gestimuleerd en niet
verengd tot alleen maar vaste dienstverbanden.
Dat betekent gelijkwaardigheid van de rijbanen
‘vast’, ‘uitzend’ en ‘zzp’ die de Commissie Borstlap
in zijn rapport heeft benoemd. Flexibiliteit in onze
conjunctuurgevoelige sector is en blijft noodzakelijk
om op een gezonde manier te kunnen meebewegen
in een steeds veranderend economisch landschap.
3. De periode van loondoorbetaling bij ziekte
wordt naar maximaal 1 jaar teruggebracht. Om
ondernemers te ontlasten moeten staartlasten
worden voorkómen.
4. Zolang er geen breed gedragen alternatieve
wetgeving is voor de inzet van zzp‘ers blijft het
handhavingsmoratorium van de bestaande wet
DBA in stand, waarbij alleen in geval van
aantoonbare kwaadwillendheid bij partijen wordt
beboet. De bestaande (sectorale) goedgekeurde
modelovereenkomsten kunnen in de tussentijd
gewoon gebruikt blijven worden.
5. Aanbestedende (overheids)diensten
voegen opdrachten niet onnodig samen. Bij
raamovereenkomsten worden meerdere partijen
gecontracteerd. Zo zorgt de overheid dat, in lijn met
de Aanbestedingswet, het MKB beter toegang krijgt
tot aanbestedingscontracten.

6. Er wordt een stimuleringsfonds ingericht voor
duurzaamheid en innovaties in aanbestedingen. De
focus ligt vaak op de laagste prijs en niet op de totale
levensduurkosten en het duurzame rendement. Een
fonds dient als katalysator om duurzame initiatieven
op grotere schaal uit te vragen en toe te passen
waardoor zij een betere kans van slagen krijgen.
7. Veiligheid wordt uit de concurrentiesfeer
van aanbestedingen gehaald. Samen zijn we
verantwoordelijk.
8. Ondernemers wordt tegemoetgekomen in
inschrijfkosten bij aanbestedingen. Bouwers kunnen niet altijd alle kosten voor rekening nemen die
zij moeten maken voor het voorbereiden en indienen
van een inschrijving.
9. Er komt een structureel vervolg aan het
programma ‘Beter Aanbesteden’: een integraal
plan om rechtsbescherming bij aanbesteden te
verbeteren.

Meer informatie:
samendoorbouwen.nl

