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Ministers en
staatssecretarissen

De ministersploeg van het kabinet-Rutte II (vlnr achterste rij) Stef Blok (VVD), Edith Schippers (VVD), Melanie Schultz-Van Haegen (VVD), Jeroen Dijsselbloem
(PvdA), Ronald Plasterk (PvdA), Jet Bussemaker (PvdA), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Henk Kamp (VVD), Lilianne Ploumen (PvdA) (vlnr voorste rij) Frans
Timmermans (PvdA), Mark Rutte (VVD), koningin Beatrix, Lodewijk Asscher (PvdA) en Ivo Opstelten (VVD).

Algemeen economisch effect
Tot 2017 stijgen de economische groei
en de consumptie iets minder dan
zonder bezuinigingen en lastenverzwaringen het geval is. Ook de werkloosheid neemt toe. De loonkosten
voor bedrijven worden iets lager. De
werkgelegenheid in de marktsector

Eerste reacties op
het regeerakkoord
reacties
VNONCW is ‘gematigd positief’
over het regeerakkoord.
VNCI is over de gehele linie genomen positief maar mist actief industriebeleid.
VEMW constateert een keuze voor
‘een ambitieuze en realistische groene groeistrategie’.
Uneto-VNI stelt dat ‘dit kabinet
kiest voor duurzame groei en dat is
belangrijk voor het bedrijfsleven’.
Bij Greenchoice gaat ‘voorzichtig
de vlag uit’.
Nuon leest ‘een veelbelovende
energieparagraaf met handvatten
voor een stabiel, toekomstbestendig
energiebeleid’.
Greenpeace is ‘blij’ met de ambities
van het nieuwe kabinet.

blijft gelijk, maar op de lange termijn
neemt de werkgelegenheid af.
Het kabinet pakt onnodige regeldruk fors aan; dat komt groei en ondernemerschap ten goede. In 2017 moet
de regeldruk met € 2,5 miljard zijn verminderd. Bedrijven en burgers kunnen

hun overheidszaken digitaal afhandelen. Voor de papier- en kartonindustrie
is onbekend wat de impact van de digitalisering door de overheid is.
De keuzes die zijn gemaakt om
het Nederlandse belastingstelsel te
vereenvoudigen en de inkomstenbelasting te verlagen zijn goed voor
Nederland als vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen.

Milieu en energie
Klimaatbeleid
VVD en PvdA zetten in op een ambitieus
en stabiel langetermijn internationaal
klimaatbeleid met draagvlak in zowel
parlement als samenleving. Zij formuleren nieuwe (internationale) doelstellingen voor de jaren 2020 en 2030. In 2050
moet een volledig duurzame energievoorziening zijn gerealiseerd.
In 2020 moet het aandeel duurzame
energie 16 procent (+ 2%) zijn. Om innovatie te stimuleren wordt een efficiënte mix van subsidies (SDE+) en mogelijk een leveranciersverplichting en
bijmengverplichtingen ingezet. Voor
onze sector blijft het van belang meer
duidelijkheid te krijgen over hoe dit
uitgewerkt wordt in combinatie met
de inzet op cascadering van biomassa.

Energiebelasting en transportinfrastructuur
Er is een trend gaande die het kleinschalig en duurzaam opwekken van (zonne-)
energie stimuleert. Dit gebeurt onder
andere door invoering van een verlaagd
tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere
kleinverbruikers, als aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid
is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal
gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste
schijf van de energiebelasting.
De ontwikkelingen rondom de decentrale transportinfrastructuur voor
(bio)gas en elektriciteitswinning kunnen interessant zijn voor onze sector.

Industrie en biobased
Rutte II bouwt voort op hoogwaardige
chemie, een innovatieve agrarische
sector, grote havens en een sterke energiesector om de benodigde transitie
naar een duurzame economie te realiseren. Voor de papier- en kartonindustrie is het goed te weten dat de biobased
economy een van de pijlers is van de
groene groei; we zullen echter wel actief moeten blijven deelnemen.

Energiebesparing en grondstoffen
Energiebesparing heeft prioriteit. De
focus ligt op de gebouwde omgeving,
maar het kabinet streeft daarnaast naar
een circulaire economie en stimuleert
de (Europese) markt voor duurzame
grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen. De papier- en kartonindustrie doet daar met de inzet van reststromen en ‘afvalstromen’ als onderdeel
van een circulaire economie aan mee.

Voor de papier- en kartonindustrie is
een aantal ministers en staatssecretarissen van speciaal belang. Hieronder
stellen wij hun aan u voor:
• Henk Kamp (VVD)
Minister Economische Zaken
• Co Verdaas (PvdA)
Staatssecretaris Economische Zaken
• Melanie Schultz van Haegen (VVD)
Minister Infrastructuur en Milieu
• Wilma Mansveld (PvdA)
Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu
• Lodewijk Asscher (Pvda)
Minister SZW
• Jetta Klijnsma (PvdA)
Staatssecretaris SZW
• Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Minister Financiën
• Frans Weekers (VVD)
Staatssecretaris Financiën
• Jet Bussemaker (PvdA)
Minister OCW
• Sander Dekker (VVD)
Staatssecretaris OCW

Onderzoek &
topsectorenbeleid
De innovatiekracht van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid richt zich op de transitie naar een
duurzame economie en groene groei,
mede met het oog op versterking van
de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. Het topsectorenbeleid wordt voortgezet en ingepast in
het nieuwe financiële kader.
Via NWO blijft € 275 miljoen beschikbaar voor programmatisch onderzoek voor de topsectoren, waarbij
de publiekprivate samenwerking voor
excellent fundamenteel onderzoek
doorgaat.
De voorgestelde verschuiving van
€ 110 miljoen om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen
te stimuleren biedt onze sector goede
mogelijkheden om op in te haken.

Biomassa en duurzame energie
Een goed voornemen is het plan om
biomassa zo hoogwaardig mogelijk
in te zetten (cascadering) en de duurzame productie en herkomst van biomassa te garanderen. Bij het ontwikkelen van de energiedoelstellingen
worden de concurrentiepositie van
de energie-intensieve sectoren en de
werkgelegenheidseffecten in het oog
gehouden. Voor de aan het eind van
deze kabinetsperiode optredende lastenverzwaring komt een compensatie. In 2016 wordt de voortgang beoordeeld en over het vervolg beslist.

WWW.VNP-ONLINE.NL

Passages
regeerakkoord
voor de sector
Vorige week presenteerden Mark
Rutte en Diederik Samsom hun regeerakkoord. Een akkoord dat een
uitgebreide groene paragraaf bevat
en waarin ruimte is voor een langetermijnklimaatbeleid. Met deze
krant presenteert de VNP u de voor
de papier- en kartonindustrie meest
relevante passages. Daarnaast stellen we de voor onze sector belangrijkste bewindslieden voor. Ook is
een aantal reacties van branche- en
milieuverenigingen opgenomen.
VNO/NCW heeft de afgelopen
maanden actief lobby gevoerd om
een voor het bedrijfsleven zo aantrekkelijk mogelijk akkoord te realiseren. Belangrijke punten als ‘de
fiscale positie van ondernemingen’,
‘hervorming van de arbeidsmarkt’
en ‘de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland’ werden in
het akkoord opgenomen. Datzelfde
geldt voor het topsectorenbeleid.
Bovenaan deze krantenpagina wordt
verwezen naar pagina’s in het regeerakkoord. Op www.vnp-online.
nl vindt u het complete document.
Ook via Twitter blijft u op de hoogte: @VNPonline. De VNP blijft u de
komende maanden en jaren actief
informeren over en betrekken bij de
ontwikkelingen in Den Haag.
GERRIT JAN KOOPMAN

Arbeidsmarkt en
onderwijs
Er komen extra lastenverzwaringen
voor het bedrijfsleven. De grootste
verzwaring is de premieverhoging
voor de WW van € 1,3 miljard. Daar
staat tegenover dat het plan om de eerste zes maanden WW-uitkering van
werknemers te verhalen op hun werkgever niet doorgaat (dat zou de werkgevers € 1 miljard hebben gekost).
Deze lastenverzwaring voor werkgevers komt in de plaats van het WWverhaal en wordt gecompenseerd door
lagere ontslagvergoedingen, die door
een wettelijke norm in omvang beperkt worden en omgezet in een transitiebudget ten bate van (om)scholing
en van werk-naar-werk trajecten.
Op het gebied van het techniekonderwijs is het Techniekpact 2020 een
fraaie maatregel. Het bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen verbeteren het
techniekonderwijs, zodat hopelijk
meer studenten voor een technische
studie kiezen. Uiteindelijk leidt dat
een groter aanbod van hoogwaardig
technisch personeel voor de sector.

