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| Tijd voor eenduidig beleid
Als je met iets meer afstand naar de huidige 

politieke en economische situatie in Nederland 

kijkt, dan is de situatie in één woord te vangen: 

‘onzekerheid’. Economisch is de situatie onzeker, 

maar dat zijn we als ondernemers wel een beetje 

gewend. Veel lastiger is de politieke onzekerheid, 

zowel in Nederland als in Europa. In Nederland 

wordt de ene maatregel na de andere afgekondigd, 

waarbij de houdbaarheid geldt tot 12 september 

en daarna kan alles anders worden. Er dreigt een 

versplintering in het politieke landschap op te treden 

en eenduidig beleid lijkt verder weg dan ooit. En dat 

maakt ondernemen lastig. Op slecht beleid kun je 

tenminste nog anticiperen, op halfjaarlijks wisselend 

beleid of zelfs geen beleid kan dat niet en dat maakt 

ondernemen bijna onmogelijk. Ik hoop dat er in het 

najaar een politiek stabielere periode aanbreekt. 

Een periode waarin ook gekeken wordt naar het 

belang van het mkb. Als de economie dan ook 

voorzichtig begint aan te trekken, ziet de 

toekomst er in 2013 rooskleuriger uit. 
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Onder grote druk heeft de politiek een reddingsplan voor de 
Nederlandse economie in elkaar gezet. Dit was noodzakelijk om het 
vertrouwen in die kwakkelende economie hoog te houden en het
begrotingstekort te laten voldoen aan de Europese norm van 3%. 
Maar wat betekent het voor de ondernemer in het mkb-metaal? 
Is het een stap vooruit of juist achteruit? 

Het voelt nu als het lezen van de kleine lettertjes van een slecht contract. 
Kleine lettertjes die alleen het mkb betreffen. Is het Lenteakkoord een 
voorbode van wat de politiek ons in september gaat bieden? Voor het 
mkb-metaal zou dat slecht nieuws zijn. Er moest iets gebeuren om het 
vertrouwen van de financiële markten in de Nederlandse economie 
overeind te houden. Maar als je dieper naar de afspraken uit het Lente 
akkoord kijkt, is er misschien wel te snel gehandeld en tekort door de 
bocht gegaan. Vooral oog voor het mkb-bedrijf, motor van onze econo-
mie, lijkt aan de aandacht te zijn ontsnapt. Er worden risico’s bij kleine 
bedrijven neergelegd, die door werkgevers nauwelijks te dragen zijn, 
zoals de WW-betaling door het bedrijf na einde arbeidsovereenkomst. 
En er worden maatregelen genomen die administratief niet uit te voeren 
zijn, zoals onderscheid in woon-werk-kilometers en zakelijke kilometers. 
Dit kan zo niet en dat zullen wij aan de politiek duidelijk maken! 

Hierna leest u op belangrijke beleidsthema’s waar de Metaalunie voor 
staat. En daarmee scheppen we de duidelijkheid die de politiek zo mist 
op dit moment. Duidelijkheid die verder gaat dan het dichten van een gat 
in de begroting. Want waar het mkb-metaal het meeste baat bij heeft is 
sterk, stimulerend en samenhangend beleid, op verschillende beleids-
terreinen. Daadkracht, focus en langetermijnvisie is wat ondernemers 
de recessie door helpt en zicht geeft op een gezonde toekomst. 
Hoe dat kan leest u hierna in deze extra editie van BeleidsVisie.

Politiek moet meer oog hebben 

Wisselend beleid funest voor mkb-ondernemers

voor mkb’er 



De overheid lijkt met het Lenteakkoord op korte termijn te willen 
‘cashen’ om zo het gat in de begroting naar wens van de EU op te vullen. 
Dat doet het niet door op de eigen uitgaven te bezuinigen. Per saldo 
gaat het namelijk om € 3,5 miljard aan uitgavenbeperking en om 
€ 8,5 miljard aan lastenverzwaring.

Belangrijk onderdeel van die lastenverzwaringen is de afschaffing 
van de belastingvrijstelling voor vergoedingen voor woon-werkverkeer 
en het als privé aan gaan merken van de kilometers woon-werk met 
de (al dan niet geleasede) (bestel-)auto van de zaak. Deze lasten-
verzwaring wordt opgebracht door de mensen die dit land draaiende 
houden. Mensen die de auto alleen voor woon-werkverkeer en zakelijke 
ritten gebruiken gaan aanzienlijk meer betalen. Netto kan dat de 
werknemer al snel € 250 tot € 300 per maand kosten. Zeker bij 
bestelauto’s hebben zij geen keuze. De kans is groot dat zij de reke-
ning bij de werkgever gaan neerleggen, wat tot veel discussie op de 
werkvloer zal leiden. Of de auto voortaan aan de zaak laten staan. Niet 
goed voor de winst van bedrijven (als er al winst wordt gemaakt) en 
niet goed voor de efficiency. Niemand schiet iets op met dit voorstel.

Bij deze maatregel uit het ‘kan-ik-even-vangen-akkoord geldt 
dat niemand er beter van wordt, behalve de overheid. Schrappen 
dus dit voorstel.  

slecht voor iedereen
Reiskostenbelasting 

behalve de overheid

Overheid moet technisch onderwijs 

meer sturen
De maakindustrie kampt de komende jaren 
met een toenemend tekort aan vakmensen. 
Inmiddels zullen ook in Den Haag de alarmbel-
len te horen zijn. Gelukkig maar dat sommige 
politici geen brandweerkazerne runnen, want de 
reactiesnelheid op dat alarm is nogal traag.  

Het is tijd dat de overheid met een paar 
simpele regelingen een steentje bij-

draagt aan het aantrekkelijker maken 
van technische opleidingen. Te den-
ken valt aan het verlagen (halve-
ren?) van het les- en collegegeld 
voor technische studies. Of denk 
aan een diplomabonus van (fiscaal) 
€ 1000 als een diploma in een 
technische richting is behaald. 
Een Ov-jaarkaart voor leerlingen 
en studenten die verder dan 
20 km moeten reizen om bij hun 
school en technische opleiding te 

kunnen komen is ook een goede 
stimulans. Kleine prikkels die voor 

een leerling net genoeg zijn om te 
kiezen voor een technische opleiding.

Een ander probleem is dat 
slechts een klein deel, soms 
maar 25%, van het aan de 
scholen beschikbaar gestelde 
geld via de lumpsum daad-
werkelijk aan de technische 

opleidingen wordt besteed, 
terwijl men wel voor technische 

opleidingen een hogere ratio (= 
meer geld) krijgt van de overheid. Dat is 

echt van de zotte. Dat vraagt om maatregelen, 
geld wat voor techniek is bestemd, moet aan 
technisch onderwijs worden besteed! Verder 
moet het afgelopen zijn met klassenvol leer-
lingen opleiden voor beroepen waar nauwelijks 
ruimte voor is op de arbeidsmarkt en dus op-
leiden voor werkloosheid. Ook moeten kleine 
specifieke vakopleidingen de samenwerking 
met het bedrijfsleven opzoeken. Ook hier geldt: 
vraag en aanbod moeten gestuurd worden. 
 

Bedrijven hebben al de verantwoordelijkheid 
op zich genomen om vraag en aanbod in het 
onderwijs beter te matchen. De overheid moet 
dat voorbeeld volgen. Dat kan met relatief 
goedkope financiële regelingen en door het 
onderwijs(aanbod) beter te sturen.
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Naast het Lenteakkoord heeft het demissionaire kabinet Rutte de 
afgelopen anderhalf jaar wel initiatieven genomen die je ‘beleid’ kunt 
noemen. Het Topsectorenbeleid is daar een voorbeeld van. Ambitieus, 
grondig uitgewerkt….  

maar helaas biedt het te weinig ruimte aan individuele mkb-bedrijven om 
op een ander niveau dan hightech te innoveren. Door de vervanging van 
de innovatiesubsidies door meer generieke maatregelen en het inbedden 
van de IPC-regeling binnen het Topsectorenbeleid is innovatiestimulering 
voor een deel van het mkb de te-ver-van-mijn-bed-show.  

Het Topsectorenbeleid is op zich geen slechte koerswending. En nog 
steeds biedt de IPC-regeling het innovatieve mkb de mogelijkheid om te 
participeren binnen een topsector. Maar het gaat ook om het mkb-bedrijf 
dat niet direct aanhaakt bij een topsector. Topsectorenbeleid wordt gezien 
als iets voor grote bedrijven, maar het gaat om ‘kansrijke sectorenbeleid’, 
waar ook mkb onderdeel van is. Het zijn deze bedrijven waar de IPC-rege-
ling van belang is om laagdrempelig de eerste stappen te kunnen zetten in 
het samenwerken op het gebied van innovatie en zo structureel bezig kun-
nen zijn met innovatie. Nu is de IPC-regeling alleen nog  interessant voor 
ondernemers die zich op één van de hightech sectoren richten, bereid zijn 
tot verregaande samenwerking en daarbij nog een matige financiële on-
dersteuning voor lief  nemen. Innovatie is hiermee alleen nog weggelegd 
voor de mkb-ondernemer met hightech ambities. 

De oplossing is simpel: zorg dat er voldoende budget beschikbaar is 
voor bevordering van innovatie voor het mkb, zowel binnen als buiten de 
Topsectoren. De voor elk mkb-bedrijf toegankelijke regeling moet onder-
nemers stimuleren ook technologische innovaties uit te voeren. Want die 
leiden uiteindelijk ook tot hightech-innovaties.

Met het Lenteakkoord voldoet Neder-
land aan de 3%-eis van de EU. We lo-
pen zoals Nederland  netjes in de maat 
en op zich is daar niets mis mee. Ging 
het maar met alle Europese verplich-
tingen zo. Meestal loopt Nederland 
namelijk ver voor de Europese muziek 
uit. Zeker als het gaat om wet- en 
regelgeving.

We voldoen aan Europese eisen, maar 
zetten er in Nederland nog een ‘kop’ 
bovenop. Op die manier leggen we het 
af tegen landen, waar zelfs Europese 
regelgeving niet altijd de maat is. Een 
gelijk speelveld is dan ook noodzake-
lijk om de komende jaren internatio-
naal een rol van betekenis te blijven 
spelen. Op een gelijk speelveld kun-
nen we op een eerlijke wijze concurre-
ren met onze buitenlandse concurren-
ten. Gelijke regels voor de EU èn op 
wereldniveau zijn daarom een must. 

De praktijk is nu behoorlijk anders. 
Zo worden er in Nederland milieu- en 
arbo-eisen gesteld aan bepaalde stof-
fen/materialen, die veel verder gaan 
dan in andere EU-landen. Ook de EU 
is hiervan de oorzaak. Het toepassen 
in de EU van bepaalde stoffen/mate-
rialen wordt bijvoorbeeld min of meer 
onmogelijk gemaakt. Fabrikanten 
buiten de EU maken in producten wel 
gebruik van deze stoffen/materialen. 
En deze producten zijn wel weer bin-
nen de EU toegestaan. Maar het kan 
nog krommer. Dezelfde fabrikanten 
hebben onderhoudseisen, die toepas-
sing van deze stoffen/materialen zelfs 
verplicht stellen. Gevolg: dit onder-
houd gebeurt buiten de EU. 

De Tweede Kamer moet verdergaande 
Nederlandse eisen ongedaan maken. 
In Brussel moet een goed en pro-
portioneel beleid, met oog voor het 
internationale (wereld)speelveld tot 
stand komen. Dit is goed voor de 
Nederlandse maakindustrie, onze 
export en onze economie.

af
uit-de-markt-prijzende-regelgeving

Schaf

voor technologische innovatie 
Apart budget  

door mkb-bedrijven
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Er is bij bezuinigingen altijd de discussie of je door teveel weg te snijden niet zorgt dat de 
patiënt, de economie, komt te overlijden. Nergens als bij het elimineren van exportstimulerende 
regelingen is zo duidelijk dat je zo economische groei om zeep helpt.  

Het is bijna een basisschool rekensommetje. De waarde van de Nederlandse export bedroeg 
halverwege mei 39 miljard euro. Dat is ruim 11 procent meer dan een jaar eerder. Die export 
zorgt voor een handelsoverschot van 4,1 miljard euro. Export wordt voor een groot deel gerea-
liseerd door het mkb-bedrijf. En daar ligt nog enorm veel potentie. Met relatief kleine regelingen 
kan de overheid die export op peil houden en verder uitbreiden. De afgelopen jaren is elke euro 
die door de overheid is geïnvesteerd in export, dubbel en dwars terugverdiend. En wat denkt de 
overheid? We trekken de stekker uit die kleine regelingen. Net als de enorme kennis die verloren 
gaat nu de helft van de mensen bij AgentschapNL verdwijnen, is dit een schoolvoorbeeld van 
het kind met het badwater weggooien. 

Verzwakken van je sterkste punt is niet slim. Een nieuwe regering moet daarom export weer 
stimuleren. Maak daar geld voor vrij en kom met een laagdrempelige, effectieve regeling die dat 
mogelijk maakt. Voorbeelden daarvan zijn nog net uit het bezuinigingsafvoerputje te vissen… 

De voorstellen rond het ontslagrecht 
zijn gebracht als een versoepeling van 
het ontslagrecht. Maar dat is het in 
veel gevallen niet, zeker niet voor een 
mkb-bedrijf. In een mkb-bedrijf moet 
bijvoorbeeld bij economische noodzaak 
afscheid genomen kunnen worden van 
een medewerker, zonder dat daarbij 
een verplichte ontslagvergoeding ver-
strekt wordt. Een mkb-metaalbedrijf 
doet dat namelijk alleen als het water 
al aan de lippen staat. Want afscheid 
nemen van vakkennis doet pijn.

Op basis van de huidige wetgeving kan 
dat. De in het Lenteakkoord voorge-
stelde verplichte ontslagvergoeding 
van een kwart maandsalaris per ge-

werkt jaar met een maximum van een 
half jaar betekent een zware aanslag 
op veel kleinere bedrijven. En als een 
bedrijf dat nog net wel kan opbreng-
en, mag het ook nog eens zes maan-
den de WW voor haar rekening nemen. 
Dit moet zelfs gaan gelden voor con- 
tracten voor bepaalde tijd! Tot over-
maat van ramp moet de preventieve 
toets ook verdwijnen. Door het af-
schaffen van de preventieve toets 
gaat zowel de werkgever als werkne-
mer grote procesrisico’s lopen, nu 
het plan slechts een achteraf toets 
door de rechter voorstelt. Een toets 
die partijen eindeloos in onzeker-
heid laat.  

Het voorstel tot wijziging van het 
ontslagrecht leidt veelal tot lasten-
verzwaring voor het mkb en niet 
een verbetering. Als het niet lukt 
het ontslagrecht echt te verbeteren, 
laat het dan maar zoals het is. Kijk 
vooral naar het doel van veranderen: 
verbetering voor alle bedrijven!

Kom met 
Kom met 

laagdrempelige 
exportstimuleringsregeling

Nieuw ontslagrecht 
nekt mkb

Als het niet lukt het ontslagrecht echt te verbeteren, laat het dan maar zoals het is! 

Technisch onderwijs moet gestimuleerd worden door relatief goedkope financiële regelingen en beter gestuurd worden door de overheid!

Kom met speciale regeling die technologische innovatie bevordert voor het mkb zowel binnen, als buiten de Topsectoren!

De Tweede Kamer moet verdergaande Nederlandse eisen ongedaan maken. In Brussel moet dat voor Europese eisen gebeuren!

Maak geld vrij voor een laagdrempelige, effectieve exportstimuleringsregeling!

Reiskostenbelasting alleen goed voor overheid. Schrappen dus dit voorstel!

!
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Koninklijke Metaalunie (KMU)
Zie ook www.metaalunie.nl 
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