Bedrijfseffecten Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie
Er is een schatting gedaan naar het aantal en type in Nederland gevestigde bedrijven dat onder
bijlage 1 van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik, militaire goederenlijst en onder de
sensitieve technologieën kwantum, fotonica en halfgeleiders vallen.
Er wordt uitgegaan van 675 tot 1350 ondernemingen die onder de EU-exportcontrolelijsten vallen.
Deze lijsten zijn niet statisch en worden jaarlijks uitgebreid. Tevens zijn er zeven codes uit bijlage
1 van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik uitgezonderd van het zijn van sensitieve
technologie onder Wet vifo. Dit is meegenomen in de schatting. Er wordt verwacht dat het
overgrote merendeel van deze groep van ondernemingen deel uitmaken van MKB. De EUexportcontrolelijsten zijn aangevuld met drie technologiegebieden: kwantum, fotonica en
halfgeleiders. Voor kwantum en fotonica zijn naast enkele universiteiten en kennisinstellingen,
vooral kleine bedrijven (start-ups, al dan niet afkomstig uit de universiteiten) die op dit gebied
actief zijn. Tevens gaat het om een beperkt aantal bedrijven in de halfgeleiderindustrie dat met
toetsing te maken zou krijgen. Dit betreft bedrijven met specifieke, eigen kennis op het gebied van
chipfabricage, industriële machines voor chipfabricage en ontwerpsoftware voor chips. In totaal
wordt er geschat dat er tussen de 735 en 1460 bedrijven geraakt worden door de Wet vifo.
Bovengenoemde getallen zijn een schatting aangezien het precieze aantal moeilijk te achterhalen
is. Bedrijven hebben er belang bij om niet publiekelijk te delen over welke technologische kennis ze
precies beschikken en dat zij onder de EU-exportcontrolelijsten vallen. Daarnaast zijn de bedrijven
die in beeld zijn bij de overheid, over het algemeen de bedrijven die zich zelf kenbaar hebben
willen maken. Daarnaast is er overlap tussen lijsten waardoor bedrijven mogelijk meermaals
meegerekend worden. Bovendien zijn er bedrijven die mogelijk meermaals meegerekend worden
omdat ze producten leveren die onder verschillende lijsten vallen.
Om te voorkomen dat bedrijven onnodig door de Wet vifo geraakt worden, heeft TNO 20
operationele sessies met experts vanuit kennisinstellingen, ondernemingen en overheid
georganiseerd om te bepalen welke technologieën van de EU-exportcontrolelijsten in aanmerking
komen voor uitzondering in het kader van de Wet vifo. Mede gebaseerd op de bevindingen van
TNO heeft dit geresulteerd in het uitsluiten in dit besluit van zeven codes uit bijlage 1 van de
Verordening producten voor tweeërlei gebruik die anders volgens de Wet vifo sensitieve
technologie zouden zijn.
Om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden is er een
transparante procedure, zijn er passende doorlooptermijnen en is er vooraf duidelijk welke
informatie een bedrijf standaard bij een melding aan moet leveren. De kosten die zullen
voortvloeien uit de meldplicht zullen hoofdzakelijk bestaan uit (interne en externe) juridische
advisering. De kosten hiervan zullen per verwervingsactiviteit en partij variëren. Het kan immers
gaan om een simpele investering in een mkb-onderneming, maar ook om een complexe fusie
tussen multinationals. In voorkomende gevallen is het voldoende dat een onderneming eenmalig
informatie aanlevert. Indien er aanknopingspunten zijn om de activiteit (investering, fusie,
overname) nader te onderzoeken kan er extra informatie opgevraagd worden. Dit betekent dat een
onderneming aanvullende informatie moet aanleveren. De regeldruk voor een meldingsplichtige
onderneming behelst met name het kennisnemen van de regelgeving en de administratieve
handelingen zoals het opzoeken van de juiste informatie om een volledige melding te kunnen doen.
Indien er vanuit het Bureau Toetsing Investeringen om aanvullende informatie gevraagd wordt zal
deze opgezocht en aangeleverd moeten worden. Voor de inschatting van de regeldrukkosten
hieronder wordt er uitgegaan van twee verschillende scenario’s: complexe en simpele activiteiten.
Gemiddeld wordt verwacht dat de kosten van een simpele melding voor het MKB 9.136 Euro zullen
zijn en voor een multinational 83.268 Euro (zie tabel 1 en 2). Deze kosten bestaan met name uit
juridische kosten voor interne en externe juristen (zie tabel 2).
Tabel 1: Gemiddelde kosten Wet vifo in Euro

Standaard

Extra aanvraag info

Gemiddeld

Simpele melding
Vb: Binnenlandse
overname MKB

8.734

10.744*

9.136

Complexe melding
Vb: Fusie multinational

50.580

105.060**

83.268

e

*In 20% van de simpele meldingen wordt extra informatie opgevraagd n.a.v. 1 melding.
e

** In 60% van de complexe meldingen wordt extra informatie opgevraagd n.a.v. 1 melding.

Tabel 2: Juridische adviseringskosten (intern/extern) per melding
Standaard
melding

Extra aanvraag info
(totaal)**

Simpele melding
Vb: Binnenlandse overname
MKB

21 uur intern, 19
uur extern*

36 uur intern, 21 uur extern

Complexe melding
Vb: Fusie multinational

70 uur intern, 117
extern

190 uur intern, 237 extern

* Er wordt een standaarduurtarief van 54 euro voor hoogopgeleide medewerkers en 400 euro als
uurtarief bij externe advisering gehandhaafd
** Dit bedrag refereert aan het totaal aantal uren voor een partij om de standaard aanvraag te
doen en aan het verzoek voor extra informatie te voldoen.

De bovengenoemde lasten betreffen eenmalige lasten. De exacte omvang van het aantal
meldingen is onbekend. Niettemin wordt er uitgegaan van 30 zaken per jaar, waarvan ongeveer 5
complexe zaken. Dit levert een totaaleffect van administratieve lasten per jaar op van naar
schatting 644.740 euro.1 Van dit bedrag zal tweederdedeel ten laste komen van complexe
verwervingsactiviteiten van grote bedrijven.
Bureau Toetsing Investering (BTI)2 zal een belangrijke rol spelen in het uitdragen van de wet en
het bewust maken van de regelgeving bij bedrijven en juristen. Tevens zal er via verschillende
brancheverenigingen gecommuniceerd worden over dit besluit.
De totstandkoming van de Wet vifo moet worden bezien tegen de achtergrond en in de context van
de inwerkingtreding van verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van
19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe
investeringen in de Unie (PbEU 2019, L 79). Uit rapporten van de Europese Commissie blijkt dat in
andere lidstaten reeds investeringstoetsen zijn geïntroduceerd of eveneens worden ontwikkeld.
Omdat omliggende Europese landen ook investeringstoetsen introduceren is het risico dat het
vestigingsklimaat verslechtert, beperkt.
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(25*9.136) + (5*83.268) = 228.400 + 416.340
Zie: https://www.bureautoetsinginvesteringen.nl/

