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Kabinet pokert met 
verdienvermogen
De Nederlandse economie staat op een digitaal kruispunt, de geopolitieke spanningen nemen 
toe en voor de technologische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen wordt gekeken 
naar de industrie. Er is een grote urgentie, maar het kabinet blijft treuzelen met een broodnodig 
investeringsoffensief waarmee Nederland voorop kan lopen in de vierde industriële revolutie.

Het kabinet onderkent inmiddels wel het belang van technologie en innovatie en onderzoekt  
de mogelijkheden van een investeringsfonds, maar uit deze Miljoenennota blijkt niet dat  
de regering van plan is de daad bij het woord te voegen. En daarmee dreigen we aan 
concurrentiekracht in te boeten. Nederland is recent gedááld op de internationale Innovation 
Index. Er is dan ook alle reden om de ambities fors te verhogen. Investeringen in 
sleuteltechnologieën zoals fotonica, robotica, quantum, advanced computing en kunstmatige 
intelligentie bepalen hoe concurrerend wij straks zijn. 

China maakt een snelle ontwikkeling door en zet vol in op baanbrekende technologieën die het 
hart vormen van het verdienvermogen van de toekomst. Tegelijkertijd zetten ook de Verenigde 
Staten alle zeilen bij om met strategische meerjarenplannen een hightech maakindustrie op te 
bouwen en de slag om een nieuwe generatie sleuteltechnologieën te winnen. In Europa wordt 
ondertussen een fel debat gevoerd over een nieuw industriebeleid en het creëren van 
kampioenen die de concurrentie aankunnen met de wereldspelers. Landen zoals Duitsland en 
Frankrijk maken miljardenbudgetten vrij voor Artificial Intelligence. De opgave is dus duidelijk: 
we moeten echt harder gaan lopen, het liefst een sprint trekken, om de internationale 
concurrentiestrijd aan te kunnen en productie naar Nederland te halen of hier te houden.  
Smart Industry innovaties moeten versneld worden doorgevoerd en we moeten investeren  
in mensgerichte technologieën die de arbeidsproductiviteit verhogen. 

Zowel de staatssecretaris áls de minister moeten van innovatiebeleid absolute topprioriteit 
maken de rest van deze kabinetsperiode. Dat houdt meer in dan praten over de inrichting van 
een toekomstfonds waarvan de uitvoering, zoals het er nu naar uitziet, aan het volgende kabinet 
wordt overgelaten. Door dit gebrek aan urgentie pokert de regering met ons verdienvermogen. 
Nederland heeft een goede hand, maar de grote spelers aan tafel verhogen hun inzet en wie 
niet meespeelt verdwijnt op termijn van tafel!

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME
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Zand in de motor van de internationale economie 
De rekenmeesters van het CPB associëren de teruglopende groei met ‘ongure wind uit het buiten-
land’. Ze verwijzen naar de handelsoorlog tussen China en de VS, de Brexit, de politieke ontwikkelin-
gen in Italië en de instabiele situatie tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit heeft de afgelopen maanden  
al geresulteerd in een scherpe toename van de handelsonzekerheid (bron: IMF) en de wereldhandel  
is als gevolg daarvan afgenomen (bron: CPB). De geraamde exportgroei van Nederlandse goederen 
loopt daarom terug van 3,1% in 2018 naar -0,4% dit jaar. Ook in 2020 blijft de verwachte exportgroei 
laag in vergelijking met eerdere jaren. 
 
Industrie in zwaar weer 
De vooruitzichten voor de industrie zijn minder gunstig dan voor de gehele economie, omdat de 
 industrie relatief gevoelig is voor internationale ontwikkelingen. De industrie kent een hoge export-
intensiteit en is daarom blootgesteld aan economische schokken buiten de landsgrenzen. De produc-
tie in de industrie is dan ook gedaald met gemiddeld 0,75% in de eerste helft van 2019 ten opzichte 
van het jaar ervoor, terwijl de Nederlandse economie nog wel groeide (bron: CBS). Die groei van de 
economie is vooral gedragen door de binnenlandse bestedingen, terwijl de industrie juist lijdt onder 
vraaguitval in het buitenland. 

De economie is aan het afkoelen na de hoogconjunctuur van 2018, maar het  

CPB  verwacht desalniettemin een groei van 1,8% en 1,5% in, respectievelijk,  

2019 en 2020. Hoewel de groei terugloopt, is de raming opvallend positief in  

de wetenschap dat de grote economieën van buurlanden Duitsland en Engeland 

afgelopen kwartaal nog negatieve groeicijfers noteerden. Het CPB voorspelt dat 

die dynamiek volgend jaar (nog) niet naar Nederland overslaat.  

Economisch beeld

Hoogtepunt voorbij, maar 
 algemeen beeld wel positief

  Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)
  Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %)
  Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)
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De gevaren zijn van politieke aard 
De gevaren voor de Nederlandse economie zijn in oorsprong van politieke aard en daarom zijn de 
ramingen voor 2020 extra onzeker. De Brexit, het Amerikaans handelsbeleid en de kabinetsperikelen 
in Italië zijn van origine bestuurlijke conflicten, die een uitstralingseffect op de economie hebben.  
De teruglopende groei reflecteert daarom ook niet een inherente zwakte in onze economie  
(zoals wel het geval was in de financiële sector in 2008). De uitkomst van, bijvoorbeeld, de Brexit- 
onderhandelingen, zijn niet te voorspellen, maar bepaalt wel in sterke mate de groeivoet van de 
economie in 2020. 
 
Aanhoudende krapte op arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt is krap en blijft dat ook in 2020, waardoor reële lonen en de koopkracht stijgen.  
De werkloosheid komt dit jaar uit op slechts 3,4%. Volgend jaar zal de werkgelegenheidsgroei 
wat  afnemen, waardoor de werkloosheid voor het eerst in jaren weer licht zal stijgen naar 3,6%.  
De krapte houdt dus aan. Reële lonen reageren daarop en zowel in 2019 als 2020 zal de (statische) 
koopkracht (van het mediaan inkomen) met 1,2% toenemen.  
 
Zorgen om lage arbeidsproductiviteitsgroei 
Omdat de werkgelegenheidsgroei in 2019 iets hoger ligt dan de economische groei, daalt de 
 arbeidsproductiviteit licht. In 2020 is het andersom, dan neemt de arbeidsproductiviteit weer wat 
toe. Desalniettemin zien we over de lange termijn een dalende trend van arbeidsproductiviteitsgroei. 
Dat is een bron van zorgen en vraagt om aandacht. Op de lange termijn is productiviteitsgroei 
 namelijk de motor van economische groei. 
 

Innovatie stimuleren 
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn noodzakelijk voor innovatie. Ons verdienvermogen  
zit in de capaciteit om de productiviteit door middel van innovatie te verhogen, dus daar moeten  
we prioriteit aan geven. De vierde industriële revolutie vereist een investeringsoffensief, maar  
Nederland is recent gedaald op de internationale Innovation Index. Er is alle reden om de ambities 
fors te verhogen. Een sterke economie van de toekomst innoveert nu. Investeringen in sleuteltechno-
logieën zoals fotonica, robotica, quantum, advanced computing en kunstmatige intelligentie bepalen 
hoe concurrerend wij straks zijn. 
 
Bijna de helft van alle investeringen in Artificial Intelligence vindt op dit moment plaats in China  
en ook andere landen zoals de VS, Duitsland en Frankrijk maken miljardenbudgetten vrij. De opgave  
is duidelijk: we moeten echt harder gaan lopen om de internationale concurrentiestrijd aan te  
kunnen en productie naar Nederland te halen of hier te houden. Smart Industry innovaties moeten  
versneld worden doorgevoerd en we moeten investeren in mensgerichte technologieën die de  
arbeidsproductiviteit verhogen. 
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Smart Industry

Digitalisering en de opkomst van sleuteltechnologieën veranderen de industrie en samen

leving radicaal, leiden tot nieuwe businessmodellen en bieden innovatieve oplossingen voor 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken. FME wil daarom dat de Nederlandse industrie 

wereldwijd competitief blijft en dat het kabinet grootschalig investeert in sleuteltechnologie-

en. Zo wordt het groeivermogen van de toekomst gecreëerd. In dit kader is ook cyberveilig-

heid een cruciale randvoorwaarde. FME wil dat Nederland in 2021 het best verbonden 

 digitale productienetwerk van de wereld heeft. Het kabinet onderkent het belang van  

deze ambities, maar investeert onvoldoende om dit ook waar te maken. De ambities in de 

Miljoenennota, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie, zijn een goede  

eerste stap, maar onvoldoende om het verschil te maken en op mondiaal niveau koploper  

te zijn. FME roept het kabinet op haast te maken met het investeringsfonds en meer vaart te 

maken met onze digitale toekomst.



De Nederlandse economie staat op een digitaal kruispunt, 
de geopolitieke spanningen nemen toe en voor technologi-
sche antwoorden op maatschappelijke uitdagingen wordt 
gekeken naar de industrie. De urgentie is groot, maar toch 
blijft het kabinet treuzelen met een broodnodig investe-
ringsoffensief op technologie en innovatie.

Het is een goede zaak dat het kabinet € 10 miljoen extra 
investeert in sleuteltechnologieën zoals fotonica en quan-
tum en de opzet van een investeringsfonds onderzoekt, 
maar op korte termijn blijven serieuze en structurele 
 investeringen uit. Door dit gebrek aan urgentie pokert  
het kabinet met ons verdienvermogen. FME wil dat het 
innovatiebudget doorgroeit met € 1,3 miljard per jaar. Wel 
is het positief dat het kabinet in haar beleid meer nadruk 
legt op start-ups en scale-ups. 

Daarnaast moet ook het bestaande fiscale innovatie-instru-
mentarium, dat zowel het mki als het grootbedrijf stimu-
leert, worden versterkt. Het is positief dat de WBSO wordt 
gecontinueerd en dat op korte termijn een voorstel wordt 
verwacht om de parameters in de regeling te stabiliseren. 
Ook is het goed dat het ministerie van EZK een aantal onaf-
hankelijke experts wil laten kijken naar de ICT-definities in 
de WBSO. Ook blijft FME benadrukken dat de PPS-toeslag 
moet worden verhoogd naar 50% en zijn we bezorgd over 
het te krappe ruimtevaartbudget voor de optionele 
ESA-programma’s. Het European Space Research Estec and 
Technology Centre (ESTEC) is de grootste locatie en het 
technische hart van ESA. Deze kraamkamer van Europese 
ruimtevaartactiviteit is gevestigd in Nederland.

De verhoging van het tarief in de Innovatiebox van 7% naar 
9% is een verkeerd signaal.
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Innovatie 

Meer ambitie vereist
Het kabinet erkent dat technologie en innovatie cruciaal zijn voor het versterken van onze concur-

rentiekracht, maar laat na om serieus te investeren.  

Wij zijn positief over:
•  Onderzoek naar een investeringsfonds met focus op 

groeivermogen en technologie.
•  Continuering van de WBSO en stabilisering van de 

PPS-toeslag.
•  Verdere uitwerking van het missie gedreven 

 innovatiebeleid en specifieke aandacht voor 
 start-ups en scale-ups (€ 65 miljoen voor vier jaar).

Wij zijn kritisch over:
•  Geen boter bij de vis: FME mist een ambitieus 

 investeringsoffensief op innovatie.
•  Verhoging van het tarief in de Innovatiebox van  

7% naar 9% per 2021. 
•  Een te krap ruimtevaartbudget, met name  

voor de optionele European Space Agency (ESA)- 
programma’s.



Het kabinet bouwt verder op de ambities uit de 
 Nederlandse Digitaliseringsstrategie, maar pakt in  
2020 niet door met extra financiering. FME vindt dat we 
moeten versnellen om bij de digitale koplopers te horen. 
Digitale technologieën zoals AI bieden grote kansen voor 
de toekomstige welvaart en het welzijn in Nederland. Het 
 kabinet steunt de Smart Industry Implementatieagenda 
2018-2021. Financier daarbij structureel het Smart Industry 
Programma als accelerator om de digitalisering in de 
 technologische industrie te versnellen en daarmee de 
 concurrentiepositie te vergroten. Alleen dan kan  
Nederland in 2021 het meest flexibele en digitaal 
 verbonden productienetwerk van Europa hebben. 

Stel daarnaast zo snel mogelijk een budget voor AI 
 beschikbaar om de kansen te grijpen, zodat Nederland  
een internationale positie kan claimen op AI gebied. 
 Economische spionage en cyberincidenten zijn een 
 toenemende bedreiging voor de industrie. Geopolitieke 
ontwikkelingen en cyberincidenten bewijzen dat cyber-
security een cruciale randvoorwaarde is om veilig zaken  
te doen en om maatschappelijke onrust te voorkomen.  
Het is belangrijk dat we blijven samenwerken en investeren 
in cybersecurity binnen vitale én niet-vitale sectoren. De 
lancering van het Cyber Weerbaarheid Centrum Brainport 
is hiervan een ‘best practice’. 
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Digitalisering en cybersecurity 

Bouw verder aan digitalisering  
en cybersecurity
De digitale transitie heeft een enorme impact op de samenleving en economie.  

Het kabinet moet meer stappen maken met Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity.

Wij zijn positief over:
•  De erkenning van de Smart Industry Implementatie-

agenda 2018-2021. 
•  Over de uitbreiding van capaciteiten van de MIVD en 

AIVD met € 29 miljoen.
•  Vergroting van de digitale weerbaarheid voor 

 bedrijven binnen de niet-vitale sector door het 
voortzetten van de subsidie en de activiteiten  
binnen het Digital Trust Center.

Wij zijn kritisch over:
•  Het ontbreken van substantiële en meerjarige 

 financiering voor Smart Industry.
•  Helaas stelt de overheid geen structurele financie-

ring voor AI beschikbaar in de begroting van 2020.
•  Cybersecurity staat hoog op de agenda van de vitale 

sectoren. Zorg ervoor dat de informatiedeling over 
cyberdreigingen ook beschikbaar is voor niet-vitale 
sectoren.
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Het tekort aan arbeidskrachten remt ons groeivermogen én onze mogelijkheden om maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken. Door de hoge arbeidsproductiviteit en de technologische vernieuwingen 

dragen onze bedrijven bij aan een hogere welvaart en welzijn. Het kabinet móét daarom investeren in 

de beroepsbevolking. Een leven lang ontwikkelen is daarvoor essentieel. De middelen die de overheid 

hiervoor beschikbaar stelt via onder andere het STAPbudget (stimulans van de arbeidsmarktpositie)  

zijn versnipperd en onvoldoende. De overheid verdeelt geld ten gunste van de technische universiteiten, 

waarmee zo snel mogelijk een einde moet komen aan numeri fixi bij technische opleidingen. Maar meer 

middelen zijn nodig voor een duurzame oplossing. De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt in werking. 

Deze maatregel is gericht op het verbeteren van de balans op de arbeidsmarkt. Hiermee pakt het  

kabinet het verschil in kosten en bescherming van flexibele en vaste contracten aan. Een vast contract 

wordt minder risicovol voor de ondernemer terwijl medewerkers met een flexibel contract meer  

zekerheden krijgen.

Smart Working
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We zijn blij dat de subsidie praktijkleren beschikbaar blijft. 
Tegelijk hebben we een kritische noot. BBL is een belangrijk 
instrument om meer vakmensen in Nederland op te leiden. 
BBL-opleidingen helpen de verwachte tekorten aan 
 vakmensen te bestrijden. Onlangs is berekend dat de 
 maatschappelijke baten van de BBL zeer fors zijn. Daarom 
verwachten we juist een investering in de BBL in plaats van 
de langzame teruggang die we nu zien. 

We vinden het positief dat de uitkomsten van de 
 Commissie van Rijn zijn overgenomen en dat er bij de 
 verdeling van gelden in het hoger onderwijs structureel 
rekening wordt gehouden met het aandeel techniek-
studenten. Meer techniekstudenten, betekent vanaf  
2020 meer geld. Dit is een stap in de juiste richting om 
numeri fixi op technische opleidingen op te heffen.  
Om alle problemen in het technisch onderwijs op te  
lossen zijn echter nog meer investeringen nodig.

FME pleit al geruime tijd voor een fiscale maatregel van  
€ 5 miljoen om bedrijven tegemoet te komen voor het 
inzetten van hun medewerkers in het onderwijs (de  
zogenoemde hybride docenten). Het is een gemiste kans 
om dit nu niet op te nemen. Hierdoor dreigt de gewenste 
samenwerking in de onderwijspraktijk tussen onderwijs  
en bedrijfsleven onvoldoende tot stand te komen.

Bij de start van het Techniekpact heeft de overheid geïn-
vesteerd in de aandacht voor technologie in het onderwijs. 
Deze subsidies voor het basis- en voortgezet onderwijs 
worden niet gecontinueerd. FME is samen met andere 
private partijen bereid jaarlijks € 5,6 miljoen te investeren 
in een platform om bèta-techniek in het onderwijs te sti-
muleren en faciliteren. OCW wil hier niet structureel op 
mee-investeren. Hiermee mist de overheid een kans om te 
zorgen dat alle jongeren hun talent voor technologie en ICT 
kunnen ontdekken en ontplooien, en hiermee het funda-
ment te leggen voor een toekomstbestendige technisch 
opgeleide beroepsbevolking. 

Onderwijs 

Onvoldoende urgentie 
We zien te weinig investeringen en ambities. Technologische veranderingen en de mismatch  

op de arbeidsmarkt dwingen het kabinet om serieus te investeren in menselijk kapitaal.  

Dit zien wij niet terug.

Wij zijn positief over:
•  Er komt structureel meer geld beschikbaar voor 

techniek in het hoger onderwijs. Naast een 
 herverdeling van de bekostiging van het hoger 
 onderwijs naar bèta en techniek, investeert het 
kabinet jaarlijks € 37 miljoen extra om er voor te 
zorgen dat geen enkele universiteit of hogeschool  
er op achteruit gaat.

•  De subsidieregeling praktijkleren (vooral Beroeps-
begeleidende Leerweg - BBL) blijft behouden.

•  Gezien de tekorten van technici op de arbeidsmarkt 
wordt er structureel jaarlijks € 4 miljoen extra 
 beschikbaar gesteld voor zij-instroom van docenten 
voor bèta- en techniekopleidingen in het mbo.

•  OCW stelt via NWO € 5 miljoen beschikbaar om 
onder andere de inzet van vrouwen in bèta en 
 techniek te stimuleren.

Wij zijn kritisch over:
•  Een echte doorbraak op een leven lang ontwikkelen 

blijft uit. FME pleit voor een deltaplan voor leven 
lang ontwikkelen inclusief een serieuze investerings-
agenda van € 2 miljard. Het kabinet zegt leven lang 
ontwikkelen belangrijk te vinden, maar investeringen 
zijn onvoldoende.

•  We zien nog geen concrete stimulans voor de inzet 
van hybride docenten uit het bedrijfsleven in het 
onderwijs. 

•  De technologiesubsidies voor het basis- en voortge-
zet onderwijs worden niet gecontinueerd en OCW 
draagt niet bij aan het publiek-private platform om 
technologie in het onderwijs te stimuleren. 
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Het kabinet komt met een breed pakket aan maatregelen 
om vaste contracten aantrekkelijker te maken voor werk-
gevers. De Wet arbeidsmarkt in balans, die per 1 januari  
in werking treedt, moet daarnaast ook uitwassen op de 
arbeidsmarkt aanpakken.

Naast aanpassingen in wetgeving voor flexibele arbeids-
relaties (oprekken ketenbepaling, beperkingen voor 
 oproepovereenkomsten en payrolling), wordt ook het 
 ontslagrecht op onderdelen gewijzigd (introductie 
 cumulatiegrond, verlenging maximale proeftijd en 
 transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienst-
verband). De WW-premie zal vanaf 2020 afhankelijk zijn 
van het soort arbeidscontract en niet langer bepaald 
 worden door de sectorindeling. 

Nieuwe ZZP-wetgeving en aanpassing van de pensioen-
wetgeving laten nog tot respectievelijk 2021 en 2022 op 
zich wachten.  

Het kabinet speelt niet snel genoeg in op de veranderende 
economische en geopolitieke ontwikkelingen waardoor  
er nu geen voorzorgsmaatregelen voor een arbeidsmarkt  
in crisistijd, zoals een tijdelijke deeltijd-WW-regeling, 
 genomen worden.

Het kabinet zet een eerste stap naar een beter functione-
rende arbeidsmarkt. Maar fundamentelere aanpassingen in 
de wet- en regelgeving zijn nodig, zodat deze beter aansluit 
bij de behoeften en omstandigheden van deze tijd én bij 
die van de toekomst. Wij zijn benieuwd naar het advies van 
de commissie Borstlap (regulering van werk), die op ver-
zoek van het kabinet onderzoekt of de regels die gelden 
rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier 
waarop we werken.

Arbeidsmarkt 

2020 een uitvoeringsjaar

Wij zijn positief over:
•  Versoepeling van het ontslagrecht (ontslag ook 

 mogelijk op combinatie van gronden), lagere 
 transitievergoeding, toestaan van drie contracten 
binnen 3 jaar.

•  Compensatie voor de betaalde transitievergoeding 
bij beëindiging dienstverband na 2 jaar ziekte.

•  Invoering nieuw mkb-pakket maatregelen voor 
 loondoorbetaling bij ziekte en WIA.

•  Hoopvol pensioenakkoord, maar er liggen nog grote 
uitdagingen op korte termijn.

Wij zijn kritisch over:
•  Kabinet speelt niet snel genoeg in op de snel 

 veranderende economische en internationale 
 omstandigheden.

•  Lastenverzwaring werkgevers: transitievergoeding 
vanaf eerste dag dienstverband, aanscherping 
 regelgeving oproepkrachten en payrolling. 

•  Invoering van de ‘gedifferentieerde’ Awf-premie, 
waarbij de WW-premie afhangt van de aard en 
 omvang van het dienstverband en niet langer 
 bepaald wordt door de sectorindeling.

Veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt volgen elkaar snel op. Daarom zijn 

fundamentelere aanpassingen in de wet en regelgeving nodig. Het kabinet zet met de 

plannen op Prinsjesdag een eerste stap. 
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Maatschappelijke 
uitdagingen

De grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat en energie, voedsel, 

gezondheids en ouderenzorg, wonen en veiligheid hebben één ding met elkaar gemeen: 

technologie speelt een sleutelrol bij het aanpakken van deze vraagstukken. Voor FME is 

het niet de vraag óf we de uitdagingen van morgen aankunnen, maar wíe dat gaat doen. 

Nederland heeft hiervoor vanwege de sterke technologische industrie en een optimale 

ICTinfrastructuur een goede uitgangspositie. Maar dat is niet genoeg. Vanwege de 

 complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, is het belangrijk dat overheid en 

 bedrijfsleven intensief samenwerken. 
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We zijn positief over:
Zorg
•  Er worden extra middelen beschikbaar gesteld om 

digitalisering in de zorg te versnellen. 
Agri & Food
•  Stimuleren van innovatieve stalsystemen en het 

praktisch toepassen van kennis en innovatie op het 
boerenerf. 

Gebouwde omgeving
•  € 2 miljard aan investeringen in de woningmarkt.
•  € 1 miljard voor nieuwbouw van betaalbare 

 woningen.
•  € 1 miljard voor nieuwbouw corporatiewoningen  

via verhuurdersheffing. 
Veiligheid
•  Meer geld naar Defensie: met name meer 

 investeringen in defensiematerieel en cyber- en 
informatietechnologie. 

Energie en duurzaamheid
•  Ophoging en verbreding regeling Demonstratie-

projecten Energie Innovatie (DEI): stijging van  
€ 41 miljoen in 2019 naar € 118 miljoen in 2020 en 
de uitbreiding van de onderwerpen in de DEI. 

•  De impuls van € 28 miljoen extra subsidie voor 
 klimaatinvesteringen voor bedrijven in de industrie.  

•  Eenmalig € 80 miljoen extra voor de transitie  
richting een Circulaire Economie. Na 2020 wordt  
de besteding van die middelen gekoppeld aan het 
Klimaatakkoord.

We zijn kritisch over:
Zorg
•  Structurele verlaging van de uitgaven aan  

genees- en hulpmiddelen holt innovatie in de  
medische sector uit. 

Gebouwde omgeving
•  Nieuwe regeling ten behoeve van het verduurzamen 

van corporatiewoningen wordt te laat opengesteld, 
waardoor de energietransitie in de gebouwde  
omgeving vertraging oploopt. 

•  Huidige isolatieregeling (SEEH+) voor particulieren 
geldt enkel voor 2020. Na 2020 is er geen budget 
meer voorzien, waardoor er te weinig geld is om de 
hele particuliere woningvoorraad te verduurzamen. 

Veiligheid
•  Nederland voldoet nog altijd niet aan de NAVO-norm 

en kan meer aandacht besteden aan het plaatsen 
van orders bij de eigen industrie. 

Energie en duurzaamheid
•  De aankondiging van de komst van een nationale 

CO2-heffing: startend op een niveau van € 30/ton 
CO2 in 2021 en oplopend richting € 125 – 150 /ton 
CO2 in 2050.  

•  Het procentuele aandeel dat bedrijven aan de 
ODE-heffing betalen stijgt van 50% naar 67%. Dit 
veroorzaakt een lastenverzwaring van € 750 miljoen 
voor het bedrijfsleven.  

Maatschappelijke uitdagingen:  
meer focus op technologie
Het kabinet erkent de rol van technologie. In de Miljoenennota 2020 wordt ingezet op de 

ontwikkeling en het gebruik van technologie op de terreinen Duurzaamheid en energie, 

Gebouwde omgeving, Agri & Food, Zorg en Veiligheid. In dit hoofdstuk wordt per terrein 

dieper ingegaan op de kabinetsplannen.  
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Zorg
In de Miljoenennota zijn voor de komende periode extra 
middelen beschikbaar gesteld om digitalisering in de zorg 
te versnellen. Dit geldt voor thema’s als authenticatie, 
 privacy en informatieveiligheid in de zorg, maar ook voor 
zaken als het ondersteunen van verbindingen in het zorg-
veld, het programma data en het programma gegevens-
uitwisseling. FME is negatief over de structurele verlaging 
van de uitgaven aan genees- en hulpmiddelen. Dit heeft 
 directe gevolgen voor innovaties in medische technologie.  

Agri & Food 
FME is positief dat LNV in 2020 € 1,8 miljoen beschikbaar 
stelt voor innovaties op het boerenerf (bijvoorbeeld via 
 regionale field/living labs als experimenteerruimte) en 
 innovatie via start-ups en scale-ups. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar de toepassing van (digitale) sleuteltechno-
logieën voor kringlandbouw. Bovendien wordt er € 60 
 miljoen gereserveerd voor veehouders die duurzaam  
willen innoveren in bestaande en nieuwe stallen. In 2020  
is € 14,2 miljoen beschikbaar waarmee naar verwachting 
vijf innovatieprojecten voor bestaande stalsystemen en 
drie voor systeeminnovatie worden gerealiseerd. 

Gebouwde omgeving  
De € 1 miljard die wordt gebruikt voor stimulering van de 
woningbouwproductie wordt geïnvesteerd in benodigde 
randvoorwaarden als ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur  
en voor de aanpak met stikstofproblematiek. De woning-
corporaties kunnen gebruikmaken van een korting op de 
verhuurdersheffing, maar de regeling voor de verduur-
zaming van corporatiewoningen treedt te laat in werking. 
Ook de ondersteuning van particulieren laat te wensen 
over. Dit zien we bijvoorbeeld bij de huidige isolatieregeling 
(SEEH+) die alleen voor 2020 geldt en niet voor de jaren 
erna.  

Veiligheid 
In aanvulling op de eerder aangekondigde investering van  
€ 461 miljoen uit de Voorjaarsnota (voor de komende vijf 
jaar), investeert het kabinet nog eens € 51 miljoen extra  
in defensie. Dit biedt kansen voor technologische industrie 
en draagt bij aan een stabiele omgeving voor handel en  
export. Ook werkt Defensie verder aan de adaptieve krijgs-
macht en komt er een defensiemateriaal begrotingsfonds. 
Tegelijkertijd zijn meer investeringen in defensie noodzake-
lijk. Zo komt Nederland nog niet aan de NAVO-norm van 
2%. Ook is er nog te weinig nadruk op het plaatsen van  
defensieorders bij de eigen industrie. FME moedigt het  
kabinet aan om bij de besteding van middelen vaker te 
gaan optreden als launching customer.  

Energie en duurzaamheid 
Het bedrijfsleven ontvangt bij het onderwerp klimaatbeleid 
en duurzaamheid een mix van zoet en zuur. Dit geldt in  
de eerste plaats voor de aangekondigde nationale heffing 
op CO2. De kosten daarvan zullen toenemen van € 30 per 
ton in 2021, naar meer dan € 100 per ton na 2030.  
Bedrijven kunnen SDE++ subsidie ontvangen voor de  
kosten van de energietransitie als maatregelen een terug-
verdientijd hebben die langer is dan vijf jaar. Bedrijven  
zullen een groot deel van de SDE++ pot zelf financieren  
uit de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Die stijgt 
van € 1,7 miljard naar € 2,4 miljard. Burgers en bedrijven 
betalen nu beiden 50% van de heffing, maar het aandeel 
voor bedrijven neemt in 2020 toe naar 67%. Hierdoor  
stijgen de kosten van de ODE-heffing voor bedrijven met  
€ 750 miljoen.   
Positief zijn de toenames van de DEI-regeling van  
€ 41  miljoen naar € 128 miljoen, een extra subsidie van  
€ 28 miljoen voor klimaatinvesteringen in de industrie en 
een eenmalige injectie van € 80 miljoen voor investeringen 
in de circulaire economie. 
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De kabinetsplannen op het gebied van internationale 
 handel zijn een volgende stap in de implementatie van  
het lopende handelsbeleid. Hierbij is er dit jaar extra veel 
aandacht voor geopolitieke machtsverschuivingen en de 
impact daarvan op onze internationale concurrentiepositie. 
Zo richt de inzet zich op bestendiging van een positieve 
relatie met de VS, onder meer via de dialoog over cyber en 
kritieke technologie en wordt een pakket aan acties en 
maatregelen uitgewerkt waarmee invulling wordt gegeven 
aan de China-strategie. Ook de voorbereiding op een 
 no-deal Brexit staat hoog op de agenda, er komt een  
toets voor buitenlandse investeringen en er is aandacht 
voor hervorming van de WTO. 

Tegelijk blijft handel een ondergeschoven kindje binnen de 
hulp- en handelsagenda. Hoewel de SDGs een logisch start-
punt zijn voor het beleid, ontbreken er in de uitwerking een 
aantal cruciale bouwstenen. Ten eerste worden de SDGs te 
nauw opgevat waardoor er geen aandacht is voor handels-
kansen gerelateerd aan oplossing van SDGs in meer ontwik-
kelde landen. Dit terwijl beoogd wordt 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.

Ten tweede vergt de oplossing van deze grote maatschap-
pelijke uitdagingen innovatieve doorbraken die enkel door 
internationale samenwerking gerealiseerd kunnen worden. 
Op dit moment ontbreekt nog een instrument voor bilate-
rale innovatie- en handelssamenwerking die meerjarige 
innovatiesamenwerking met belangrijke handelspartners  
als Duitsland faciliteert. Tot slot is een concurrerend export-
financieringsinstrumentarium cruciaal. De oprichting van een 
instelling voor internationale financieringsactiviteiten (naast 
InvestNL), waar concurrenten uit andere landen wel al toe-
gang toe hebben, is vertraagd.

Internationale kansen en bedreigingen
Het kabinet werkt verder aan de versterking van het internationale verdienvermogen van 

 Nederland, waarbij de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN centraal staan.

Wij zijn positief over:
•  Extra aandacht voor geopolitieke ontwikkelingen en 

de impact daarvan op onze internationale positie. Zo 
richt de inzet zich op bestendiging van een positieve 
relatie met belangrijke handelspartners zoals de VS 
en Duitsland, en wordt een pakket aan acties en 
maatregelen uitgewerkt waarmee invulling wordt 
gegeven aan de China-strategie.

•  Verdere voorbereiding op een no-deal Brexit- 
scenario door de ‘Coördinatie Eenheid Contingency 
Planning’ met een budget van € 675.000. Daarnaast 
komt er € 700.000 vrij voor een onderzoek naar 
overige gevolgen van een no-deal.

•  Versterking van de publiek-private handelsbevorde-
ring door onder andere het concreet uitwerken van 
marktbewerkingsstrategieën voor belangrijke doel-
landen als Duitsland.

Wij zijn kritisch over:
•  Het gebrek aan aandacht voor handel in de hulp- en 

handelsagenda. 
•  Het uitblijven van een instrument van jaarlijks  

€ 50 miljoen die structurele bilaterale innovatie- en 
handelssamenwerking mogelijk maakt.

•  Vertraging van de oprichting van de internationale 
tak van Invest NL.

Internationaal
ondernemen



FME in cijfers

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief in 
productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke omzet van  
de FME-leden bedraagt € 91 miljard, hun toegevoegde waarde is ruim € 21 miljard en zij exporteren voor € 49 miljard. Daarmee realiseren de 
FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn 45 brancheverenigingen aangesloten. Meer informatie: fme.nl

91 
MILJARD EURO

OMZET
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MILJARD EURO 
TOEGEVOEGDE  
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LIDBEDRIJVEN

220.000 
WERKNEMERS
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45 
BRANCHEVERENIGINGEN 

ZIJN AANGESLOTEN  
BIJ FME



FME
Zilverstraat 69
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2700 AD Zoetermeer
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www.fme.nl


