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Met de MKB-maakindustrie
investerend de crisis uit
MKB-maakbedrijven zijn cruciaal voor een innovatief en krachtig
economisch klimaat in Nederland. Ze bedenken nieuwe innovatieve producten en maken en vermarkten die slim. De maakbedrijven moeten flexibel produceren, hebben slechts kort de tijd om te
leveren, tegen lage kosten, terwijl ze geconfronteerd worden met
een gebrek aan vakmensen. En dan zoeken ze ook nog oplossingen
voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen, voor zichzelf maar vooral ook voor de maatschappij. Daar zijn Nederlandse
maakbedrijven heel goed in, ondanks de effecten van de coronapandemie die voor extra grote uitdagingen zorgen.
Deze uitdagingen in combinatie met de relatief hoge arbeidskosten,
maken het essentieel dat de overheid een gedegen industriebeleid
voert. Voor een stimulerend ondernemersklimaat, met een focus op
het mkb. Onafhankelijk welke regering het voor het zeggen heeft!
Dit beleid moet stimuleren om slimmer te produceren, zodat we in
Nederland met een gezonde maakindustrie waarde blijven creëren
en werkgelegenheid behouden.
Koninklijke Metaalunie maakt als vertegenwoordiger van de MKBmaakindustrie, met bijna 15.000 leden en 180.000 werknemers, zich
sterk voor een actieve en op de maakindustrie toegespitste ondersteuning.
”Geef specifiek aandacht aan het mkb in het algemeen en de maakindustrie in het bijzonder, om zo de kracht van de MKB-maakbedrijven te
ondersteunen en versterken. Daar is sterk beleid voor nodig!”
Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie
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Koninklijke Metaalunie
vraagt specifiek aandacht
voor de volgende punten

Innovatie: Slim produceren moet je stimuleren!
Verhoging van de productiviteit is cruciaal om in de
continue veranderende globale toeleverketens als
Nederlandse toeleverancier interessant te blijven.
Innovaties implementeren in fabricageprocessen is
broodnodig om concurrerend te blijven. Dit heet met
een mooi woord ‘procesinnovatie’.
Als de toeleverketen onvoldoende in staat wordt gesteld te innoveren, zal uiteindelijk de productie met
haar economische profijt naar het buitenland verdwijnen.
‘Door ontwikkelingen als digitalisering en kunstmatige intelligentie biedt procesinnovatie kansen voor
de MKB-maakindustrie.’
•

•
•

•

•

Investeer in een verdere versterking van de toeleverketen, zodat deze minder kwetsbaar is ten
tijde van een economische crisis.

Stimuleer procesinnovatie. Bijvoorbeeld met een
voucherprogramma gericht op implementatie van
bestaande kennis.
Innovatie stimuleren bij grotere bedrijven moet
gepaard gaan met ondersteunende maatregelen
voor het mkb. Deze maatregelen zorgen ervoor
dat de productie van innovatieve producten in
Nederland door Nederlandse toeleverende bedrijven wordt uitgevoerd.
Dring versnippering in economische stimulering
in en door regio’s terug of zorg tenminste voor
een betere onderlinge aansluiting en op het landelijk beleid.
Blijf het programma Smart Industry ondersteunen. Het stimuleert en begeleidt nieuwe ontwikkelingen bij MKB-maakbedrijven.

Regeldruk: Think small first, Eenduidige regels en minder regeldruk
Van alle bedrijven in Nederland heeft 99% minder dan
50 werknemers. Het grootste deel van werknemers,
innovaties en opleidingsplaatsen komt van deze
kleine bedrijven.
‘Think Small First.’
•

Zorg voor eenduidige regels, die goed door het
mkb te hanteren zijn en handhaaf die. Inzet van
de MKB-toets hoort standaard te zijn. Zorg voor

•
•

minder regeldruk zodat de slagkracht van het
mkb versterkt wordt.
Stop met goed bedoelde, maar voor het kleinbedrijf niet werkende regelgeving.
Zorg dat Nederlandse regels aansluiten op de
Europese, zodat er een gelijk speelveld in Europa
ontstaat. Voorkom achterstand door eigen strengere regels.

Ondernemerschap: Stimuleer!
Voor eigen rekening en risico een bedrijf runnen is de
kern van ondernemerschap. Het nemen van initiatief hoort te worden beloond, want ondernemen is
onmisbaar voor een sterke en succesvolle economie.
Familiebedrijven doen dit met oog voor continuïteit
van generatie op generatie. Daarom: stimuleer ondernemerschap.

•

•

•

Beloon zelfstandig ondernemerschap bij herziening van het fiscale systeem. Kijk in het bijzonder
naar de positie van de directeur-grootaandeelhouder, die voor eigen rekening en risico onderneemt
en continuïteit als uitgangspunt heeft.

•

Het is moeilijk te bepalen wanneer een zzp’er
een echte ondernemer is. Een uurloon grens van
bijvoorbeeld € 36 helpt. Beneden dat bedrag is
werknemerschap het uitgangspunt voor de zzp’er,
daarboven ondernemerschap.
De ondernemersfaciliteiten in de IB moeten
bedoeld blijven voor ondernemers die voor eigen
rekening risico lopen.
Inkomen en winst worden allebei in de IB belast,
maar zijn verschillende inkomstenbronnen. Ze
hebben een ander karakter en rechtvaardigen
daarom een eigen fiscale behandeling.

Arbeidsmarkt: Ruim baan voor vakmensen
De MKB-maakindustrie is al decennialang een stabiele sector met duurzame werkgelegenheid, maar
ook met een tekort aan goed opgeleide vakmensen.
Vakmensen die ook nodig zijn om uit crises te kunnen
komen. Veel toegevoegde waarde wordt door vakmanschap bepaald. Voor een gezonde arbeidsmarkt is een
goede instroom nodig.
De sector heeft een effectieve eigen opleidingsinfrastructuur ontwikkeld, met veel erkende leerbedrijven
en collectieve leerbedrijven (Bedrijfsvakscholen). De
sector heeft ook een structurele samenwerking met
mbo- en hbo-instellingen.
Het opleidingsfonds OOM vervult namens sociale
partners een spilfunctie in het geheel. De bbl (beroepsbegeleidende leerweg) is een effectieve leerwerk-instroomroute. De overheid is spekkoper wat
betreft de opbrengsten.

‘De bbl heeft een extra impuls nodig door
verhoging van de Subsidie Praktijkleren, om zo nog
effectiever en breder ingezet te worden.’
•

•

•

Om de ’doorgeslagen flexibiliteit op de arbeidsmarkt’ aan te pakken, wordt een extra hoge
ww-premie geheven bij werkgevers die een
werknemer in het eerste jaar een contract voor
bepaalde tijd aanbieden. Die maatregel moet van
tafel! Stimuleer werkgevers om werknemers aan
te nemen. Maak daarom inlenen duurder.
Er is meer overheidsgeld nodig om de opleidingskosten van de bbl en het productiviteitsverlies
van bedrijven te compenseren. Verdubbel daarom
het overheidsbudget voor de Subsidie Praktijkleren naar € 400 miljoen.
Vereenvoudig mbo en hbo in- en doorstroomroutes om snelle leer-werk-routes mogelijk te maken.

Energietransitie: Rekening eerlijk verdelen
Hou energie beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar
voor de MKB-maakbedrijven tijdens en na de energietransitie. Een aardgasvrije samenleving maakt dat
alternatieve technieken nodig zijn voor industriële
processen die hoge temperaturen vragen. Dat kan niet
altijd langs elektrische weg!
‘Een circulaire maakindustrie borgt dat grondstoffen
behouden blijven, waaronder de zeldzame metalen
die nodig zijn voor duurzame energieopwekking.’
•

Lokale opwekking van duurzame energie moet bij
voorkeur plaatsvinden op onbenutte bedrijfsdaken en niet op schaarse kavels.

•
•

•

Het mkb betaalt relatief veel aan energiebelasting
en Opslag Duurzame Energie. Verdeel de rekening
van de energietransitie eerlijk.
Zorg voor klimaatmaatregelen, die proportioneel
zijn met de veroorzaakte CO2-uitstoot. Maak
daarbij een integrale afweging van alle relevante
aspecten en heb daarbij oog voor een eventuele
negatieve impact op andere gebieden.
Zorg voor een level playing field op het gebied
van de energietransitie en kijk naar de internationale positie van de maakindustrie. Overweeg een
CO2-heffing aan de Europese grens voor goederen
die binnen Europa worden gebruikt om dit level
playing field te bevorderen.

Europa: Exportbevordering met
sterke Europese focus
De Nederlandse economische voorspoed is mede te
danken aan de vrije handelsverdragen die wereldhandel stimuleren, en nog belangrijker, die van het vrije
verkeer van goederen en personen binnen de EU.
75% van de Nederlandse handel heeft de EU als eindbestemming.
‘Alleen een sterk verenigd Europa biedt politiek en
economisch weerstand tegen de opkomst en machtsverschuivingen die het wereldtoneel bepalen.’
•
•
•
•
•
•

Benadruk het belang van een sterk autonoom
Europa.
Exportbevordering van de overheid moet een
sterke focus op Europa hebben.
Voorkom nationale wetgeving binnen de EU dat
protectionisme in de hand werkt. Dit verstoort
het level playing field.
Compenseer verplicht overheidsaanbestedingen
als die buiten Nederland vallen, door opdrachten
in Nederland.
Ondersteun bedrijven beter bij het verwerven van
Europese subsidies, garantstellingen en bij het
deelnemen aan Europese programma’s.
Geef digitalisering een plek in de exportbevordering van de overheid. Denk daarbij aan een
Nederlandse virtuele etalage voor exporterende
bedrijven om blijvend verbinding met het buitenland te leggen.

Koninklijke Metaalunie
is met bijna 15.000 leden
de grootste ondernemersorganisatie voor het MKBmetaal. De leden hebben
samen een omzet van meer
dan 30 miljard euro en
bieden werkgelegenheid aan
zo’n 180.000 mensen.
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