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Geachte leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
 
Het nieuwe kabinet heeft een aantal beleidsvoornemens op het gebied van buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking die onze steun hebben, waaronder de voortzetting van de IMVO 
convenanten en de continuering van Invest-NL. In verband met de plenaire behandeling van de 
begroting BHOS voor 2018 in week 47 vragen wij uw aandacht voor de knelpunten bij export en het 
versterken van handelsbevordering voor de technologische industrie. 

 

Een korte introductie:  
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn technostarters, 
handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de 
sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De 
gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt 82 miljard en zij exporteren voor 47 miljard. Daarmee 
realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn ook 60 
brancheverenigingen aangesloten. 
 
 
1. Aanpakken van knelpunten bij export 
 
De bij FME aangesloten bedrijven halen gemiddeld meer dan de helft van hun omzet uit het 
buitenland en zijn actief in gemiddeld meer dan twintig landen. Hun performance is dus in grote 
mate afhankelijk van hun internationale activiteiten. Daardoor zijn zij extra gevoelig voor 
veranderingen en onzekerheden in de wereld die onze internationale concurrentiepositie 
beïnvloeden. Dit geldt nog sterker voor het midden- en kleinbedrijf, een grote meerderheid van de 
FME-leden.  
 
Om de technologische industrie te steunen in het realiseren van de internationale ambities is 
ambitieus en proactief handelsbeleid nodig. Dit beleid moet gericht zijn op het wegnemen van 
handelsbelemmeringen en uitgaan van een gelijk speelveld. Dit geldt niet alleen voor handel met 
andere continenten maar heeft - zeker gezien de aanstaande terugtrekking van het V.K. uit de E.U. - 
ook betrekking op een goed functionerende Europese markt.  
 
FME vraagt meer aandacht voor de exportbelangen van de Nederlandse technologische industrie bij 
de inzet op moderne handelsakkoorden:  
 



 

 Hierbij is het belangrijk oog te houden voor het wegnemen van technische handelsbarrières 
(zoals verschillen in eisen t.a.v. normen en standaarden en bureaucratische 
douaneprocedures) en wederkerige toegankelijkheid tot overheidsaanbestedingen.  

 Verder is het belangrijk ervoor te waken dat de spelregels voor bedrijven in elk land hetzelfde 
zijn. Dit geldt nu specifiek voor het nieuwe handelsverdrag met het V.K. Door de Brexit 
dreigen knelpunten te ontstaan bij de handel met de Britten, de derde handelspartner van de 
technologische industrie. Het is cruciaal dat er na de uittreding van het V.K. in maart 2019 
een overgangsfase komt in aanloop naar het uiteindelijke handelsverdrag die de huidige 
situatie met één interne markt zo dicht mogelijk benadert.  

 

2. Versterken handelsbevordering 

Voor de borging en verbetering van onze internationale concurrentiepositie in dynamische en 
onzekere tijden zijn niet alleen ambitieuze en moderne handelsverdragen nodig. Ook professionele 
handelsbevordering ter ondersteuning van het internationaal opererend bedrijfsleven is essentieel.  
Nu is de uitvoering van de Nederlandse handelsbevordering nog versnipperd en te weinig gebaseerd 
op vraagsturing van het bedrijfsleven. Met de oprichting van de Stichting NL International Business 
en de toekenning van aanvullende middelen om de publieke inzet binnen de publiekprivate 
handelsbevordering te versterken zijn goede eerste stappen gezet om dit aan te pakken. Het is nu 
wel zaak dat er vaart achter gezet wordt. De verdere uitrol en implementatie moet in optimale 
afstemming tussen publieke en private sector plaatsvinden en aansluiten bij de noden van de 
bedrijven. 
 
Naast de versterkte publiekprivate samenwerking is ook een verhoging van het budget voor het 
postennetwerk aangekondigd. Dit is positief, vooral gezien de bezuinigingen uit eerdere 
kabinetsperiodes met als gevolg verminderde doeltreffendheid van de posten1 en het achterlopen op 
buurlanden ten aanzien van de inzet van diplomatie voor internationalisering van technologie en 
innovatie2. Het is belangrijk dat de investeringen in het postennetwerk zo worden ingezet dat deze 
nadelige gevolgen worden teruggedraaid. Om dit te bereiken zijn gerichte investeringen in 
economische diplomatie nodig die uitgaan van een gefocuste meerjarige programmatische aanpak. 
 
FME vraagt om een strategische, integrale, vraaggerichte en toegankelijke benadering van 
handelsbevordering die aansluit op de behoeften van de ondernemer. Dit vergt: 
 

 Strakker georganiseerde missies met diepgaande inhoudelijke programma’s die aansluiten bij 
de noden van bedrijven en onderdeel zijn van een meerjarige programmatische aanpak  

 Meer proactieve diplomaten die op basis van de behoeften van de Nederlandse bedrijven en 
vanuit een gedragen strategie kansen voor de sector herkennen, doorgeven en bedrijven 
faciliteren bij de verzilvering hiervan 

 Betere uitwisseling en samenwerking tussen het bedrijfsleven en de posten. 

 
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. FME wil graag, net als de 

                                                
1 AIV (2017), BRIEFADVIES DE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND IN DE WERELD No. 32, mei 2017 
2 AWTI (2017) Advies: WTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie 



 

afgelopen jaren, bijdragen aan de verdere invulling van het handelsbeleid, bijvoorbeeld door 
ervaringen uit de praktijk inzichtelijk te maken.  
 
Graag verzoeken wij u de voorliggende punten te betrekken bij de behandeling van deze begroting. 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lianne Raap, 
Public Affairs adviseur van FME, via lianne.raap@fme.nl of 06 44890798. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
FME 
 

 
 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter  


