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Europese Commissie treedt vaak eigen richtlijnen kmo-test met de voeten
EUROCHAMBRES, de Europese vereniging van Kamers van Koophandel, heeft onderzocht hoe de kmotest in een aantal reguleringsimpactanalyses van de Commissie werd uitgevoerd. Uit deze studie blijkt
dat de Commissie de eigen regels vaak niet ernstig neemt, waardoor kmo’s het slachtoffer zijn van
onaangepaste regels.
Een grondige kmo-test is een voorwaarde voor de uitvoering van empirisch onderbouwde
beleidsinitiatieven. De doelstelling van de kmo-test is om geen onevenredige en onnodige lasten voor
kmo’s met zich mee te brengen. Hoewel de Commissie zich heeft geëngageerd om het principe Think
Small First bij de voorbereiding van het beleid toe te passen en om een kmo-vriendelijk regelgevend
kader te garanderen, is de kwaliteit van de kmo-tests bedroevend.
In 2011 en 2013 heeft EUROCHAMBRES ook reeds de toepassing van de kmo-test door de Commissie
geëvalueerd. Net zoals in de voorbije edities blijft de situatie onbevredigend.
De 13 impactanalyses die in de studie werden geëvalueerd, hebben betrekking op belangrijke kwesties
voor kmo’s zoals de detachering van werknemers, geoblocking en insolventie. Een aantal van de
analyses vertoonden duidelijk gebreken.
De studie van EUROCHAMBRES beperkt zich niet tot een opsomming van de pijnpunten, maar lijst ook
een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie op:
- Combineer open openbare raadplegingen met meer gerichte consultaties;
- Bepaal nauwkeuring de impact op kmo’s voor alle beleidsopties, niet alleen voor de
voorkeursoplossing;
- Nood aan extra inspanningen om de kosten en voordelen voor kmo's te berekenen;
- Adequate hulp voor de betrokken diensten van de Europese Commissie bij de toepassing van
de kmo-test;
- Maak de kmo-test een conditio sine qua non voor een positief oordeel door de Raad voor
regelgevingstoetsing van de Commissie over de uitgevoerde impactanalyses.
Arnaldo Abruzzini, directeur-generaal van EUROCHAMBRES onderstreept: "Het is cruciaal voor ons
concurrentievermogen dat wetgeving die relevant is voor kmo's - 99% van alle bedrijven in de EU en
meer dan de helft van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde - gebaseerd is op een grondige
analyse van de gevolgen voor hen. Dit kan niet optioneel zijn. Dit moet een voorwaarde zijn voor de
voortgang van het wetgevingsproces."
De volledige studie vindt u hier.
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