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ontstaan vanuit een diepe economische inzinking. 

Het lijkt dan ook terecht enige achterdocht te
genover deze belangstelling aan de dag te leggen. 
Het is tenslotte nog niet zo lang geleden dat het 
overheidsbeleid erop was gericht de gevolgen van 

uitschakeling van het kleine bedrijf te verzachten, 
om zo de doorstroming naar het grote bedrijf te 
bevorderen. 2 

Ook de belangstelling voor nieuw ondernemer
schap is groot. Deels als gevolg van de grote werk
loosheid, anderzijds uit onvrede met de bestaan
de werkkring. 3 De belangstelling neemt hier en 
daar overdreven vormen aan. Zelfs de media 
richten zich door middel van cursussen op de 
startende ondernemer. 'Starteritis' noemt men 
deze onevenwichtige aandacht weleens (socialis
ten worden altijd kwaad als dat woord valt. ) Ook 
het overheidsbeleid is er op gericht zoveel mo
gelijk mensen tot ondernemer te bombarderen. 
De gedachte: iedere 'starter' is op termijn een 
werkloze minder, neemt angstwekkende vormen 
aan en het staat vrijwel vast dat een nieuwe pro
bleemgroep zich daardoor reeds nu aan het vor
men is. Uit ervaring is gebleken dat starters en 
vooral werkloze starters zich in hoofdzaak richten 
op de detailhandel. In een tijd van stagnerende 
binnenlandse consumptieve vraag en gezien het 
feit dat in de detailhandel nog maar weinig witte 
vlekken zijn aan te geven, is voorzichtigheid ge
boden. De serieuze starter - èn zeker die in de 
innovatieve sector - verdient een evenwichtige 
benadering. 

De overheid moet voorwaarden scheppen, moet 
belemmeringen wegnemen en groeimogelijkhe
den bevorderen. Evenwichtig beleid, dat leidt tot 
nieuwe bedrijvigheid als bron van vernieuwing 
en vernieuwers. Zonder afbreuk te doen aan de 
essentie van het ondernemen: het wagend win
nen! 

De financieringshulp en inkomenssteun via de 

Rijksgroepsregeling Zelfstandigen (RZ), die de 
regering thans voor ogen heeft, doet afbreuk aan 
deze essentie en geeft ondernemers de kans om 
risicoloos te 'wagen'. Ondernemerschap dient een 

vrijwillige keuze te zijn van mensen. Geen alter
natief voor werkloosheid, doch een mogelijkheid 
voor individuele vrijheidsbeleving, waarvan de 
economie als geheel de vruchten draagt. 

Amerika 

Het bovengenoemde jaarrapport 'The State of 
Small Business' van de Amerikaanse delegatie 
geeft een aantal oorzaken voor de revival van de 
kleine onderneming. 

Op de eerste plaats zijn de Amerikanen moe
deloos geworden van het grote aantal faillisse
menten en de 7,8 miljoen banen die in de vs tus
sen 1980 en 1982 verloren zijn gegaan bij de grote 
bedrijven. In dezelfde periode genereerden kleine 
ondernemingen met minder dan 20 werknemers 
(per saldo) bijna een miljoen nieuwe banen. 

Op de tweede plaats komt het innovatieve ver
mogen van kleine ondernemingen. Volgens het 
rapport kwamen de afgelopen jaren in het kleine 
bedrijf 2,5 maal zoveel bruikbare innovaties per 
werknemer voor als bij de grote bedrijven. De 
dienstverlening is volgens het rapport de sector 
die de grootste groei in nieuwe banen te zien 
geeft, ongeveer 52% van alle nieuwe arbeids
plaatsen, waarvan 89% in bedrijven met minder 
dan honderd werknemers. Voorts blijkt dat over
al waar de overheid taken heeft afgestoten en re
gels heeft vereenvoudigd, nieuwe bedrijven zich 
snel ontwikkelen. 

De vs, ]apan en in zekere zin ook Duitsland wor
den vaak als voorbeeld genoemd, daar waar het 
gaat om kleine bedrijvigheid. In de vs ontstond 
in 1890 de Sherman Antitrust Act, in 1914 verder 
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uitgebreid met de Clayton Act. Deze wetten be
perken de bewegingsvrijheid van grote onderne
mingen. In 1953, wat later in Japan en Duits
land, werd de aandacht en het beleid voor kleine 
ondernemingen vastgelegd in zogenoemde Small 
Business Acts. Deze wettelijke instrumenten voor
zagen en voorzien nog steeds in grote mate in de 
beschikbaarstelling van kapitaal, de hulp bij ma
nagement-ondersteuning, het in voldoende mate 
deelnemen in overheidsopdrachten en de belan
genbehartiging bij de overheid. 

In '1958 kwam tevens de Investment Company 
Act tot stand. Deze wet voorziet in ruime mate 
in de voorziening van lang vreemd vermogen en 
eigen vermogen. Venture Capital (ook wel 'gok 
kapitaal ') bestond al veel eerder. Venture Capi
tal heeft in de vs een enorme vlucht genomen. De 
behoefte aan risicodragend vermogen is zeer 
groot bij kleine bedrijven in de informatietech
nologie. Deze bedrijven moeten gemiddeld 60% 
van hun omzet uitgeven aan onderzoek en ont
wikkeling. Venture Capital voorziet in eerste in
stantie hierin. 

De Verenigde Oost Indische Compagnie finan
cierde haar schepen in het verleden op deze ma
nier, maar anno 1985 heeft Europa hierin ten 
opzichte van de vs een dermate grote achter
stand, dat wel eens gesproken wordt van 'het 
fiasco van Europa'. Of de in 1983 opgerichte Eu
ropean Venture Capital Association het tij kan 
keren, is nog zeer de vraag. Ter versterking van 
het eigen vermogen zijn sinds 1980 in Nederland 
een aantal particuliere participatiemaatschappij
en ( PPM'S) opgericht. Begin 1984 was het aantal 
PPM'S tot 26 opgelopen. De overheid vergoedt 
voor 50% het verlies op participaties. 

Vooralsnog heeft men in het grootste deel van 
Europa gekozen voor de subsidiëring van het in
noverend ondernemerschap. Hopelijk bereiken 
we op termijn nog eens dat Venture Capital, zon-

der overheidsregelingen, een belangrijke rol gaat 
spelen in het innovatieve MKB. 4 

De tijd dringt, immers: van de totale produktie 
van informatica bijvoorbeeld is 80% in handen 
van Amerika. De gezamenlijke Europese produk
tie is nog geen 10% en japan komt sterk opzet
ten. 

Een wet, de Sm all Business Innovation Act, die 
in 1979 in de vs werd aangenomen, heeft ten doel 
het innovatiepotentieel van kleine bedrijven op
timaal te benutten en de grootste bottle neck voor 
kleine, innovatieve ondernemingen, de kenniso
verdracht, weg te nemen. 

Japan 

Nergens in de geïndustrialiseerde wereld bloeit 
het kleinbedrijf als in japan. 5 De drang naar zelf
standigheid is er groot. Het aanpassingsvermogen 
en de flexibiliteit zijn sterke punten van de ja
panse samenleving. De regering weet dat en 
steunt de kleine ondernemers op allerlei manie
ren. Degene die zich injapan zelfstandig wil ma
ken, kan rekenen op een welwillende overheid. 

De kleine ondernemer kan gebruikmaken van 
omvangrijke, voordelige kredi·eten. Ruime vrij
stellingen verlagen de fiscale druk op kleine be
drijven tot tegen de nulgrens. Dit particulier ini
tiatief wordt - door een overigens zeer bureau
cratisch overheidsapparaat - gestimuleerd. Als 
gevolg daarvan kan deze overheid het sociale net 
met ruime mazen boeten. De grote detailhandels
onderneming is een beperking in de openings
duur opgelegd. De kleine winkelier is hierin vol
komen vrij. Hij opent en sluit zijn zaak, zoals hij 
het met het oog op zijn klandizie wenselijk acht. 
Dit steunen, of sturen, uit sociale overwegingen, 
heeft ertoe geleid dat men bijvoorbeeld in japan 
nog erg veel kleine zelfstandige kruideniers aan
treft. 

Ook in de vs kent men dit (bij ons vrijwel niet 
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meer bestaande) verschijnsel nog in voldoende 

mate. Kleine ondernemingen domineren in j a
pan in vrijwel alle sectoren. Slechts een half pro
cent van alle japanse ondernemingen heeft meer 

dan 300 medewerkers. 6 Een bijzondere plaats 
nemen de meewerkende familieleden in. Nergens 
in de geïndustrialiseerde wereld is het aantal 
meewerkende gezinsleden zo hoog als in japan. 
De japanse Small Business Act draagt - in tegen
stelling tot de Amerikaanse - een sterk defensief 
karakter. De eerste overweging van deze wet 
luidt: 'Overwegende, dat grote bedrijven een be
dreiging voor kleine bedrijven zijn .. .'. 

Innovatie is in japan tot nu toe vrijwel uit
sluitend in de grote bedrijven tot stand gekomen. 

Nederland 

In Europa is de belangstelling voor het MKB le
vendig. 1983 werd uitgeroepen tot het jaar voor 
het MKB en had tot gevolg dat een aantal initia
tieven werd genomen ter stimulering van het 
MKB in de gemeenschap. Opvallend was het ini
tiatief van het Britse organiserend comité voor 
het Europese MKB-jaar. Het betrof een studie over 
het algemeen klimaat voor het MKB in de 10 

EG-landen. Nederland komt er in de top 10 met 
een vierde plaats redelijk vanaf (na West-Duits
land, Griekenland en Frankrijk). Een ferme on
voldoende scoort Nederland op het gebied van de 
arbeidskosten, gelukkig grotendeels gecompen
seerd door een goede produktiviteitsontwikke
ling. Lof was er voor de Kredietbeschikking Mid
den- en Kleinbedrijf (een door de staat gegaran~ 
deerde kredietvoorziening) . Een voldoende krijgt 
de Nederlandse overheid voor haar aankoopbe
leid en de aandacht voor kennisoverdracht en 
managemen tonders teu ning. 

De staatssecretaris die in Nederland verant
woordelijk is voor het beleid ten aanzien van het 
midden- en kleinbedrijf is een druk man. Zijn 

beleid heeft vertakkingen naar vrijwel alle de

partementen. Dit interdepartementale beleid 
geeft vaak grote fricties. Hierbij komt nog dat 
deze staatssecretaris niet betrokken is bij de be

sluitvorming in de ministerraad. Daar worden 
regelmatig besluiten genomen, die van invloed 
zijn op zijn beleidsterrein. In de Kamer wordt hij 
dan ook regelmatig aangesproken op zijn inte
gratiefunctie. 

De belangenorganisaties, betrekkelijk machti
ge lobby's, hebben altijd gepleit voor een speci
fiek op het MKB gericht beleid, naast een globaal 
beleid, maar met de nadruk op het specifieke! Nu 
kan dat best gerechtvaardigd zijn, maar eerst zal 
herstel van de marktsector en dus ook de positie 
van het MKB gestalte moeten krijgen door een 
generiek beleid voor het gehele bedrijfsleven. 
Voorts zal iedere sector van ons bedrijfsleven de 
kosten (onderwijs, voorlichting etc.) moeten wor
den toegerekend die voor deze sector worden ge
maakt. Verdere stimulering van het MKB is slechts 
beperkt te rechtvaardigen. Bovenal zal daarbij 
gezocht moeten worden naar een beleid dat zich 
richt op het innovatiepotentieel van het MKB. Het 
beleid moet daarbij een consistentie in zich dra
gen, óók als de economie weer aantrekt. Wel 
moet heel duidelijk worden voorkomen dat al
gemene stimuleringsmaatregelen aan het MKB 
voorbijgaan. Daar waar het algemeen beleid leidt 
tot een achterstand bij kleine bedrijven, zijn een 
aantal specifieke maatregelen nodig. Klakkeloos 
overnemen van het Amerikaanse en/of japanse 
model biedt uiteraard niet de oplossing, gezien 
de specifiek Nederlandse problematiek. Wel zou
den de maatregelen kunnen worden vastgelegd 
in een wet, een Small Business Act naar Neder
landse maat. 

Beleidsmaatregelen 

- In de eerste plaats zal voldaan moeten worden 
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aan de grote vraag naar risicodragend vermo

gen. Het startkapitaal voor de veelbelovende 
innovatieve starter moet hier bijzondere aan
dacht krijgen. Algemene maatregelen zijn er 

voor hen niet. De PPM'S richten zich slechts op 
een beperkte doelgroep en voor starters hebben 
zij, door de grote faalkans en hoge beheerskos
ten, weinig belangstelling. De toegankelijkheid 
voor starters zal hier verbeterd moeten worden. 
Daarnaast zullen starters gebruik moeten kun
nen maken van het technologisch ontwikke

lingskrediet. 
- De kleine innovatieve ondernemer die specifie

ke kennis zoekt, kan moeilijk de weg vinden 
naar de transferpunten. Deze toegankelijkheid 
dient te worden verbeterd. 

- Het volkomen dolgedraaide stelsel van subsi
dieregelingen heeft er schuld aan dat grote be
drijven in onevenredige mate van subsidies 
profiteren. Subsidies zijn bedoeld om ontwik
kelingen te sturen. De regelingen zijn dermate 
ingewikkeld dat kleine bedrijven er te weinig 
gebruik van kunnen maken. 

- Ruim aandacht zal gegeven moeten worden 
aan de hulp, advisering en informatie aan de 
kleine ondernemer. Een te groot aantal los van 
elkaar werkende adviesinstanties beperkt de 
toegankelijkheid voor de ondernemer die zijn 
weg zoekt in adviesland. Ideaal zou zijn: een 
regionale, niet bureaucratische instelling. On
dernemers moeten hier met al hun informatie
behoeften en vragen terecht kunnen en van 
hieruit moet snel specialistische hulp kunnen 
worden ingeschakeld. 

- Het aankoopbeleid van de overheid kan een 
nuttige bijdrage leveren. Het kleine bedrijf zou 
hierbij meer dan tot nu toe moeten worden in
geschakeld. 

- Ook uit sociale overwegingen zullen een aantal 
knelpunten moeten worden weggenomen. 
Voor het toegenomen aan tal etnische onder-

nemers is het algemene beleid te weinig gericht 

op hun specifieke problemen. Grootste knel
punten voor hen zijn de vestigingswetgeving -
deze dient meer toegesneden te zijn op de po

tentiële etnische ondernemer - en de grote on
doorzichtigheid in de fiscale wetgeving. 7 

- Een forfaitaire aanslagregeling zou hier moge
lijk uitkomst bieden. Een maandelijkse vaste 
aanslag voor alle belastingen zou de onregel
matige en vaak cumulerende aanslagregeling 
kunnen vervangen. (Wellicht zou een dergelij
ke regeling voor alle kleine bedrijven het cash
management en de liquiditeitspositie evenwich
tiger maken. Wel onder de nadrukkelijke voor
waarde dat tussentijdse bijstelling altijd moge
lijk moet zijn, zonder gebruikmaking van amb
telijke doolhoven. ) 

Dit is nog maar een greep uit de reeks beleids
maatregelen die n'66 zou willen zien gebundeld 
in een wettelijk instrument voor kleine bedrijven. 
n'66 heeft in het verleden als eerste tevergeefs het 
idee geopperd. De vvn-fractie opende tijdens de 
laatste ucv midden- en kleinbedrijf de trucen
doos en pleitte ook voor een Small Business Act! 
Het is dus zaak te blijven hameren op deze zo 
wenselijke wetgeving. 

De aandacht voor de kleine ondernemer is mo
menteel zowel een modeverschijnsel als nood
zaak. Dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Veel 
recent gepubliceerde rapporten tonen aan dat 
juist het midden- en kleinbedrijf kan zorgen voor 
innovatie en nieuwe werkgelegenheid. Het op de 
been helpen van nieuwe ondernemers krijgt daar
bij teveel nadruk, het op de been houden is nog 
onderwerp van studie. De oplossing is echter sim
pel: de veelbelovende starter, die zijn aanloop
verliezen en expansie moet financieren is primair 
in de startfase gediend met een aantal fiscale 
maatregelen; bijvoorbeeld een 'Tax Holiday', 
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door te brengen in eigen bedrijf. 

Naast een offensief beleid voor het vermeu
wend ondernemerschap, nodig voor de noodza
kelijke herstructurering van onze produktieca

paciteit, is een defensief beleid voor een ineffi
ciënte detailhandel gerechtvaardigd. De kleine 
winkel in de straat, met persoonlijke aandacht 
voor de klant: misschien het laatste handvat in 
een plastic wereld. 

december 1984 
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