Toets niet beperken tot rijksregelgeuing
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Koninklijke Metaalunie is verheugd met de vorig najaar aangenomen motie-Monasch c.s. om
alle bestaande en nieuwe Nederlandse regelgeving te onderwerpen aan een 'mkb-toets'. Maar ...
de politiek heeft de laatste jaren
think small first vooral met de
mond beleden. Nu wordt het tijd
voor Act Small First: Metaalunie
ziet graag dat de mkb-toets leidt
tot betere regelgeving voor het
kleine mkb, met minder regeldruk.

manier voor het kleine mkb.
Metaalunie waarschuwt de
minister en de Tweede Kamer
dat veel 'kleine lettertjes' (in dit
geval disproportioneel zware
eisen voor het kleinbedrijf)
vaak ook later in het regelgevingsproces geschreven worden, al dan niet naar aanleiding van amendementen en in
beleidsregels. Belangrijk is dan
ook dat er een goede mkb-toets
komt veel later in het regelgevingsproces.

Minister Kamp schreef in een
brief aan de Tweede Kamer dat
de mkb-toets vroeg in het regelgevingsproces moet plaatsvinden zodat 'de problematiek
en de mogelijke oplossingen
verkend kunnen worden voordat voor bepaalde regelgeving
wordt gekozen'. Op zich is dit
inderdaad een goed moment
om te bezien of de betreffende
'problemen' moeten worden
opgelost met een zwaar middel als regelgeving. En zo ja
dan wel op een werkbare

Daarnaast stelt minister Kamp
dat de toets beperkt blijft tot
nationaal niveau. Deels is dit
begrijpelijk (de Tweede Kamer
gaat over rijksregelgeving),
maar tegelijkertijd blijft dit
een belangrijke omissie in de
mkb-toets. Ook omdat bedrijven juist veel met allerlei
gemeentelijke regelgeving
hebben te maken, die ook vaak
disproportioneel zwaar uitpakt
voor het kleinbedrijf. En de
neiging op rijksniveau is om
juist steeds meer over te laten
aan de gemeentelijke autonoDerk Jan Meijer
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mie (denk o.a. aan de nieuwe
omgevingswetgeving). Voor een
ondernemer maakt het niet uit
of hij/zij nu door de kat (het
Rijk) of de hond (de gemeente)
gebeten wordt. Ook bij ander
overheidsbeleid zou een mkbtoets op zijn plaats zijn, zoals
o.a. bij innovatiebeleid en aanbesteden. Met beter beleid voor
het kleine mkb is ook hier veel
winst te behalen.
Om deze redenen vraagt
Metaal unie de Tweede Kamer
en het nieuwe kabinet niet
alleen de mkb-toets tot stevig
uitgangspunt van beleid te
maken, maar ook om dit in de
verschillende fases van het regelgevingsproces toe te passen.
De mkb-toets moet integraal
worden toegepast en zich niet
beperken tot rijksregelgeving,
maar ook worden toegepast bij
o.a. innovatiebeleid en aanbestedingen, als ook bij taken/
regelgeving die aan lagere
overheden wordt overgelaten.
Alles onder het motto: 'Think
big: act small'!

