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Geachte leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
In week 48 staat de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
gepland. Hiervoor vraagt FME, dat ruim 2.200 bedrijven vertegenwoordigt, aandacht voor het versterken van 
de internationale positie van de technologische industrie zodat zij maximaal kan bijdragen aan de oplossing van 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen en de Nederlandse concurrentiekracht.  
 
Nederlandse technologiebedrijven zijn wereldspelers en een onmisbare motor van onze economie. Ze leveren 
met een export van 84 miljard euro (bijna de helft van hun jaaromzet van 184 miljard euro) een grote bijdrage 

aan de Nederlandse BBP en banenmarkt1.  Nederlandse technologiebedrijven zijn goed gepositioneerd om tal 

van wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie, agri & food, gebouwde omgeving, zorg en veiligheid 
op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energieopslagsystemen die bijdragen aan de energietransitie in 
Zuid Amerika, het inzetten van digitalisering voor een duurzamere voedselproductie in Noord Amerika en de 
toepassing van Nederlandse technologie in Afrika zodat zij zelf vaccinproductiefaciliteiten kunnen bouwen wat 
de lokale bevolking toegang geeft tot veilige en betaalbare vaccins2. Nederlandse technologiebedrijven hebben 
veel te bieden om lokale en mondiale problemen aan te gaan en om het BBP van Nederland te verhogen. 
 
Deze positie is echter niet meer vanzelfsprekend. Er is meer concurrentie uit het buitenland en een toename in 
protectionistise maatregelen. Daarom vragen wij uw aandacht voor de volgende speerpunten:  
1. Vergemakkelijk het verzilveren van kansen op wereldmarkten, met name voor de middelgrote en kleine 

industrie (mki) door: 

a. Een integrale benadering van de Sustainable Development Goals (SDGs); 

b. Verbetering van de toegankelijkheid van het instrumentarium voor de mki door publicatie van 

SDG-challenges; 

c. Modernisering van het instrumentarium met een bilateraal innovatie- en handelsinstrument. 

2. Vergroot onze weerbaarheid tegen de extraterritoriale werking van nieuwe Amerikaanse 

exportcontrolewetgeving door bij de EU aan te dringen op gezamenlijke weerstand tegen de Export 

Control Reform Act (ECRA). 

Er is een wereld te winnen. Maar willen we kansen kunnen pakken op wereldmarkten, in het bijzonder voor 
de mki en om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, dan zijn de volgende drie acties noodzakelijk: 
 
a. Wij moeten de Sustainable Development Goals op integrale wijze benaderen 

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN, die een logisch startpunt voor beleid zijn, worden in het 

bijbehorend instrumentarium direct gelinkt aan ontwikkelingslanden. Hierdoor zijn handelsinstrumenten zoals 

de SDG Partnerschap faciliteit (SDGP) enkel beschikbaar voor ontwikkelingslanden. Hierdoor missen wij kansen 

om oplossingen vanuit de Nederlandse technologische industrie in te zetten voor SDG-uitdagingen in 

ontwikkelde landen. Denk bijvoorbeeld aan de reductie van CO2 uitstoot in Duitsland.  

 
1 CBS Statline (2019) 
2 https://www.fme.nl/nl/leden/gea-refrigeration-netherlands-nv-7/technologie%C3%ABn-mondiale-vaccinproductie 

https://www.fme.nl/nl/leden/gea-refrigeration-netherlands-nv-7/technologie%C3%ABn-mondiale-vaccinproductie


 

Verduurzaming in Duitsland: In 2020 wil Duitsland dat er 1 miljoen elektrische auto’s op de Duitse wegen 
rondrijden. De afgelopen jaren zijn Nederlandse bedrijven uitgegroeid tot absolute koplopers op het gebied 
van elektrisch laden van auto’s en elektrisch vervoer. Nederland heeft bijvoorbeeld het hoogste aantal 
(semi)publieke laadpunten van Europa3. Er liggen daarom voor Nederland veel kansen rondom elektrisch 
vervoer, denk bijvoorbeeld aan de laadpaaloplossingen van Engie.  

  

Door de SDGs enkel in relatie tot ontwikkelingslanden te benaderen, krijgen de mogelijkheden voor bedrijven 

om bij te dragen aan de oplossing van SDGs in meer ontwikkelde landen geen aandacht. Dit is een gemiste 

kans, des te meer omdat tegelijkertijd beoogd wordt om de middelgrote en kleine industrie (mki) beter te 

ondersteunen. Voor hen is de stap om buiten Europa actief te worden al groot, laat staan dat ze snel 

activiteiten in een ontwikkelingsland overwegen.  

FME pleit voor een integrale benadering van de SDGs waarbij naast stimulering van de oplossing van SDGs in 
ontwikkelingslanden ook het benutten van kansen in ontwikkelde markten via het instrumentarium voldoende 
gestimuleerd wordt, bijv. door meer instrumenten zoals de SDG Partnerschap faciliteit (SDGP) voor ontwikkelde 
landen, zoals Duitsland in bovengenoemde voorbeeld, open te stellen.  
 
b. Verbetering van de toegankelijkheid van het instrumentarium voor het mki door publicatie van SDG-

challenges 

Eén van de grootste knelpunten bij het internationaal zakendoen voor de middelgrote en kleine industrie (mki) 
is dat zij onvoldoende kennis, tijd en mankracht binnen het eigen bedrijf hebben om internationale kansen te 
verzilveren.4 Hoewel zij met hun kennis, ervaring en technologie oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken hebben, is het voor hen moeilijk in te schatten hoe deze een mogelijke oplossing kan bieden voor 
een SDG-vraagstuk in een ander land. Door deze knelpunten in de verkennings- en startfase zien wij dat zij het 
exportfinancieringsinstrumentarium te weinig benutten. 

 
FME werkt eraan mki-bedrijven hierin zo goed mogelijk te ondersteunen door bedrijven voor te lichten en van 
individueel advies te voorzien. Echter blijven er nog kansen liggen omdat een deel van de kennis lokaal 
geworven moet worden. Het postennetwerk speelt hierbij een cruciale rol. Om deze rol optimaal in te vullen 
vragen wij het postennetwerk meer kansen te identificeren en zichtbaar te maken voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Dit zou kunnen door ‘SDG Challenges’ te publiceren, waarin per land of regio specifieke opgaven 
voor mki-bedrijven staan waar zij op in kunnen schrijven. Winnende deelnemers moeten vervolgens worden 
uitgenodigd voor een factfinding missie en daarna gefaciliteerd worden met het bestaande instrumentarium. 

 
Voorbeeld: Een ambassade herkent een (SDG-)uitdaging, bijvoorbeeld waterzuivering in Uganda en publiceert 
deze. Organisaties als FME helpen om de uitdaging te communiceren richting ondernemers. Kansrijke 
deelnemers worden vervolgens uitgenodigd om te onderzoeken of hun oplossing aansluit op het lokale 
probleem (factfinding missie) en worden hierbij geadviseerd over de bestaande financieringsmiddelen. 
 
FME pleit voor betere ondersteuning voor het mki bij het spotten en onderzoeken van internationale kansen om 
een brug te slaan naar het exportfinancieringsinstrumentarium. Dit kan door het publiceren van SDG-challenges 
als onderdeel van de wereldwijde algemene ondersteuning door het postennetwerk. Wij vragen de minister om 
met een pilot ‘SDG challenges’ te starten om een brug te slaan tussen lokale uitdagingen en mki-bedrijven. 
 
c. Modernisering van het instrumentarium met een bilateraal innovatie- en handelsinstrument 

Internationaal is er een verschuiving in verdienmodellen gaande. Waar vroeger veel ‘producten’ werden 
geëxporteerd, zien wij nu nieuwe verdienmodellen verschijnen. Voorbeelden zijn leaseconstructies of 
geïntegreerde contracten waarin geen product maar een dienst geleverd wordt: van diagnostische capaciteit in 
een ziekenhuis tot gemeentelijke waterzuivering of irrigatiecapaciteit in de landbouw. Daarmee wordt de klant 

 
3 RVO: Verzilvering verdien potentieel elektrisch vervoer (okt 2019). 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/10/Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20elektrisch%20vervoer%202017-
2019.pdf 
4 FME Ondernemersonderzoek 2018 



 

ontzorgd en hoeft deze geen grote investering te doen. Internationaal groeit de vraag naar dit type oplossing, 
zeker in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Wij zien nu dat bedrijven samen met de klant (bedrijf of 
buitenlandse overheid) kijken naar de beste oplossing. Voor Nederlandse bedrijven bieden deze 
verdienmodellen ook grote kansen. Nederland is als een van de meest innovatieve landen ter wereld en meest 
concurrerend land uit Europa goed gepositioneerd om hier vruchten van te plukken. Denk bijvoorbeeld aan de 
samenwerking tussen Indiase en Nederlandse bedrijven en organisaties die is ontstaan tijdens de recente 
handelsmissie naar India. Dit is niet alleen goed voor de Nederlandse economie, maar helpt India ook bij 
duurzame ontwikkeling (SDGs) en het aanpakken van grote, actuele problemen als luchtvervuiling in de 
dichtbevolkte steden.  
 
Deze verandering vraagt om een slimme aanpak en een eigentijdse instrumenten om onze concurrentiepositie 
te verbeteren. Dit soort innovatietrajecten zijn steeds vaker een internationaal proces en niet eenvoudig, zeker 
niet voor mki-bedrijven. Om dit op effectieve wijze te doen moeten er bilaterale netwerken opgezet worden. 
Dit vergt een lange termijn aanpak gericht op specifiek toegewijde, onafhankelijke coördinatie en aanjagen van 
community building aan weerszijden. Het ontbreekt bedrijven echter aan middelen om dit te financieren. De 
return on investment is te ver weg. Steun van de overheid bij het opzetten en uitvoeren van internationale 
innovatieprojecten en –programma’s is daarom onmisbaar.  

 
Op dit moment bestaat er geen Nederlands instrument dat specifiek als doel heeft om bilaterale innovatie EN 
handelssamenwerking te ondersteunen. Daarom moeten nu andere financieringsbronnen worden 
aangeboord.5 Deze instrumenten zijn echter niet (goed) geschikt voor dit soort moderne bilaterale 
innovatiesamenwerking, bijvoorbeeld omdat ze slechts beschikbaar zijn voor een deel van een 
samenwerkingstraject of project en niet ingezet mogen worden voor de coördinatie en aanjaagfunctie. De vele 
aanvragen leveren niet alleen flinke administratieve last op, ook kost dit geld dat niet direct ten goede komt 
aan het innovatiepartnership zelf. In het ergste geval komen projecten niet van de grond omdat het niet lukt 
om funding van het partnerland te matchen. 

 
Als we het Nederlandse bedrijfsleven meer mogelijkheden willen geven bij het oplossen van grote mondiale 
uitdagingen, is intensievere internationale verbinding onmisbaar. FME pleit daarom voor een bilateraal 
innovatie- en handelsinstrument van 50 miljoen euro per jaar voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. 
Bij de keuze voor een revolverend model kan een deel hiervan terugvloeien om volgende initiatieven mogelijk 
te maken. Zie in de bijlage ons specifieke voorstel hiervoor. 

 
FME vraagt uw commissie bij de minister erop aan te dringen om samen met haar collega van het Ministerie 
van EZK te bekijken hoe het innovatiebeleidsinstrumentarium of handelsinstrumentarium uitgebreid kan 
worden met een stimuleringsregeling voor bilaterale innovatie- en handelssamenwerking. 
 
2) Vergroot Europese tegendruk tegen de extraterritoriale werking van nieuwe Amerikaanse 

exportcontrolewetgeving (ECRA): 

De intense geopolitieke dynamiek en verdere vervlechting van technologie, economie en nationale veiligheid 
van deze tijd maken urgente stappen van Nederland en Europa om zich weerbaar te kunnen opstellen tegen 
andere machtsblokken in de wereld noodzakelijk. Hier vragen we specifiek aandacht voor het aandringen bij de 
EU op Europese tegendruk inzake de Amerikaanse Export Control Reform Act (ECRA). Vanwege zorgen over het 
verlies van economische voorsprong en een groeiende verstrengeling van ICT en veiligheid (denk aan 
mogelijkheden op het gebied van super computing en quantum communicatie) wil de Amerikaanse regering 
meer grip krijgen op de mondiale ICT supply chains en de export van emerging technologies. Daarom heeft de 
regering-Trump in 2018 wetgeving doorgevoerd (ECRA) die nationale export control-regelgeving hervormt, 
maar vanwege extraterritoriale werking ook buitenlandse bedrijven treft.  
 

 
5 Europese instrumenten voor innovatiesamenwerking zijn er ook, maar niet ‘MKI-vriendelijk’: MKI geeft aan dat kennisinstellingen 

domineren, de instrumenten veelal te bureaucratisch zijn opgezet en hierdoor het hele proces te langzaam gaat en te lang duurt. 



 

FME begrijpt in algemene zin de Amerikaanse wens om de export van emerging en foundational technologies 
onder controle te willen brengen, maar de huidige ‘Alleingang’ heeft disruptieve gevolgen, o.a.:6 
-  is het schadelijk voor het open innovatiemodel in de wereld en kan een ontkoppeling van globale 

waardeketens in de hand werken; 

- ondergraaft het bestaande export control regimes en maakt de internationale export-omgeving nodeloos 

complex en mogelijk disfunctioneel, bijvoorbeeld door het ontstaan van lange wachttijden voor licenties; 

- is er het risico op represailles vanuit derde landen voor bedrijven die zich aan unilaterale regelgeving 

houden en daardoor leveringen niet kunnen doen; 

- wordt de eigen innovatiekracht en snelheid geremd doordat exportinkomsten teruglopen, terwijl deze 

inkomsten in bijvoorbeeld de Amerikaanse halfgeleiderindustrie voor een vijfde worden geherinvesteerd 

in R&D. 

Vanwege bovenstaande risico’s bepleit FME met klem om de zorgen van de technologische industrie over ECRA 
via de Europese Commissie over te brengen aan de Amerikaanse regering en zo in overleg te treden over een 
multilaterale oplossingsrichting. Idealiter worden ook China en andere Aziatische tech-machten zoals Japan en 
Zuid-Korea bij deze gesprekken betrokken. 
 
De komende jaren liggen er veel kansen voor de technologische industrie bij de export. Om die kansen te 
grijpen moeten we continu het handelsbeleid blijven verbeteren. Maar dit kunnen wij niet alleen. Dit eist 
aandacht van alle partners in het kabinet.  
 
Wij vragen u daarom bovenstaande punten te betrekken in de behandeling van de Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking begroting van 2020. Ik ben graag bereid de voorstellen nader toe te lichten. Laten 
we vooral ook kijken hoe we in gezamenlijkheid verder op kunnen trekken. Mochten er naar aanleiding hiervan 
vragen zijn, kunt u contact opnemen met Marline Kester, via marline.kester@fme.nl of 06 27346611. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink 
Voorzitter 
 

 

 
6 Zie onze brief voor het Rondetafelgesprek Nederland-China op 9 september en het Notaoverleg Beleidsnotitie 

Nederland-China op 30 september 2019 voor een complete analyse 
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https://www.fme.nl/sites/default/files/documenten/FME-brief%20nota-overleg%20Nederland-China.pdf

