In regeerakkoord vastgelegde MKB-Toets
wordt door alle ministeries genegeerd

Alleen maar mooie woorden
en geen daden voor mkb?
De MKB-Toets is een invulling
van het beginsel Think Small
First, om ervoor te zorgen dat
wetgeving aansluit op mogelijkheden van het kleinbedrijf.
Tenslotte is 99 % van alle bedrijven <50 werknemers (en 96 % is
<10) en daarmee de motor van
onze economie. In overleg met
het ministerie van EZK (coördinator regeldrukvermindering)
zou gestart worden met een
aantal MKB-Toets pilots. Om na
enige ‘fine tuning’ de MKB-Toets
vol in te voeren bij voor het
bedrijfsleven relevante nieuwe
-en bij belangrijke wijzigingen
van bestaande- wetgeving. Koninklijke Metaalunie constateert
helaas dat de medewerking van
alle ministeries aan deze pilots
uitermate teleurstellend is.
Er zit heel veel nieuwe -en
belangrijke wijzigingen van bestaande- wetgeving in de pijplijn, maar EZK krijgt geen medewerking. Er worden allerlei
smoezen verzonnen, ministeries lijken de MKB-Toets vooral
als een eigen last te zien, een
aap die van de schouder getikt
wordt. Eigen belang van het
eigen ministerie weegt hierbij
zwaarder dan het klantbelang,
in dit geval hoe kom ik voor de
bulk van het bedrijfsleven (het
kleinbedrijf) tot proportionele
(wetgevings)eisen. Ook EZK zelf
wil van geen MKB-Toets weten
in het geval zij zelf op de ‘wetgeversstoel’ zit.
Bijna een jaar na het regeerakkoord is er slechts 1 MKB-Toets
pilot beschikbaar. En laat deze
‘Winkelsluitingswet’-pilot nu
juist vol de waarde van de
MKB-Toets bewijzen. De ondernemers van het kleinbedrijf die
meegedaan hebben met deze
pilot hebben ‘zaken’ gesigna-

leerd die onvoldoende bekend waren bij het ministerie,
waardoor beoogde wetgeving
zinloos blijkt te zijn en het wetgevingstraject wordt gestaakt.
De pilot is geslaagd en vooral
reden tot meer MKB-Toetsen.
Als politiek Den Haag echt
serieus werk wil maken van
een ‘mkb-vriendelijk ondernemersklimaat’ dan is het nu
tijd Think Small First om te
zetten in ‘Act Small First’! De
afgesproken MKB-Toets moet
daadwerkelijk worden omarmd
door alle ministeries en uitgevoerd worden bij alle voor het
bedrijfsleven relevante nieuwe
-en bij belangrijke wijzigingen
van bestaande- wetgeving.
Om die reden verzoekt
Metaalunie het kabinet en de
Tweede Kamer, om volle inzet
van MKB-Toets af te dwingen.
O.a. door een periodieke behandeling van de voortgang
van de MKB-Toets in de ministerraad; commitment van alle
ministeries om deze MKB-Toets
in te zetten. Ook moet vroegtij-

dig openbaar gemaakt worden aan o.a. MKB-Nederland
wat er allemaal speelt aan
‘pré-wetgevingstrajecten’ bij
de verschillende ministeries,
zodat er zo nodig aan de bel
getrokken kan worden indien
verzuimd wordt de MKB-Toets
in te zetten. Verder moet het
Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) een signalerende rol
geven of de MKB-Toets in de
pré-wetgevingsfase gedaan is
en alarm slaan als dat niet gebeurd is of als er onvoldoende
gedaan is met de uitkomsten
van de MKB-Toets. Ook moet
ATR checken of de MKB-Toets
op de goede wijze gebeurd is.
Vermeden moet bijvoorbeeld
worden dat bij de MKB-Toets
alleen ondernemers betrokken
worden die hetzelfde willen als
het ministerie, veelal omdat zij
geld kunnen verdienen met de
nieuwe verplichtingen terwijl
het de bulk van de ondernemers geld kost.
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