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Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ‘Drempels weg’, de 27e uitgave in mijn serie 

‘Europa Dichtbij’. Met deze serie hoop ik de deuren naar Brussel te openen. Voor sommigen 

lijkt ‘Europa’ ver weg, maar feitelijk is het dichtbij: veel besluiten raken ons dagelijks leven.

Met deze nieuwe publicatie wil ik u inspiratie en extra argumenten geven om de Europese 

interne markt te stroomlijnen. Door drempels te verlagen of te verwijderen kunnen we 

veel voordeel behalen. Een uitvoerige studie van het Europees Parlement toont dat aan. 

Ik ben verheugd dat vele experts die mening delen in interviews in deze publicatie.*

Deze uitgave is slechts de start van een discussie. Op 30 januari 2015 organiseer ik hierover 

in Noord-Brabant een conferentie met experts, net als ik op 2 december 2014 al deed 

in Brussel. Vlak bij huis dus.

Als u online wilt discussiëren over de thema’s bied ik u een forum. Via de LinkedIn-groep 

‘Europa Dichtbij’ kunt u uw mening laten horen en zelf discussies starten. Uw mening telt!

Lambert van Nistelrooij, lid van de EVP-Fractie in het Europees Parlement

Europa Dichtbij

*  De meningen geuit in de genoemde interviews vertegenwoordigen niet per se de mening van 
Lambert van Nistelrooij, de EVP of het CDA.
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U vraagt zich dat vast wel eens af: waarom blijft  het zo lastig als ik iets wil kopen of 

 verkopen in een ander EU-land? Waarom kan ik over de grens niet naar sommige 

 Nederlandse tv-programma’s kijken op internet? Waarom begrijp ik de voorwaarden 

niet van een buitenlandse webshop?

Is de interne markt een uitgekauwd thema, zoals ik wel eens hoor? Integendeel! 

Al sinds 1 januari 1993 kennen we een Europese interne markt. Daardoor zijn alle Europese 

economieën meer met elkaar verweven geraakt. Deze ontwikkeling heeft  veel economische 

groei gecreëerd: zonder die groei zouden we in Nederland allemaal  gemiddeld een 

maandsalaris per jaar minder verdienen.

De Europese interne markt is de sleutel tot succes. Nederland exporteert meer naar 

Italië dan naar China, India, Brazilië en de Verenigde Staten samen. Reeds nu verdient 

Nederland twee derde van zijn boterham in het buitenland. Dáár liggen de grootste kansen.

Onderzoeker Jacques Pelkmans van European Policy Studies heeft  een studie gedaan 

naar de mogelijke verbeteringen. Hij presenteerde medio 2014 een lijvig boekwerk, 

getiteld ‘De Cost of Non-Europe in the Single Markt’, in opdracht van de commissie 

I nterne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement.

Hij beschrijft  onder andere de kansen van de digitale interne markt, waarvoor Neelie 

Kroes als EU-commissaris al goed werk heeft  verricht. Denk dus aan de ‘klassieke’ interne 

markt, de digitale dienstverlening, maar ook aan de mogelijkheden voor een meer 

eenvoudige btw-verrekening voor ondernemers.

Inleiding
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Inleiding

Het is daarom van groot belang dat de huidige interne markt wordt voltooid en verder 

wordt uitgebouwd. Er valt nog volop winst te behalen.

Veel mensen wachten op de broodnodige impuls voor meer banen en economische groei. 

Zo’n impuls is hard nodig om te voorkomen dat Europa, ook als gevolg van demografi sche

veranderingen, een continent wordt van werklozen en gepensioneerden: dat mogen 

we niet laten gebeuren.

Als politiek gaan we die uitdaging aan. De komende jaren wordt de interne markt 

 opnieuw een van de speerpunten van de Europese politiek. Jean-Claude Juncker, 

voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde november 2014 een ambitieus 

plan voor € 315 miljard aan investeringen. Zijn aanpak overtuigt. Ook Juncker wijst op

de noodzaak de  interne markt te versterken. Het verbeteren van de interne markt is 

nodig om Europa er bovenop te helpen. Daar werkt ook het Europees Parlement de 

komende jaren in Brussel aan.

Dit boek bevat daarvoor vele voorbeelden en inzichten, aangevuld met de meningen 

van experts.

POTENTIËLE ECONOMISCHE GROEI DOOR DREMPELLOZE 
INTERNE MARKT EU: 990 MILJARD EURO

Overig: € 332 miljard

BTW- en fraudebestrijding: € 9 miljard

Europese onderzoeksruimte: € 9 miljard

Interne markt voor consumenten en burgers: € 300 miljard

Digitale interne markt: € 340 miljard

Bron: Studie commissie IMCO Europees Parlement
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Wat is het belang van het voltooien van de interne markt?

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat de interne markt bijna alles omvat. 

Mario Monti toonde dat al goed aan in zijn rapport in 2010, waarin hij schreef dat in het 

toenmalige bestand aan directoraten-generaal, er vijft ien DG’s werken aan de interne 

markt, met in totaal negentien die echte bevoegdheden hadden. De interne markt 

omvat bijna alles in de Europese Unie.

De Europese Unie heeft  een aantal doelstellingen, met name groeidoelstellingen. Wat kunnen 

wij er gezamenlijk aan doen om meer groei te creëren? Dat is extra groei bovenop de 

groei die er al zal zijn. 

Het hoofdmiddel daarvoor is altijd de interne markt. Er zijn weliswaar allerlei verschillende 

punten van beleid, maar de juridische basis blijft  altijd de interne markt. De interne markt 

moet in die brede economische zin worden gezien. Al die beleidsterreinen staan in

verbinding met elkaar.

Op welke gebieden kan er het meeste worden verbeterd?

Op een hoop punten gaat er al veel goed. De Dienstenrichtlijn is door de lidstaten met 

veel toewijding geïmplementeerd. Daarmee zijn er al veel barrières geslecht.

Jacques Pelkmans 

Jacques Pelkmans is Senior Research Fellow bij 

The Centre for European Policy Studies (CEPS) en 

hoogleraar Europese economie aan het Europacollege 

in Brugge. Pelkmans presenteerde onlangs voor de 

parlementscommissie Interne Markt en Consumenten-

bescherming (IMCO) een omvattend rapport over het 

economisch potentieel van de Europese dienstenmarkt. 
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Er is echter nog heel veel te verbeteren in de netwerkindustrie; de sectoren voor telecom, 

energie, water, transport en post. De huidige infrastructuren zijn niet compatible. Er is vooral 

nationaal geïnvesteerd in deze sector, de Europese Unie heeft  vrij zwakke bevoegdheden

op het gebied van infrastructuur.

Binnen de telecommarkt zie je bijvoorbeeld dat glasvezelnetwerken niet op elkaar 

aansluiten, dat ze niet zijn geëuropeaniseerd. Door de telecomliberalisatie zijn de prijzen 

wel gekelderd en de diensten zijn gemoderniseerd. Dat is heel goed gegaan, maar 

gebeurt allemaal nationaal. Er zijn vooral Nederlandse bedrijven in Nederland actief. 

Er is geen echte interne markt voor telecomdiensten: er zijn een hele hoop verschillende 

markten naast elkaar, in plaats van één interne markt. Er bestaat bijvoorbeeld geen 

Vodafone Europe.

In de Verenigde Staten zijn er heel veel telecombedrijven geconsolideerd, maar niet in 

de Europese Unie. Daardoor blijven er allerlei marginale bedrijfjes overeind. En zoals het 

in de telecomsector gaat, gaat het ook in de gas- en elektriciteitssector. 

Een ander goed voorbeeld is het goederenvervoer per spoor. Hier wordt er meestal pas op 

langere afstanden winst gemaakt. Daardoor is het belangrijk dat er Europese netwerken 

zijn, en goederentreinen vloeiend kunnen doorstromen. Er zijn grote verschillen tussen

tarieven en voorwaarden, waardoor het systeem zeer ineffi  ciënt werkt. Er is een enorme 

versplintering.

Echte EU-competentie op het gebied van infrastructuur is er pas sinds het Verdrag van 

Maastricht, op een hele voorzichtige manier. De huidige obstakels vereisen centralisatie. 

Maar als het er in de praktijk op aankomt, merk je dat het echte Europese denken op 

dit gebied nog ontbreekt. Zover zijn we nog lang niet.

NB:  De studie van Jacques Pelkmans kunt u online lezen op onze website.
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Nederland loopt vooraan op het gebied van digitale ontwikkeling en innovatie. Met een 

internetgebruik van ongeveer 93 procent is er bijna geen land ter wereld zo goed

 vertegenwoordigd op het internet als ons land. Bovendien bestaat de top tien van die 

lijst voor het grootste deel uit Europese landen. Nederland en Europa hebben een 

 digitale voorsprong op veel andere landen. Die positie moeten we zo goed en effi  ciënt

mogelijk benutten.

Daar ligt nog een hoop ruimte voor verbetering. Hoewel de digitale interne markt in Europa 

groeit, blijven de handel en diensten nog te vaak binnen de Europese landsgrenzen. 

Door obstakels weg te nemen en één digitale interne markt te creëren kan er voor maar 

liefst 340 miljard euro aan extra groei worden gezorgd. Mensen moeten met vertrouwen 

ook in buitenlandse webshops aankopen durven te doen. Daarvoor is een Europese 

markt voor online betalingen nodig. Een Europese acceptatie van ‘Ideal’, om het zo

maar eens te zeggen, gecombineerd met dezelfde regels in alle EU-landen als het om

garantie en het terugsturen en vergoeden van ongewenste/defecte producten gaat. 

Alleen dan kunnen Europese webshops eff ectief concurreren, met betere prijzen en 

service voor de consument als gevolg.

Hiermee kunnen veel nieuwe banen ontstaan in Europa, ook voor jongeren.  Zeker voor 

Nederland, als een van de grootste exportlanden van Europa, liggen er kansen om onze 

digitale producten en diensten ook in andere Europese lidstaten aan de man te brengen.

1. Digitale interne markt

Potentieel voordeel: 340 miljard euro
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Digitale interne markt

% EUROPEANEN DAT HET INTERNET DAGELIJKS GEBRUIKTE IN 2013
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Bron: Eurostat

Denemarken: 84%

Nederland: 83%

Zweden: 81%

Luxemburg: 82%

Finland: 80%

Verenigd Koninkrijk: 78%

Duitsland: 69%

België: 68%

Frankrijk: 66%

Estland: 63%

Oostenrijk: 63%

EU-28: 62%

Ierland: 62%

Hongarije: 62%

Slowakije: 61%

Letland: 61%

Malta: 60%

Slovenië: 59%

Tsjechië: 58%

Kroatië: 54%

Italië: 54%

Spanje: 54%

Cyprus: 53%

Litouwen: 53%

Portugal: 48%

Griekenland: 47%

Polen: 47%

Bulgarije: 43%

Roemenië: 32%
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Mobiele belkosten omlaag
We hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. In het Europees Parlement is er hard

gewerkt aan het openbreken van de interne markt voor telecommunicatie. Zo worden 

de kosten om over de grens in Europa mobiel te bellen, sms-en en te internetten - de

roamingkosten - sinds de zomer van 2007 jaarlijks verlaagd.

Die roamingkosten zullen vanaf 15 december 2015 helemaal worden afgeschaft , zo heeft  

het Europees Parlement de EU-landen voorgesteld. Dan kost een telefoontje vanuit 

Duitsland of een gigabyte aan data vanuit Zweden met een Nederlands mobieltje dus 

hetzelfde als binnen Nederland. Hier zal niet alleen de gemiddelde vakantieganger 

plezier van hebben, maar ook de ondernemer die over de Europese grenzen zaken 

doet en de student die voor een paar maanden in een ander Europees land studeert.

Open internet voor iedereen
Nederland is een van de eerste landen ter wereld die netneutraliteit bij wet heeft  

 vastgelegd. Dit jaar heeft  ook het Europees Parlement gestemd voor een EU-brede variant. 

Daarmee krijgen alle internetdiensten in Europa het recht op dezelfde behandeling 

door  internetproviders. YouTube mag dus nooit méér bandbreedte beschikbaar krijgen

dan concurrent Vimeo, en als Spotify wordt afgeknepen moet dat ook bij andere 

 muziekdiensten gebeuren.

Hierbij is het belangrijk dat er niet tegen betaling alsnog hogere snelheden kunnen 

worden behaald of meer bandbreedte mag worden gebruikt; de digitale vluchtstrook mag 

alleen beschikbaar zijn voor duidelijk gedefi nieerde uitzonderingen zoals hulpverleners 

en veiligheidsdiensten. Op die manier voorkomen we dat grote internetreuzen worden

voorgetrokken en kunnen innovatieve start-ups zich blijven ontwikkelen.

Kansen voor detailhandel 
De Nederlandse e-commerce maakt nu ongeveer 7 procent uit van de totale detailhandel. 

De verwachting is dat dat aandeel de komende jaren nog fl ink zal groeien. Die groei is 

niet alleen voorbehouden aan de nieuwe online ondernemers; ook gevestigde winkeliers 

spelen slim in op de digitalisering van de markt. Van de Nederlandse winkeliers gebruikt 

inmiddels 71 procent het internet als verkoopkanaal, terwijl het Europese gemiddelde 

op 51 procent ligt. Ook hier  loopt Nederland voorop in Europa.

De online handel blijft  jammer genoeg nog te vaak binnen de grenzen van de Europese 

lidstaten. Daardoor blijft  er een groot deel van de Europese afzetmarkt onbenut, terwijl 

hier juist veel groeimogelijkheden liggen. Van de bedrijven die online actief zijn verkoopt

slechts ongeveer een kwart aan buitenlandse klanten, zo blijkt uit een rapport van 

 Detailhandel Nederland. Het wordt ondernemers nu nog te moeilijk gemaakt om over 

de grens te verkopen: in elke lidstaat gelden andere belastingen en regels waaraan de

winkelier zich moet houden. Ook lopen online winkeliers die over de grens willen opereren

een hoger risico op fraude en onbetaalde rekeningen.
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AANDEEL INTERNETAANKOPEN IN DE
DETAILHANDEL PER LAND 2014 (SCHATTING)

Bron: Center for Retail Research
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Europa moet hier meer kunnen betekenen voor ondernemers. Er is een duidelijke vraag 

naar moderne regels die zijn aangepast aan het digitale tijdperk. Een Europese interne 

markt voor online betalingen en duidelijkere btw-voorschrift en kunnen het vertrouwen

in de e-commerce versterken. Zo kunnen Nederland en Europa het maximale uit de 

hard groeiende online markt halen. 

Consumenten en winkeliers
In een geïntegreerde digitale Europese markt zou het niet moeten uitmaken of er wordt 

gewinkeld bij een Nederlandse webshop of bij een online handelaar uit een andere 

Europese lidstaat. Helaas zijn er ook voor de Europese consument nog te veel obstakels 

die hem daarvan weerhouden. Veruit de meeste consumenten verkiezen een webshop 

uit eigen land boven een (soms goedkopere!) concurrent uit een andere Europese 

lidstaat, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.

Consumenten zijn huiverig: ze weten vaak niet precies waar ze aan toe zijn wanneer 

ze iets willen kopen bij een buitenlandse webwinkel. Hoe worden zijn of haar rechten

beschermd? Door consumenten op Europees niveau te beschermen tegen fraude 

en malafi de handelaren wordt die onzekerheid weggenomen, en wordt het een stuk 

 aantrekkelijker om webwinkels uit andere Europese landen uit te proberen.

Dat heeft  uiteraard niet alleen voordelen voor de consument, maar ook voor het 

 bedrijfsleven. Als klanten uit andere lidstaten weten dat hun rechten overal in Europa 

zijn beschermd, zullen ze ook eerder kiezen voor een Nederlandse webwinkel. 

Een win-winsituatie voor zowel het Europese bedrijfsleven als de consument.

Online inkopen en afrekenen bij een buitenlandse leverancier kan een Nederlandse

winkelier een aardig voordeeltje opleveren. Maar ook de inkopers stuiten vaak op een 

psychologische en juridische drempel. Bij orders in het bedrijfsleven gaat het om veel 

grotere bedragen. Een duidelijk, EU-breed geldig pakket aan rechten en plichten is dan 

van essentieel belang, om onprettige verrassingen te voorkomen.

Europa kan helpen met een juiste balans tussen lasten en lusten.  Ik stel voor om alle 

webwinkels te verplichten hun website in minstens één andere EU-taal aan te bieden. 

Wellicht kan een Europese dienst helpen met een gratis toegesneden vertaalprogramma 

of andere service. Er zijn ideeën genoeg. Wat dat betreft  is de tijd rijp om woorden in te 

wisselen voor daden. Doet u mee? 
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% INTERNETGEBRUIKERS DAT ONLINE IETS HEEFT GEKOCHT IN 2012
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Fysieke en online shops 
Door de digitalisering verandert ook de manier waarop we onze aankopen doen. Er kan 

een stuk gemakkelijker worden gezocht op goedkope aanbiedingen, bestellingen worden 

vaak thuisbezorgd of opgehaald bij een afhaalpunt.

Dat is niet altijd goed nieuws voor de ‘offl  ine’ winkelier. Consumenten bekijken hun 

 producten soms in een fysieke winkel, om die vervolgens goedkoper online bij de concurrent 

te bestellen. In de afgelopen jaren zijn er in diverse sectoren ook al veel winkels verdwenen; 

denk aan muziekwinkels, de reisbranche en de fotozaak op de hoek. Het is niet uitgesloten

dat er in de toekomst nog meer sectoren uit het straatbeeld verdwijnen omdat hun

functie wordt overgenomen door online diensten. Er is mede hierdoor een overschot 

aan winkelruimte, waardoor het straatbeeld van veel Nederlandse binnensteden aan 

het veranderen is.

Hoe gaan we om met die veranderingen, en zorgen we er voor dat de binnensteden 

leefbaar blijven? Kortom, hoe vinden we een balans tussen de fysieke en de online winkel? 

Veel gevestigde winkels spelen al in op de ontwikkelingen en ontwikkelen nieuwe, creatieve 

concepten. Waar een online winkel gemak biedt, onderscheidt de traditionele winkel 

zich op het gebied van een uitstekende service en een unieke sfeer.

VERSCHILLENDE MARKTSEGMENTEN NEDERLANDSE E-COMMERCE

Bron: Thuiswinkel Marktmonitor

Met name Kleding en Telecom groeien sterk
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OMZET NEDERLANDSE WEBWINKELS PER JAAR (IN MRD. EURO)

Bron: Thuiswinkel Marktmonitor
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Wat is het grootste knelpunt op het gebied van de Europese interne 
markt voor uw sector?

Wij werken dag in dag uit samen met de sector, de Europese en nationale overheden 

om de obstakels op de digitale interne markt te doorbreken en zo de online groei van 

e-commerce te faciliteren.  E-commerce Europe is de one-stop-shop voor alle e-commerce 

sector gerelateerde onderwerpen, levert feiten en cijfers over de e-commerce sector 

en adviseert Europese beleidsmakers.

De Europese digitale interne markt is nog verre van voltooid. Hierdoor is het merendeel 

van de Europese webwinkels niet in staat om hun diensten en goederen in een andere 

EU-lidstaat aan te bieden. Op dit moment omvat de  e-commerce sector €365 miljard, 

goed voor zo’n 2 miljoen directe en indirecte arbeidsplaatsen. De  e-commerce sector kent 

op dit moment tweecijferige economische groei. Om het potentieel van de  e-commerce 

sector en de daarbij behorende werkgelegenheid te ontsluiten is het essentieel de huidige 

barrières op de digitale interne markt te verwijderen.

Verschillen in interpretatie van bijvoorbeeld de cookie-wetgeving kosten Europese bedrijven 

nu al zo’n €1,8 miljard per jaar. Door gebrek aan informatie en rechtszekerheid is het 

voor webwinkels niet gemakkelijk te verkopen over de grens. Verschillen in btw-tarieven 

en -administratie, uiteenlopende interpretaties van consumentenrecht en wisselende 

plichten op het gebied van persoonsgegevens bescherming schrikken vooral het midden- 

en kleinbedrijf af.

Marlene ten Ham

Marlene ten Ham is Head of EU Representation 

Ecommerce Europe. Ecommerce Europe 

vertegenwoordigt meer dan 25.000 webwinkels 

in Europa.
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Voor consumenten is de hogere kostprijs van aankopen over de grens in EU vaak een 

obstakel. Het kost minder om je nieuwe telefoon vanuit Beijing naar Zuid-Limburg te 

 laten bezorgen dan vanuit Düsseldorf naar Utrecht. Bovendien kunnen consumenten 

lang niet overal in Europa gebruik maken van de online betaalwijze die zij gewend zijn 

en vertrouwen.

Wat kan de EU doen om hier snel verbetering in te brengen?

De Europese harmonisatie van de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens 

dient snel afgerond te worden zodat webwinkels zich geen zorgen meer hoeven te 

maken over het overtreden van de privacy regels in een andere lidstaat.

Daarnaast dient wetgeving over consumentenbescherming versimpeld en gestroomlijnd 

te worden. Op dit moment is consumentenrecht vastgelegd in een waaier van Europese 

en nationale wetgeving, waardoor consumenten en webwinkels niet weten waar ze 

aan toe zijn.

Ecommerce Europe draagt haar steentje bij aan het scheppen van vertrouwen en 

duidelijkheid in de markt door in 2015 een pan-Europees keurmerk te lanceren voor 

Europese webwinkels die consumenten een hoge mate van bescherming bieden. 

Dit keurmerk is gelinkt aan de nationale keurmerken die de consumenten al kennen, 

zoals bijvoorbeeld het Thuiswinkel Waarborg in Nederland.

Er kan ook veel winst worden behaald door harmonisatie van btw-tarieven en de registratie 

hiervan. Een ondernemer die aan consumenten over de grens verkoopt dient op dit moment 

rekening te houden met 28 verschillende btw-tarieven en administratievoorwaarden. 

Dit is voor veel webwinkels een onmogelijke opgave.

Naast het harmoniseren en gelijktrekken van bestaande regels dienen beleidsmakers 

bij het maken van nieuwe wetgeving vooral aandacht te besteden aan innovatie en 

gezonde competitie. De wetgeving van nu moet oog hebben  voor de toekomst: de 

digitale sector en de sectoren die haar ondersteunen (zoals online betalingsverkeer, 

ICT en logistiek) ontwikkelen zich sneller dan beleidsmakers kunnen bijbenen.

Digitale interne markt
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Wat is voor Microsoft het grootste obstakel 
binnen de Europese interne markt?

De Europese digitale interne markt kent nu nog een grote verschotting tussen de verschillende 

Europese lidstaten, met grote verschillen in de telecomwetgeving per land. Wij zien

graag een vrij en open internetveld met dezelfde regels door heel de Europese Unie. En de 

regels die er zijn, moeten zorgen voor optimale innovatie in het digitale domein.

Voor ons als multinational zijn de verschillende regels onhandig. Als door heel Europa 

dezelfde regels tegelijkertijd worden uitgerold, weten wij wel waar we aan toe zijn. Onze 

klanten, waaronder veel mkb’ers en eenpitters, zijn vaak lokaal gebonden en weten ook 

dat zij kansen krijgen van een open internet.

Het Nederlandse ministerie voor Economische Zaken denkt momenteel na over hoe telecom, 

internet, kabeltelevisie en al die technologieën convergeren. Wat ons betreft  is dat geen 

rocket science: alle verschillende diensten verworden tot een app. Alles wordt gedigitaliseerd.

Als je wetgeving die te maken heeft  met de oudere technologieën gaat doortrekken 

naar het digitale domein, maak je niet optimaal gebruik van de innovativiteit van het 

internet. Dat is een groot obstakel.

Jochem de Groot

Jochem de Groot is Government Aff airs Manager 

voor Microsoft  in de Benelux.
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Wat kan de Europese Unie doen om hier verbetering in te brengen?

In de jaren negentig werd duidelijk dat er iets bestond als de ‘information society’. In die 

periode zijn er een aantal kaders gesteld. Daarbij was het uitgangspunt: maak een bepaald 

raamwerk van wat de uitgangspunten moeten zijn, maar maak het niet al te gedetailleerd.

We leven in een dynamische tijd waar er zo ontzettend snel geïnnoveerd wordt dat je 

niet altijd meer kunt weten waar je mee te maken gaat hebben. Als je dingen te erg 

gaat specifi ceren, kun je daardoor later niet meer inspelen op wat er nog gaat komen. 

Denk bijvoorbeeld aan taxi-app Uber.

Bij het bouwen van een Europees raamwerk moet er meer gedacht worden op de 

 middellange termijn. Op die manier blijft  er ruimte voor innovatie. Het uit de markt halen 

of het uitlichten van specifi eke technologieën, werkt dat juist tegen.

Er moet zo veel mogelijk worden uitgegaan van Europese regels. Neem de Europese 

netneutraliteit, die Nederland al een aantal jaar bij wet heeft  vastgelegd. De Nederlandse 

versie van netneutraliteit is zeer helder geformuleerd, met weinig uitzonderingen.

Wanneer er voorstellen komen om op Europees niveau toch verschillende soorten of snelheden 

internet aan te bieden, krijg je een situatie met diff erentiatie tussen de verschillende partijen, 

terwijl we dat juist willen tegengaan.

Digitale interne markt
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De gemeenschappelijke Europese markt heeft  altijd een belangrijke rol gespeeld in de 

Europese Unie en zijn voorlopers. Al sinds het startsein van de Europese Gemeenschap 

voor Kolen en Staal in 1951 werken we aan het doorbreken van obstakels die de handel 

en samenwerking tussen landen, burgers en ondernemingen bemoeilijken.

Met de afspraken over de Europese interne markt in 1992 zijn de afzonderlijke nationale 

Europese markten offi  cieel samengevoegd tot één grote markt. Door het wegnemen

van de fysieke, fi scale en juridische belemmeringen beschikt Europa nu over de grootste 

gecombineerde markt ter wereld. Dat levert ons veel banen en welvaart op.

Nederland, van oudsher een echt handelsland, boert goed bij een open en geïntegreerde 

Europese markt. Twee derde van onze export-boterham verdienen we in de EU. Door de 

interne markt hebben onze bedrijven nu vrije toegang tot een markt van meer dan 

500 miljoen potentiële klanten. Tegelijkertijd biedt die verbeterde concurrentie ons als

consument meer keuze en prijsvoordelen.

Door de interne Europese markt is het Europese bruto binnenlands product (bbp) tussen 

1992 en 2006 naar schatting met maar liefst 2,2 procent gestegen: dit komt neer op een 

groei van 233 miljard euro. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)  

valt de winst voor het exportland Nederland met 4 tot 6 procent fl ink hoger uit.

Bovendien is de interne markt zeer goed geweest voor de werkgelegenheid in de Europese 

Unie: het doorbreken van handelsbarrières heeft  in dezelfde periode naar schatting

2,8 miljoen banen opgeleverd, een toename van 1,3 procent.

2. Interne markt voor consumenten en burgers

Potentieel voordeel: 300 miljard euro
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Interne markt voor consumenten en burgers

NEDERLANDSE EXPORT NAAR HANDELSPARTNERS

Als % totale exportwaarde

Duitsland: 24,3%

Belgie: 11,11%

Frankrijk: 8,74%

Italië: 5,01%

Verenigd Koninkrijk: 7,98%

VS: 4,54%

Overig

AANDEEL IN NEDERLANDSE EXPORT PER SECTOR, 2009

overig Diensten Verwerkende industrie Land- en mijnbouw

24%

49%

33%

15%

3%

11%

2%

63%

Aandeel in export Aandeel in toegevoegde waarde export

%

Bron: DNB & OECD
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De haven van Europa
Nederland is de haven van Europa. Veel van de goederen die vanuit andere landen

zoals China naar Europa worden gebracht, komen door onze zee en luchthavens.

Een groot deel van de producten die naar landen buiten de EU worden geëxporteerd,

verlaten de Europese Unie via ons land. Nederland exporteert per jaar voor in totaal

€ 500 miljard naar landen binnen en buiten de Europese Unie.

Daarmee is ons land een van de grootste exporteurs ter wereld en al jaren lang de op

één na grootste exporteur van Europa; Duitsland is de enige Europese lidstaat die nog

meer uitvoert dan Nederland.

Ons land is een echt handelsland. De Nederlandse samenleving en onze ondernemingen

halen veel winst uit de export. Hoe minder hordes ons midden- en kleinbedrijf daarbij

hoeft  te nemen, hoe beter. Ondernemers moeten bezig zijn met ondernemen, niet

met het ontrafelen van procedures en regelgeving. Het wegnemen van barrières en

belemmeringen op de uitvoer is erg belangrijk voor de Nederlandse economie.

Maar liefst 20,5 procent van het Nederlandse bbp is toe te schrijven aan de export van

goederen. Samen met de export van diensten komt dit zelfs uit op 31,5 procent, zo blijkt uit

cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We zijn dus een belangrijke

handelspartner voor veel landen. De belangrijkste landen daarvan zijn de andere Europese

lidstaten: ongeveer driekwart van onze export gaat hier naartoe. Daardoor hebben we 

veel voordeel bij de geïntegreerde Europese markt; hoe minder obstakels, hoe makkelijker

het is voor onze bedrijven om zaken te doen met hun grootste handelspartners.

BESTEMMING NEDERLANDSE EXPORT

EU: 74,19%

Niet EU: 25,81%

Bron: CBS
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Van die export profi teren we ook direct. Zo zorgt onze uitvoer voor ongeveer 2 miljoen 

banen. Meer dan de helft  van die banen (zo’n 60 procent) komt tot stand in het midden- 

en kleinbedrijf.

Dankzij de open Nederlandse economie profi teren wij bovendien vaak meer van de 

interne markt dan de meeste andere Europese landen. We zijn extra gebaat bij een 

goedwerkende Europese interne markt; Europese handel is vaak ook Nederlandse 

handel. De interne markt bezorgt (volgens een studie van het Centraal Planbureau) de 

individuele Nederlandse burger zelfs een extra inkomen van tussen de 1.500 en 2.200 

euro per jaar. Om het anders te zeggen: een ‘dertiende maand’ voor elke Nederlander. 

Nu doorpakken 
De interne markt is nog lang niet af; er zijn nog veel punten waarop we nu moeten 

doorpakken. Met verbetering van de interne markt kan een groei worden bereikt van 

2,2 procent van het Europese BBP. Dat betekent meer banen, meer opdrachten voor

ons midden- en kleinbedrijf in het buitenland en een betere basis voor onze sociale 

voorzieningen waarop de samenleving steunt.

Dat onbenutte potentieel kan worden opgesplitst in twee delen:

- belemmeringen die directe buitenlandse investeringen tegenhouden,

-  zogenoemde ‘non-tarifaire belemmeringen’, zoals administratieve rompslomp en 

verschillende voorschrift en per land. Nederland is nu al voor buitenlandse investeerders 

een van de meest aantrekkelijke Europese landen. Brussel kan meewerken de resterende 

belemmeringen weg te nemen.

Het onderzoek van het Europees Parlement toont dat Nederland zijn export met ongeveer 8,5 

procent kan laten groeien door de aanpak van die twee zaken. In landen die later zijn toe-

getreden tot de EU, zoals de Baltische staten en Hongarije, is er zelfs nog meer groei te behalen.

Er valt bijvoorbeeld veel te verbeteren op het gebied van de grensoverschrijdende

dienstverlening die nog verder versoepeld kan worden. In Europa zorgt de dienstensector 

voor 70 procent van de meerwaarde, maar omvat het slechts 20 procent van de handel 

binnen de Europese Unie. Alleen dit al zou zo’n € 39 miljard aan groei kunnen betekenen.

Overheidsopdrachten over grenzen heen
Een aanzienlijk deel van de groei valt te halen door verbeterde publieke aanbestedingen 

bij de grensoverschrijdende overheidsopdrachten; naar schatting € 50 miljard. Hier moet 

bijvoorbeeld worden gedacht aan de bouw van een school of schoonmaakwerkzaam-

heden bij een staatsbedrijf in een ander Europees land.

Ondanks recente verbeteringen is de drempel om een opdracht door een buitenlands 

bedrijf te laten uitvoeren nog erg groot. Slechts 4 procent van alle Europese overheids-

opdrachten wordt gegund aan buitenlandse bedrijven. Het komt maar zelden voor 

dat een Nederlands bedrijf in aanmerking komt voor een overheidsopdracht over de grens.

Interne markt voor consumenten en burgers
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AANDEEL VAN DE TOTALE IMPORTMARKT IN DE WERELD, 2012

Rest van de wereld: 42,1%

India: 3,4%

Zuid Korea: 3,6%

Japan: 6,1%

China (excl. Hong Kong): 12,6%

EU-28: 16,0% (External trade flows with extra EU-28)

VS: 16,2%

Bron: Eurostat

AANDEEL VAN DE TOTALE EXPORTMARKT IN DE WERELD, 2012

Rest van de wereld: 45,3%

Rusland: 3,8%

Zuid Korea: 3,9%

Japan: 5,7%

VS: 11,1%

China (excl. Hong Kong): 14,7%

EU-28: 15,5% (External trade flows with extra EU-28)

Bron: Eurostat
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De Europese overheden geven ongeveer 18 procent van het Europese bbp uit aan 

goederen, werken en diensten; een fl inke hefboom voor economische groei. Hier liggen 

goede kansen voor een open land als Nederland.

Door de markt voor overheidsopdrachten open te breken zal bijvoorbeeld een Nederlands 

bouwbedrijf eerder een grote klus binnenhalen in Duitsland, België of een andere Europese 

lidstaat: een fl inke impuls voor ambitieuze bedrijven, met name in de grensregio’s van

ons land.

Wetgeving sneller implementeren en beter handhaven
Er zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet om de Europese interne markt te verbeteren. 

In 2011 en 2012 zijn er twee nieuwe wetgevingspakketten (Single Market Act I en II)

voorgesteld door de Europese Commissie, die een nieuwe impuls moeten geven aan 

de ‘traditionele’ Europese interne markt, en een hoop belemmeringen in de loop van 

de komende jaren zullen wegnemen.

Veel van de onderwerpen waarop nog veel voortgang te boeken valt, zoals het verbete-

ren van het aantal grensoverschrijdende overheidsopdrachten of het beperken van 

administratieve belemmeringen, worden in deze pakketten aangepakt. Verder moeten

de maatregelen er onder meer voor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf een betere 

toegang tot de kapitaalmarkten krijgt, en de huidige regels van de interne markt beter 

worden nageleefd.

Daardoor zullen bijvoorbeeld de buitenlandse investeringen en onderlinge handel 

toenemen. We moeten stimuleren dat de 21 miljoen ondernemingen die de Europese 

Unie rijk is, kunnen groeien en meer investeren en handelen.

Grote delen van die pakketten zijn inmiddels goedgekeurd door het Europees Parlement, 

geratifi ceerd door de lidstaten of zullen in de komende jaren door de Europese lidstaten 

in nationale wetgeving worden omgezet. Al met al een traag proces.

Daarom wordt het sneller en beter uitvoeren van gemaakte afspraken één van mijn

speerpunten de komende jaren in het Europees Parlement. 

Interne markt voor consumenten en burgers
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Wat is naar uw mening het grootste struikelblok 
voor de Europese interne markt?

Meer dan twintig jaar na de offi  ciële oprichting van de Europese interne markt en een 

grote hoeveelheid richtlijnen en regelgeving bestaan er nog altijd barrières van juridische, 

linguïstische en fi scale aard. Een goed functionerende en eff ectieve interne markt, 

 gebaseerd op een concurrerende sociale markteconomie, is echter nodig om groei en 

concurrentievermogen te stimuleren en meer banen te scheppen.

Een van de grootste obstakels voor de Europese interne markt blijft  de incorrecte omzetting 

en toepassing van interne marktregelgeving door de Europese lidstaten. Zeer vaak gebeurt 

het omzetten van de regelgeving niet op tijd of niet op een correcte manier.

Daarnaast leiden vooral de richtlijnen die gebaseerd zijn op het principe van minimale 

harmonisatie vaak tot het zogenoemde ‘gold plating’ (vergulden, red.) door de Europese 

lidstaten, die in deze gevallen zelf meer regels toevoegen op een nationaal niveau.

Ten slotte zorgt afwijkende of zelfs onjuiste toepassing van de wetgeving in de lidstaten 

voor het grootste deel van de bureaucratische rompslomp en extra kosten voor de 

Europese bedrijven en consumenten, bijvoorbeeld op het gebied van overheidsop-

drachten, één van de meest geïntegreerde delen van de interne markt.

Andreas Schwab

Andreas Schwab (1973) is sinds juli 2004 lid van het 

Europees Parlement en maakt namens de Christlich 

Demokratische Union Deutschlands (CDU) deel uit 

van de Europese Volkspartij (EVP). Hij is lid van de 

parlements commissie voor interne markt en 

consumentenbescherming (IMCO) en de delegaties 

voor de EU-relaties met Latijns-Amerika en Chili.
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Wat kan de Europese Unie doen om hier snel voortgang te boeken?

De nieuwe Europese Commissie zou haar focus moeten leggen op het correct implementeren 

en toepassen van bestaande regelgeving op het gebied van de interne markt in de Europese 

lidstaten. De Commissie moet daarbij gebruik maken van al haar bevoegdheden, inclusief het 

assisteren van de Europese lidstaten bij het omzetten van de regelgeving, of zelfs door de 

lancering van inbreukprocedures op basis van objectieve beslissingen.

Zelfs als er een volledig geharmoniseerde wet zou zijn, kunnen we niet zeggen of al deze 

wetten op dezelfde manier gehandhaafd worden. We zouden niet alleen samen wetgeving 

moeten ontwikkelen, maar die ook samen moeten implementeren en handhaven. 

De Commissie heeft  vaak geprobeerd problemen op te lossen door met nieuwe richtlijnen 

te komen, waardoor de druk om te implementeren alleen maar toeneemt. Commissaris 

Bieńkowska lijkt te pleiten voor een betere implementatie en niet voor nieuwe regels. 

Dat is goed. 

In de context van de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020 strategie moet de interne 

markt worden beschouwd als een cruciaal instrument om de economische groei in de 

Europese Unie nieuw leven in te blazen.

Daarom kan alleen een complete implementatie en toepassing van de regels met 

betrekking tot de Europese interne markt voordelen genereren voor alle betrokken partijen; 

de Europese bedrijven, burgers en consumenten.

Om dit doel te bereiken is er sterk leiderschap nodig vanuit alle Europese instituten en

duidelijke politieke betrokkenheid vanuit de Europese lidstaten.

Interne markt voor consumenten en burgers
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Wat is voor jullie het grootste knelpunt 
binnen de Europese interne markt?

Er is steeds meer verdeeldheid in de Europese Unie op transportgebied over implementatie, 

interpretatie en handhaving van regels. Uniforme toepassing van EU-regelgeving dreigt 

steeds meer te verdwijnen, omdat bepaalde lidstaten het zichzelf permitteren Europese 

wet- en regelgeving te gebruiken voor de bescherming van de nationale markt en 

voor de bevordering van de eigen economie.

Hiermee dreigt voor de transportmarkt de Europese gedachte van een gemeenschappelijke 

markt, waarin een ‘level playing fi eld’ gegarandeerd dient te zijn, naar de achtergrond 

te verdwijnen. 

Een goed voorbeeld is Frankrijk. Door EU-uitbreiding heeft  Frankrijk te maken gekregen met 

een toename van concurrentie uit Oost-Europa. Dit probeert Frankrijk via protectionistische 

constructies tegen te gaan. Waar voor een kleine overtreding in Nederland een boete 

van vijfhonderd euro wordt gegeven, staat in Frankrijk bijvoorbeeld al gauw drieduizend 

euro op de teller.

Ook worstelen we met het wettelijk minimumloon dat in Duitsland in januari wordt ingevoerd. 

Nederlandse transporteurs betalen lonen ver boven de nieuwe Duitse ondergrens van 

8,50 per uur, maar zoals de plannen er nu uitzien moet dit voor elke rit in Duitsland wel 

worden aangetoond. Dit brengt veel administratieve rompslomp met zich mee.

Myriam Jans

Myriam Jans is manager European Aff airs bij TLN. 

TLN vertegenwoordigt ongeveer 85 procent van de 

logistieke- en wegvervoerssector in Nederland. 

De organisatie telt momenteel 5600 leden, zowel 

klein, middel- als groot.
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Fact of life blijft  dat de Nederlandse ondernemer zich moet blijven aanpassen aan de 

veranderende marktomstandigheden. Met de huidige sociaaleconomische verschillen 

in de Europese Unie komen de concurrentieverhoudingen pregnanter naar voren.

 Ondernemers moeten nu, vaker dan 10 jaar geleden, inspelen op die gewijzigde 

 omstandigheden. Loonkosten groeien de komende jaren niet dusdanig naar elkaar toe 

dat er sprake is van een gelijk speelveld op sociaaleconomisch gebied. Nee, het blijft  

een Europa van verschillende snelheden.

Wat kan de EU doen om dit te verbeteren?

Ondernemers verwachten dat de Europese transportmarkt voorlopig niet verder gelibe-

raliseerd of opengegooid wordt. Op dit moment mag een buitenlandse vervoerder 

maximaal drie binnenlandse ritten per week doen in Nederland. Dit willen wij handhaven, 

Europa moet eerst werken aan het kleiner maken van loon- en sociale verschillen. Een pas 

op de plaats.

Nederlandse transportondernemers verwachten daarnaast een sterke rol van Brussel 

om protectionisme op het gebied van de eigen transportmarkt van steeds meer landen 

binnen de EU te voorkomen. Heel zwart-wit geoordeeld: er lijken nieuwe grenzen te 

ontstaan binnen Europa waarbij verschillende lidstaten hun eigen regels, met name 

ook handhaving van de regels, hanteren.

Het is van groot belang voor het goed functioneren van een Europese transportmarkt 

dat er meer uniformiteit komt in de interpretatie van Europese wet- en regelgeving. 

 Protectionisme van steeds meer landen met betrekking tot de transport- en logistieke 

sector ligt op de loer en moet vanuit Brussel voorkomen worden.

Verder is eerlijke concurrentie noodzakelijk. We moeten goed kijken wat er eerlijk is en 

wat niet. Daarin moeten we ook kijken wat de ontwikkeling van de e-commerce betekent 

voor de sector.

En tot slot, Nederland loopt voorop wat innovatie in de transportsector betreft . Wij hebben 

verschillende initiatieven genomen en ontwikkeld waarmee we verder zijn dan menig 

ander land. Dit moet gestimuleerd worden. Apps die aangeven waar de beveiligde 

parkeerplaatsen zijn, de digitale vrachtbrief in plaats van de papieren vrachtbrief, en 

platooning, de zelfsturende vrachtwagen van de toekomst. De enorme groei in transport, 

die we verwachten, kunnen we alleen opvangen door goede achterlandverbindingen 

en nieuwe technieken.

Interne markt voor consumenten en 
burgers
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Wat is voor Unilever het grootste knelpunt 
van de Europese interne markt?

Het is voor een bedrijf als Unilever absoluut cruciaal dat de interne markt voor goederen 

optimaal wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd is de interne markt het middel waarmee wij ons 

doel kunnen bereiken. Het opent voor ons een markt van 28 lidstaten, die in principe 

allemaal dezelfde regels moeten hanteren.

Maar dat is niet het geval. Neem de verschillende interpretaties van de classifi cering 

van wasmiddelen, of de labeling van allergenen. Het klinkt wellicht wat technisch, 

maar binnen het Europese kader zorgen de bestaande verschillen tussen lidstaten voor 

verwarring onder de consumenten. En in het geval van allergenen zorgt het voor verwarring 

onder patiënten.

Voor ons betekent dat dat we onze fabrieken anders moeten organiseren, een minder 

effi  ciënt voorraadbeheer, verschillende verpakkingen die op voorraad moeten worden 

gehouden, en een stuk ingewikkeldere logistiek. In tijden waarin we het aantal vrachtwagens 

op de weg proberen te verminderen, helpt dit niet.

Dit voorbeeld illustreert goed wat er gebeurt als de wetgeving in de achtentwintig Europese 

lidstaten niet goed geharmoniseerd wordt. In de meeste gevallen is er volgens mij geen 

sprake van kwade wil of verborgen protectionisme, maar gebeurt dit doordat de lidstaten 

de regels geïsoleerd interpreteren.

Christiaan Prins

Christiaan Prins is sinds 2008 werkzaam bij Unilever. 

Sinds 2014 is hij Head of European External Aff airs. 

Daarvoor werkte hij onder meer van 2002 tot 2008 

voor CDA-europarlementariër Bert Doorn.
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Wat kan de EU doen om hier verbetering in te brengen?

Handhaving van de bestaande regels is absoluut het belangrijkste verbeterpunt 

waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Europese lidstaten zouden geen 

zelfstandige acties moeten ondernemen waar er al een Europees kader is, en de Europese 

Commissie moet optreden op het moment dat er door lidstaten besluiten worden 

 genomen die blokkades voor de interne markt veroorzaken. De Commissie is de hoeder 

van het Verdrag.

Ten tweede: Het Europees Parlement moet de Europese Commissie erop aanspreken 

om handhaving een prioriteit te maken. Neem het Single Market Report, bijvoorbeeld; 

gebruik dat om niet alleen op macroniveau de situatie te bekijken, maar benoem ook 

direct de problemen bij naam.

Ten derde moet er een gemakkelijkere en snellere procedure komen om problemen in 

de interne markt op te lossen. Vaak zijn dit soort problemen het resultaat van verschillen 

in interpretatie van de regels en is het niet nodig, noch de moeite waard, om naar het 

Europees Hof te stappen. SOLVIT zou beter moeten worden uitgerust om te helpen bij 

de problemen van bedrijven.

Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat er nog genoeg werk te doen is aan 

de interne markt. Er zijn nog genoeg gaten in de Europese interne markt voor goederen. 

Die gaten moeten worden opgespoord worden gerepareerd. De interne markt voor 

goederen is nog niet af.

Interne markt voor consumenten en burgers
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Wat is het grootste knelpunt op het gebied van 
de Europese interne markt voor uw organisatie?

Er zijn veel mkb-bedrijven die internationaal actief zijn. Binnen Europa biedt de interne 

markt vele kansen, waar bedrijven goed gebruik van maken, maar er zijn nog wel de 

nodige barrières.

Regelgeving wordt in Europa vastgesteld in een proces tussen Europese Commissie, de 

Raad en het Europees Parlement. Vaak leiden de compromissen die in dit traject gesloten 

(moeten) worden tot onduidelijkheid of is de overeengekomen tekst voor meerdere 

uitleg vatbaar. Lidstaten doen dat dan elk op hun eigen wijze en dat kan tot achtentwintig 

verschillende systemen leiden. Dat maakt het opereren binnen Europa er niet eenvoudiger op.

Overeengekomen richtlijnen moeten lidstaten in hun eigen wetgeving implementeren. 

Dat doen ze niet altijd even snel en dat leidt tot een ongelijk speelveld. Bovendien hebben 

lidstaten nog wel eens de neiging om er ‘nationale’ koppen op te zetten, vaak uit 

 protectionistische overwegingen. Ook dit levert forse barrières op voor het bedrijfsleven.

Daarnaast is het handhaven van de afgesproken regelingen in eerste instantie een 

zaak van de nationale lidstaten en daar schort het nog wel eens aan. De procedures 

via de Europese Commissie om dit aan te pakken zijn zeer langdurig, voor een mkb-

bedrijf duurt dat vaak veel te lang.

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen (1956) is sinds november 2013 

voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

waar hij vanaf 2007 al vicevoorzitter was. Van Straalen 

begon al op jonge leeft ijd met zijn ondernemerscarrière, 

waarin hij diverse bedrijven in de metaalsector oprichtte, 

overnam en verkocht.
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Wellicht zouden ambassades in het betreff ende land de mkb-ondernemers ter plekke 

kunnen ondersteunen om knelpunten aan te pakken/op te lossen. Ook binnen de EU 

zijn de ambassades dus nog wel degelijk belangrijk voor het mkb.

Onze eerste prioriteit is dus het goed uitvoeren en handhaven van bestaande regelgeving.

Wat kan de EU doen om snel vooruitgang te boeken op dit gebied?

Niets gaat erg snel binnen de EU. Dat gezegd zijnde is en blijft  een belangrijk aandachtspunt 

betere regelgeving. In dat hele proces valt veel te verbeteren. Wij zijn blij dat ‘onze’ 

Nederlandse Commissaris Timmermans dit in zijn portefeuille heeft .

Wij hebben hem een brief geschreven over hoe wij tegen het regelgevingsproces aankijken 

en wat daar volgens ons aan verbeterd kan worden. De Commissie zou, in samenspraak 

met het Europees Parlement en de Raad, een kwantitatieve doelstelling moeten afspreken 

voor de vermindering van de regeldruk voor bedrijven, uitgedrukt in euro’s, te bereiken

in de komende vijf jaar.

Er zouden kwaliteitscriteria moeten komen voor nieuwe regelgeving. Nieuwe regelgeving 

zou moeten bijdragen aan economische groei, banen en versterking van de interne 

markt. Ook moet er een rigoureuze toepassing komen van ‘think small fi rst’. Regelgeving 

moet uitgaan van doelnormen in plaats van middelenvoorschrift en.

EU-regelgeving moet ook internationaal passend zijn en de mondiale concurrentiepositie 

versterken. Voorstellen die op deze criteria niet goed scoren, zouden niet moeten worden 

geagendeerd voor besluitvorming in de Commissie. Dit geldt overigens ook voor normen

en certifi cering, waar de EU regelgeving naar verwijst.

Stakeholders zouden beter moeten worden geraadpleegd, en de bestaande regeldruk 

moet worden teruggedrongen. Pak dit aan per sector en op de natuurlijke momenten 

van aanpassing van regelgeving.

Een ‘high level-group’, met een goede vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, zou 

hiertoe voorstellen kunnen doen. De Commissie moet hierop reageren volgens het 

‘comply or explain’-principe.

Zorg voor evaluaties achteraf om vast te stellen of de voorgenomen vermindering van 

regeldruk ook daadwerkelijk bij bedrijven is gerealiseerd. Ook moet het nalevingsniveau 

van de EU-eisen in de lidstaten worden geëvalueerd. Extra regeldruk moet worden 

 gecompenseerd en nationale koppen moeten worden voorkomen.

Tenslotte zou er gekeken moeten worden of de vrijstellingen of lichtere regimes voor 

micro- of kleine ondernemingen ook zijn toe te passen voor middelgrote en grote bedrijven.

Interne markt voor consumenten en 
burgers
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Wat is het grootste knelpunt op het gebied van 
de Europese interne markt voor uw organisatie?

DAF is in Europa actief met drie ondernemingen: DAF Trucks N.V. (verkoop zware en 

middelzware trucks), PACCAR Financial Europe (fi nanciering trucks) en PACCAR Parts 

Europe (verkoop onderdelen). Voor alle drie bestaan meerdere knelpunten op de 

 Europese Interne Markt.

Op het gebied van de fi nanciering van trucks zijn de verschillen in wetgeving tussen de 

afzonderlijke EU lidstaten een belangrijk issue. De belastingen op fi nancieringsproducten 

verschillen nogal per land. Daarnaast zijn niet alle vormen van leasing bekend in alle 

EU-lidstaten of worden er niet erkend. Een belangrijk aspect is bovendien dat de 

 wetgeving omtrent het zekerstellen van de ‘retention of title’ (eigendomsvoorbehoud) 

niet eenduidig voor alle EU-landen geregeld is.

Nationale wetgeving en nationale subsidies beïnvloeden het zakendoen. Denk hierbij 

aan lokale milieueisen die in toenemende mate de toegang beperken tot steden en 

industriegebieden, geluidsnormen op wegen maar ook in woonwijken en nabij winkel-

centra. Hieronder vallen tevens subsidies op emissienormen en schonere of alternatieve 

brandstoff en. Overigens zouden overheden zich moeten beperken tot het specifi ceren 

van emissienormen en geen technologieën om die te realiseren.

Harrie Schippers

Harrie Schippers is ceo van DAF B.V., waar hij in 1986 

zijn loopbaan begonnen is en verschillende, voorna-

melijk fi nanciële posities heeft  bekleed. DAF, ooit in 1928 

gestart als kleine machinefabriek en smeder, is een 

van de grootste producenten van zware vrachtwagens in 

Europa.
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Een recent voorbeeld van verschillen per EU-lidstaat waren de nationale subsidies ter 

bevordering van het vervroegd aanschaff en van een Euro 6-truck, en de verschillende 

(derogation) mogelijkheden per land om dit jaar nog Euro 5-trucks te registreren in Europa.

Op het gebied van voertuighomologatie (eerste toelating) bestaat er nog altijd land-

specifi eke wetgeving, hetgeen zorgt voor een extra administratieve belasting op onze 

organisatie bij Europees zakendoen.

De bovengenoemde knelpunten hebben voor DAF tot gevolg dat er per EU-lidstaat 

een relatief grote lokale organisatie actief moet zijn om op nationaal niveau zaken te 

kunnen doen.

DAF wordt ook in toenemende mate geconfronteerd met ‘cross border-dienstverlening’, 

waarbij er in Europa geen eenduidige defi nitie bestaat van wat een dienst is. In sommige 

EU-landen is de garantieafwikkeling een dienst en in andere EU landen betreft  het de 

levering van goederen. Dit heeft  op fi scaal vlak consequenties voor de belastingafdrachten 

en terugvorderingen.

Wat kan de EU doen om snel voortuitgang te boeken op dit gebied?

In de Europese Unie zijn voor de sector waarin DAF opereert in het verleden diverse 

stappen gemaakt die geresulteerd hebben in een beter functionerende interne markt 

voor onze bedrijfstak. Voor de vrachtwagenindustrie geldt echter dat er nog veel stappen 

gemaakt kunnen worden om de regelgeving op veel van de onder vraag 1 genoemde 

knelpunten verder te harmoniseren.

Er wordt door diverse nationale overheden nog te veel rekening gehouden met nationale 

belangen, hetgeen een belemmerend eff ect heeft  op het internationaal zaken doen 

binnen de Europese Unie. De EU zou kunnen helpen bij het verminderen van deze nationale 

regeldruk.

Daarnaast zou de Europese Unie een belangrijke bijdrage kunnen leveren om nieuwe 

nationale regelgeving en lokale fi scale stimuleringsregelingen te voorkomen, waardoor 

internationaal zakendoen binnen Europa vergemakkelijkt wordt, en er een level playing 

fi eld ontstaat voor alle binnen onze bedrijfstak actieve aanbieders. Overkoepelende 

Europese richtlijnen kunnen nationale regels vervangen, zonder dat dit resulteert in een 

toename van de totale regeldruk.

Interne markt voor consumenten en burgers
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Wat is het grootste knelpunt van de interne markt voor uw sector?

Als winkelier verwacht je van de Europese interne markt dat het mogelijk moet zijn om

goederen te kunnen inkopen en verkopen zoals je dat in je thuismarkt doet, zonder dat je 

daar het etiket voor moet veranderen of aan andere regels en voorwaarden moet voldoen. 

Er zijn echter nog veel verschillende regels en voorwaarden. Denk daarbij aan de verschillende 

regels voor consumentenbescherming, etiketterings- en verpakkingsverplichtingen, admini-

stratie van btw-afdrachten en verschillende betaalsystemen - iDeal wordt bijvoorbeeld 

niet geaccepteerd in andere lidstaten. 

Verder zijn er verschillen in de detacheringsregels, zoals het tijdelijk uitzenden van werknemers, 

commerciële vestigingsregels, territoriale leveringsbeperkingen, verschillen in regels rondom 

gegevensbescherming, en meer. Daarnaast verwacht je als winkelier dat je een winkel 

kunt vestigen in een ander EU-land zonder te moeten voldoen aan ondoorzichtige en 

kostbare procedures waarvan de garantie op succes niet te voorspellen is.

Ook door verschillen in uitvoering, toezicht en handhaving van Europese regels in de 

lidstaten ontstaan er verschillen die in het geval van grensoverschrijdende handel tot 

belemmeringen leiden.

Margriet Keijzer

Margriet Keijzer is Senior Adviser European Aff airs bij 

Detailhandel Nederland. Detailhandel Nederland 

behartigt de belangen van 110.000 Nederlandse 

winkeliers.
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De noodzaak tot slimme regelgeving is van belang. Soms zien we dat er praktische 

hindernissen op de interne markt ontstaan, doordat er in het opstellen van regels niet goed 

genoeg gekeken is naar ongewenste eff ecten die ontstaan in de praktische uitvoering 

van de regels. 

Een goed voorbeeld is de verwijderingsbijdrage op batterijen. Die wordt geregeld via 

nationale stichtingen die op Europees niveau niet aan elkaar verbonden zijn. Dat leidt tot 

omslachtige en kostbare procedures op het moment dat deze producten de grens over gaan.

Wat kan de EU doen om snel vooruitgang te boeken op dit gebied?

De EU moet zo veel mogelijk de hierboven genoemde barrières in kaart brengen, en

waar mogelijk aanpakken. Vereenvoudigde procedures, verminderde administratieve 

lastendruk en slimme regelgeving zal de interne markt de boost geven die het nodig heeft .

De Mini One Stop Shop-regeling (MOSS), die is geïntroduceerd zodat ondernemers 

eenvoudig btw kunnen afdragen in het land van vestiging, moet worden uitgebreid en 

toegepast op de verkoop van diensten en producten

Pak verder de wildgroei aan etiketteringseisen en informatie verplichtingen aan. Verplichte 

etiketteringseisen moeten tot een minimum beperkt worden en alleen essentiële en weten-

schappelijk gerechtvaardigde informatie bevatten die van betekenis is voor de consument. 

Een duidelijk onderscheid tussen ‘nice to know’ en ‘need to know’ vermijdt een overkill aan 

informatie voor de consument en een overdaad aan verplichtingen voor de winkelier.

De Europese Commissie moet een audit doen naar alle verpakkings-, etiketterings- en 

informatievereisten. Kijk ook meteen naar het nut en begrip van deze verplichtingen 

voor consumenten, het gebruik van nieuwe technologieën en doe voorstellen over 

welke informatie essentieel is en zichtbaar op een etiket of verpakking moet staan en 

welke informatie op andere wijze verschaft  kan worden.

Een punt van aandacht is de uitvoering van Europese regels. In veel gevallen staan de 

regels op papier, maar worden ze niet of niet correct uitgevoerd in alle EU-lidstaten. 

Hier is een grotere rol van de Europese Commissie weggelegd die beter moet toezien dat 

regels op een uniforme manier toegepast worden en ook daadwerkelijk nageleefd worden. 

Veel protectionistische nationale tendensen verstoren de concurrentie op de retailmarkt.

Actie is nodig op Europees en nationaal niveau. Meer benchmarking, meer afstemming 

van verschillende technische standaarden, betere afstemming in uitvoering van wetgeving, 

het uitwisselen van best practices, wederzijdse erkenning van producten - een goedgekeurd 

product uit één lidstaat moet in alle lidstaten verkocht kunnen worden zonder extra 

inspecties - zijn allemaal instrumenten die de interne markt zullen helpen versterken.

Interne markt voor consumenten en burgers
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Europa beschikt over veel goede onderzoekers, wetenschappers, universiteiten en onder-

zoeksinstellingen. Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling zorgt voor innovatie, 

een betere concurrentiepositie, duurzame werkgelegenheid en economische groei. 

Onderzoek en ontwikkeling vormen dan ook een belangrijke pijler van de Europese Unie. 

Daarom is in het Verdrag van Lissabon vastgelegd dat ook onderzoek gezamenlijk gedaan 

moet kunnen worden.

Waar de ‘klassieke’ interne markt handelsbarrières wegneemt tussen de Europese landen, 

moet de Europese onderzoeksruimte een manier bieden om onze onderzoekers beter 

samen te laten werken en gezamenlijke, Europese onderzoeksprojecten op te zetten. 

Dit biedt veel potentieel voor kostenbesparingen en synergiën: zo voorkomen we dat

het wiel op meerdere plaatsen in Europa tegelijk wordt uitgevonden.

Door onze onderzoeksteams en -instellingen beter met elkaar te laten communiceren

en hun kennis met elkaar te delen, zorgen we ervoor dat ontwikkelingen sneller gaan. 

Zo kunnen we tot belangrijke nieuwe inzichten komen en die omzetten in producten en 

werkgelegenheid. Van kennis naar kassa. Hoge muren tussen het nationale onderzoek 

met eigen regelgeving zorgen er nog te vaak voor dat gezamenlijk Europees onderzoek 

moeilijk wordt gemaakt. Dat is zonde.

3. Europese onderzoeksruimte

Potentieel voordeel: 9 miljard euro
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Oplossingen bieden 
Een goed voorbeeld van hoe onze onderzoekers in Europees verband van betekenis

zijn, is het recente initiatief van de Europese Commissie en de Europese farmaceutische 

industrie om 280 miljoen euro te steken in onderzoek naar de ziekte ebola. De helft  van 

dat bedrag komt van de farmaceutische bedrijven, de andere helft  wordt geïnvesteerd uit 

het Europese innovatiefonds.

Hiermee investeren we niet alleen in onze eigen wetenschappers, maar werken we ook 

daadwerkelijk samen aan oplossingen voor echte problemen. De winst die te behalen 

valt door een betere samenwerking valt niet alleen uit te drukken in euro’s, maar ook in

een betere aanpak van grote problemen, die door landen afzonderlijk niet of nauwelijks 

op te brengen is.

Het is belangrijk dat we dit soort projecten blijven opzetten, niet alleen om competitief 

te blijven met de rest van de wereld, maar ook omdat we zo grote problemen helpen

op te lossen en belangrijke wetenschappelijke doorbraken doen. Denk aan de ook in 

Noordwijk gevestigde Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die als eerste ter wereld een 

ruimtevaartuig op een komeet wist te landen. Elke door Nederland geïnvesteerde euro in

de ruimtevaart levert overigens tussen de 2,5 en 5 euro op. De Europese deeltjesversneller 

CERN in Genève is een ander goed voorbeeld voor onderzoek dat op nationaal niveau 

niet mogelijk zou zijn geweest. Het resultaat van gemeenschappelijk Europees onderzoek

is hoger dan de som der delen.

Europese onderzoeksruimte

VOLTIJDS ONDERZOEKERS 2000 & 2009 (IN MILJOENEN)

Bron: Deloitte
Data: Eurostat
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Om er voor te zorgen dat ook de volgende generatie onderzoekers en wetenschappers 

dit soort projecten kan blijven uitvoeren, moeten we de wetenschappelijke samenwerking 

op Europees niveau versterken. Gedeelde kennis is kracht, ook op economisch vlak.

Knappe koppen 
De Europese onderzoeksruimte is echter nog verre van voltooid. Er zijn nog te veel be-

lemmeringen waardoor gezamenlijk onderzoek door universiteiten wordt bemoeilijkt en 

Europese innovatieprojecten lastig van de grond komen.

Onderzoeksprojecten worden daardoor nog vaak in nationaal verband georganiseerd.

Maar liefst 85 procent van de met overheidsmiddelen gefi nancierde onderzoeksprojecten 

blijft  binnen de grenzen van de individuele Europese lidstaten. Het resterende deel, 15 procent 

van de onderzoeken, wordt op een gecoördineerde, internationale manier opgezet. Dat kan 

binnen een EU-programma zijn of binnen een non-gouvernementele organisatie (NGO).

Dat moet anders, hier is veel ruimte voor verbetering. In de Europese lidstaten hebben 

we een groot aantal studenten dat slaagt voor een technische studie. Al die knappe 

koppen die we in Europa rijk zijn moeten we de kans bieden om zich optimaal te kunnen 

ontplooien, zodat zij zich in nu en in de toekomst kunnen richten op innovatieve projecten 

en baanbrekend onderzoek. De huidige ‘braindrain’, de eenzijdige migratie van onder-

zoekers naar andere werelddelen, moet worden gestopt.

Uit de studie van het Europees Parlement blijkt dat een goed geïntegreerde Europese 

onderzoeksruimte zo’n 9 miljard euro kan opleveren voor de Europese lidstaten.

R&D (ONDERZOEK EN ONTWIKKELING)-UITGAVEN

in % van, EU vergeleken met VS en China, 2012

China (excl. Hong Kong): 1,98%

VS: 2,81%

EU-28: 2,01%

Bron: Eurostat
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Europese onderzoeksruimte

UITGAVEN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, 2012
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Eerlijke kansen
In Nederland stijgt het aantal hoogopgeleiden nog altijd, de vrouwelijke bevolking is bezig 

met een inhaalslag. Was in de jaren negentig het aantal vrouwelijke hoogopgeleiden 

nog lager dan het aantal hoogopgeleide mannen, tegenwoordig ligt dat op sommige 

leeft ijden al hoger. We hebben de onderzoekswereld genoeg te bieden, en binnen de 

Europese lidstaten zijn er voor hen genoeg kansen.

Onze wetenschappers en onderzoekers moeten daarom kunnen rekenen op goede 

arbeidsvoorwaarden, secundaire voorwaarden en arbeidsomstandigheden, waar zij 

ook vandaan komen of werkzaam zijn in de Europese Unie. In Nederland kunnen onze 

onderzoekers rekenen op eerlijke salarissen, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau

Deloitte in opdracht van de Europese Commissie.

Maar elders in Europa krijgen veel jonge onderzoekers slechts een contract van korte 

duur, of helemaal geen contract. Het is op die manier niet erg aantrekkelijk voor een 

Nederlandse wetenschapper om daar aan de slag te gaan. En dat terwijl onze 

 kenniseconomie juist zoveel heeft  aan deze mensen.

In dit soort gevallen lopen onze eigen wetenschappers belangrijke sociale voorzieningen

mis, zoals het opbouwen van pensioen of het ouderschapsverlof; zekerheden waar ze in 

ons eigen land wel op kunnen rekenen, terwijl deze mensen wel degelijk de grens over 

willen voor een baan bij een universiteit of keniisinstelling. Om er voor te zorgen dat 

onze capabele onderzoekers de Europese kenniseconomie blijven verrijken, en niet 

naar bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten vertrekken, moet het voor hen 

 aantrekkelijk zijn hier te aan de slag te gaan. We moeten hen de kansen gunnen om te 

blijven groeien.

Verder is het belangrijk dat we onze wetenschappelijke studenten helpen met de middelen 

om zich ook buiten de academische wereld te redden. Bijna de helft  (45 procent) van

de onderzoekers die actief zijn in de Europese Unie werkt in de private sector, en dat

percentage is nog groeiende. Desondanks zegt slechts een klein deel van hen (10 procent) 

te zijn onderwezen in het ondernemerschap, terwijl het juist is gebleken hoe belangrijk

het is om jezelf goed te kunnen verkopen.

In een wereld waar baanbrekend onderzoek niet alleen wordt verricht door universiteiten, 

maar ook door grote technologiebedrijven en jonge, innovatieve start-ups, moeten 

onze wetenschappers van de toekomst ook weten hoe ze een bedrijf opzetten, investeerders 

aantrekken en hun product of ontdekking verkopen.
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Goede kansen voor Nederland
Nederland is niet de minste speler op het gebied van baanbrekend onderzoek. Nederland 

staat op de eerste plaats in Europa, gelet op het aantal publicaties per onderzoeker. 

Er wordt in ons land bijna twee keer meer gepubliceerd per wetenschapper dan het

Europese gemiddelde. Ook zijn Nederlandse wetenschappers internationaler en Europeser 

ingesteld dan wetenschappers in veel andere Europese landen. Nederlandse onder-

zoekers doen vaak meer onderzoeken in internationaal verband dan hun collega’s in

andere Europese lidstaten.

Hiermee tonen onze onderzoekers aan dat de deur open staat naar wetenschappelijke 

projecten en onderzoeken in Europees verband. Nederland heeft  ook ontzettend veel 

te bieden, en het zou dan ook een gemiste kans zijn als we daar niet optimaal gebruik

van maken.

Een gemeenschappelijke Europese onderzoeksruimte hoeft  ook niet per se te betekenen

dat wetenschappers en onderzoekers altijd de grens over moeten. Er valt ook veel 

winst te halen voor de Nederlandse onderzoeksruimte. Met behulp van een goede, 

open communicatie kunnen de nationale universiteiten en onderzoeksinstellingen veel 

aan elkaar hebben.

Door onderzoekers uit alle lidstaten te laten meedingen naar bepaalde Europese onder-

zoeksprojecten, verbetert de onderlinge concurrentie zonder dat de wetenschappers 

daadwerkelijk de grens over gaan. Ook kan de kwaliteit van onderzoek worden verbeterd 

door met Europese standaarden te komen voor de zogenoemde peer-reviews, zodat 

elk wetenschappelijk onderzoek in Europa aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet.

Europese onderzoeksruimte
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Wat zijn de belangrijkste obstakels voor de Europese interne markt?

Het is belangrijk om te kijken hoe we in Nederland het productieve vermogen kunnen 

vergroten. Hoe zorgen we ervoor dat de economie weer gaat groeien? Er moet niet 

alleen gekeken worden naar hoe we de koek verdelen, maar we moeten ook zorgen 

dat die koek zo groot mogelijk is. 

De Europese interne markt, maar ook een handelsverdrag tussen bijvoorbeeld Europa en de 

Verenigde Staten, zijn hier belangrijke bouwstenen voor. Wil je groei hebben, dan moet je de 

economie laten draaien. De vervolmaking van de interne markt is daarbij erg belangrijk.

Daarbij komt ook het geopolitieke aspect kijken; China en andere BRIC-landen zijn in opkomst. 

Dat zorgt ervoor dat het belangrijk is dat we in Europa een vuist maken. Zowel op politiek 

als op economisch niveau.

Om de economie weer aan te jagen is het belangrijk dat er wordt gekeken of er op het 

gebied van de fi nanciële diensten voor verdere Europese integratie kan worden ge-

zorgd. Dat is nu nog vaak nationaal geregeld, er is weinig concurrentie tussen de Euro-

pese lidstaten; het zijn bijvoorbeeld met name Nederlandse banken die de Nederlandse 

markt voor hypotheken bedienen.

Het zou goed zijn om hier de interne markt te vervolmaken, en een stevig programma neer 

te zetten om te kijken wat die barrières zijn en hoe we die slechten. Nu is deze sector 

nog ontzettend gesegmenteerd, waardoor consumenten en bedrijven te veel betalen.

Raymond Gradus

Raymond Gradus is sinds 2008 directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Daarvoor 

was hij onder meer werkzaam bij het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij vanaf 

2003 directeur Financieel Economische Zaken was.
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Daarnaast valt er ook nog veel winst te halen in de vervoersmarkt. We willen dat mensen

zich vrij kunnen bewegen en dat goederen niet worden opgehouden. Je ziet dat met 

name Duitsland hier erg zijn eigen beleid wil voeren. Als het tolplan wordt ingevoerd, is 

dat een enorme belemmering. Dat is gelukkig voldoende in beeld nu, maar er moet 

ook actie worden ondernomen. In dat kader zou ook het vervoers- en prijsbeleid van 

steden tegen het licht moeten worden gehouden.

Hoe kan de interne markt verbeterd worden?

Europa moet er voor zorgen dat de interne markt goed werkt, daar is geen twijfel over 

mogelijk; hier komt onze welvaart uit voort. Tegelijkertijd moet de lidstaten ook de ruimte 

worden gegund op een aantal terreinen zoals de gezondheidszorg en het recyclingsbeleid. 

Op Europees niveau zouden we kunnen kijken naar de fi scale regelingen. Er is nu 

 bijvoorbeeld een btw-vrijstelling voor verzekeringsproducten en fi nanciële producten.

Dat werkt belemmerend. We moeten ook goed kijken hoe fi scale regels in de interne 

markt barrières creëren. 

Daarnaast is politieke wil belangrijk, dat hangt hier mee samen. Dit zijn allerlei zaken die 

doorzettingsvermogen en consistentie vergen. Als we er voor willen zorgen dat de 

 Europese economie weer gaat groeien, moet er consistent beleid worden gevoerd.

De zogenoemde nationale koppen moet je daarom niet willen; die doen de interne markt 

geweld aan. Hier ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de nationale parlementen. Als er 

in Europa bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt op het gebied van arbeidswetgeving, 

moeten de parlementen zich hiertoe beperken en de regels goed implementeren. 

 Anders zet dat allerlei mensen op achterstand.

Europese onderzoeksruimte
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EU-lidstaten lopen veel btw-inkomsten mis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau 

in opdracht van de Europese Commissie. Onder meer door bijzondere belastingconstructies 

in andere landen van met name grote bedrijven, zoals ook onlangs weer bleek in de

LuxLeaks aff aire. De gederfde inkomsten worden geschat op 193 miljard euro voor het 

jaar 2011; gelijk aan 1,5 procent van het Europese bruto binnenlands product. Een groot 

bedrag dat, zeker in de huidige moeilijke economische omstandigheden, in de nationale 

begrotingen node wordt gemist.

In Nederland lag de btw-kloof in 2011 op 0,7 procent, ruim onder het Europese gemiddelde 

van 2,1 procent. Ons land doet het daarmee dus goed vergeleken met de andere Europese 

landen. Met name in Oost-Europa lopen landen belastinginkomsten mis: Roemenië, 

Griekenland, Letland en Litouwen hebben procentueel gezien de grootste btw-kloof.

Werkbare oplossingen voor het MKB
Het MKB is de ruggengraat van de Europese economie en werkgelegenheid. Zeker in 

een tijd waarbij we alle zeilen moeten bijzetten voor economische groei en het scheppen 

van werkgelegenheid mogelijk te maken, mogen oplossingen bij de invorderingen niet 

leiden tot extra belastingen voor kleine en middelgrote bedrijven. Daar wil ik me in het

Europees Parlement de komende jaren voor inzetten.

Want precies dat dreigt af en toe toch te gebeuren. Zo hebben webshops en MKB-ers 

met klanten in andere Europese landen het sinds 1 januari 2015 een stuk moeilijker bij

het verkopen van digitale goederen zoals apps en e-books. Mede om te helpen de

bovengenoemde btw-kloof te dichten, wordt voortaan het btw-tarief namelijk berekend

aan de hand van het land waar de koper vandaan komt. De afrekening van de 

4. BTW afdracht en toegang tot kapitaal

Potentieel voordeel: 9 miljard euro
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 omzetbelasting moet ook worden gedaan met de belastingdiensten van die landen. 

Erg ingewikkeld voor kleine ondernemers, zeker zonder standaard ict oplossingen.

Om te voorkomen dat ondernemers zich moeten melden bij de 28 verschillende belasting-

diensten in de EU en zich tevens moeten verdiepen in 28 verschillende soorten wetgeving, 

heeft  Europa echter bepaald dat er een ‘mini-one-stop-shop’ komt, een MOSS.

Dit houdt in dat de ondernemer zich kan blijven melden bij de nationale, Nederlandse 

Belastingdienst voor zijn aangift e omzetbelasting, en dat de Belastingdienst verder 

 zorgdraagt voor de afdrachten naar de EU-landen waar de omzet is behaald. De eigenaar 

van de webshop moet dan wel nog steeds aangeven welk deel van de omzet uit 

welk land komt. Dat betekent wel een hoop extra administratieve rompslomp: je moet 

bijvoorbeeld weten en eenduidig kunnen bewijzen waar een klant woont om het

 correcte btw-percentage te bepalen.

Accountants- en belastingadviseursbedrijf Price Waterhouse Coopers (PWC) adviseert 

daarom tevens de invoering van Europese standaarden op het gebied van factureren, 

waarmee het voldoen aan deze regels voor het MKB werkbaarder wordt.

Heeft  ook u ervaring met  deze nieuwe regelgeving? Laat het ons weten. Zo werken we 

met u aan verbetering!

Regels transparant maken
Zoals hierboven beschreven is het is vooral voor het midden- en kleinbedrijf, zonder een

juridische afdeling, niet eenvoudig om bij te houden welke regels gelden en welke 

 belastingen elders precies moeten worden betaald. Grote bedrijven hebben de middelen 

Btw afdracht en toegang tot kapitaal

BTW-KLOOF PER LAND
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BTW-INKOMSTEN ALS PERCENTAGE BBP IN 2012

0% 3% 6% 9% 12% 15%

Bron: Eurostat

Kroatië: 12,4%

Denemarken: 10,0%

Hongarije: 9,4%

Bulgarije: 9,4%

Zweden: 9,3%

Finland: 9,2%

Cyprus: 8,9%

Estland: 8,7%

Portugal: 8,5%

Roemenië: 8,5%

Slovenië: 8,2%

Oostenrijk: 8,05

Litouwen: 7,7%

Malta: 7,8%

Duitsland: 7,3%

Polen: 7,3%

Verenigd Koninkrijk: 7,3%

België: 7,2%

Tsjechië: 7,2%

Letland: 7,1%

Griekenland: 7,1%

EU-28: 7,1%

Luxemburg: 7,1%

Frankrijk: 7,1%

Nederland: 7,0%

Ierland: 6,2%

Italië: 6,1%

Slowakije: 6,1%

Spanje: 5,5%



52

om dit uit te laten zoeken, maar als je er alleen voor staat zijn de regels in verschillende 

landen moeilijk om allemaal bij te houden. Het wordt kleine bedrijven zo te moeilijk 

gemaakt om van onze de Europese interne markt te profi teren.

Voorlichting en hulp, zoals bij de btw-inning door de genoemde MOSS, zijn erg belangrijk. 

Door midden- en kleinbedrijven wegwijs te maken in de verschillende landen en hun 

verschillende belastingregels, wordt het ook makkelijker voor beginnende ondernemers 

om grensoverschrijdend zaken te doen.

De Europese Unie kan bijvoorbeeld door goede voorlichting helpen het inzicht hierin te 

vergroten. Uw suggesties voor een verdere verbetering zijn van harte welkom.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Onze Europese interne markt is gebaat bij een eerlijke concurrentie tussen zowel grote 

multinationals als het midden- en kleinbedrijf. Iedereen moet zich houden aan dezelfde regels.

Bijzondere afspraken met de verschillende Europese belastingdiensten, waar gerecht-

vaardigd, mogen daarom niet alleen open staan voor multinationals, maar ook voor het 

MKB. Zo zorgen we voor één Europees speelveld met gelijke kansen voor alle bedrijven.

Toegang tot kapitaal verbeteren
Veel ondernemers hebben het aan de lijve ondervonden: sinds het begin van de econo-

mische en fi nanciële crisis houden veel commerciële banken, ondanks een overvloed aan 

goedkoop geld van de Europese Centrale Bank (ECB), de hand op de knip. Ook bedrijven 

met ambitie en plannen om te groeien en mensen aan te nemen krijgen niet of nauwelijks 

geld van de banken. Banken zijn, mede ook vanwege nieuwe eisen zoals Basel III en de

eind vorig jaar afgesloten Europese stresstest voor banken, vooral met zichzelf bezig zijn: 

het ophogen van hun fi nanciële buff ers om gewapend te zijn voor de volgende crisis.

Alternatieve fi nancieringsvormen zijn hard nodig. De EU-landen hebben daarom besloten 

dat de Europese Investeringsbank (EIB) een kapitaalverhoging doorvoert om meer geld 

uit te kunnen lenen. Tussen 2013 en 2015 is de leencapaciteit met € 60 miljard uitgebreid, 

49% meer dan daarvoor. De EIB wil vooral innovatieve MKB-bedrijven fi nancieren. In totaal 

verwacht de EIB op deze manier € 180 miljard aan extra investeringen mogelijk te ma-

ken. Naast de kapitaalverhoging van de EIB en de middelen uit de reguliere begroting van 

de EU wordt momenteel ook het € 315 miljard omvattende groeiplan van de voorzitter

van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, verder uitgewerkt. Ook hier moeten 

innovatieve MKB-bedrijven prioriteit krijgen. Belangrijk is ook de synergiën tussen deze 

inspanningen optimaal te benutten.

Mede door deze maatregelen gaan we oneerlijke concurrentie tegen, versterken we het 

MKB waardoor meer economische groei en werkgelegenheid mogelijk wordt, en houden 

de Europese landen meer over om hun begrotingen op orde te brengen en te investeren.

Btw afdracht en toegang tot kapitaal
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Het Junckerplan dat eind november door de voorzitter  van de Europese Commissie en de 

president van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer, werd gepresenteerd, gaat 

wat doen aan een van de grootste knelpunten in de EU: het gebrek aan investeringen. 

Het plan om minstens € 315 miljard gedurende drie jaar (2015-2017) te investeren om de 

economische groei weer op gang te krijgen en werkgelegenheid te creëren, werkt via 

een combinatie van publieke en private bijdragen. Het tracht een omslag te teweeg te 

brengen in het EU-beleid: meer investeren in plaats van subsidiëren op basis van een 

meer strategisch gebruik van de EU-begroting. Op die manier kan de investeringsquote 

weer gaan stijgen.

Voor het Junckerplan is het ook essentieel om structurele hervormingen door te voeren 

en begrotingsdiscipline te hanteren (deze beleidsmix blijft  essentieel). Het is namelijk 

niet alleen een kwestie van geld. Ook een meer stabiel, business-vriendelijker en een

beter voorspelbaar wetgevingskader, zal positief bijdragen aan het stimuleren van EU 

investeringen.

Het Junckerplan, ook bekend als het Europese Financieringsplan voor Strategische 

 Investering (EFSI), is vooral een instrument om geld beter te besteden. Met deze benadering 

kan het investeringsklimaat verbeteren en worden belemmeringen aangepakt en 

 gecorrigeerd. Een lijst van mogelijke projecten is inmiddels gemaakt om te zien waar de 

knelpunten liggen en waar een grotere bijdrage nodig is. Dit kan bijvoorbeeld ook via 

een betere technische ondersteuning en de ontwikkeling van een investment advisory 

hub voor projectpromotors, investeerders en publieke overheden.

Ben Knapen

Ben Knapen is Permanent Vertegenwoordiger voor 

de Europese Investeringsbank (EIB) in Brussel. Hij was 

eerder staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het 

kabinet-Rutte I, lid van de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar media en 

kwaliteit aan de Radboud Universiteit. Daarvoor was hij 

onder meer hoofdredacteur van NRC Handelsblad, 

directeur voorlichting bij Philips en bestuurder van 

uitgeverij PCM.
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Het EFSI fonds wordt beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB) en wordt mede-

gefi nancierd door de Europese Commissie. De EIB draagt uit haar eigen middelen 

€ 5 miljard bij terwijl de Commissie voor € 16 miljard garant staat. De rationale achter het 

plan is om meer risicovollere en gecompliceerde projecten te ontgrendelen met behulp 

van een gedeelde EU/EIB risicobescherming. Hierdoor kan de EIB leningen aanbieden 

aan projecten die meer risico inhouden. Op die manier worden private investeringen 

gestimuleerd zodat een totale investering van meer dan € 315 miljard haalbaar is.

Het gaat hierbij om investeringen in strategische infrastructuur voor transport, energie 

en innovatie. Projecten dienen een toegevoegde waarde voor de EU te hebben, en 

moeten ook een multiplier eff ect teweeg brengen om andere investeerders aan te 

trekken. Ook dienen ze de komende drie jaar van start te gaan. Geen gemakkelijke 

taak, maar de EIB, die als EU-bank bijna zestig jaar ervaring heeft  op het terrein van 

pan-Europees investeren, staat er klaar voor.

Btw afdracht en toegang tot kapitaal
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Wat is het grootste knelpunt op het gebied van
de Europese Interne Markt voor uw organisatie?

Het pakket van maatregelen dat sinds het uitbreken van de crisis is aangenomen, is 

vooral gericht op het gezond en robuuster maken van de fi nanciële sector. Dat was 

noodzakelijk. Inmiddels is veel van dit werk gedaan, een deel van de maatregelen 

moet nog ingevoerd worden. Het is belangrijk om ook verder te kijken.

De twee belangrijkste knelpunten van de interne markt voor fi nanciële diensten zijn dat 

veel van de maatregelen gericht zijn op het geheel uitbannen van risico’s, en dat lidstaten

met nationale koppen vaak een schepje bovenop Europese richtlijnen doen.

Dit bemoeilijkt voor grensoverschrijdend opererende banken de uitvoering van maatregelen 

en het leidt tot extra kosten. Per land werken onderdelen van regelgeving net anders.

Daardoor is er geen gelijk speelveld. Een geheel risicovrij bankensysteem bestaat bovendien 

niet. Banken zijn er om risico’s in te schatten en zelf te dragen. Het is belangrijk dat er 

ruimte blijft  voor het maken van eigen afwegingen en ondernemerschap.

Wij moeten als bankensector die verantwoordelijkheid herpakken. Banken zijn belangrijke 

fi nanciers van de economie. Ook het verzorgen van een vlekkeloos betalingsverkeer of 

het aannemen van spaargelden zijn kernfuncties. Het regelgevende kader moet zo 

gelijk mogelijk zijn.

Bouke de Vries

Bouke de Vries is Bestuursadviseur Public Aff airs bij 

de  Rabobank. Het Public Aff airs team onderhoudt 

relaties met overheden, regelgevers, toezichthouders 

en met  andere stakeholders van de Rabobank. 

Daarvoor gaf De Vries van 2009 tot 2013 leiding aan 

het onderzoeks team fi nanciële sector van de Kennis en 

Economisch Onderzoek-afdeling van de Rabobank.
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Banken zijn door de crisis noodgedwongen veel met zichzelf bezig geweest, met het 

versterken van de balansen, het bieden van meer transparantie en meer. Nu dat in de 

steigers staat kan er meer aandacht uitgaan naar ondernemerschap, klanten en het 

fi nancieren van groei.

We moeten af van de verhalen over de afvinkcultuur en de angst om fouten te maken. 

Het voldoen aan regels is één, maar uiteindelijk telt wat actoren doen binnen die set 

aan regels. Banken moeten het vertrouwen krijgen om hun werk goed te kunnen doen, 

mits zij aantonen aan de regels te zullen voldoen.

Wat kan de EU doen om snel vooruitgang te boeken op dit gebied?

De bankenunie is een krachtig middel om de stabiliteit van de bankensector te verhogen 

en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de verdere ontwikkeling van een diverse en

 concurrerende bankensector. De bankenunie zal beter dan tot dusver mogelijk was 

laten zien hoe de banken ervoor staan, en daarmee bijdragen aan herstel van vertrouwen. 

Zij zal daarnaast de onderlinge afhankelijkheid tussen nationale banken en hun overheden

verminderen. Alle lof voor dit initiatief.

Twee punten moeten benadrukt worden: het respecteren van verschillen en het vermijden 

van de valkuil om alles te standaardiseren. Er bestaat niet zoiets als één bankenmodel. 

Er zijn naast commerciële banken ook coöperatieve banken, spaarbanken en publieke 

banken.

Deze diversiteit zorgt voor meer stabiliteit en concurrentie. De crisis heeft  de waarde 

van diversiteit goed laten zien. Het ‘originate to distribute’-model van bepaalde banken 

werd populair vanwege de logica dat de markt risico’s het beste kan spreiden en grote 

liquiditeit biedt. Toen ging het mis met het vertrouwen in de onderliggende waarde van

bezittingen, en droogde alle funding op. Dan is het goed dat er andere modellen zijn.

Een derde punt om vooruitgang te boeken is een actief beleid dat innovaties stimuleert.

We kunnen veel bereiken met het stimuleren van ondernemerschap, verbeteren van 

het investeringsklimaat en investeringen in kennisontwikkeling.

Het verstrekken van potjes voor innovatieve ideeën of garanties aan fi nanciers om innovatieve 

bedrijven te fi nancieren draagt daar aan bij, maar is minder doorslaggevend dan deze 

factoren. Een goed idee krijgt wel fi nanciering. Laat de overheid investeren in het creëren 

van voorwaarden voor goed ondernemerschap, economische samenwerking, handel 

en het versterken van regio’s in Europa.

Btw afdracht en toegang tot kapitaal
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Lambert van Nistelrooij

Lambert van Nistelrooij (1953, Nuland) is lid van het Europees Parlement namens EVP/CDA. 

Hij is lid sinds 2004.

Binnen de EVP-Fractie, de grootste politieke groep in het Europees Parlement, coördineert 

hij de standpunten op het gebied van Regionaal Beleid. In deze hoedanigheid werd hij 

in 2011 en 2012 uitgeroepen tot ‘Europarlementslid van het Jaar’ op dit vakgebied.

Nieuw voor Lambert is het lidmaatschap van de parlementscommissie voor Interne Markt 

en Consumentenbescherming.

Voorheen was hij gemeenteraadslid in Nuland, Statenlid en Gedeputeerde in de provincie 

Noord-Brabant.

   

Hij is voorzitter van Knowledge4Innovation (K4I), vicevoorzitter van de Parlementaire 

Intergroep voor ouderenvraagstukken (AGE Intergroep) en van de Parlementaire Intergroep 

voor Stedelijke Aangelegenheden (URBAN Intergroep). In Brussel is hij verder penningmeester 

van de CDA-delegatie en bestuurder van de Europese Internetstichting (EIF). 

In Nederland is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Prisma (dienstverlening aan 

mensen met een handicap) en lid van de Raad van Toezicht van Valkenhof (centrum 

voor verpleging en verzorging Valkenswaard).

Uitreiking ‘Member of the Year Award’ voor Regionaal Beleid
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Ook in gesprek met Lambert van Nistelrooij:

Europees Parlement

ASP 8 E 206

Wiertzstraat 60

B-1047 Brussel

Tel : +32.(0)2.284.74.34

Adres in Nederland:

Molenstraat 17A

5087BM Diessen

lnist@home.nl

Online:

lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu

lambertvannistelrooij.nl

twitter.com/lvnistelrooij

facebook.com/lambert.vannistelrooij

LinkedIn: Europa Dichtbij
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Uitgaven Europa Dichtbij: 

1. Regionaal Beleid Revisited Mei 2004

2. Van Halderberge tot Deurne: Europese Referendumcampagne Juli 2005

3. Making Innovation Visible December 2005

4. Vergrijzing, Kans en Uitdaging  December 2005

5. Handleiding EU Regionaal Beleid in Nederland Augustus 2006

6. Energie is ‘Hot’ December 2006

7. Creatieve Industrie: Recept voor Groei Mei 2007

8.  Wegwijs in een nieuw Regionaal Beleid in Nederland

en de Europese Unie 2008-2013 September 2007

9.  Het platteland in verandering: Bouwstenen voor een

Vernieuwde Aanpak Regionaal Plattelandsbeleid Januari 2008

10. Europa Dichterbij: Focus op Verandering Januari 2008

11. Klimaatverandering: Een zaak van iedereen April 2008

12. A new Regional Policy: Innovative ideas for the post 2013 reform Oktober 2008

13.  Regio’s aan zet - naar een nieuw 

Europees Regionaal Beleid voor Nederland Maart 2009

14.  Europese waarden en normen:

regionale identiteit en interculturele dialoog April 2009

15. Brabanttuin, opmaat naar Culturele Hoofdstad April 2009

16. Energie en klimaat: Naar Kopenhagen...en verder November 2009

17.  Vergrijzing en krimp:

Kansen voor jong en oud in de ‘zilveren economie’ December 2010

18.  Ontwikkelingssamenwerking: 

Nieuwe aanpak voor Europa en Nederland Mei 2011

19. Europese Structuurfondsen 2014-2020: Een toekomstperspectief Oktober 2011

20. Investeren in de regio Januari 2012

21. On the Move  Juli 2012

22. Slimme specialisatie: Europese toppers verbinden  Maart 2013

23. Smart Specialisation Connecting European Top Performers  Juni 2013

24. Biobased Economy: Biobased delta als innovatief supercluster  Augustus 2013

25. Voor groen, groei en banen  September 2013

26. West-Brabant en Zeeland in de Biobased Economy Samen uit de crisis   April 2014

27. Drempels weg. Europese interne markt: volop kansen voor Nederland  januari 2015

NB:  Voor de online versies zie onze website lambertvannistelrooij.nl
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Colofon
Uitgave van Lambert van Nistelrooij, 

lid van de EVP-Fractie in het Europees Parlement

Realisatie ‘Drempels weg’

Procesbegeleiding:   Marijn Verhees, Kees Bos

Vormgeving: Van Beerendonk Communicatie + Creatie

Beeldmateriaal:   Martin Lahousse (EVP), Dirk Hol

Druk:  Drukkerij Damen, Werkendam



Kopen of verkopen in een ander EU-land gaat nog te lastig. Minder dure drempels maken het leven 

makkelijker en voordeliger. Dit boekje werkt aan een betere Europese interne markt voor consumenten 

en bedrijven. Topprioriteit volgens Lambert van Nistelrooij.

Lambert van Nistelrooij lambert.vannistelrooij@ep.europa.eu

+32 (0) 2 28 45 434 http://www.eppgroup.eu/mep/lambert-van-nistelrooij

Europa Dichtbij 
Januari 2015
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