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Bij kosten van regels gaat het om: 

• Directe nalevingskosten: kosten om te voldoen aan wettelijke 
eisen. 

• Administratieve lasten: kosten voor administratie, informatie en 
rapportage.  

• Kosten van gemiste kansen, bijvoorbeeld doordat regels 
drempels opwerpen.  

• Frictiekosten: tijd en kosten om kennis te nemen van nieuwe 
regels en uit te zoeken hoe daarmee om te gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

De Lokale MKB-Toets 
 
De MKB-toets is een instrument om tot effectieve, uitvoerbare regels 

en maatregelen te komen voor het mkb en om onnodige regeldruk te 

voorkomen. Dit levert winst op voor zowel ondernemers als burgers 

en de gemeente zelf. 

 

Waarom een Lokale MKB-Toets? 

Mkb-ondernemers zijn het fundament van onze samenleving. Maar liefst 

70 procent van alle werknemers werkt bij een mkb-bedrijf. Mkb’ers leveren 

miljarden aan toevoegde waarde in Nederland, en steunen jaarlijks met 

meer dan 1 miljard euro lokale, maatschappelijke doelen. De ondernemer 

en zijn of haar werknemers vormen een hechte groep; samen werken ze 

keihard aan een product of dienst. Ondernemers voorop: dag en nacht 

werken zij aan nieuwe ontwikkelingen, aan vergroting van hun markt, 

contacten met klanten, toeleveranciers en financiers. Ondernemers leveren 

het verdienvermogen en de investeringen die dit land nodig heeft. 

Ondernemers zijn optimistisch; zij zien kansen waar anderen die niet zien.  

 

Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf heeft echter geen 

staffunctionaris voor personeelszaken of voor contacten met 

toezichthouders of andere overheidsinstellingen. Vergunningen, inspecties, 

ziekte van een werknemer, het inschrijven op een aanbesteding of 

subsidieregeling, het continu aanpassen van de bedrijfsvoering op 

gewijzigde regels, het zijn zaken die de ondernemer zelf ‘erbij’ moet doen, 

naast het echte ondernemen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De MKB-Toets is een instrument om tot effectieve, uitvoerbare regels en 

maatregelen te komen voor het mkb en om onnodige regeldruk te 

voorkomen. Dit levert winst op voor zowel ondernemers als burgers en de 

gemeente zelf: 
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• Het draagvlak voor en de naleving van nieuwe regels is groter.  

• De kosten van nieuwe regels voor ondernemers zijn lager. 

• De regels leveren minder belemmeringen op voor ondernemers om te 

groeien. 

• Moderne, effectieve, uitvoerbare en lastenluwe regels zijn goed voor 

het ondernemersklimaat, een gelijk speelveld (door hogere naleving), 

het innovatievermogen en de groeipotentie van bedrijven en daarmee 

de werkgelegenheid. 

De MKB-Toets in een notendop 

Een MKB-Toets krijgt in de praktijk vorm door een panel van individuele 

mkb-ondernemers de mogelijkheid te geven om in een vroege fase met de 

gemeente mee te denken over de vormgeving van beleid en nieuwe 

regels. Voor elk nieuw beleid of regeling met naar verwachting significante 

gevolgen voor het mkb, wordt een representatief panel van 

geïnteresseerde mkb-ondernemers geformeerd. 

 

In het panelgesprek wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

• Werkbaarheid/uitvoerbaarheid: is de beoogde oplossing überhaupt 

werkbaar en uitvoerbaar? Sluit de oplossingsrichting aan op de 

bedrijfspraktijk? Zo niet, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke 

gevolgen? 

• Regeldrukkosten: is er een alternatief denkbaar dat ook effectief is, 

maar minder belastend voor het mkb? 

 

De gemeente geeft vervolgens in de toelichting van nieuwe regelgeving of 

beleid aan hoe de inbreng van het panel is benut. De gemeentelijke 

afdelingen leveren geschikte onderwerpen aan bij de afdeling waar het 

economisch beleid onder valt. 

De 10 stappen van een lokale MKB-Toets 

1. Zorg voor een centraal aanspreekpunt in de organisatie dat de 

invoering van de MKB-Toets organiseert en de toetsen coördineert, 

bijvoorbeeld de beleidsmedewerker Economische Zaken. 

2. Maak afspraken met lokale ondernemersverenigingen dat zij 

verzoeken voor deelnemers aan MKB-Toetsen uitzetten bij hun leden. 

Er is dus geen sprake van een vast panel. Het onderwerp bepaalt welk 

soort bedrijven aan tafel moeten zitten. Zonder betrokkenheid en 

medewerking van lokale ondernemersverenigingen zal het de 

gemeente aanzienlijk meer tijd kosten om een MKB-Toets te 

organiseren.  

3. Ontwikkel een interne procedure voor de toepassing van de MKB-

Toets (zie verderop). De diverse gemeentelijke afdelingen moeten 

beoordelen of hun plannen gevolgen hebben voor ondernemers en 

dus voor de MKB-Toets in aanmerking komen. 

4. De betrokken beleidsmakers schrijven een startnotitie. Over wie gaat 

het? Welke bedrijven krijgen te maken met de voorgenomen regels? 

Maak indien nodig onderscheid naar grootte van de onderneming, 

omzet, markten, producten.  

5. Ga na wie geschikt zijn om tijdens MKB-Toetsen de rol van neutrale 

gespreksleider/voorzitter te vervullen. Maak een lijstje.  
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Nieuwsbrief kredietcrisis Nieuwsbrief kredietcrisis 

Nieuwsbrief kredietcrisis 

6. Het is wenselijk dat beleidsmakers en ondernemers afspraken maken 

over de feedback: hoe krijgen de deelnemers te horen wat er gebeurt 

met de resultaten van de test. Er wordt wel altijd een verslag gemaakt. 

7. Na de test gaan de beleidsmakers verder aan de slag met het 

uitwerken van hun beleidsvoornemen.  

8. Beantwoord bij het uitwerken van het beleidsvoornemen en het 

verwerken daarin van de resultaten van de MKB-Toets de volgende 

vier vragen: 

1) Nut en noodzaak: is er een taak voor de gemeente en is 

regelgeving het meest aangewezen instrument? 

2) Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 

3) Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de 

doelgroepen die de regels moeten naleven? 

4) Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld 

gebracht? 

9. De uitkomsten van de test worden verwerkt in de toelichting bij beleid 

en regelgeving en worden op een geschikt moment transparant 

gemaakt, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. Ook voor het 

ontwikkelen en evalueren van de test is dat nuttig. 

10. Jaarlijks kan een overzicht van de uitgevoerde toetsen en belangrijkste 

resultaten naar de gemeenteraad worden gestuurd.  

Randvoorwaarden van een MKB-Toets 

• Het panel vindt in een zo vroeg mogelijke fase plaats 

(voorbereidingsfase), zodat oplossingen nog niet vastliggen.  

• De panelleden ontvangen een notitie of factsheet met een beschrijving 

van het probleem, welke bedrijven geraakt worden en wat de 

gemeente beoogt te bereiken, inclusief ten minste één 

oplossingsrichting. Het is de bedoeling dat de betreffende afdeling nog 

open staat voor alternatieven.  

• De panels worden gevuld met echte ondernemers en zo goed 

mogelijke afspiegeling van het betrokken mkb. Een belangrijke 

voorwaarde is dat zij vrijuit kunnen praten.  

• Het minimumaantal mkb’ers is 5 en idealiter wordt het maximum op 10 

gesteld. Het is verstandig wat meer ondernemers uit te nodigen omdat 

er altijd deelnemers op het laatst kunnen afvallen.  

• Naast de dossierhouder is het wenselijk dat er een goede 

gespreksleider aanwezig is.  

• De afdeling maakt een geanonimiseerd verslag.  

• Gemiddeld duurt een panelbijeenkomst 1,5 uur. Ondernemers hebben 

een voorkeur voor de randen van de dag. (Voor horecaondernemers 

zal de ochtend wellicht beter uitkomen.) 

• De voorzitter maakt bij de start van het panelgesprek duidelijk dat het 

resultaat van het panel wel van invloed is op de uitwerking van de 

voorgenomen regelgeving c.q. maatregelen, maar dat in een later 

stadium van meer kanten commentaar kan komen waardoor het 

eindresultaat er anders kan komen uit te zien. 
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De procedure 

• De gemeentelijke coördinator MKB-Toets geeft minimaal vier weken 

van te voren aan bij lokale ondernemersverenigingen dat er een 

relevant dossier voor een MKB-toets is. In de mail geeft de coördinator 

aan wat voor ondernemers de gemeente wil uitnodigen met daarbij 

een aantal datumopties. Belangrijk is dat de factsheet/startnotitie is 

bijgevoegd zodat potentiële deelnemers adequate informatie krijgen. 

• Ondernemersverenigingen reageren binnen 15 dagen met een lijst van 

(bij voorkeur) minimaal 10 bedrijven met daarbij relevante 

bedrijfskenmerken en welke data zij beschikbaar zijn.  

• De gemeente (betrokken afdeling) kiest een datum, regelt de zaal en 

nodigt de deelnemers uit.  

• De dossierhouder stuurt het conceptverslag met daarin de conclusies 

rond aan de deelnemers ter check.  

• In de toelichting op nieuwe regelgeving of beleid worden de 

aanbevelingen van de ondernemers beschreven en wat daarmee is 

gedaan. Als er geen MKB-Toets is uitgevoerd - terwijl de regels ook 

lokale bedrijven raken - wordt toegelicht waarom (comply or explain). 

 

Colofon  

Dit infoblad is een uitgave van de  
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 
Postbus 93002, 
2509 AA Den Haag 
Tel. 070 – 349 09 09 
E-mail: bureau@mkb.nl 
https://www.mkb.nl  
 
Volg ons ook op: 
Twitter: @MKBNL 
Facebook: @NLMKB)  
Instagram: @MKBNL 
LinkedIn @MKB-Nederland 

 
Dit infoblad is met zorg samengesteld. Er 
kan echter geen enkele aansprakelijkheid 
worden aanvaard voor eventuele 
onjuistheden of onvolkomenheden. 
Vermenigvuldiging van (delen van) deze 
uitgave is toegestaan, mits met 
bronvermelding. 
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