
   

 

MKB Krabbelt enigzins op 

  

Het midden- en kleinbedrijf vertoont weer enigszins vormen van groei. Het herstel is nog wel broos maar 

een positief geluid kunnen wij uiteraard altijd gebruiken. Ook in Haarlemmermeer vertoont het MKB enig 

herstel. In deze nieuwsbrief blijkt uit een onderzoek onder de gemeenten in Nederland dat de gemeente 

Haarlemmermeer voldoet aan de gevraagde betalingstermijn van minder dan 30 dagen. Misschien dat 

juist dit het MKB in moeilijke tijden helpt om overeind te blijven, gemeente complimenten! Graag wijzen 

wij u als ondernemer in deze nieuwsbrief wel nog op eventuele spookfacturen wat u uiteraard onnodig tijd 

en eventueel geld kost. Uiteraard geven wij u enkele maatregelen mee wat u als ondernemer kunt doen 

tegen deze illegale praktijken. 

 

Dat er weer iets meer cash binnen MKB-bedrijven in omloop is komt wellicht ook doordat de 

Ondernemerskredietdesk ondernemers naast informeren en ondersteunen op het gebied van 

financiering, ook inmiddels adviseert en doorverwijst naar de juiste partner. De desk zorgt er zo voor  dat 

ondernemers die op zoek zijn naar financiering, deze ook vinden. Meer informatie hierover ook verderop in 

deze nieuwsbrief. 

 

Nog meer goed nieuws uit de regio -naast al het goede nieuws over de ontwikkelingen binnen het MKB- 

want Air Cargo Netherlands (ACN) heeft subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken 

voor "SmartGate Learning". Dit project van ACN, Schiphol Group en een tiental luchtvrachtbedrijven, 

behelst het ontwikkelen van een "serious game" waarmee de luchtvrachtindustrie voorbereid en getraind 

kan worden op de veranderingen die in 2011 op Schiphol gerealiseerd gaan worden met de introductie van 

"Schiphol SmartGate Cargo". Met SmartGate Cargo willen de overheid, Schiphol Group en ACN, de 

brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvrachtindustrie, de beveiliging en integriteit van de 

luchtvrachtketen beter en efficiënter gaan beheersen door concentratie van alle controles. Meer informatie 

over de goederenstromen is daarbij essentieel om het vrachtproces op de luchthaven te optimaliseren. Dit 

omdat de afhandeling van goederen steeds meer vertraging dreigt op te lopen door de inspecties en de 

eisen die hieraan gesteld worden vanuit onder meer Brussel en de VS. Een belangrijk nevendoel van 

Schiphol SmartGate Cargo is het verstevigen van de concurrentiepositie van Schiphol door tijdswinst bij de 

import en export te boeken. Uiteraard moet dit ook voor het MKB in de regio zijn „spin off‟ geven. 

Binnenkort komt de Kamer van Koophandel met een rapport genaamd „De lokale lusten van Schiphol‟ 

en ook hierin zal men dieper ingaan op de voordelen welke de luchthaven biedt aan het omliggende 

midden- en kleinbedrijf in de regio. 

 

Overigens moeten wij de gemeente Haarlemmermeer en de ondernemers die het mogelijk hebben 

gemaakt om Olympia‟s Tour naar Haarlemmermeer te halen eveneens complimenteren! Wat een prachtig 

evenement en citymarketing ten top. Komende weekend staat Meerjazz voor de deur en ook dit 

evenement is weer mogelijk gemaakt door een samenwerking van gemeente en bedrijfsleven dus er staat 

dit weekend weer veel moois op ons te wachten. 

 

 
 



Tot slot wijzen wij u graag nog even op de verkiezingen van 9 juni en roepen wij u op om op 8 juni 

aanwezig te zijn bij de Zomerborrel van MKB-Nederland welke de dag voor de verkiezingen gehouden zal 

worden in Nieuwspoort te Den Haag. Alle politieke kopstukken zullen hierbij aanwezig willen zijn en ook u 

bent natuurlijk van harte welkom. Wilt u steun bij het bepalen van uw stem surf dan naar 
www.ondernemersstem.nl, stem optimistisch, stem MKB! 

MKB-Nederland maakt traag betalende gemeenten openbaar 

MKB-Nederland heeft het betaalgedrag van Nederlandse gemeenten openbaar gemaakt via de website 

www.snellerbetalen.nl. Met deze vorm van „naming and shaming‟ wil de ondernemersorganisatie goed 

presterende gemeenten een pluim geven en traag betalende overheden aansporen hun gedrag snel te 

verbeteren. Ook weten ondernemers zo precies waar zij aan toe zijn als zij voor een bepaalde gemeente 

werk uitvoeren. Uit nieuw onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers 

na 30 dagen nog geen cent van hun rekening betaald heeft gezien. 

 
Lees verder... 

Ondernemerskredietdesk gaat ook adviseren en doorverwijzen 

De Ondernemerskredietdesk gaat ondernemers naast informeren en ondersteunen op het gebied van 

financiering, ook adviseren en doorverwijzen naar de juiste partner. De desk gaat ervoor zorgen dat 

ondernemers die op zoek zijn naar financiering, deze ook vinden. Vereniging van Banken richtten de 

Ondernemerskredietdesk afgelopen najaar op om de vele vragen en klachten van ondernemers over 

financiering te registreren en analyseren. Inmiddels zijn 450 klachten en 300 vragen binnengekomen. 

 

Lees verder... 

Spookfacturen 

MKB-Nederland ontvangt regelmatig klachten van ondernemers over spookfacturen. Het gaat hier om 

valse facturen. De “aanbieders” (door sommige klagers ronduit oplichters genoemd) hebben in de loop der 

jaren zoveel geleerd over de randen en mazen van de wet dat het erg moeilijk is er tegen op te treden. 

 
Lees verder... 

Subsidie voor ontwikkeling “serious game” luchtvrachtindustrie 

Air Cargo Netherlands (ACN)* heeft subsidie gekregen van het Ministerie van Economische Zaken voor 

"SmartGate Learning". Dit project van ACN, Schiphol Group en een tiental luchtvrachtbedrijven, behelst 

het ontwikkelen van een "serious game" waarmee de luchtvrachtindustrie voorbereid en getraind kan 

worden op de veranderingen die in 2011 op Schiphol gerealiseerd gaan worden met de introductie van 

"Schiphol SmartGate Cargo". Met SmartGate Cargo willen de overheid, Schiphol Group en ACN, de 

brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvrachtindustrie, de beveiliging en integriteit van de 

luchtvrachtketen beter en efficiënter gaan beheersen door concentratie van alle controles. 

 
Lees verder... 
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http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/nieuwsbrieven/mei%202010/5.%20Subsidie%20voor%20ontwikkeling.pdf


Justitie geeft subsidie om herhaling van woning- of bedrijfsoverval te 
voorkomen 

Het ministerie van Justitie start morgen met een subsidieregeling, zodat slachtoffers van een overval de 

kosten van beveiligingsmaatregelen kunnen terugkrijgen. Het gaat om maximaal 1000 euro per aanvraag 

en geldt voor bewoners of bedrijven die in 2010 slachtoffer zijn geworden van een overval. Doel is te 

voorkomen dat deze slachtoffers opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf.  

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft drie miljoen euro uitgetrokken om de subsidies te kunnen 

verstrekken. Hoewel het aantal overvallen dit jaar licht gedaald is, blijft het overvalcijfer te hoog. De 

detailhandel, woningen en de horeca zijn het belangrijkste doelwit. 

 

Lees verder... 

Compensatieregeling voor woekerpensioenen 

Kom je in aanmerking voor de regeling? Gebruik de checklist!  

Het Verbond van Verzekeraars heeft een compensatieregeling opgesteld voor zogenaamde 

woekerpensioenen. Of je in aanmerking komt voor deze regeling, kun je eenvoudig vaststellen via deze 

handige checklist. 

Er is de laatste tijd veel ophef over de kosten en beleggingsresultaten van pensioenpolissen. Het komt 

regelmatig voor dat verzekeraars voor zogenaamde beschikbare premie regelingen te hoge kosten rekenen 

waardoor het uiteindelijke pensioenresultaat minder is dan acceptabel zou zijn. 

 
Lees verder... 

Criminaliteit daalt door KVO 

Het aantal ondernemers dat slachtoffer wordt van criminaliteit neemt na invoering van het keurmerk veilig 

ondernemen af met gemiddeld 5 tot 10 procent. Vernieling, inbraak en diefstal nemen met 4 tot 16 

procent af.Ook de veiligheidsgevoelens verbeteren door het keurmerk, zo blijkt uit een onderzoek naar 

ervaringen van ondernemers met het keurmerk. Ondernemers ervaren dat samen werken aan veiligheid 

effectiever is dan dat iedere ondernemer individuele maatregelen neemt. Ook geven zij aan tevreden te 

zijn over het keurmerk maar dat er in de samenwerking, communicatie en afstemming onderling winst valt 

te behalen. 

De „Monitor Keurmerk Veilig Ondernemen 2007-2009‟ is in opdracht van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid uitgevoerd aan de hand van gegevens van onder andere MKB 

Nederland en het Hoofd bedrijfschap Detailhandel.  

 
Link: Monitor KVO 2007 - 2009 (pdf)  

Evaluatie zegt niet genoeg over functioneren Kamer van Koophandel 

De Kamer van Koophandel moet verder vernieuwen om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Dat 

stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op de evaluatie van Berenschot naar de nieuwe wet op 

de Kamers. Voorlichting en advies moeten effectiever en de wijze van besturing en financiering moet 

anders. „De evaluatie zegt nog lang niet genoeg over het functioneren van de Kamers. Het mkb rekent dan 

ook op een duidelijk besluit van het toekomstige kabinet op dit onderwerp,‟ aldus de 

werkgeversorganisaties. 

 
Lees verder... 
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Willekeurige afschrijvingen 

Ondernemers kunnen bepaalde investeringen die in 2009 en 2010 zijn gedaan onder voorwaarden versneld 

afschrijven. In mei 2010 heeft minister De Jager van Financiën de regeling verruimd. Met de verruiming 

kunnen ondernemers nog beter gebruik maken van de regeling. De nieuwe regeling werkt terug tot en met 

1 januari 2009 en vervalt op 1 januari 2011. Wat is willekeurige afschrijving? 

 
Lees verder... 

MKB-Nederland lanceert „stemwijzer‟ voor ondernemers 

Ondernemers kunnen hun politieke voorkeur testen op www.ondernemersstem.nl. Aan de hand van bijna 

dertig stellingen over voor hen relevante onderwerpen kunnen zij de programma‟s van de politieke partijen 

voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni met elkaar vergelijken. MKB-Nederland wil ondernemers 

met deze site bewust maken van hun stem en hen stimuleren goed te bekijken wat de verschillende 

partijen voor hen in petto hebben. De ondernemersorganisatie zal de resultaten van de tests gebruiken om 

een beeld te schetsen van de belangrijkste onderwerpen voor en politieke keuzes van ondernemers. De 
verkiezingssite is een initiatief van MKB-Nederland en Ondernemersstem.nl. 

Zomerborrel MKB-Nederland 

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland nodigt u van harte uit voor haar traditionele Zomerborrel - de 

jaarlijkse ontmoeting tussen politiek en ondernemers - die dit jaar één dag voor de Tweede Kamer-

verkiezingen wordt gehouden in het Haagse Perscentrum Nieuwspoort. Politieke hoofdrolspelers zetten kort 

uiteen waarom juist hun partij uw ondernemende stem verdient. Natuurlijk wordt ook uw mening 

gevraagd. 

 
Download hier de uitnodiging 

 

  

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt u dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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