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Inleiding
De wereldhandel is één van de krachtigste motoren van de welvaartsgroei.
Internationaal zakendoen is van levensbelang voor Nederland. ICC
Nederland stimuleert en faciliteert dat waar mogelijk.
Onze open Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de economische
ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. De ontwikkeling van
de werkgelegenheid is nauw verbonden met de handel met andere
landen. Mondiale stabiliteit en groei zijn daarom van groot belang voor
Nederland. Het is zaak dat Nederland zich sterk blijft maken voor het
creëren van de juiste voorwaarden voor internationaal zakendoen, zowel
nationaal als in Europees en multilateraal verband.
Een aanzienlijk deel van de internationale handelsstromen is, ook in
Nederland, gerelateerd aan vestigingen van buitenlandse moederbedrijven. De waarde van buitenlandse investeerders voor de Nederlandse
werkgelegenheid dient niet te worden onderschat. Een gunstig
Nederlands ondernemersklimaat, een sterke positie van de mainports
(Schiphol, Rotterdamse haven en Amsterdam Internet Exchange) en een
adequaat raamwerk van wetten en regels zijn voor die investeerders van
doorslaggevend belang.
Overheden kunnen met het wegnemen van handelsbarrières een impuls
geven aan de wereldhandel. De in 2015 gesloten multilaterale akkoorden,
waaronder de WTO-akkoorden, het VN-duurzaamheidsakkoord en het
klimaatverdrag zijn een belangrijke impuls voor duurzame economische
groei en mondiale welvaart. Blijvende inzet voor eerlijke concurrentie en
voor verdere liberalisering van internationale handel en investeringen is
van groot belang om werkgelegenheid en welvaart in de komende jaren
zeker te stellen.
Implementatie van het WTO-akkoord over stroomlijning van douaneprocedures (het Bali-akkoord) zal de komende jaren hoog op de agenda
moeten staan. Het benutten van de mogelijkheden die internet en ICT
bieden in de afhandeling van internationale handelsstromen zouden
internationaal veel meer aandacht en prioriteit moeten krijgen. Dat kan
immers grote efficiency voordelen opleveren.
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ICC Nederland pleit voor meer aandacht voor de vier thema’s
die in deze Prioriteiten in WereldZaken aan bod komen: een aantrekkelijk vestigingsklimaat, de digitale economie, stroomlijning van
douaneprocedures en bestrijding van corruptie. Ze vormen de noodzakelijke basis voor het verbeteren van de wereldhandel.
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Transparantie en vertrouwen zijn erg belangrijk bij internationale
handelstransacties. Helaas liggen risico’s van corruptie en cybercrime
op de loer. Steeds vaker verschijnen berichten over omvangrijke, soms
ook persoonlijke, consequenties hiervan. Deze risico’s verdienen dan ook
blijvende aandacht en inzet van zowel bedrijven als overheden. Publieke
en private partijen dienen preventieve maatregelen te nemen, zowel
binnen hun eigen organisatie, als in samenwerking met derden, nationaal
en grensoverschrijdend.

Achtergrond
Het belang van handel voor de Nederlandse economie blijkt uit de
omvang van de uitvoerquote, 82,9% en invoerquote,71,5% van het
BNP (World Bank, 2014).
Nederland behoort tot de vijf meest concurrerende economieën ter
wereld (WEF Competitiveness Report, 2015-2016).
De omvang van buitenlandse directe investeringen nam in 2014
wereldwijd af met 16 procent (UNCTAD World Investment Report,
2015).
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Bescherm het vestigingsklimaat
Al decennialang is Nederland een belangrijke vestigingsplaats voor
internationaal opererende concerns en dochterondernemingen van
buitenlandse moederbedrijven. Niet zelden zijn die dochterondernemingen uitgegroeid tot Europese of zelfs mondiale hoofdkantoren.
Voor behoud van deze hoogwaardige werkgelegenheid is het cruciaal dat
Nederland haar concurrerende positie in Europa en de wereld behoudt.
Behoud de concurrentiekracht
Lokale vestigingen van buitenlandse bedrijven zorgen voor een aanzienlijk
deel van de handelsstromen. Nederland is in grote mate afhankelijk van
die buitenlandse handel en investeringen. Het behoud van de positie
van Nederland als één van de meest aantrekkelijke vestigingslocaties ter
wereld behoeft blijvende aandacht. Investeringen in haar strategische
positie als knooppunt voor internetverkeer, transport, energie en
financiën zijn cruciaal. Het blijven stimuleren en faciliteren van innovatie
is onmisbaar.
Nederland dient actief bij te dragen aan versterking van de economische
positie van Europa in de wereld en de uitdagingen waar de EU zich voor
gesteld ziet. Om als vestigingsplaats voor bedrijven aantrekkelijk te blijven
zal Nederland, in een wereld waarin de concurrentie steeds groter wordt,
zich in moeten zetten voor een moderne, veilige en innovatieve (digitale)
economie. Dit moet worden ingebed in een solide en voorspelbaar
EU-beleid dat bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan
werkgelegenheid en welvaartsgroei.
Creëer een fiscaal level playing field
Het internationale fiscale stelsel wordt met anti-misbruik bepalingen
robuuster gemaakt. Om te voorkomen dat de positie van Nederland
als vestigingsplaats verslechtert en zelfs de concurrentiekracht van
Europa als geheel afneemt, zal Europa al het noodzakelijke moeten doen
om voor het bedrijfsleven fiscaal een level playing field te creëren en
dubbele belastingheffing te voorkomen. Nederland en Europa dienen
bij het implementeren van aanbevelingen gericht tegen als ongewenst
ervaren tax planning, geen maatregelen te nemen die dat level playing
field verstoren.
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Behoud de concurrentiekracht en voorkom verslechtering van het
investeringsklimaat.
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Prioriteiten

Stimuleer en faciliteer innovatie.
Creëer een fiscaal level playing field.

Achtergrond
Nederland behoort tot de vijf meest open economieën ter wereld
(ICC Open Market Index, 2015).
Door de omvang van de totale belastingdruk en administratieve
lasten verslechterde de positie van Nederland van de 23e naar de
26e plek in 2014 (PWC Paying Taxes, 2016).
Nederland wist in 2014 zeven procent minder buitenlandse
investeringsprojecten aan te trekken dan in het jaar ervoor (EY
Global Investment Monitor, 2015).

ICC beleidsstandpunten en richtlijnen
ICC Guidelines for International Investment: richtlijnen over de
verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij internationale
investeringen.
ICC Principles on Creating and Nurturing Innovation Ecosystems for
High-Tech Industries: randvoorwaarden voor het creëren van een
innovatieve lokale economie.

7

Maak werk van de digitale economie
Internet is de motor achter de groeiende internationalisering van de
economie. De omvang van e-commerce groeit en internet krijgt een
steeds prominentere rol in bedrijfsprocessen. Digitalisering vindt plaats
in alle schakels van de internationale logistieke keten.
Het is van belang dat overheden de impact van het internet op de
internationalisering van het zakendoen onderkennen. De Nederlandse
overheid dient in samenwerking met de andere 27 EU lidstaten het
bedrijfsleven te ondersteunen bij het wegnemen van juridische barrières
voor bedrijfsprocessen via internet die internationale handels- en
investeringsstromen bevorderen.
Vereenvoudig het achterhalen van identiteit en versterk authenticatie
Internationale standaardisatie op het gebied van identity management,
‘who is who’, en authenticatie voor e-government en e-commerce
services is onmisbaar. Bedrijven hebben, juist waar het internationaal
online zakendoen betreft, groot belang bij het achterhalen van de
identiteit van zakenpartners en de versterking van authenticatie van, en
voor hun klanten en leveranciers. Nu bestaat er een lappendeken aan
standaarden en gebruiken. Dit gebrek aan transparantie maakt online
handel voor bedrijven onnodig complex. Internationale standaardisatie
op het gebied van identity management en authenticatie is hard nodig.
Zet in op bewustwording van cybersecurity
Moderne informatie- en communicatietechnologie biedt bedrijven
mogelijkheden om te innoveren, nieuwe markten te bereiken en
efficiënter te werken. Daar hebben niet alleen bedrijven, maar ook hun
klanten profijt van. Het zorgt echter ook voor uitdagingen. Bedrijven
en overheden zien zich in toenemende mate geconfronteerd met de
dreigingen van cybercriminaliteit. Criminelen proberen ongeautoriseerde
toegang tot informatiesystemen te krijgen van individuen, overheden
en bedrijven. Ze zijn uit op geld of vertrouwelijke data, waaronder
persoonlijke gegevens, contracten en intellectueel eigendom.
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Prioriteiten
Benut de mogelijkheden van internet ten behoeve van
internationale handel.
Bevorder veilig online zakendoen door ontwikkeling van een gids op
het gebied van identity management en authenticatie.
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Bedrijven zijn, als leveranciers en afnemers van goederen en diensten,
belangrijke partners bij het waarborgen van de veiligheid op het internet.
Een integrale benadering en publiek-private samenwerking zijn essentieel
voor een effectieve cybersecurity strategie. Een initiatief zoals de ICC
Cyber Security Guide for Business kan hierbij helpen.

Zet in op bewustwording van het belang van cybersecurity en
versterk publiek-private samenwerking.

Achtergrond
Het potentieel van de digitale economie is nog grotendeels
onbenut. Zo wordt gemiddeld slechts 16 procent van de omzet
gerealiseerd door e-commerce (OECD Digital Economy Outlook,
2015).
Nederland is de derde digitale economie van Europa (EU Digital
Economy and Society Index, 2015).
Data van rechtspersonen wordt kosteloos beschikbaar gemaakt via
het Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).

ICC beleidsstandpunten en richtlijnen
ICC Cyber Security Guide for Business: handleiding voor bedrijven
om cyberrisico’s in kaart te brengen en te beheersen.
Zie www.icc.nl/cyber voor downloadable.
ICC steunt met deelname aan het Global Forum on Cyberexpertise
internationale publiek-private samenwerking voor cybersecurity.
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Bevorder stroomlijning douaneprocedures
De omvang van bureaucratie aan de grens ten aanzien van de in- en
uitvoer van goederen en de daarmee gepaard gaande kosten vormen
nog altijd een obstakel voor internationaal opererende bedrijven. Het
is zorgelijk dat jaarlijks zo’n 775 miljard euro wordt opgeslokt door de
kosten van inefficiënte documentenstromen. Dat is 7 procent van de
omvang van de wereldhandel.
Samenwerking en e-government
Het is van cruciaal belang dat bedrijven kunnen rekenen op een
beschikbare, betrouwbare en voorspelbare overheid die op basis van
gelijkwaardigheid met hen samenwerkt, ook aan de grens. Met name in
dit kader bestaan enorme kansen voor e-government. Alle partijen zijn
gebaat bij efficiëntere afhandeling van in- en uitgaande goederenstromen
door elektronische communicatie en van het op elektronische wijze
beschikbaar maken van up-to-date informatie, zoals regelgeving over inen uitvoerformaliteiten en tarieven.
Het is hoopgevend dat de noodzaak van vereenvoudiging van
grensprocedures, inspecties, regels en kosten in recente jaren meer
aandacht heeft gekregen. Het WTO-akkoord over stroomlijning van
douaneprocedures (het Bali-akkoord) voorziet in het verminderen van de
transactiekosten in internationale handel. Nu komt het aan op ratificatie
en implementatie. ICC benadrukt het belang van een snelle implementatie
van de gemaakte afspraken en een voorspoedige afronding van het
werkprogramma.
Deel de Nederlandse kennis en ervaring
Nederland handelsland is zich bewust van het belang van efficiënte
grensprocedures. In het licht van de kennis en ervaring die Nederland heeft
met haar douaneorganisatie, zou zij een actieve rol moeten innemen bij
de implementatie van het WTO-akkoord en de in grensprocedures minder
bedreven landen kunnen inspireren. Nederland kan zich, meer nog dan
voorheen, laten voorstaan op kennis die algemeen en internationaal
wordt erkend. De wijze waarop de Nederlandse douane- en aanverwante
autoriteiten gestructureerd zijn en samenwerken met ondernemingen,
zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere landen.
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Zet in op ratificatie en implementatie van het
WTO-handelsfacilitatieakkoord.
Deel de Nederlandse kennis en ervaring van efficiënte
douane-procedures internationaal.
Benut de mogelijkheden van e-government.
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Prioriteiten

Achtergrond
Het Nederlandse douaneproces behoort tot de meest efficiënte
ter wereld, na Noorwegen, Duitsland en Singapore (World Bank
Logistics Performance Index, 2014).
De Nederlandse douane heeft wereldwijd de meeste
handelsfaciliterende maatregelen geïmplementeerd (UNECE, 2015).
Implementatie van het WTO-handelsfacilitatieakkoord levert de
wereldhandel in goederen jaarlijks tot 900 miljard extra op (WTO
World Trade Report, 2015).

ICC beleidsstandpunten en richtlijnen
ICC Customs Guidelines: aanbevelingen voor moderne, effectieve en
efficiënte douaneorganisaties.
ICC Policy Statement on Making Transport Smarter and Greener:
leidraad voor overheden om tot effectieve regelgeving voor het
creëren van een duurzaam wereldwijd transportsysteem te komen.
ICC is, samen met het WEF en het Center for International Private
Enterprise, initiatiefnemer van de Global Alliance for Trade
Facilitation. Doel van deze organisatie is de implementatie van het
WTO-handelsfacilitatieakkoord kracht bij te zetten.
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Aanpak corruptie een harde noodzaak
Corruptie bedreigt de integriteit van de markt, verstoort het publieke
vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnt
de rechtsstaat en kost de samenleving veel geld. Ook is corruptie een
belangrijke financieringsbron van, of zelfs aanleiding tot, terrorisme.
Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke
concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten.
Alleen een systeem dat vrij is van corruptie maakt het alle deelnemers
mogelijk te concurreren onder gelijke omstandigheden.
Zet in op bewustwording door voorlichting en training
ICC is al tientallen jaren aanjager van anti-corruptieverdragen en
ontwikkelt zelf maatregelen en standaarden ter bestrijding van corruptie.
ICC Nederland draagt het gedachtegoed van ICC uit via seminars en
trainingen en draagt actief bij aan de doorlopende dialoog tussen
overheid en bedrijfsleven.
Desondanks is ook in Nederland een groot aantal bedrijven en vooral
het midden- en kleinbedrijf zich nog steeds onvoldoende bewust van
de risico’s van en (persoonlijke) aansprakelijkheid voor corruptie bij
internationaal zakendoen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en van
Veiligheid en Justitie zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren
op het terrein van voorlichting en training, actieve implementatie en
naleving van het OESO-verdrag, het vergroten van transparantie bij
overheidsaanbestedingen en door het verstevigen van het juridische
anti-corruptie raamwerk.
Verbeter de vervolging en opsporing van corruptie, fraude en witwassen
Het is een goede zaak dat landen steeds actiever worden op het terrein
van corruptiebestrijding en dat overheden, die zich onvoldoende
inspannen om corruptie te bestrijden, door organisaties als de OESO
op hun verplichtingen worden gewezen. Nederland is de laatste jaren
actiever geworden op het terrein van bestrijding van corruptie, maar die
inspanningen kunnen vooralsnog als vrij beperkt worden beoordeeld.
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Corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector dienen
te worden aangepakt. Naast het vervolgen van bedrijven of personen
die steekpenningen betalen (actieve corruptie) dient ook degene die de
steekpenningen ontvangt en zijn macht misbruikt (passieve corruptie) te
worden vervolgd. Verzoeken tot onwettige betalingen werken immers
vaak actieve corruptie in de hand.

Prioriteiten
Versterk de bewustwording over risico’s van corruptie door
voorlichting en training.
Verbeter de vervolging en opsporing van corruptie, fraude en
witwassen.
Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen.

Achtergrond
Kosten van corruptie bedragen jaarlijks meer dan 5 procent van het
mondiale BNP, circa 2,4 biljoen euro (WEF Global Agenda Council
on Anti-Corruption, 2012).
Corruptie een belangrijke financieringsbron van terrorisme en
vormt zo een groot gevaar voor de internationale veiligheid
(Carnegie Endowment for International Peace, Corruption: The
Unrecognized Threat to International Security, 2014).
ICC speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de OECD
Convention on combating bribery of foreign public officials in
international business transactions en de UN Convention on AntiCorruption.
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Onderken het belang van ethisch gedrag bij zakendoen
Hoewel de toegenomen corruptiebestrijding een goede zaak is, blijken
louter regels en handhaving onvoldoende om corruptie effectief te
bestrijden. Die focus op regels kan gemakkelijk leiden tot verstarring
en risicomijdend gedrag, hetgeen slecht samengaat met succesvol
ondernemen. Wanneer echter daarnaast aandacht wordt besteed aan
op ethische waarden gebaseerd gedrag, draagt dat niet alleen bij aan de
cultuur binnen de onderneming, maar ook aan het functioneren daarvan.
Op die manier wordt niet alleen corruptie effectiever bestreden, ook
wordt de samenhang met andere terreinen zoals corporate responsibility
versterkt.

ICC beleidsstandpunten en richtlijnen
ICC Anti-corruption Third Party Due Diligence: A Guide for Small and
Medium Size Enterprises.
ICC Guidelines on gifts and hospitality.
ICC Anti-corruption clause.
ICC Rules on combating corruption.
Ga voor het volledige overzicht naar www.icc.nl/anticorruptie.
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De International Chamber of Commerce
International Chamber of Commerce (ICC) Nederland is onderdeel van
ICC The world business organization, de grootste ondernemersorganisatie
ter wereld. ICC werd in 1919 opgericht door ondernemers onder het
motto ‘Merchants of Peace’ en is vandaag de dag een belangrijke speler
bij internationale fora, zoals de VN, WTO, G20 en bij nationale overheden.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs.
Bedrijven ontwikkelen standpunten over handel- en investeringsgerelateerde thema’s, alsook regels en standaarden voor de hele cyclus
van internationaal zakendoen. Voorbeelden zijn de Incoterms® regels,
de standaarden voor internationaal betalingsverkeer, waaronder
bankgaranties en letters of credit, en de modelcontracten. ICC’s Court of
Arbitration is het voornaamste instituut voor alternatieve commerciële
geschillenbeslechting.
Leden hebben direct invloed op de beleidsagenda en standpunten van
ICC, wisselen kennis en ervaring uit met (inter-)nationale vakgenoten
en zijn als eerste op de hoogte van beleidsontwikkelingen van relevante
intergouvernementele organisaties. In de Nederlandse commissies zijn
inmiddels meer dan 150 professionals actief. Ledenbedrijven maken deel
uit van een netwerk van 6,5 miljoen bedrijven in 130 landen en maken
gebruik van de diensten van 90 ICC kantoren.
Deze Prioriteiten in WereldZaken 2016/2017 vormen de beleidsprioriteiten van ICC Nederland. Met deze prioriteiten wil het Nederlandse
bedrijfsleven de aandacht vestigen op actuele thema’s die van belang
zijn voor een goed klimaat voor internationaal zakendoen en een
gelijk speelveld. Ze vormen de noodzakelijke basis voor internationaal
opererende bedrijven om succesvol te zijn.
Geïnteresseerd in een nadere kennismaking met ICC? Neem contact op
met ons kantoor in Den Haag, zie www.icc.nl.
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ICC commissies
Customs and Trade facilitation
Trade and Investment policy
Corporate Responsibility and Anti-Corruption
Digital Economy
Competition
Banking
Commercial Law and Practice
Taxation
Environment and Energy
Arbitration and ADR
Intellectual Property
Marketing and Advertising
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Overzicht ICC’s Prioriteiten in WereldZaken 2016 / 2017
Digitale economie

Anti-corruptie

Benut de mogelijkheden van
internet ten behoeve van
internationale handel.

Versterk de bewustwording
over risico’s van corruptie door
voorlichting en training.

Bevorder veilig online zakendoen
door ontwikkeling van een
gids op het gebied van identity
management en authenticatie.

Verbeter de vervolging en
opsporing van corruptie, fraude en
witwassen.

Zet in op bewustwording van
het belang van cybersecurity
en versterk publiek-private
samenwerking.

Vestigingsklimaat
Behoud de concurrentiekracht en
voorkom verslechtering van het
investeringsklimaat.
Stimuleer en faciliteer innovatie.
Creëer een fiscaal level playing
field.

Onderken het belang van ethisch
gedrag bij zakendoen.

Efficiëntere
douaneprocedures
Zet in op ratificatie en
implementatie van het WTO
handelsfacilitatieakkoord.
Deel de Nederlandse kennis
en ervaring van efficiënte
douaneprocedures internationaal.
Benut de mogelijkheden van
e-government.

Bezuidenhoutseweg 12 | 2594 AV Den Haag
+31 (0)70 383 66 46 | info@icc.nl
www.icc.nl

