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BESCHOUWING 

Het ministerie voor Kleine Bedrijvigheid (MKB) 
Holding voor regionale ondememershuizen 

Door André van der Brugge en Wilbert Kroesen 

I nde Rijksbegroting 1991-1992 
heeft de Minister van Economi
sche Zaken, noodgedwongen door 

de in de Tussenbalans vastgestelde be
perking van de beleidsruimte, funda
mentele wijzigingen voorgesteld met be
trekking tot de budgettering van zijn 
beleid. Zo was het voorstel tot af-

Het moet anders met het 
beleid dat zich richt op 

het midden- en Ideinbedrijf, 
een studie en een 

voorstel. 

tijde van de behandeling van de 
Rijksbegroting. 
Bij deze analyse wordt door ons 
aangesloten bij het algemene stre
ven van D66 om de organisatie van 
het overheidsbeleid aan te passen 
aan de fragmentatie van doelgroe
pen, i.C. de zelfstandige onderne-• 

schaffing van de Innovatiestimule-
ringsregeling (INSTIR) in een klap goed voor 45 % van de 
budgetkortingen. Van het budget voor de sektor "diensten, 
midden- en kleinbedrijf en ordening" werd maar liefst 17 % 
of f46 miljoen geschrapt door middel van, met name, de af
schaffing van de Subsidieregeling managementondersteu
ning (SMO) en een korting op de Regeling borgstelling 
MKB-kredieten. Twee regelingen waarvoor de belangstel
ling bij ondernemers erg achterbleef bij de politiek opge
klopte verwachtingen. Deze budgetvermindering vormt ei
genlijk een fundamentele beleidsverandering, een bevesti
ging van onze indruk dat het beleid voor de kleine onder
neming geen prioriteit meer heeft in de aktuele nationale 
beleidsvorming. 
Hoe goed we ons ook proberen te verplaatsen in de denk
wijze van de minister, we kunnen geen goede politieke ver
antwoording voor deze essentiële beleidsverschuiving ont
dekken. Daarom constateren we dat zijn harde opstelling 
past binnen het om zich heen grijpende gebrek aan belang
stelling voor de problematiek en de groeipotentie van de 
kleine onderneming. Dit lijnrecht in tegenstelling tot de 
overmatig grote belangstelling voor het "echte" onderne
merschap van enkele jaren geleden. 
Toch kwam deze beleidsverschuiving niet onverwacht voor 
degenen die al langere tijd meedenken in deze sektor. In 
de na-oorlogse economische geschiedenis van ons land is 
namelijk een voortdurend wijzigende waardering voor het 
belang van het ondernemerschap te herkennen, waarbij 
valt te constateren dat in economisch moeilijke tijden de 
kleine ondernemer positief wordt bejegend en bij voorspoed 
het politieke heil elders wordt gezocht. 
In dit artikel wordt nagegaan hoe de waardering van de 
produktie-faktor 'ondernemersgeest' sinds de Tweede 
Wereldoorlog is veranderd en op welke wijze het beleid ten 
aanzien van het midden- en kleinbedrijf (MKB) als reactie 
daarop werd aangepast. 
Tevens wordt nagegaan welke consequenties verbonden 
moeten worden aan de huidige maatschappelijke waarde
ring voor het ondernemerschap binnen de organisatie van 
het MKB-beleid op dit moment. Hier moet een minder tijd
geest-gevoelige opstelling worden ingenomen dan die ten 

Alldré van der Brugge en WUbert Kroesen zijn leden van de SWB
t~erkgroep Midden- en Kleinbedrijf. 

• 
mers. Getracht moet worden los te 

komen van het karkas van confessionele belangengroepen, 
dat het tijdvak van de verzuiling heeft overleefd. 

Veranderende waardering 

Direkt na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren van opbouw 
en herstel, werd de kleine ondernemer gezien als een van 
de drijvende maatschappelijke krachten, een bron van wel
vaart en dynamiek. In de literatuur werd in deze jaren 
nogal eens romantisch over deze kleine doener gesproken: 
"de doorzetter en de volhouder, de man die van geen 48-
urige werkweek weet en van geen loonsverhoging". Blind 
voor de beperktheid van zijn blikveld als ondernemer, de 
kleinheid van zijn ondernemerschap, was men echter niet. 
Tekenend hiervoor zijn typeringen als "de conservatief die 
dikwijls te bekrompen is om even buiten de deur van zijn 
zaak te kijken." of "De middenstander wil wel saneren 
(onder het) mits, dat het bij zijn buurman blijft !". In deze 
periode werd doorgaans gesproken over middenstand en 
middenstander, niet over midden- en kleinbedrijf en zelf
standige ondernemer. In onze tijd is het ondernemerschap 
nagenoeg ontdaan van 'standing' en is de nadruk (terecht) 
komen te liggen op de risiconemende aard en de drift tot 
zelfstandigheid als hoofdkenmerken van het ondernemer
schap. Wel is in het spraakgebruik de gewoonte blijven be
staan om de term middenstander te gebruiken als syno
niem voor winkelier, en dan met een neerbuigende onder
toon. 
Het middenstandsbeleid in de vroege jaren vijftig stond 
aanvankelijk in het teken van het oorlogsherstel en de 
overheid deed een volstrekt coöperatief beroep op alle mid
denstanders, die in1mers de volledige detailhandel en snel 
te activeren produktie (ambacht) controleerden, ten behoe
ve van de na-oorlogse economische operaties, zoals bijvoor
beeld de geldzuivering, de prijsbeheersing en aanvankelijk 
de gecontroleerde distributie van schaarse goederen. 
In een latere fase van het herstel, vanaf de tweede helft 
van de jaren '50, werd van de middenstander verwacht dat 
hij zich coöperatief bleef opstellen in de actieve sanering 
van zijn branche, waaruit een modem, efficient distributie
en produktie-apparaat moest voortkomen. Dit sanerings
beleid vormde in feite de eerste naoorlogse hoogtij-periode 
voor het MKB-beleid. Tevens vormde het een van de 
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grondslagen van "Ie miracle hollandais" , een bloeiperiode 
met volledige werkgelegenheid, weinig inflatie, een gunsti
ge betalingsbalans, een behoorlijke economische groei en 
een redelijk harde munt. 
Vanaf de rumoerige jaren zestig tot de eerste oliecrisis in 
1973, veranderde de maatschappelijke perceptie van het 
ondernemersschap in negatieve zin: ondernemen werd een 
verdachte bezigheid. Veel oorzaken hebben aan dit proces 
bijgedragen. Ten dele heeft het te maken gehad met de 
beter wordende beloningsgraad van werknemers van het 
grootbedrijf, gecombineerd met de wens om te komen tot 
een bescheidener werkurenbelasting per week. Het alge
mene tekort aan werknemers, mede veroorzaakt door de 
uitdijing van de goed betalende collectieve sektor, heeft dit 
versterkt. De oriëntatie van het schoolsysteem op voorbe
reiding van werknemersschap in plaats van ondernemer
schap, werkte complementair en was, in verband met de 
toenemende overlapping van ondernemerschap en ma
nagerschap (1), ook verdedigbaar. Het MKB-beleid bleef in 
deze jaren gedomineerd door het streven naar sanering, 
hoewel de instrumentele waarde van de kleine onderne
ming als groeinucleus plaatsmaakte voor een rigide sane
ring die nodig was om de uitstroom van arbeid naar het 
groeiende, exporterende en diversificerende grootbedrijf te 
bevorderen (2). Tevens ontstond in deze periode wrevel 
over de maatschappelijke nadelen van de nagenoeg voltooi
de industriële opbouw, zowel in de vorm van milieu-over
last, als de in sociaal-democratische kring bediscussieerde 
arbeidsvervreemding door de standaardisatie van produk
tie- en distributiemethodes (3). 
Tijdens de eerste oliecrisis werd het duidelijk dat de hoge 
na-oorlogse groei definitief voorbij was. Als gevolg van de 
internationale conjunctuur zakte de nationale economie in 
een diepe recessie. De werkloosheid steeg tot boven de 
800.000 mensen. Faillissementen en bedrijfssluitingen 
waren aan de orde van de dag. 
Stuurloos leek de economie te verzanden, waarbij de groot
ste klappen opgelopen werden in zwakke regio's en -iro
nisch genoeg- in grootschalig georganiseerde bedrijfstak
ken. Op zoek naar een nieuw perspektief ontstond weer 
aandacht voor het zelfstandig ondernemerschap, zowel 
binnen het reguliere economisch kanaal, als in het zich in 
deze tijd vormende alternatief kanaal en het tijdelijk, 
spontaan weer opkomende informele kanaal. 
Vanuit het reguliere kanaal werd, zelfs in sociaal-democra
tische kring, van de kleine (liefst startende) ondernemer 
een imposante werkgelegenheidsopwekkende kracht ver
wacht, die, naar algemene veronderstelling, met advies en 
subsidie moest worden ondersteund: de 'extase van de star
teritis'. Dit resulteerde in een onevenredig grote aandacht 
voor het midden- en kleinbedrijf, voor het van bovenaf or
ganiseren van lokale economische initiatieven en voor het 
selecteren van kansrijke bedrijfstakken met behulp van 

(1) J. Duntham, The Managerial Revolutwn: Wltat Is happening In 
The World Today? , New York 1941 
(2) A. van der Zwan, Uit de schaduw van de groten, Economisch 
Statistische Berichten 1981, p.1228-1233 
(3) Economisch Instituiut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Ethiek 
en kleinschalig ondentemen, Zoetemteer 1990 

beschikbaar gekomen data-banken. Deze mode, de tweede 
hoogtij-periode voor het MKB-beleid na de oorlog, vond 
haar hoogtepunt in 1983, het Europees Jaar voor het 
MKB. Overigens werd het industrie- en distributiebeleid in 
deze jaren niet meer zo duidelijk als voorheen op een paar 
groeinuclei gericht, te weten op kleinere ondernemingen 
die uitgroeiden tot een grootschalig concern. Niet omdat 
onze overheid dat niet wilde, maar meer omdat de centrale 
ondernemer van een dergelijk bedrijf relatief weinig waar
de bleek te hechten aan ondersteuning door de nationale 
overheid. 
Daarnaast ging een klein deel van de ondernemers experi
menteren met "anders" ondernemen. Dergelijke aanzetten 
kenmerkten zich aanvankelijk door kleinschaligheid en 
een ongewild, maar door het grote publiek sympathiek be
jegend amateurisme. Uiteindelijk ontstond een groter pro
fessionalisme, al dan niet ondersteund door de Stichting 
voor Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen MEMO. Ook 
ontstond ten tijde van de grote recessie, ongewild, aan
dacht voor de potenties van het informele kanaal, op het 
grensvlak van de marktsektor en de publieke sektor. Er 
zou sprake zijn van een explosieve groei aan de schaduw
kant van de economie, ondermeer omdat de inzinkende 
conjunctuur het voor veel Nederlanders nodig maakte in
komensaanvulling te zoeken door het verrichten van onbe
laste arbeid. Wij berekenden in 1986 (4) de omvang van dit 
informele kanaal op circa 10 % van het nationaal inkomen, 
exclusief de bijdrage van huisvrouwen aan onze economie. 
Vanaf het eind van de jaren '80 maakten de zinderende ex
tase van de starteritis, de zelfgenoegzaamheid van het al
ternatieve kanaal en de min of meer gedwongen vlucht in 
het informele kanaal plaats voor een herbezinning op de 
werkelijke potenties van het MKB met al haar schakerin
gen, om een bijdrage te leveren aan de nationale economi
sche vitaliteit. Veel van de werklozen, die vaak met tegen
zin door gesubsidieerde consulenten gebombardeerd wer
den tot beginnend ondernemer, waren een ervaring rijker 
en voor het overige een stuk armer geworden. De MEMO
beweging was niet in staat zichzelf te ontwikkelen tot een 
relevante economische stroming. Wèl ontstond een soort 
versmelting van de rationele grondslag van het reguliere 
kanaal en het vernieuwende van het alternatief kanaal, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het opkomende reform-formu
lebeheer en het leren omgaan met reform-assortimenten in 
grotere supermarkttypes. De plotselinge, onverwachte 
groei van de informele sektor tenslotte leek op te lossen 
door het toenemen van de werkgelegenheid in het formele 
kanaal en de hervorming van het belastingstelsel. 
Bij deze herbezinning is van het uiterste belang dat inmid
dels de cok peratieve instelling van de zelfstandige onder
nemers uit de jaren '50 en het begin van de jaren '60 ten 
aanzien van het economisch beleid was vervormd tot een 
zeer individualistische instelling, die de reaktie van de 
zelfstandige ondernemer op het overheidsbeleid kleiner 
maakte: geloof in het nut van dit beleid voor de individuele 
ondernemer ontbrak. In toenemende mate werd betwijfeld 

(4) A. van der Bruggen en W. Kroesen, Beleid voor de informele 
sector: halszaak of noodzaak?, Idee66 maart 1986, p. 3-11 
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De instandhouding van winkels en voorzieningen is van grote betekenis voor de 

leefbaarheid in kleine plattelandskemen 

of er echt behoefte bestond aan een MKB-beleid, met een 
reeks van zijdelings afhankelijke adviesorganisaties. 
Pas op de plaats werd expliciet gemaakt in 1987 in een 
zeer concreet WRR-rapport (5). De Raad toonde zich geen 
voorstander van een specifiek MKB-beleid; daarvoor be
stond het MKB uit een te heterogeen bestand aan bedrij
ven en was er sprake van een te intensieve verwevenheid 
van van het MKB met het grootbedrijf. De definitie die ge
hanteerd wordt om onderscheid te maken tussen grootbe
drijf en MKB (minder dan 100 werknemers), sloeg eigen
lijk nergens meer op. Het was volgens de WRR beter om 
met algemeen, generiek werkend economisch beleid te 
voorkomen dat de last van maatregelen onevenredig sterk 
zou drukken op kleinere ondernemingen. Dit advies werd 
zeer nadrukkelijk opgevolgd toen bij het aantreden van het 
derde kabinet-Lubbers in 1989, het MKB-staatssecretari
aat werd opgeheven. Vanaf dat moment valt het MKB-be
leid, met een lage politieke prioriteit, onder de Minister 
van Economische Zaken. 
Geconstateerd kan worden dat de mate van waardering die 

(5) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Op maat 
van het midden- en kleû,bedrijf, Den Haag 1987 

de na-oorlogse samenleving heeft getoond voor het zelf
standig ondernemerschap, gevoelig is voor wisselingen. De 
prioriteit die gegeven wordt aan het MKB-beleid lijkt hier
van afgeleid. In periodes waarin een beroep moest worden 
gedaan op het organisatorisch vermogen van ondernemers, 
zoals tijdens de jaren van opbouwen herstel vlak na de 
oorlog en tijdens de revitalisatie van de economie in de loop 
van de jaren '80, was het ondernemerschap populair en 
kreeg de organisatie van het MKB-beleid buitensporig veel 
aandacht. In periodes van voorspoed was dit minder het 
geval, met als gevolg dat de interesse voor het MKB-beleid 
afnam. 

Organisatie van het MKB-beleid 

De teneur van de huidige bezinning over de taak en inhoud 
van de beleidssektor voor het MKB past vrij goed binnen 
de opvattingen die D66 daarover heeft. Het is namelijk ook 
onze visie dat gestreefd moet worden naar integratie van 
overzichtelijke maatregelen, die bij voorkeur niet in het be
lang van het individuele bedrijf dienen te worden geïmple
menteerd. Trefwoorden als zelfredzaamheid, mondigheid 
en zelfstandigheid staan niet alleen centraal in het gedach-
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tengoed van D66 in het algemeen, maar ook in het MKB
beleid van de partij: het gaat ten slotte om zelfstandigen. 
Maar uitzonderingen bevestigen de regel. Zo zijn wij het 
bijvoorbeeld in grote lijnen eens met de restanten van het 
op ondernemersniveau funktionerende saneringsbeleid uit 
de jaren '50 en '60, die nu nog floreren in de stadsvernieu
wingswijken van de grote steden. Een pragmatische politie
ke partij dient afstand te nemen van de waan van de dag. 
Het gaat ons daarom te ver om, als kinderen van onze tijd, 
mee te gaan met de algemene tendens om de positie van de 
kleine ondernemer te verwaarlozen, alleen omdat het be
leidsterrein momenteel geen politieke prioriteit bezit. 
Immers, nog steeds moet driekwart (77,5 %) van de onder
nemingen tot het MKB geteld worden. Zij zijn goed voor 
ongeveer eenderde van zowel de werkgelegenheid (35,5 %) 
als van het nationaal inkomen (31,5 %) van ons land. Het 
aandeel in de aanwas is nog groter: van 1984 tot 1989 wer
den 250.000 op de 570.000 nieuwe arbeidsplaatsen (44 %) 
geschapen door het MKB. Vorig jaar, volgens een NIPO
enquete voor het KNOV, 88.000 banen, met name in be
drijven met 10 tot 49 werknemers. Daarnaast toonde het 
WRR-onderzoek aan dat ook de arbeidskwaliteit in klein
schalige sectoren meestal beter is dan in grootschalige sec
toren. 
Genoeg reden om voor de kleine bedrijvigheid te streven 
naar een speciale beleidsorganisatie, die recht doet aan 
haar veelkleurigheid en haar individualistisch en prak
tisch ingestelde aard. Het optimaal benutten van de econo
mische potenties van het MKB is alléén mogelijk als het 
MKB-beleid consistent wordt. De van dit beleid ten dele af
hankelijke ondernemers willen rust, een stabiel beleid dat 
minder gevoelig is voor politieke modes. 

Dreigend particularisme 

Verontrustend vinden wij de tendens om bij de uitvoering 
van het MKB-beleid sterker te leunen op de hand- en span
diensten van de corporatistische ondernemersverenigin
gen. De opheffing van het MKB-staatssecretariaat brengt 
immers met zich mee dat, via tendenzen als vraagsubsidie
ring (financële hulp na een concreet ondernemersverzoek), 
uitbesteding van de uitvoering van beleidsmaatregelen en 
de opname van advieskanalen binnen bijvoorbeeld onder
nemershuizen, door het Rijk een toenemend beroep wordt 
gedaan op neo-confessionele organisaties. De besteding 
van overheidsmiddelen wordt zodoende ten dele in handen 
gelegd van politiek oncontroleerbare organisaties, als 
NCOV en KNOV, die zichzelf daarmee voorzien van een 
nieuw instrument om hun leden afhankelijk te houden. 
Hoe zouden wij bijvoorbeeld staan, om een parallel te trek
ken, tegenover het neerleggen van de uitvoering van de 
werkloosheidswetgeving bij de christelijke vakbeweging? 
De ervaring leert bovendien, dat intensief overleg met deze 
neo-corporatistische organen tot vertraging leidt in de be
leidsvorming en bij wetsherziening. Het is daardoor haast 
onmogelijk geworden om een beleidstrajekt binnen vier 
jaar af te sluiten; de Tweede Kamer funktioneert nog 
slechts als hekkesluiter. 
De rigide "middenstandswetgeving" in ons land is mede 

het gevolg van de invloed van de sterk verzuilde midden
standsorganisaties. Dit particularisme bleek weer duide
lijk bij de recente herziening van de Winkelsluitingswet en 
bij de voorstellen rond de herziening van de vestigingswet
geving. Dit geheel in overeenkomst met de situatie in an
dere beleidssectoren, waar eveneens gekampt wordt met 
een op de historische verzuiling gebaseerd bestuurlijk kar
kas, dat niet meer thuis hoort in een tijdperk van fragmen
tatie van groepsbelangen. 
De door de overheid gefinancierde adviesdiensten voor het 
MKB concentreren zich in twee andere kanalen, naast die 
van de confessionele ondernemersorganisaties. Gedoeld 
wordt op de streeksgewijs georganiseerde Kamers van 
Koophandel (KvK) en op het nog jonge stelsel van regiona
le Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK's). 
Vooral de Kamers kenmerken zich helaas door een ana
chronistische, sterk paternalistische bestuursstructuur, 
waarbij een oncontroleerbaar bestuur een beleid formu
leert ten behoeve van ondernemers, die een wettelijk ver
plichte jaarlijkse bijdrage moeten betalen. Deze drie ad
vieskanalen voor het MKB vinden elkaar in steeds meer 
regio's in initiatieven om te komen tot ondernemershuizen. 
De gretigheid waarmee door hen wordt deelgenomen aan 
zo'n overkoepelende instelling, maakt overduidelijk hoe 
weinig reden van bestaan deze organisaties nog aan zich
zelf toekennen. Een dergelijke versmelting van de drie ad
vieskanalen is hard nodig. Niet alleen om de organisatie
structuur te stroomlijnen, maar eveneens omdat het be
roep op de door de overheid gesubsidieerde advieskanalen 
de komende jaren gaat afnemen. Van oudsher reageert de 
Nederlandse ondernemer al niet positiever dan zijn buiten
landse collega op door de overheid betaalde adviseurs en 
technische informatieverstrekking, ondanks de uitzonder
lijke bezetting van dit circuit in ons land. Deze wanverhou
ding zou op zich al een reden kunnen zijn om tot sanering 
van het adviesstelsel te komen. Daarnaast zal de komende 
jaren een afnemende behoefte aan de diensten van het ge
subsidieerde advieskanaal ontstaan. Reden hiervoor is dat 
door de afbouw van subsidiestelsels en kredietgarantiere
gelingen - bij gebrek aan belangstelling bij de onderne
mers-, de door de overheid opgelegde verplichting aan de 
individuele ondernemers om dergelijke adviseurs te con
tacteren gaat vervallen. 
Daarvoor in de plaats komt de praktijk van alledag, waar
bij de individuele ondernemer zichzelf in de beslissende 
fase van een relevant besluit laat voorlichten door de leve
ranciers van systemen die aangeschaft kunnen worden 
(automatisering, produktiemiddelen, innovatie), zijn huis
leverancier of grossier (assortiment, logistiek, marketing
beleid, personeelsbeleid) en zijn huisbank en accountant 
(financiering en belastingafdracht). 
Hoewel de ontwikkeling van de ondernemershuizen nog in 
een experimenteel stadium verkeert (6), verdienen deze 
initiatieven dus zeker onze ondersteuning. Dit mede in 
verband met het streven van D66 om te komen tot een 
overzichtelijke geheel van ondersteunende maatregelen 

(6) Andriessen, Het midden- en kleinbedrijf in hoofdlijnen, Tu)eede 
Kamer 1990-1991 17553, nummer 68 
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'Gewone' winkels verliezen de slag om de stad 

voor het MKB, indien daaraan bij de ondernemers behoefte 
bestaat, èn de bezwaren die wij hebben tegen het uitbeste
den van overheidsbudget aan paternalistische, hun tijd 
overleefde bedrijfsorganisaties. Daaraan wordt echter een 
voorwaarde verbonden, namelijk dat de bestuursstructuur 
van deze ondernemershuizen doorzichtig en controleerbaar 
wordt voor de individuele ondernemers in de regio. 

Een MKB-ministerie 

Het bovenstaande kort samenvattend, kan worden gesteld 
dat het MKB-beleid op nationaal niveau weinig politieke 
prioriteit heeft, onder krimpende budgetten lijdt en zelfs 
het zelfstandig staatssecretariaat heeft verloren. Voorts is 
de uitvoering van het beleid op decentraal niveau afhanke
lijk geworden van particuliere organisaties met overwe
gend anachronistische bestuursstructuren. 
Nu het staatssecretariaat voor MKB verdwenen is binnen 
het Ministerie van Economische Zaken, mag worden ver
wacht dat de traditionele integrerende taak die de staats
secretaris had, in de knel komt door de bredere optiek die 
de minister heeft bij zijn beleidsafwegingen, mede gezien 
zijn, door de omstandigheden min of meer gedwongen, pre
occupatie met de grote concerns. Het conform het advies 
van de WRR aanscherpen van een generiek werkend ras-

ter van economische maatregelen ten behoeve van het 
MKB, wordt bemoeilijkt door de toenemende vervlechting 
met, en toenemende afhankelijkheid van het MKB met het 
grootbedrijf. 
Van een groeiende verwevenheid tussen het MKB en het 
grootbedrijf is zeker sprake. Deze vervlechting is duidelijk 
zichtbaar in de industriële toelevering en uitbesteding en 
bij bedrijfsvormen als franchise en vrijwillig filiaalbedrijf 
in de detailhandel. Door samenwerking in de dienstverle
ning wordt deze tendens steeds belangrijker. Illustratief 
voor de kwetsbaarheid van het MKB is, dat zijn 40 % aan
deel in de lastenverlichting voor de bedrijven in de periode 
1975-1986, in geen verhouding stond tot zijn 59 % aandeel 
in de betaalde belastingen. 
De traditioneel integrerende taak van het staatssecretari
aat hield in dat maatregelen in andere beleidssectoren ge
toetst werden aan de specifieke belangen van het MKB 
binnen de nationale economie. Deze taak is nooit volledig 
bevredigend ingevuld, met name omdat het staatssecreta- ' 
riaat niet was bekleed met ministeriële bevoegdheden: 
waarschijnlijk een van de redenen waarom uiteindelijk tot 
opheffing besloten is. Toch is deze taak van belang voor de 
kleine ondernemer die al lang het zicht verloren heeft op 
de samenstelling van het beschikbare hulpmaatregelen en 
de uitwerking op zijn bedrijfsvoering van belastingmaatre-

----------------------------------- 29 -----------------------------------
IDEE - FEBRUARI '92 



gelen, voorschriften voor de personeelsopbouw, vestigings
en scholingseisen, bouwvergunningen, sociale zekerheid, 
stadsvernieuwing, milieuregels, demobilisering, onder
zoeksubsidies, kennistransfer, de effekten van de Europese 
eenwording en "last but not least" de overheidsaan
schaffingen. 
Ons inziens is het besluit om het staatssecretariaat op te 
heffen ten onrechte genomen. In plaats van deze opheffmg 
hadden wij liever de oprichting van een nieuw, zelfstandig 

een grote mate van zekerheid voor de kleine ondernemers 
zelf en voor degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de 
uitvoering van het beleid voor de kleine ondernemers. 
Mede gezien de geconstateerde mode-gevoeligheid van de 
prioriteitswaarde van het MKB-beleid in ons land, ver
dient een dergelijke wettelijke basis voor het MKB-beleid 
het zeker om intensief bestudeerd te worden. Bovendien 
kan een dergelijke wet de juridische noodzaak verminde
ren van een aantal bestaande wetten, zoals de Vestigings

MKB-ministerie gezien, zoals 
dat bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten bestaat, 
met eenduidige integratie-be
voegdheden. Daarbij hebben 
wij niet de oprichting van een 
log bureaucratisch apparaat 
voor ogen, maar van een klei
ne, flexibele ''holding'' -struc
tuur. Deze zou een sturende 
en coördinerende rol spelen 
en als aanspreekpunt in het 
Haagse circuit fungeren, ten 
behoeve van een ruim van be
leidsinstrumenten voorzien 

en MKB-ministerie 
wetten, de Winkelsluitings
wet en die op de Kamers van 
Koophandel. 

als 'holding' kunnen 
functioneren ten behoeve 

van een beperkt aantal 
Conclusies 

Momenteel mist het beleid 
voor de kleine ondernemer op 
nationaal niveau politieke 
prioriteit. Het krimpende 
budget voor deze beleidssek
tor en de opheffing van het 
staatssecretariaat voor MKB 
zijn daar de tekenen van. 

'I ~_"''''''U-I,~ ondernemers-
_1IIIi1lÎ1i~ul:zeJ'l. Maar daarvoor 

mist het beleid voor de 
kleine ondernemer teveel 

politieke prioriteit. 

netwerk van regionale, democratisch gestruktureerde on
dernemershuizen. Een dergelijke structuur kent de natio
nale overheid nog niet. Een projektministerie komt als 
vorm in de buurt, hoewel aan deze vorm het nadeel kleeft 
dat het typisch als een tijdelijke structuur wordt gezien, 
terwijl het MKB behoefte heeft aan stabiliteit en consisten
tie. Deze stabiliteit en consistentie zou aanzienlijk gehol
pen worden indien de positie van het nieuwe ministerie 
zou worden vastgelegd in een aparte, nieuwe Wet voor het 
MKB. In deze Wet zou tevens, voor een groot aantal jaren, 
een aantal beleidsinstrumenten kunnen worden gegaran
deerd, zoals de budget-hoogte voor deze beleidssector als 
vaststaand percentage van de Rijksbegroting en de toede
ling van een percentage van de aanschaffingen door de 
overheid aan kleine ondernemingen. Een en ander in over
eenstemming met Europese richtlijnen. 
Een dergelijke structuur heeft als bijkomend voordeel dat 
zij herkenbaar is voor het bedrijfsleven. Daarin wordt 
evenééns geprobeerd beslissingen zoveel mogelijk te decen
traliseren naar volledig uitgeruste dochtermaatschappijen. 
Op centraal niveau wordt daar bij voorkeur alleen gewerkt 
aan strategisch beleid, met toenemende aandacht voor de 
kernaktiviteiten. Enigzins vergelijkbaar met de door ons 
bedoelde structuur, is die van de 115 "Small Business 
Agencies" in Amerika, die op federaal niveau worden verte
genwoordigd door de "Small Business Administration". Dit 
ministerie is een unieke, niet-politieke organisatie, die vol
komen onafhankelijk funktioneert van de andere ministe
ries. Haar leidende funktionaris, afkomstig uit het be
drijfsleven, is direkt verantwoording verschuldigd aan de 
President. Dit is de uitwerking van de "Small Business 
Act". Hoewel zo'n bestuursstructuur de bureaucratie sterk 
zou kunnen doen afnemen, moeten bij háar democratisch 
gehalte vraagtekens geplaatst worden. De wettelijke basis 
echter verzekert consistentie in de beleidsuitwerking' en 

Naar onze mening had men 
bij de laatste kabinetsformatie beter kunnen kiezen voor 
de oprichting van een klein, flexibel MKB-ministerie. Een 
dergelijk ministerie zou als een coördinerende ''holding'' 
moeten funktioneren ten behoeve van een beperkt aantal 
regionale ondernemershuizen.In deze ondernemershuizen 
moet dan het specifieke MKB-instrumentarium worden 
ondergebracht, gericht op de advisering van leden-onder
nemers. De ondernemershuizen dienen wel democratisch 
gestructureerd te zijn. Met deze laatste kanttekening kan 
de toenemende afhankelijkheid van het MKB-beleid van 
anachronistisch gestructureerde, particuliere organisaties 
een halt worden toegeroepen. Een wettelijke basis voor 
deze nieuwe beleidsstructuur dient overwogen te worden . • 

W ell~ Statenlid 
heeft nog 
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