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Business kent geen grenzen
Business kent geen landsgrenzen.
De moderne ondernemer zoekt
ook in het buitenland naar mogelijkheden om zijn product af te
zetten. Bij internationale businessclubs vinden ze elkaar in hun
zoektocht op extra afzetgebied
en om van elkaar te leren. Onze
regio kent de China Business Association Zuidwest Nederland
(CBA) en de Brabants-Zeeuwse
Sociëteit voor Internationaal Zakendoen (BIZ). In de loop van
dit jaar komt daar in Breda de
WTC Business Club bij.
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BREDA - Zie daar met één concreet
voorbeeld het effect van een goede
handelsmissie. De reis die de CBA in
september naar China organiseerde,
leverde veel van de deelnemers serieuze opdrachten op. Voorzitter Jack Zagers somt op: “Drie ingenieursbureaus haalden een grote opdracht binnen, een logistiek bedrijf bezocht
acht potentiële klanten en doet inmiddels zaken met drie ervan, een ziekenhuis uit de regio gaat er kostenefficiënt zijn verband en pleisters inkopen. Allemaal voortgekomen uit één
reis van anderhalve week. En we voerden daarnaast ook nog vruchtbare gesprekken met Chinese bedrijven die
zich hier willen vestigen.”

Rijdende trein
De wereld is één markt. Werd dertig
jaar geleden de Brabantse Export Sociëteit opgericht omdat een enkeling
het erop waagde met zijn producten
de Duitse of Poolse grens over te steken, tegenwoordig is de globalisering
definitief. Businessclubs maken het
voor ondernemers makkelijker om de
stap te zetten, zegt directeur Boudie
Hoogedeure van BrIM Breda, de instantie die zich namens de gemeente
bezighoudt met acquisitie, promotie
en relatiebeheer. “Wat is er makkelij-

Vlnr. Ties Coolen, Boudie Hoogedeure en Jack Zagers
ker dan aanhaken bij een rijdende
trein en onderdeel uit te maken van
internationale netwerken? Daar vind
je elkaar tenslotte.” Vooruitlopend op
de komst van een World Trade Center in Breda, staat voor de tweede
helft van 2014 de oprichting van de
WTC Business Club gepland. Afgelopen week tekenden het CBA en de
BIZ met elkaar al een samenwerkingsovereenkomst, zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis en contacten. De kans dat ze straks onderdeel uitmaken van de WTC Business
Club is groot, zegt voorzitter Ties
Coolen van de BIZ. “Je moet niet te
veel van zulke verenigingen hebben,
bovendien is het onnodig om steeds
opnieuw het wiel uit te moeten vinden.” Zagers kan zich voorstellen dat
onder de naam van het WTC deuren
voor alle ondernemers nog makkelijker openen. “Met die naam hoef je je-

zelf niet meer voor te stellen. In China of Brazilië krijg je niet uitgelegd
dat je hier zaken kunt doen met de
provincie, gemeenten, het waterschap, BrIM, REWIN, de BOM, de
BIZ en het CBA. Onder de vlag van
het WTC kunnen we als regio met
één gezicht naar buiten treden.”

Interessant voor ieder
Daarbij is het de bedoeling dat overheden en onderwijsinstellingen ook
nadrukkelijk onderdeel uitmaken van
de businessclub. Zagers: “Zo krijg je
één sterk lichaam waarin iedereen
zich herkent. Dat is in het belang van
de ondernemer, maar ook in het belang van de hele regionale professionele economie. Ik kan me een handelsmissie herinneren waaruit een bedrijf
uit Raamsdonksveer een prachtige opdracht haalde. De invloed die een
meegereisde burgemeester daarop

had, was enorm. Hij maakte indruk,
overheidsvertegenwoordigers openen
vaak deuren. Andersom hebben overheden ons ook hard nodig. Door onze contacten raakt deze regio ook in
andere delen van de wereld bekend.
Dat levert bedrijven op die zich hier
vestigen. Zo is het voor alle partijen
interessant.”
Onderzoek door Avans heeft uitgewezen dat het draagvlak voor een WTC
Business Club groot is, zegt Hoogedeure. “Het internationaal investeringsklimaat heeft in Breda al een Expat
Center en een internationale school
opgeleverd. Bedrijven juichen het toe
als daar een WTC Business Club
bijkomt. Een samenwerking met de
bestaande clubs ligt dan voor de hand,
de manier waarop moeten we nog
precies bekijken. De nieuwe club
moet niet meer van hetzelfde zijn.
Uiteindelijk zal het de paraplu zijn

waar alle andere initiatieven onder vallen.”

Onderschatte mogelijkheden
Coolen weet wel waar vooral behoefte aan is. “Naast de handelsmissies
zijn dat inhoudelijke themabijeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld een
land centraal staat. Ondernemers willen van elkaar praktijkervaringen horen, zodat ze er iets van kunnen opsteken. Denk aan exportkanalen of transportmogelijkheden binnen een land.
Voor veel sectoren zijn de internationale mogelijkheden enorm. Ondernemers die niet over de grens actief zijn,
onderschatten de mogelijkheden
vaak. Als ze een keer een bijeenkomst
bezoeken, kijken ze vaak al heel anders tegen de kansen aan. En als je
dan gebruik maakt van elkaars contacten en ervaringen, hoef je niet vanaf
het nulpunt te beginnen.”

Belangrijke wetswijzigingen in 2014
Ook in 2014 zult u weer overspoeld worden met nieuwe wetgeving
en richtlijnen. Het streven van de overheid om juist tot een
vereenvoudiging te komen van wet en regelgeving blijft kennelijk
lastig. Een aantal elementaire zaken op een rijtje:
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Zekerheid brengt een zeer groot aantal wijzigingen tot stand. Niet alleen
met betrekking tot de positie van flexwerkers, maar ook het ontslagrecht
dat aan de vooravond staat van zeer
substantiële wijzigingen vraagt bijzondere aandacht. Niet alleen met betrekking tot de hoogte van de ontslagver-

goeding, maar ook met betrekking
tot het concurrentiebeding en de mogelijkheid van hoger beroep. Gekoppeld aan deze wijzigingen staan ook
een aantal substantiële wijzigingen
met betrekking tot de werkloosheidswet en meer in het bijzonder de duur
en de wijze van opbouw daarvan
voor de deur. In fiscale zin is de mogelijkheid van het betalen van een ontslagvergoeding in een stamrecht con-

structie vervallen. Indien het stamrechtvermogen voor 15 november
2013 is ontstaan, kan dit eenmalig in
2014 worden uitgekeerd met een belastingkorting. Wat de ontslagvergoeding betreft, geldt hier dat daartoe
een overeenkomst moet zijn gesloten
voor 1 januari 2014. Op woonruimtegebied zijn er wijzigingen met betrekking tot zogenaamde scheefhuurders.
Deze krijgen te maken met een forse
huurverhoging. Naast de inflatiecorrectie wordt namelijk een verhoging
van 4 procent toegepast. Met betrekking tot eigen woningen is er een
mindere hypotheekrenteaftrek toege-

staan die de komende jaren telkens
met een half procent wordt verminderd van het maximale aftrektarief.
De nationale hypotheekgarantie daalt,
terwijl het eigen woningforfait stijgt.
Ook dit jaar wordt de pensioengerechtigde leeftijd opnieuw met een
maand verhoogd en wel van 65 jaar
en 2 maanden. In sommige gevallen
kan dit een AOW- gat betekenen.
Ook de komende jaren loopt de leeftijd verder op.
Wat de kinderopvang betreft, is zoals
in vele dossiers, sprake van een hapsnapbeleid. De bijdragen voor de midden en hoge inkomens gaan weer om-

hoog, terwijl ouders met inkomens
boven de 103.573 euro weer aanspraak kunnen maken op een toeslag
die juist vorig jaar was afgeschaft.
De heilige koe wordt opnieuw aangepakt. Naast de verhoging van accijnzen en aanpassing met betrekking tot
gas en dieselprijs, zijn de vrijstellingsnormen voor de bijtelling aangescherpt. Ook voor oldtimers zijn de
normen aangepast.
Wat de zorg betreft, zijn er met betrekking tot toeslagen ook forse wijzigingen doorgevoerd. Belangrijk is
met name dat de zorgtoeslag wordt
verder verlaagd.

