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INLEIDING EN SAMENVATTING 

De belangstelling_ binnen D'66 voor het midden- en kleinbedrijf is de laatste 
jaren sterk gestegen. Een dui-delijk bewijs daarvan vormt het felt, dat nu 
voor het eerst in de 15-jari ge geschiedenis van D' 66 door een werkgroep van 
het Wetenschappelijk Bureau een visie wordt gepubliceerd op het midden- en~ 

kleinbedrijf. In die nota wordt allereerst een uiteenzetting gegeven van de 
typische kenmerken van dat midden- en kleinbedrijf, zoals D'66 die ziet. 
Uit die uiteenzetting blijkt eigenlijk al meteen, waarom D'66 voor deze 
sector van onze economie een speciale belangstelling heeft. Het midden- en 
kleinbedrijf bezit immers een aantal kenmerken, die in de maátschappijvisi~ 
van D'66 hoog worden gewaardeerd: veelvormigheid, spreiding van bévoegd
heid en kundigheid, een geïndividualiseerd en gedifferentieerd aanbod van 
goederen en diensten, een minder groot beslag op infrastructurele voorzie
ningen en het milieu, meer aanpassingsvermogen aan culturele en technische 
veranderingen en voora 1 de functie van voedingsbron van vernieuwing van het 
bedrijfsleven. 

Vervolgens wordt in de nota de plaats van het midden- en kleinbedrijf in 
onze nationale economie beschreven. Uit deze beschrijving komt naar voren, 
dat het absolute aantal middelgrote- en kleine ondernemingen de laatste 
15 jaar vrij drastisch is gedaald. Dit verschijnsel blijkt zich vooral voor 
te doen binnen de detailhandel in voedings- en genotmiddelen. Niettemin 
heeft deze ontwikkeling het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in de 
totale werkgelegenheid in ons land niet in negatieve zin beïnvloed. 
De verklaring hiervoor lijkt· te moeten worden gevonden in het feit, dat de 
gemiddelde omvang van de middelgrote- en kleine ondernemingen in ons land 
de afgelopen 15 jaar geleidelijk is toegenomen. 

De nota gaat daarna in op de belangrijkste problemen, waarmee middelgrote
en kleine ondernemingen geconfronteerd worden. Geconstateerd wordt, dat de 
inkomensontwikkeling van de zelfstandige ondernemer, met name in de detail
handel en de horeca, achterloopt bij de algemene inkomensontwikkeling, zij 
het dat deze achterstand, die vooral in het begin van de zeventiger jaren 
is ontstaan, de laatste 3 jaar enigszins is ingelopen. Een ander probleem, 
waarop in de nota wordt gewezen, betreft het uithollen van het eigen ver
mogen als aandeel in het totale kapitaal van ondernemingen. 
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Dit blijkt vooral in de allerkleinste en in de grootste ondernemigen 
(meer dan 500 werknemers) een knelpunt te vormen. Ook de opbouw van een 
adequate pensioenvoorziening blijkt vooral voor de kleinste ondernemers 
nog een knelpunt te zijn. 

Er wordt vervolgens op gewezen, dat een verdere ontplooiing van middel
grote- en kleine ondernemingen ook gefrustreerd wordt door de bestaande 
wildgroei in wetten, regelingen en procedures terzake van ruimtelijke 
ordening, milieubescherming, inning van belastingen en premies en ver-

. strekking van subsidies en kredieten. 

De nota constateert, dat het exportpotentieel van middelgrote- en kleine 
ondernemingen in ons land volgens schattingen van de Nederlandse Midden
standsbank voor 40% onbenut blijft. 

De nota gaat daarna in op de mogelijkheden voor middelgrote- en kleine 
ondernemingen in de komende jaren. De verwachting wordt uitgesproken, dat 

de consument de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet méér te besteden 
zal hebben en daarom een voorkeur zal tonen voor produkten die afgestemd 
zijn op zijn/haar individuele smaak. Ook zal er vermoedelijk meer aan
dacht komen voor duurzaamheid en kwaliteit, met name voor de duurdere 
goederen. Verder zal de vraag naar goederen ten behoeve van activiteiten 
in de doe-het-zelf sfeer vermoedelijk nog sterk kunnen groeien. Te denken 
valt hierbij bijvoorbeeld aan boor-, schuur- en zaagmachines en gereed
schap voor het onderhoud van de auto. In de sfeer van het ambacht liggen 
er waarschijnlijk vooral nieuwe mogelijkheden voor de bouwinstallatiebe
drijven, o.a. in de elektrotechnische branche, de isolatiebedrijven, 
reparatiewerkzaamheden en klusjesdiensten. In de sfeer van de detailhandel 
worden nieuwe mogelijkheden vooral verwacht op specialistische markten, 

waar kwaliteit en service vooropstaan. 

Ook voor de horeca worden nieuwe mogelijkheden gezien, die onder meer 
samenhangen met de toenemende tendens om bu.itenshuis te gaan eten, vooral 
voor samenlevingsvormen waarin beide partners buitenshuis werkzaam zijn. 
In de sfeer van de industrie tenslotte worden voor middelgrote- en kleine 

ondernemingen geweldige nieuwe mogelijkheden gezien. Deze liggen onder 
meer in het toepassen van intermediaire energietechnieken, isolatie-
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technieken, warmtepompen, meet- en regelinstrumenten en huishoudelijke 
"apparaten, mede onder invloed van de vele toepassingsmogelijkheden van de 

chips. 

Tens 1 otte worden in de nota de be 1 ei ds voors·te 11 en van 0 '66 ten aanzien van 
het midden- en kleinbedrijf opgesomd. Belangrijk in dit verband is het 

voorstel om te komen tot. een inflatieneutrale belastingheffing. Verder 
vindt 0'66 dat de bestaande opleidingsfatiliteiten voor zelfstandige 
ondernemers uitgebreid en vernieuwd zouden moeten worden. Andere voorstellen 
die 0'66 voor het midden- en kleinbedrijf doet, zijn ondermeer: de verstrek

king van. risicodragend vermogen, zowel door de overheid als via particuliere 
participatiemaatsc"happijen; het verrichten van een onderzoek naar een nieuwe 

heffinqsgrondsJ·ag voor de sociale premieheffing ter verlichting van de 
sociale lasten van arbeidsintensieve bedrijven; een meer op het midden- en 
kleinbedrijf gericht aankoopbeleid van de overheid; de oprichting van een 
centrale gegevensbank voor het midden- en kleinbedrijf met informatie over 
subsidiemogelijkheden, technologische ontwikkelingen, nationale en inter
nationale marktkennis; en de oprichting en inrichting van transferpunten 
voor het midden- en kleinbedrijf binnen universiteiten en hogescholen. 

Ik vind het verheugend dat deze nota nu gepubliceerd wordt. Naast een goede 
analyse van recente ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf bevat zij 
immers ook een aanduiding van de probleemgebieden, alsmede van de toekomst
kansen voor deze sector, terwijl het geheel uitmondt in een aantal concrete 
beleidsvoorstellen. Ter vermijding van misverstanden in verband met het 
feit dat deze nota vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen verschijnt, zeg 
ik daar meteen bij, dat de nota niet op zichzelf gezien moet worden. 

In de afgelopen jaren is door de 0'66-Tweede Kamerfractie aan het midden
en kleinbedriif immers ruime aandacht besteed. Ter illustratie daarvan 
zi.in als btilaoen bi.i deze nota de belanorUkste door 0'66 inoediende 
moties en uitspraken die voor het midden- en kleinbedrijf van belang zijn, 
toegevoegd, Het betreft hier de volgende onderwerpen: het stimuleren van 
de oprichting van participatiemaatschappijen en het reserveren van een 
vast percentage van de overheidsaankopen voor het midden- en kleinbedrijf 
(verworpen); verbetering van de inkomenspositie van de gespecialiseerde 
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detailhandel in rookwaren via beperking van het aantal verkooppunten voor 
rookwaren (verworpen); voorstellen voor een betere benutting van het export
potentieel van middelgrote~ en kleine ondernemingen (verworpen); het bie
den van betere .mogelijkheden aan nieuwe, kleinere ondernemingen (aangenomen 
met algemene stemmen); en de opstelling van D'66 ten aanzien van onderne
mingsraden voor kleinere ondernemingen (aangenomen, ondanks het tegen
stemmen van D'66). 

Ik kan daar nog aan toevoegen dat D'66 de afgelopen jaren als vrijwel enige 
partij heeft aangedrongen op invoering van een vereenvoudigd systeem van 
inflatieneutrale belastingheffing. D'66 heeft zich steeds op het standpunt 
gesteld, dat belastingheffing over door de inflatie veroorzaakte schijn
winsten bijzonder onrechtvaardig is en dat mede daardoor het eigen vermogen 
van veel kleinere bedrijven is uitgehold. Onze voorstellen om hier een. 
einde aan te maken, vonden echter noch bij het kabinet noch bij de fracties 
van_PvdA, CDA en VVD in de Tweede Kamer enige steun. 

Tenslotte nog dit. De belangrijkste functie, die ik aan de S.W.B.-D'66-nota 
toeken, is dat daarmee een basis wordt gelegd voor verdere discussie over 
het beleid voor het midden- en kleinbedrijf in de komende jaren. Ik hoop 
dat die discussie zowel binnen als buiten de partij gevoerd zal worden. 
Die discussie is immers nodig om de belangstelling die binnen D'66 voor 
het midden- en kleinbedrijf leeft ook in de komende jaren om te zetten in 
concrete beleidsvoorstellen ter verdere versterking van de positie van 
middelgrote- en kleinere ondernemingen. 

Graag besluit ik deze inleiding met het complimenteren van de werkgroep 
midden- en kleinbedrijf, en in het bijzonder de beide samenstellers van 
de nota met het door hen geleverde werk. 

's-Gravenhage, 
29 april 1981. 

Maarten Engwirda 
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HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ALS AANDACHTSVELD 

In deze paragraaf worden in het kort de bijzondere kwalitatieve 
kenmerken van het midden- en kleinbedrijf aangestipt. 
Voorts worden aan het slot van deze paragraaf.enkele begrippen, 
die een centrale rol spelen in de discussie over het kwalitatieve 
en kwantitatieve belang vna het M.K.B. voor. onze maatschappij, 
nader omschreven. 

Het M.K.B. is niet alleen een belangrijke sector in onze economie, 
zoals in paragraaf 2 nader uiteengezet z.al worden, maar ook een 
uitzonderlijke component in het politieke en, vooral het maat
schappelijke en het culturele bestel. Zonder M.K.B., immers, zou 
onze maatschappij een overheersend bureaucratisch en onpersoon
lijk karakter hebben. Zonder M.K.B. zou het raakvlak tussen poli
tiek en bedrijfsleven ui ts 1 uitend in Dèn Haag en niet meer Goes . . 
of Veendam gevonden kunnen worden. En zonder M.K.B. zou de smaak 
van het publiek in laboratoria geoptimaliseerd kunnen worden. 

Nu gaat het iri deze nota niet om de vraag "Wel of geen M.K.B.", 
maar om de vraag "in welke opzichten en in welke mate verdient 
het r~. K. B. bijzondere aandacht in het beleid voor de komende 
jaren". Om die vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk 
oog te hebben voor het bijzondere dat het M.K.B. aan onze maat
schappij bijdraagt. 

M.K.B. biedt bovenal, een bepaalde vorm van zelfstandigheid. 
Anders gezegd: ei gen verantwoordelijkheid voor het creëren van 
bestaandmogelijkheden. Dat klinkt mooi, maar het betekent ook: 
meer zorgen en minder vrije tijd. In samenhang met de zelf
standigheid biedt het M.K.B. in potentie een grotere spreiding 
van bevoegdheid en, vooral, kundigheid omtrent beslissingen be
treffende de produktie, distributie en dienstverlening. In po
tentie, want het bestaan van veel kleine bedrijven betekent niet 
automatisch veel verschillende bedrijven. In paragraaf 2 zal 
duidelijk worden dat dezè spreiding in sommige bedrijfstakken 
en -klassen langzaam teniet gedaan wordt. 
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Waar die spreiding zowel sectoraal als regionaal/lokaal aanwezig 
is, biedt het M.K.B. voorts een meer geïndividualiseerd en ge
differentieerd aanbod van goederen en diensten. In sommige 
sectoren kan deze spreiding gepaard gaan met het verlies van 
schaalvoordelen, waardoor de kostprijs van dat aanbod hoger zal 
zijn dan bij een minder geringe spreiding. 

Echter, tegenover dat verlies van interne (dat wil zeggen binnen 
de onderneming) schaalvoordelen staat het vermoeden dat in veel 
gevallen het M.K.B. een minder groot beslag legt op infra-struc
turele voorzieningen en een ge~ingere aanslag pleegt op het 
milieu. 

Het gedifferentieerde aanbod geldt overigens niet alleen naar de 
consument of verbruiker toe. Immers, het M.K.B. speelt in sommi
ge bedrijfstakken een belangrijke complementaire rol. Zij ver
vult restfuncties die eenvoudig niet op grote schaal opgezet 
kunnen worden. Hier geldt: hoe gedifferentieerder het "grote" 
bedrijfsleven, hoe gedifferentieerde het M.K.B. 

In vrijwel alle bedrijfstakken speelt een klein aantal M.K.B.
ondernemingen meer de rol van verkenner. Het is overigens een 
groot probleem in een klein en overgeorganiseerd land als het 
onze om die verkennende en experimenterende ondernemingen ook 
een plaatsje te gunnen. 

Het M.K.B. biedt een ander soort flexibiliteit dan de grote 
ondernemingen. De flexibiliteit van de grote onderneming stelt 
haar individueel in staat om van tijd tot tijd grote risico's 
te nemen (waaronder verplaatsing van produktiefaciliteiten naar 

het buitenland). De M.K.B. onderneming beschikt niet over een 
dergelijke individuele flexibiliteit. Collectief gezien echter 
biedt het M.K.B. de maatschappij meer aanpassingsvermogen aan 
veranderingen in cultuur, techniek en ethiek. 

Het M.K.B. biedt, meer dan de grote ondernemingen, de mogelijkheid 
om de lagere overheid in te schakelen bij de planvorming op so
ciaal-economisch terrein. In een periode waarin delegatie van 
overheidstaken ernstig overwogen wordt, is dat een waardevolle 
kwaliteit. 
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Het M.K.B. biedt, in vergelijking met de grote ondernemingen, 
niet a 11 een een hoog vol urne aan werkgelegenheid, maar ook een 
grotere spreiding van die werkgelegenheid over stad en land. 
Voorts biedt het M.K.B. in meer dan evenredige mate werkgelegen
heid aan vrouwen, jeugdigen en deeltijdwerkers. Wat. dit laatste 
betreft is het de vraag of hier sprake is van een principiële 
kwaliteit, dan wel van een noodgedwongen omstandigheid. In ieder 
geval een belangrijk punt van overi'Jegi ng. 

Tenslotte kan gesteld worden dat het midden- en kleinbedrijf 
niet alleen een voedingsbron is van kleine vernieuwingen, maar 
ook van vernieuwers. Het M.K.B. levert, meer dan de andere 
sectoren, nieuwe kleine_ en grote ondernemers af. 

Het M.K.B. is een statistisch begrip: ondernemingen met minder 
dan 100 werkzame personen (in Nederland). Een onderneming kan 
bestaan uit één of uit vele vestigingen (eenheden waar produktie 
of dienstverlening plaatsvindt). Onder kleinschaligheid verstaan 
we produktie of dienstverlening in kleine eenheden (vestigingen). 
Zo kan een grote onderneming, behorende tot het grootbedrijf, 
kleinschalig zijn in de zin dat het bestaat uit vele kleine 
vestigingen (bijv. een filiaalbedrijf in de detailhandel). 
Een klein bedrijf kan zijn zelfstandigheid op verschillende ma
nieren in meer of mindere mate prijsgeven door participatie in 
verschillende vormen van samenwerking en begeleiding (coöperatie, 
inkoopcombinatie, vrijwillig filiaalbedrijf (franchising))of 
door een toename van vreemd vermogen .. In een grote onderneming 
kan de zelfstandigheid worden vergroot door decentralisatie van 
de beslissingsbevoegdheid. Wat betreft concentratie moet men 
onderscheiden: de vervanging van kleine door grote vestigingen 
(vestigingsconcentratie), de integratie yan vestigingen in gro
tere ondernemingen (ondernemingsconcentratie) en het samen
brengen van vestigingen op één plaats (ruimtelijke concentratie). 
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HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF IN DE NATIONALE ECONOMIE 

In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeve~ van de 
plaats die het M.K.B. inneemt in de nationale economie. 
Het overzicht geeft voorts een algemeen inzicht in de economische 
ontwikkelingen binnen het M.K.B._ in de periode van 1963-1978(1979) 
De gehanteerde cijfers moeten opgevat worden als globale indicatie~ 

Aantallen M.K.B.tlondernemingen (x 1000) 
Bedrijfstak (/klasse) 1963 

industrie 55 
bouwnijverheid + -installatie 39 
handel, horeca, reparat-ie 193 
transport+ communicatie 22 
verzekering+ zakelijke dienstverl. 19 
overige dienstverlening 18 

Totaal M.K.B. 346 

aandeel in % van bedrijfstakken 
waarin M.K.B. voorkomt 

aandeel in% van alle geregistreerde 
ondernemingen 

Bron: R.M.K. 

99% 

1971 

45 
37 

172 
20 
30 
19 

323 

99% 

1978 

38 
33 

165 
15 
36 
20 

307 

99% 

60% 

tl Gebaseerd op nieuwe indeling M.K.B., waarbij als M.K.B. 
onderneming wordt aangemerkt de onderneming met een maximum 
van 99 werkzame personen in de genoemde bedrijfstakken 

(/klassen). 
Uit tabel 2.1. blijkt enerzijds dat het absolute aantal M.K.B. 
ondernemingen in alle bedrijfstakken, met uitzondering van de 
dienstverlening, vrij drastisch afneemt. Anderzijds blijkt dat 
het relatieve aantal M.K.B. ondernemingen, vooral in die be
drijfstakken waar zij van oudsher reeds aanwezig waren, nauwelijks 
afneemt in de periode 1963-1978. 

Overigens verdient de categorie handel, horeca en reparatie een 
nadere analyse, gezien haar omvang. 
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Aantallen M.K.B.x) ondernemingen in handel en Horeca (x 1000) 

Bedrijfstak (/klasse) 

detailhandel (voeding en genot) 
detai 1 hande 1 ( duurz. cons.) 
Horeca 

Bron: R.M.K. 

1963. 

62 
64 
27 

1978 

35 
57 
28 

x) gebaseerd op traditionele indeling M.K.B., waardoor de ge
tallen in het algemeen lager zijn dan bij de nieuwe indeling 
( < 100 - werknemers). 

Uit tabel 2.2. blijkt dat de afname van het absolute aantal M.K.B. 
ondernemingen zich vooral, maar niet uitsluitend, voordoet binnen 
de detailhandel in voedings-en genotmiddelen). 

Aantallen werkzame personen in het M.K.BfJ(x 1000) 

Bedrijfstak(/klasse) 1963 1971 1978 

, industrie 486 441 364 
bouwnijverheid+ -installatie 310 324 315 
handel, Horeca, reparatie 687 736 761 
transport+ communicatie 103 131 120 
verzekering + zakelijke dienstverl. 100 159 203 
overige dienstverlening 65 73 73 

Totaa 1 aanta 1 1. 751 1.864 1.836 
aandeel in % van bedrijfstakken 

waarin M.K.B. voorkomt 55% 55% 57% 
aandeel in % van totaal aantal 

werkzame personen 40% 39% 

Bron: R.M.K. 

Uit tabel 2.3. blijkt dat het M.K.B. een aanzienlijk aandeel 
heeft in de werkgelegenheidsvoorziening in ons ~anq. 

Vergelijkng van tabel 2.1. en tabel 2.3. doet vermoeden dat 
de gemiddelde omvang van de M.K.B. onderneming geleidelijk 
toegenomen is. 
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Gemiddeld aantal werkzamen per M.K.B.tl_onderneming 

Bedrijfstak {/klasse) 
industrie 
bouwnijverheid+ -installatie 
handel, Horeca, reparatie 
transport+ communicatie 
verzekering- zakelijke dienstverl. 
overige dienstverlening 

1963 

8,8 
7,8 
3,5 
4,6 
5,3 
3,6 

1978 
9,5 
9,5 
4,6 
8,0 
5,6 
3,5 

Gemiddeld aantal werknemers per zelfstandige in het M.K.B. 

1963 1978 
Aantal werknemers per zelfstandige 1,23 1,84 

Bron: R.M.K. 

Uit de tabellen 2.4. en 2.5 blijkt dat zowel het gemiddeld aantal 
werkzamen (inclusief de ondernemer en exclusief eventueel mee
werkende gezinsleden) als het gemiddeld aantal werknemers (exclu
sief de ondernemer) per M.K.B. onderneming, geleidelijk toegeno
men is in de periode 1963 - 1974 (1g78). 
In dit kader is het van belang op te merken dat uit een N.E.I. 
onderzoek is gebleken dat juist het aantal kleinste ondernemingen, 
met minder dan 6 werkzamen, het snelste afneemt. 

Werkgelegenheid M.K.B.x) eer branche ( x 1000 manjaren) 
Branche 1g63 1978 1979 
ambachten 574 576 577 
detailhandel 299 321 322 
Horeca 77 83 84 
vervoer 65 64 64 

totaal aantal manjaren in % 1015 1044 1047 
van totale beroepsbevolking 
In % van totale beroepsbevolking 23% 21% 21% 

Bron: R.M.K. 



De ambachten nog 
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Tabel 2.7. 
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Uit tabel 2.6 blijkt dat, volgens de traditionele indeling van 
het .M.K.B. in 4 branches, de ambachten nog steeds het belangrijkste 
aandeel in de werkgelegenheid binnen het M.K.B. leveren. Dat aan
deel loopt echter geleidelijk terug, terwijl de aandelen van detail
handel en horeca langzaam toenemen. 

Voor de detailhandel geldt overigens, zoals tabel 2.2. reed~ doet 
vermoeden, dat het aantal arbeidsplaatsen in de handel in voedings
en genotmiddelen sterk is afgenomen, terwijl het aantal arbeids
plaatsen in de handel in duurzame en overige consumptiegoederen 
sterk is toegenomen in de periode 1963-1978. 
Opgemerkt moet nog worden dat in de groothandel in 1979 322.000 
personen werkzaam waren in 33.000 ondernemingen, waarbij het M.K.B.
aandeel 75% was. Opvallend is dat in de periode 1963-1979 het aantal 
arbeidsplaatsen met 22% is gestegen tegen 7% voor het totale parti
culiere bedrijfsleven. Voor het M.K.B.-aandeel bedroeg dit percen
tage 27% en voor de rest 9%. (E.I.M.-mededelingen, maart/april 1981}. 

Werkgelegenheid in de ambachten 

M.K.B. x)ambachten 

bouw 
metaal 
dienstverlenende ambachten 
overige 

totaal aantal manjaren 

Bron: R.M.K. 

(x 1000 manjaren) 

1963 1978 1979 
288 309 312 
123 136 136 

53 54 54 
110 77 75 

574 576 577 

Tabel 2.7. laat zien dat de bouwnijverheid een overheersend aan
deel had, gedurende periode 1963-1979, in de ambachtelijke werk
gelegenheidsvoorziening. Vergelijking van de tabllen 2.3. en 2.7. 
doet een scherp contrast naar voren komen in de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening (incl. bank
en verzekeringswezen) in vergelijking met dezelfde ontwikkeling 
in de dienstverlenende en overige ambachten (N.B.: in tabel .3 
wordt de nieuwe M.K.B. grens gehanteerd, in tabel .7 de oude 
grens; hierdoor ontstaat een grote vertekening in de absolute 
a·antallen en een lichte vertekening in de relatieve aantallen 
(de ontwikkelingen)). 



Tabel 2.8. 

M.K.B. vertegenwoor
digt meer dan 11% 
van het nationaal 
inkomen 

Tabel 2.9. 

Tabel 2.10. 
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Aandeel M.K.B. x) nationaal inkomen en nationale loonsom 

Nat. inkomen (nétto factorkosten) 
Nationa 1 e 1 oonsom 

Bron: R.M.K. 

1963 

18% 
11% 

1978 

14% 
11% 

1979 

14% 
11% 

Bij hantering van de nieuwe grens ( < 100 werknemers) zijn deze 
aandelen vanzelfsprekend groter. 

Tabel 2;8. laat zien dat het aandeel van het M.K.B. in het 
nationaal inkomen bij een vrijwel gelijkblijvend aandeel in de 
nationale loonsom, t amelijk drastisch is teruggelopen gedurende 
de periode 1963- 1979. Deze afname houdt verband met een toename 
van het aandeel van de overheid in het nationaal inkomen. 

Aandeel M.K.B.xx)in de export 

relatief aandeel in exportwaarde 

xx) volgens maatstaf 10-99 werknemers 
Bron: E. I.M. 

1963 
11% 

1971 

11% 

Aandeel M.K.B.xx)_ bedrijfstakkeni-klassen in export 

Bedrijfstak/klasse 1974 

voedings- en genotmiddelen 25% 

kleding 20% 

lederwaren en schoenen 50% 

hout en houten meubels 47% 

bouwmaterialen, aardewerk, glas 29% 

metaa 1 p roduk ten 22% 

instrumenten en optische industrie 16% 

Bron: E.I .M. 

1978 

11% 

1978 

20% 

27% 

50% 

46% 

28% 

28% 

7% 



Het M.K.B. draagt 
meer dan 10% bij 
aan de export 

Par. 3. 

Tabel 3.1. 
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Uit model 2.9. blijkt dat het aandeel van het midden-bedrijf 
in de industriële export over de gehele periode 1963 - 1978 
nauwelijks gewijzigd is. Uit een onderzoek van het E.I.M. is 
echter naar voren gekomen dat het aandeel van het midden-bedrijf 
van jaar tot jaar vrij sterke fluctuaties kan vertonen. Uit 
tabel .10 blijkt dat het aandeel van het midden-bedrijf in sommi
ge bedrijfstakken aanzienlijk meer dan het algemeen gemiddelde 
van 11% bedraagt. 

Uit het genoemde onderzoek van het E.I.M. blijkt voorts, dat de 
exportgroei van het midden-bedrijf vooral achtergebleven is in 
de bedrijfsklassen: grafische nijverheid, chemie, hout/kurk/stro 
en in de voedings- en genotmiddelen industrie. En voorts dat het 
midden-bedrijf een relatief hoge exportgroei heeft weten te rea
liseren in enkele bedrijfsklassen die als geheel genomen vrij 
zwak staan, zoals de textiel- en de kledingindustrie. 

HET NIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ALS PROBLEEMGEBIED 

In deze paragraaf worden enkele van de belangrijkste problemen 
waarmee het M.K.B. in het algemeen te kampen heeft, opgesomd. 
De motivatie die aan deze opsomming ten grondslag ligt is niet 
dat elk van de genoemde problemen een zorg voor uitsluitend de 
overheid zou zijn. Deze problemen vormen, zoals past bij de aard 
van het zelfstandig ondernemerschap, in eerste instantie eén zorg 
voor het M.K.B. zelf. Echter, de overheid dient aandacht te be
steden aan de economische en sociale omstandigheden van elke be
volkingsgroep, en dus ook aan die van de zelfstandige ondernemers. 

Inkomensontwikkeling (1963 = 100) (reëel) 
1977 1978 1979 

loonsom p. werknemer M.K.B.x) 193 199 204 
loonsom p. werknemer totaal 204 210 214 
overig inkomen per zelfstandige 124 134 131 
- idem ambachten 179 200 200 
- idem detailhandel 95 98 91 
- idem Horeca 79 82 81 
- idem vervoer 93 99 103 

Bron: R.M.K. 



Inkomens-ontwikke
ling van zelfstan
digen loopt achter 
bij de al gemene 
inkomensontwikkeling 

Tabel 3.2. 

Achterblij ven de 
investeringen in 
de kleine industrie 
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Uit tabel .l blijkt dat de inkomens-ontwikkeling van de zelf
standige ondernemer,met name in de detailhandel en de Horeca, 
achter loopt bij de algemene inkomens-ontwikkeling. Deze achter
stand in inkomens-ontwikkeling is overigens in de laatste 3 jaren 
(1978-1981) minder groot dan in de eerste helft van de zeventiger 
jaren. Voorts moet men rekening houden met het feit, hetgeen voort
vloeit uit de aard van het vrije ondernemerschap, dat de sprei
ding van inkomens binnen het M.B.K. veel groter is dan daarbuiten. 
Tabel . l laat voorts zien dat de ontwikkeling van de inkomens van 
werknemers binnen het M.K.B. tevens enigszins achter loopt bij 

de algemene ontwikkeling van de inkomens. 

Industriële investeringen in vaste activa per werknemers (x 1000 
manjaren) 

kleding, leder- en schoenenindustrie (MKB) tl 
(idem) ( ) 100 werknemers) 

hout- en meubelindustrie (M.K.B.) tl 
(idem) ( > 100 werknemers) 

papier- en grafische industrie (MKB)tl 
(idem) () 100werknemers) 

bouwmaterialen- en aardewerkind. 
(idem) ( ) 100 werknemers) 

Totaal industrie (MKB) tl 

(MKB) t) 

Totaal industrie ( > 100 werknemers) 

Bron: R.M.K. 

1976 1978 

1,5 

1,4 
5,5 

3,6 

7,0 
6,8 
8,8 

5,8 

5,3 

6.8 

3,4 

2,2 
6,7 
5,1 

10,7 
5,8 

12,1 
14,4 

7,7 
8,6 

In t abel 3.2. worden de gemiddelde investeringen in vaste activa 
binnen het M.K.B.; in die industriële bedrijfsklassen, waarin 
het M.K.B. z,:er sterk vertegenwoordigd is, vergeleken met de 
investeringen in grote ondernemingen ( 100 en meer werkzame per

sonen). 
Uit tabel 3.2. blijkt dat, met uitzondering van de bouwmaterialen
en aardewerkindustrie, het M.K.B. hier goed in de pas blijft of 

zelfs l i cht vooruit loopt. 
In de industrie als geheel, dus met name in de klassen waarin het 
M.K.B. niet sterk vertegenwoordigd is, lopen de investeringen 
van de M.K.B. ondernemingen constant achter bij de investeringen 
van de grote i.ndernemi ngen. 



Uitdunning en 
vergrijzing in 
de detailhandel 

Waar moeten onze 
toekomstige zelf
standige onderne
mers vandaan komen? 

De a mb iti e om te 
ondernemen komt 
mede voort ui:t 
directe contacten 
met het M.K.B. 

Het onderwijs sti
muleert het zelf
standig onderne
merschap niet 
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In paragraaf 2 kwam reeds naar voren dat ook het M.K.B. niet 
ontkomt aan toenemende grootschaligheid. Vooral het allerkleinste 
bedrijf (5 of minder werkzame personen) staat onder druk. Uit 
een onderzoek van het N.E.I. is gebleken, dat deze ontwikkeling 
in veel bedrijfsklassen gepaard gaat met een sterke concentratie
tendens. Deze concentratie doet zich ook voor in de industriële 
bedrijfsklassen, waarin het M.K.B. van oudsher sterk vertegen
woordigd is. 

In paragraaf 2 bleek reeds dat in enkele bedrijfstakken het ab
solute aantal M.K.B. ondernemingen sterk terugloopt.Voor met 
name de detailhandel kan hier aan toegevoegd worden dat dit ge
paard gaat met een stijging van de gemiddelde leeftijd van de 
zelfstandige en met een afname van de gemiddelde levensduur van 
de nieuwe M.K.B-onderneming. 

Tenminste 60% van alle nieuwe M.K.B.-ondernemers is zelf afkom
stig uit het M.K.B.-milieu.Door afname van het totaal aantal 
M.K.B.-ondernemingen en door verschuivingen in de structuur van 
het M.K.B. (zie paragraaf 2), doet zich de vraag voor waar de 
toekomstige zelfstandige ondernemers vandaan moeten komen. Zeker 
is, dat zij steeds meer van buiten het M.K.B.-milieu moeten komenE 
en dat zij in meerdere mate dan voorheen een middelbaar of 
hogere beroepsopleiding genoten zullen moeten hebben. 

Uit onderzoek in diverse landen is gebleken dat de ambitie om 
zelfstandig ondernemer te worden, sterk beïnvloed wordt door de 
ervaringen die de jonge ondernemer in zijn of haar jeugd heeft 
opgedaan. In die ervaringen spelen vooral een rol: (1) het in 
contact komen met, en het leren van (de goede èn de minder goede) 
ervaren ondernemers en (2) het zelf ervaren van en leren omgaan 
met onzekerheid. Aan beide condities wordt, voor het merendeel 
van onze jeugd, in steeds mindere mate voldaan. 

Het onderwijs is er eerder op gericht om scholieren en studenten 
deze ervaringen te onthouden, dan om die ervaringen te stimuleren. 
Weinig beroepen-voorlichters in het secundaire onderwijs, om 
slechts één essentiëel onderdeel te noemen, zijn vertrouwd met 
het zelfstandig ondernemerschap of kennen de weg die de aspirant
ondernemer moet volgen. 



De adspirant-onder
nemer heeft hulp no
dig bij het door
lopen van de start
fase 

Ontwikkelings- en be
eindigingshulp niet 
gericht op adspirant
ondernemer 

Het financiële 
weerstandsvermogen 
van de onderneming 
neemt af 

De financierings
lasten voor de kleine 
onderneming stijgen 

- 12 -

Cijfermatig gezien duurt het minimaal 4 jaar voordat een geheel 
nieuwe M.K.B. onderneming haar rentabiliteit bewezen heeft. 
Maar, eveneens cijfermatig gezien, de meerderheid van alle 
nieuwe M.K.B. ondernemingen haalt die 4 jaar niet. Sinds enige 
tijd is de toepassing van de bedrijfsant wikkelingshulp verruimd 
zodat ook pas gevestigde en adspirant-ondernemers daarvan ge
bruik kunnen maken. De nabije toekomst zal moeten uitwijzen of 
deze uitbreiding geleid heeft tot een grotere overlevingskans 
van de kleine onderneming gedurende de eerste jaren na haar 
oprichting. 

De genoemde aanloopperiode zal in het algemeen gekort kunnen 
worden indien de adspirant-ondernemer in staat gesteld wordt om 
een redelijk tot goed renderende onderneming over te nemen (als 
alternatief voor het zelf opbouwen van een geheel nieuwe onder
neming). Hiertoe zijn enkele ondersteunende regelingen voor
handen (het vermogensversterkingskrediet en de rijksgroeprege
ling zelfstandigen), maar van deze regelingen wordt voor het 
hier genoemde doel weinig gebruik gemaakt. Waarschijnlijk als 
gevolg van de over het algemeen lange wachttijden bij de behan
deling van aanvragen en van de aanvullende voorwaarden die ge
middelde banken stellen. 

Het aandeel van het eigen vermogen in het totale kapitaal van 
de onderneming loopt sinds jaar en dag geleidelijk terug. Deze 
algemene ontwikkeling, welke vooral het gevolg is van afnemende 
bruto winstmarges bij een toenemende lastendruk, baart grote 
zorgen omdat zij het financiele weerstandsvermogen van de onder
neming aantast. Het aandeel van net geregistreerde vermogen 
loopt in verhouding tot het totaal geïnvesteerde vermogen vooral 
terug in de allerkleinste ondernemingen en in de grootste onder
nemingen (meer dan 500 werknemers). Het verschil tussen beiden 
is dat de éénmansonderneming geen toegang heeft tot de vermogens
markt en, mede daardoor, veel hogere rentelasten moet betalen 
voor vreemd vermogen. 

Terzake van kredietverkrijging kan de M.K.B. ondernemer in 
principe gebruik maken van een vijftal door de overheid gegaran

deerde kredieten. Deze faciliteiten bieden in het algemeen 
echter geen verlichting van de rentelast, met uitzondering van 



M.K.B. maakt geen 
gebruik van samen
werkingskredieten 

Ook de pensioenvoor
zieningen van de 
kleine zelfstandige 
ondernemer plaatsen 
hem in een onvoorde-
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Het M.K.B. maakt 
0edwongen gebruik 
van lager geschoolder 
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het vermogensversterkingskrediet met rentefaciliteit en het 
krediet via de rijksgroepsregeling zelfstandigen. Het eerste 
krediet speelt cijfermatig echter geen enkele rol: in 1979 
werd gemiddeld over alle M.K.B. ondernemingen een krediet met 
rentefaciliteit gegeven ter waarde van f 3,76. 

In dit kader is het overigens opvallend dat door het M.K.B. vrij
wel geen gebruik gemaakt wordt van het krediet met overheids
garantie voor economische samenwerking. Ook hier doet zi.ch de 
vra~g voor of de wijze van uitvoering van deze regeling het ge
bruik ervan in te grote mate beknot. 
Anderzijds dient vermeld te worden dat het gebruik van het tech
nisch ontwikkelingskrediet tot nog toe zeer bemoedigend is, het
geen doet vermoeden dat hier sprake is van een stimulerende 
regeling. 

In het voorgaande kwam reeds naar ~oren dat de inkomensontwikke
ling van de zelfstandige ondernemer gemiddeld genomen achter 
blijft bij de algemene inkomensontwikkeling. In feit kan de in
komenssituatie van de zelfstandige nog slechter zijn dan de 
cijfers in tabel 3.1 doen vermoeden. De zelfstandige ondernemer 
beschikt immers in het algemeen niet over pensioenvoorzienings
faciliteiten die gelijkwaardig zijn aan die van de werknemer. 
Met uitzondering van enkele bedrijfstakken of -klassen waar deel
name door de ondernemer aan een bedrijfspensioenfonds verplicht 
is, dient de ondernemer zelf voor pensioenvoorzieningen te zor
gen. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de B.V. of N.V.-vorm 
ruimere mogelijkheden biedt tot het opbouwen van een pensioen 
en het doorberekenen daarvan als kosten, dan de persoonlijke 
onderneming. Aangezien met name de allerkleinste ondernemer be
lemmeringen ondervindt bij het omzetten van zijn of haar be
drijf in een B.V. of N.V., doet zich vooral, maar niet uitslui
tend, in die categorie het probleem voor van onvoldoende re
serves voor de oude dag. 
Door de hogere arbeidsintensiviteit van het M.K.B., door de 
koppeling van lonen en prijzen en door de toenemende sociale 
lastendruk wordt het M.K.B. gedwongen om in steeds grotere mate 
gebruik te maken van de laagstbetaalde en minst geschoolde 



Werven van vol
doende geschoold 
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probleem 

De zelfstandige onder
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arbeidskrachten. Een dergelijke ontwikkeling bedreigt de 
levensvatbaarheid van het M.K.B., omdat zij de kwaliteit van 
het toekomstig management geleidelijk aantast. 

Waar het M.K.B. in 1978 in de bedrijfstakken waarin het M.K.B. 
voorkomt in circa 57% van de totale werkgelegenheid voorzag, lag 
meer dan 70% van alle geregistreerde moeilijk vervulbare vacatu
res binnen het M.K.B. Volgens een onderzoek van het I.T.S. kampt 
zeker 60% van de M.K.B.-ondernemers met problemen inzake het wer
ven van voldoende geschoold en gemotiveerd oersoneel. 

Aan de kwaliteiten van de ondernemer in het M.K.B. zullen in de 
toekomst niet alleen hogere, maar ook andere eisen gesteld wor
den. Deze verschuiving in managementkwaliteiten is o.a. een ge
volg van trendmatige verschuivingen binnen het bestand van 
M.K.B.-ondernemingen (zie tabellen 2.1 en 2.2). Van de traditio
nele vak- en branchegerichte opleidingen wordt gevraagd dat zij 
zich meer ondernemers-gericht opstellen. De totale overheids
uitgaven ten behoeve van het M.K.B.-onderwijs zijn, in vergelij
king met de totale onderwijsuitgaven, bepaàld te laag. 

Tot de belemmeringen di'e een verdere ontplooiing van het M.K.B. 
in de weg kunnen staan, moet ook de wildgroei in wetten, rege
lingen en procedures ter zake van ruimtelijke ordening, milieu
bescherming, inning van belastingen en premies, verstrekking van 
subsidies en kredieten, enzovoorts, gerekend worden. De overheid 
houdt er in deze nog te weinig rekening mee dat zij, zeker wat 
de administratieve verwerking van regelingen betreft, niet de

zelfde eisen kan stellen aan de kleine zelfstandige. 

Voorts blijkt hoe langer hoe meer dat de door de overheid ver

strekte specifieke steunverlening aan in nood verkerende 
-doorgaans grote-re- ondernemingen een concurrentieverval sen de 
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werking heeft. 
Daarnaast is meermalen gebleken dat de overheid bij het toekennen 
van algemene subsidies geneigd is voorrang te verlenen aan de 
grotere onderneming. Waar een dergelijke discriminatie gepast 
is, zou deze juist in omgekeerde zin moeten plaatsvinden. Juist 
voor het M.K.B. is een snelle en zakelijke verwerking van steun
of premie-aanvragen van doorslaggevend belang. 

Tenslotte kan men zich afvragen in hoeverre het stimulerings
beleid van de overheid, als geheel genomen, voldoende is· afge
stemd op de belangen.van het M.K.B. Gegeven het immense aantal 
regelingen en richtlijnen is het moeilijk om hier een enigszins 
samenvattend beeld te verkrijgen. Wellicht is indicatief dat, 
bijvoorbeeld, de gemiddelde investering per toekenning van een 
regionale investeringspremie bij vestiging of uitbreiding in 
industrie of dienstverlening, ruimschoots boven de 2 miljoen 
gulden ligt. Of dat de financiële ondersteuning van export door 
het M.K.B. niet in verhouding staat tot de 11% die het M.K.B. 
bijdraagt aan de export. 

Ten aanzien van de export is in recente jaren gebleken dat het 
M.K.B. er moeite mee heeft zijn produkten een weg te doen vinden 
buiten de ons omringende landen. Dit wordt in verband gebracht 
met beperkte marktkennis, met problemen bij het vinden van een 
goede vertegenwoordiging in het buitenland, met het financieren 
van exporttransacties, met het aanpassen van produkten aan de 
eisen die in andere culturen gesteld worden en met het Verstrek
ken van technische nazorg. 

Overigens blijkt het M.K.B. ook binnen West-Europa ver onder 
haar exportcapaciteiten te werken. Volgens schattingen van de 
N.M.B. zijn er naast de ca. 15.000 exporterende M.K.B. onderne
mingen nog zo'n 10.000 M.K.B. ondernemingen die exportabele pro
dukten voortbrengen, maar geen enkele exportactiviteit ondernemen 

Tenslotte blijkt dat het M.K.B. op sommige markten, bijvoorbeeld 
in de voedings- en genotmiddeleni,ndustrie en in de meubelindus
trie, onvoldoende in staat is om de vrijkomende afzet door be
invloeding van binnenlandse concurrentie over te nemen. Het 
binnenlandse marktaandeel neemt hier af, terwijl sanering van 
het produktie-apparaat juist het tegenovergestelde zou moeten 
bewerkstelligen. 
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Er zijn onvoldoende cijfers omtrent het M.K.B. om te kunnen vol
doen aan de ei sen van be 1 ei ds voorbereiding,- onderzoek en -voor-_ 
lichting. Eén oorzaak hiervan is dat het M.K.B.zeer gedifferen
tieerd en kleinschalig is, waardoor cijfervergaring moeilijker 
is.en kostbaarder is dan voor andere sectoren. Een andere oor
zaak is echter dat de cijfervergaring al te zeer versnipperd is 
over verschillende instanties, waardoor enerzijds doublures op
treden en anderzijds lacunes ontstaan. Voorts geldt in het al
gemeen dat de verzamelde gegevens meer ten dienste staan van de 
(centrale) overheid en te weinig ten dienste van (bruikbaar 
zijn voor) de ondernemer zelf. 

Alhoewel de dienstverlenende instanties, die de ondernemer hulp 
bieden bij het overwinnen van sommige van de bovengenoemde pro
blemen qua verscheidenheid groot in aantal zijn, is de totale 
capaciteit van deze instanties -zeker in vergelijking met de 
situatie in de $ector van de landbOU\'1-- veel te qerinq. 
De kleine ondernemer is niet in staat om zich in dit oerwoud 
een weg te banen. Uit diverse onderzoekingen blijkt dat de zelf
standige ondernemer ten zeerste gediend zou zijn indien hij of 
zij toegang zou kunnen verkrijgen tot al deze instanties via 
één vertrouwde en ervaren adviseur. 

Er wordt van diverse zijden gesteld dat het M.K.B. een anti
cyclische werkin~ heeft. Deze opvatting zou tot de verwachting 
kunnen leiden dat.het M.K.B. er gedurende de jaren 1980 - 1985 
in zal slagen om haar absolute en vooral ook haar relatieve po
sitie in de nationale economie te verbeteren. Het is echter de 
vraag of genoemde anti-cyclische werking ook binnen de huidige 
structuur een noemenswaardig effect zal hebben. Die structuur 
is,. alleen al door de veel grotere invloed van de collectieve 
sector en de veel geringere invloed van de ondernemer op lonen 
en prijzen, in ieder geval sterk veranderd sinds de dertiger 
jaren. 
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HET MIDDEN- EN. KLEINBEDRIJF EN HAAR MOGELIJKHEDEN 

In deze paragraaf zullen er een aantal te verwachten ontwikke
lingen aangegeven worden die voor het midden- en kleinbedrijf 
van belang zijn. Daarbij zullen wij trachten aan te geven wat 
voor mogelijkheden deze ontwikkelingen bieden. 

In de komende jaren zal er naar verwachting slechts sprake zijn 
van een geringe economische groei. Daarom moeten er prioriteiten 
gesteld worden voor de besteding van de beschikbare financiêle 
ruimte. In Nederland hebben we te maken met grote werkloos-
heid, woningnood en een in het algemeen genomen slecht renderend 
bedrijfsleven, waarbij zelfs sprake is van een de-industrialisatie. 
Er bestaat in ieder geval tussen de grootste partijen vrij grote 
overeenstemming over de noodzaak van loonmatiging of zelfs inko
mensachteruitgang om uit de sociaal-economische problemen te 
komen. Dit betekent natuurlijk een kostenmatiging voor het 
bedrij fs 1 even, waarbij gewaakt moet worden tegen een zodanig 
teruglopen van de besteedbare inkomens dat er sprake is van te 
grote afzetvermindering voor dat bedrijfsleven. 

De consument zal dus in ieder geval in de komende jaren hoogst 
waarschijnlijk niet mêêr te besteden hebben. Dit zal er, in 
samenhang met nu reeds bespeurbare ontwikkelingen in het gedrags
patroon, toe leiden dat de consument een grotere voorkeur zal 
hebben voor produkten die afgestemd zijn op zijn individuele 
smaak. Bovendien valt te verwachten dat de consument veel 
kritischer zal staan tegenover goederen die hij niet dagelijks 
nodig heeft. 
Tenslotte zal er meer aandacht zijn voor duurzaamheid en 
kwaliteit, met name voor de duurdere goederen. 

De kostenontwikkelingen in de dienstensector en de toenemende 
vrije tijd hebben er in de afgelopen jaren toe geleid, dat de 
doe-het-zelf activiteiten een enorme vlucht hebben genomen. 
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Wij verwachten dat mede door het toenemende aantal deeltijd
banen en vrije tijd in de toekomst deze ontwikkelingen zich 
zullen voortzetten. De vraag naar goederen ten behoeve van 
activiteiten in de doe-het-zelf sfeer zal daarom nog sterk 
kunnen toenemen. Voorbeelden van zulke goederen zijn boor-, 
schuur- en zaagmachines en gereedschap voor het onderhoud van 
de auto. 

Verwacht kan worden dat het aantal gezinshuishoudingen en 
andere samenlevingsvormen waarin meerdere mensen werken, zal 
toenemen. Dit kan een grote behoefte betekenen aan goedkope 
eethuisjes en bijvoorbeeld meer bezorgingsdiensten. 

Mogelijkheden voor Belangrijke delen van het midden- en kleinbedrijf zijn eerder 
het ambacht en 
de nijverheid afhankelijk van investeringen en toeleveringen dan van 

consumptieve bestedingen. 
Nieuwe activiteiten in andere bedrijfstakken bieden via 
uitstralingseffecten hier ook mogelijkheden. Ook hier zal 
gelden dat er meer nadruk zal komen te liggen op kwaliteit 
en duurzaamheid. Voorbeelden hierbij zijn de bouwnijverheid 
met de toegenomen renovatie en de toename van ambachtelijke 
bouw t.o.v. de bouw van rijtjeshuizen. 

Uit onderzoekingen in de bouwbranche blijkt dat de concentratie 
in de bouw waarschijnlijk tot het verleden behoort en dat er 
de komende jaren eerder sprake zal zijn van deconcentratie. 
In het verlengde hiervan zal er weer meer vraag komen naar 
het kleinere all-round aannemersbedrijf. 

Verheugend is het toenemende energie- en milieubewustzijn. 
Dit biedt duidelijk vele nieuwe mogelijkheden voor de 
bouwinstallatiebedrijven, o.a. in de elektrotechnische 
branche en de isolatiebedrijven. 
Andere mogelijkheden voor het ambacht liggen er op het gebied 
van reparatiewerkzaamheden en mogelijkerwijs het organiseren 
van klusjesdiensten. 
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Een gevolg van het streven naar meer duurzame goederen zal 
immers zijn, dat een grotere nadruk komt te liggen op de 
reparatie van goederen in plaats van de aanschaf van nieuwe 
goederen. 

Vooral m.b.t. de industrie ZlJn er voor het M.K.B. geweldige 
mogelijkheden. D'66 bepleit al jaren dat er in Nederland 
meer aandacht moet worden geschonken aan versterking en ver

nieuwing van de industrie ,die mede door het opkomen van de 
nieuwe geïndustrialiseerde landen in steeds grotere moeilijk
heden terecht dreigt te komen. Het vorig jaar verschenen 
W.R.R. rapport "Plaats en toekomst van de Nederlandse 
Industrie" toont dit nog eens aan. Dit rapport, wat in grote 
lijnen onderschreven wordt door D'66, geeft een aantal mogelijk
heden voor kleinere industriële ondernemingen. Zo bieden bij
voorbeeld de intermediaire energietechnieken juist door hun 
kleinschalige en gedecentraliseerde karakter, interessante 
perspectieven. Hierbij kan gedacht worden aan isolatietechnie
ken, warmtepompen en kleine stroom- en gasinstallaties voor 
gecombineerde warmtekrachtopwekking. Hetzelfde geldt voor de 
toepassing van milieuvriendelijke technieken, aangezien ook 
daar de mogelijkheden liggen in de kleinere systemen. 
Andere mogelijkheden liggen er bij de meet- en regelinstrumen-' 
ten en huishoudelijke apparaten, mede onder invloed van de 
vele toepassingsmogelijkheden van de chips. Dit is ook van 
groot belang voor onze export. In dit verband is vooral belang

rijk dat er meer aandacht geschonken wordt aan niet-prijs
elementen zoals service, levertijden, kwaliteit e.d. Een be
langrijke stimulans hierbij kan het door ons gewenste, in 
par. 5 beschreven overheidsaankoopbeleid zijn. 
Tenslotte moet er gewerkt worden aan een revitalisering van 
de "gevoelige" sectoren (kleding, schoeisel, meubelen e.d.) 
met bijzondere nadruk op die activiteiten waarbij wij ons 
marktaandeel hebben verloren aan de (ons omringende) 
i ndus tri e 1 an den. 



Mogelijkheden voor 
de detailhandel 

Vooruitzichten 
voor de horeca 

- 20 -

Dat de detailhandel het niet gemakkelijk heeft, is wel uit 
voorgaande paragrafen gebleken. Nieuwe mogelijkheden zijn 
wel op de specialistische markten te verwachten, waar 

kwaliteit en service voorop staan. De voorkeur van de 
consument voor individuele behandeling zal hopelijk hier de 

doorslag geven. 
In kleinere kernen kunnen wellicht de combinatie van verschil
lende detailhandelsactiviteiten uitkomst bieden. 

Uit de Economische Verkenning voor het M.K.B. blijkt dat 
er een toenemende belangstelling ontstaat voor het klein
schalige bedrijfsgebeuren in de horeca. Samen met de ver
wachting die wij al eerder uitspraken dat er een grotere 
behoefte zal zijn aan goedkopere eethuisjes zijn voor be
paalde onderdelen van de horeca de vooruitzichten wellicht 
niet ongunstig. 

Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat juist het 
midden- en kleinbedrijf door haar specifieke eigenschappen 
goede mogelijkheden heeft voor de toekomst. Voorwaarde is 
dan wel, dat een slagvaardig beleid wordt gevoerd dat er 
op gericht is deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. 
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D'66 EN HAAR BELEIDSVOORSTELLEN TEN AANZIEN VAN HET 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

In de vorige paragraaf zijn er een aantal van de mogelijkheden, 
die het M.K.B. heeft,genoemd. 
D'66 meent dat -gegeven haar wens om de in paragrafen 1 en 2 
opgesomde bijzondere kwalitatieve en kwantitatieve functies 
van het M.K.B. te handhaven of, op sommige punten, te ver
sterken- deze problemen op korte termijn het hoofd geboden 
moeten worden. Ten dele zou dit een taak voor het M.K.B. zelf 
zijn, ten dele is hier extra aandacht van de centrale én van 
de lagere overheid gewenst. 

Met betrekking tot de inkomensproblematiek vinden wij, dat 
heffing van inkomstenbelasting zoveel mogelijk inflatie

neutraal dient te zijn. D'66 is daarbij in principe voor
stander van vermogenswinstbelasting. De redelijkheid vergt 
dat ook vermogensverliezen hierbij betrokken worden. 

Terzake van de opleiding van toekomstige zelfstandige ondernemers 
is D'66 van mening dat de bestaande opleidingsfaciliteiten uit
gebreid en vernieuwd -dat wil zeggen meer op toekomstige activi
teiten gericht- dienen te worden. Ook de werknemers in het M.K.B. 
di enen een meer beroepsgerichte op 1 ei ding te kunnen vo 1 gen. 

Ter verbetering van het financiële weerstandsvermogen en ter 
stimulering van de innovatie-gerichtheid van het M.K.B., staat 
D'66 de uitbouw van bestaande participatiemogelijkheden -via 
verstrekking van risicodragend vermogen- door de overheid voor. 
Voorts staat D'66 de totstandkoming van particuliere participa
tie-maatschappijen voor het M.K.B. voor. De overheid dient hier 
gunstige voorwaarden te scheppen, zowel in de fiscale sfeer 
als door middel van het geven van garanties. Tussen overheid en 
particuliere participatiemaatschappijen kan aldus een gezonde 
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wedijver ontstaan, die bijdraagt aan de door 0'66 gewenste 
vernieuwingsactiviteiten. 

Terzake van de sociale zekerheid van de zelfstandige onder
nemer meent 0'66 dat er op lange termijn naar gestreeft dient 
te worden dat de uitkeringsrechten voor zelfstandigen en werk
nemers gelijk getrokken worden. In samenhang hiermee dienen de 
bestaande wetten inzake ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk
loosheid samengevoegd te worden tot één sociale inkomensverze
kering met regionale uitvoeringsorganen. 

Gezien de geconstateerde bijdragen van het M.K.B. aan de werk
gelegenheid -qua volume en qua spreiding- en gezien de proble
men die binnen het M.K.B. ondervonden worden bij het handhaven 
van haar concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en op de afzet
markt, dient een onderzoek verricht te worden naar een nieuwe 
heffingsgrondslag, waardoor voor arbeidsintensieve bedrijven 
verlichting van sociale lasten gerealiseerd kan worden. 

Terzake van de geconstateerde relatieve achterstelling van het 
M.K.B. in haar relateis tot het overheidsbeleid en de uitvoering 
van dat beleid staat D'66 een betere coördinatie en doeltreffen
de vereenvoudiging binnen de overheid voor. Deze maatregelen 
dienen een verlichting van de administratieve eisen, welke aan 
het M.K.B. gesteld worden, te bewerkstelligen. 

Voor de ontwikkeling van goederen ten behoeve van de publieke 
sector, dient een op innovatie gericht aankoopbeleid te worden 
gevoerd. Dit houdt in dat de centrale overheid, de regionale 
overheid en andere publieke instellingen hun behoeften aan pro
dukten zo vroegtijdig kenbaar maken dat met name het M.K.B. op 
die behoeften kan inspelen. 

Tenslotte wordt in het Verkiezingsprogramma ingegaan op 

de problemen die de zelfstandige ondernemer ondervindt bij het 
gebruik maken van onderzoeksgegevens welke hem of haar zouden 
kunnen helpen bij het ontwikkelen van het ondernemingsbeleid. 
0'66 is voorstander van de oprichting van een centrale gegevens
bank voor het M.K.B., waarin alle informatie over subsidiemoge
lijkheden, technologische ontwikkelingen, nationale en 
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internationale marktkennis is opgeslagen. De gegevens hier
uit dienen op regionale punten gemakkelijk verkregen te 
kunnen worden. 
Zo is er op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid met 
betrekking tot ~et institutionele en wettelijke kader waar
binnen publieke en private participatiemaatschappijen zullen 
opereren. Er is derhalve ook onvoldoende waarborg dat de 
toekomstige activiteiten van deze participatiemaatschappijen 
vooral het M.K.B. - en dan in het bijzonder de adspirant
ondernemer - ten goede zullen komen. Hoewel de verstrekking 
van risicodragend vermogen aan ondernemingen - conform de 
lijn van het verkiezingsprogramma - grotendeels een zaak 
van particulier initiatief en particuliere bemiddeling zal 
moeten blijven, dient de overheid er in de komende jaren op 
toe te zien - en, waar nodig, actief toe bij te dragen - dat 
de ontwikkeling van participatiemaatschappijen vooral ge
richt is op de verbetering van de vermogenspositie van de 
zelfstandige ondérnemer. De eventueel te verstrekken finan
ciële faciliteiten door de overheid aan participatiemaat
schappijen dienen met deze conditie rekening te houden. 

De aard van het M.K.B. -in het bijzonder de allerkleinste onder
nemingen- brengt met zich mee dat de belangrijkste financierings
component voor veel bedrijven wordt gevormd door herinvesteringen 
uit winst en door deelnames van gezins- en familieleden. Sommige 
categorieën van M.K.B. ondernemingen zullen -mede gezien hun sta
tus van persoonlijke onderneming- nimmer werkelijk kunnen profi
teren van de door participatiemaatschappijen geboden faciliteiten 
ter verstrekking van het eigen vermogen. Ten behoeve van deze 
categorieën van ondernemingen - in het bijzonder de kleine, per
soonlijke ondernemingen- dient overwogen te worqen om voor hen de 
belastingheffing op geherinvesteerde winsten in aanzienlijke mate 
te verlagen. 
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Er dient op korte termijn een onderzoek ingesteld te worden naar 
de effecten van een dergelijke maatregel op het investeringsge
drag en de ve-rmogenspositie van de betrokken ondernemingen. In 
dit onderzoek dient vooral ook bekeken te worden in hoeverre een 
dergelijke maatregel de geconstateerde achterstand in investe
ringen door het M.K.B. in enkele bedrijfsklassen, kan doen ver
minderen. 

Ook terzake van de exportbevordering dient het standpunt van 0'66 
iets meer toegespitst te worden op de bijzondere positie van 
het M.K.B. 
Zoals uit de paragrafen 2 en 3 bleek omvat het M.K.B. globaal ge
zien 3 groepen van ondernemingen: (1) ondernemingen welke in 
vergelijking met de grote ondernemingen hun exportcapaciteiten 
goed benutten, (2) ondernemingen welke hun exportcapaciteiten 
nauwelijks benutten en (3) ondernemingen zonder noemenswaardige 
exportcapaciteiten. Ten behoeve van de onder (2) bedoelde onder
nemingen is gedurende.een aantal jaren een extra ondersteuning 
-vooral ten aanzien van marktverkenning, produktaanpassing en 
opbouw van een logistiek apparaat- noodzakelijk. In principe is 
deze ondersteuning reeds aanwezig in de vorm van de subsidierege
ling exportbevorderende samenwerkingsverbanden M.K.B. Financieel 
gezien zou deze regeling echter, voor een beperkte periode, uit
gebreid moeten worden (het thans gereserveerde bedrag bedraagt 
niet meer dan ca. f 150,- per onderneming, gerekend over de 
ca. 10.000 betrokken M.K.B. ondernemingen). 

Terzake van het onderwijs meent de werkgroep dat, naast de in 
het verkiezingsprogramma genoemde ombuiging en uitbrei ding van 
het bestaande onderwijs voor toekomstige zelfstandingen (w.o. 
de detailhandelsvakscholen), veel aandacht besteed moeten worden 
aan het betrekken van het algemeen voorbereidend onderwijs in de 
verbetering van de beeldvorming omtrent en het inzicht in het 
functioneren van het M.K.B. 

Voorts is de werkgroep van mening dat de instelling en inrichting 
van small business centers binnen universiteiten en hogescholen 
(waar mogelijk in samenwerking met instellingen van Hoger Beroeps
onderwijs) gewenst is. Deze S.B.C.'s hebben ten doel om, binnen 
het kader van reguliere onderwijs- en onderzoekprogramma's en 
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onder toezicht van een bestuur (waàrin kamers van koophandel, 
E.I.M. en ondernemensorganisaties vertegenwoordigd zullen zijn), 
specifiek endenzoek te verrichten voor, en advies te verlenen aan 
zelfstandige ondernemers. 
Deze maatregelen dienen grotendeels binnen de bestaande budgetnnmte 
van de betrokken instellingen en ministeries geëffectueerd te 
worden. 
Terzake van het onderzoek van en voor het M. K. B. di ent, naar de 
mening van de werkgroep, het eerder genoemde standpunt van D'66 
nader ingevuld te worden volgens de -volgende richtlijnen. 

Informatie over het M.K.B. is beter te verkrijgen naarmate de 
ondernemers meer vertrouwen hebben in het nut van de cijfervertaling 
en in de diensten van de instantie die de cijfers verzamelt. De 
informatie aan het M.K.B. is deels gebaseerd op onderzoek over 
het M.K.B. Dit pleit ervoor om de twee informatiestromen- van en 
naar de ondernemer in één (regionale) organisatie samen te brengen, 
waarbij vanzelfsprekend gelet dient te worden op de bescherming 
van vertrouwelijke informatie. 

Er is in het verleden onvoldoende aandacht besteed aan fundamen
teel onderzoek binnen de sectoren (takken, klassen) waarin het 
M.K.B. een belangrijke rol speelt. Voor dit fundamentele ónderzoek 
is gebruikmaking van de capaciteiten van uni_ vers i teitim noodzake
lijk. Het toegepaste economische onderzoek moet men naast de ge
noemde SBC.'s blijven zoeken binnen de bestaande gespecialiseerde 
instellingen zoals het E.I.M., E.B.W., enzovoort. 

Het is nodig dat er coördinatie optreedt tussen de verschil
lende niveau's en sectoren van het onderzoek. Zowel het 
M.K.B. als het grootbedrijf zullen, tezamen met de overheid (Mi
nisteries van Onderwijs, Economische Zaken en Sociale 
Zaken) betrokken moeten worden bij de financiering en taak
stelling van het onderzoek. 

Wat betreft de directe advisering en ondersteuning van 
individuele ondernemers meent de werkgroep dat noodzakelijk 
is een versteviging en vervolgens een geleidelijke uitbouw 

van het stelsel van adviesinstanties, zodanig dat voor het 
merendeel der advies- en begeleidingsaanvragen een onder
nemer zoveel mogelijk met slechts één adviseur geconfron
teerd wordt. 
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Om te bereiken dat de beoogde stroomlijning van advisering en 
ondersteuning niet onnodig geremd wordt door administratieve con
troleprocedurès, kan het noodzakelijk zijn dat aan lokale en re
gionale (overheids) instellingen een grotere autonomie gegund 
wordt in de toekenning van premies en subsidies. 

Tenslotte is de werkgroep van mening dat, gezien de heterogeniteit 
van het M.K.B., het toekomstige beleid meer gedifferentieerd dient 
te worden naar de specifieke problemen die zich in afzonderlijke 
bedrijfstakken en -klassen voordoen. 
Hier kan men bijvoorbeeld denken aan een meer gerichte stimulering 
van samenwerking binnen de dienstverlenende ambachten, meer ge
richte exportbevordering binnen of metaalverwerkende en kunststof 
verwerkende industrieën, meer gerichte inkomensbescherming binnen 
de detailhandel in dunbevolkte gebieden en een meer gerichte onder
steuning van zelfstandigen in stadsvernieuwingsgebieden. 
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Bijlage II 

P E R S B E R I C H T 

van de Tweede Kamerfractie van D'66 over het 
overheidsaankoopbeleid 

De Tweede Kamerfractie van D'66 zal zich morgen, 18 mei 1978, in het 
mondeling overleg met de Ministers van Financiën en Economische Zaken 
en de Staatssecretarissen Veder-Smit en Hazekamp over het Rijksinkoop
bureau kritisch opstellen tegenover de beleidsvoornemens van het RIB. 
De fractie komt daarmee terug op een motie die door het D'66 Tweede 
Kamerlid Engwirda bij de behandeling van de begroting van Financiën werd 
ingediend. Daarin werd namelijk onder meer gevraagd om de instructie van 
het Rijksinkoopbureau zodanig te verruimen dat voor het aankoopbeleid van 
de overheid niet alleen de financiële doelmatigheid maar ook de mogelijk
heid van het gericht stimuleren van industriële vernieuwing, regionaal be
leid en werkgelegenheid richtinggevend zullen zijn. Tevens werd in deze 
motie gevraagd om de Minister van Economische Zaken bij de bepaling van 
het aankoopbeleid van het RIB mede te betrekkeno 

Uit een notitie die door Minister Andriessen ter voorbereiding van het 
mondeling overleg aan de Tweede Kamer is toegezonden, blijkt dat de regering 
niet van plan is wijziging te brengen in de situatie, waarin alleen de 
Minister van Financiën verantwoordelijk is voor het door het RIB te voeren 
inkoopbeleid. Dit betekent volgens D'66 dat de regering waarschijnlijk ook 
niet bereid is de bestaande instructie van het RIB in de gevraagde richting 

te verruimen. 

De Tweede Kamerfractie van D'66 betreurt dit zeer. Zoals door deze fractie 
de afgelopen jaren keer op keer is benadrukt, zou het aankoopbeleid van de 
overheid een zeer belangrijk instrument ter stimulering van industriële 
ontwikkeling, regionaal beleid en werkgelegenheid moeten vormen. Momenteel 
laat de regering dit instrument ongebruikt liggen en wordt voor het inkoop
beleid uitsluitend het criterium van de financiële doelmatigheid gehanteerd. 

In de notitie van Minister Andriessen staat wel vermeld dat de regering van 
plan is een overkoepelende coördinatiegroep van overheidsaankooporganen in 
het leven te roepen, die zich onder voorzitterschap van Economische Zaken 
zal bezighouden met de coördinatie van de aan het overheidsaankoopbeleid 
verbonden aspecten van innovatie, industriële ontwikkeling en werkgelegen-



heid. In die coördinatiegroep zouden niet alleen het RIB, maar ook de over
heidsaankoopinstanties van Defensie, Verkeer en Waterstaat (o.a. de PTT en 
Rijkswaterstaat) en van Onderwijs en Wetenschappen (Universiteiten en TNO) 
zitting moeten hebben. De taak van deze coördinatiegroep zou lijn om de 
toekomstige aankoopplannen van deze instanties te inventariseren teneinde de 
vernieuwing binnen de Nederlandse industrie te bevorderen en een toekomst
gerichte planning door de industrie mogelijk te maken. 
Het instellen van zo'n coördinatiegroep wordt door D'66 positief gewaardeerd. 
Wel vindt de fractie het noodzakelijk dat het instellen van deze coördinatie
groep gecombineerd gaat worden met de totstandbrenging van overlegorganen, 
waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen gezamenlijk 
lange-termijn visies kunnen ontwikkelen op het toekomstig aankoopbeleid van de 
overheid. Het Nederlandse bedrijfsleven kan dan tijdig daarop inspelen. In die 
zin is de totstandkoming van dergelijke gezamenlijke overlegorganen een essen
tiële voorwaarde voor het succes van de innovatiebevorderende werking van 
het overheidsaankoopbeleid. 

Het belang van het overheidsaankoopbeleid voor de bevordering van industriële 
vernieuwing, regionaal beleid en werkgelegenheid is zeer groot en wordt in 
Nederland sterk onderschat. Het totaal van de aankopen door de rijksoverheid, 
lagere overheden, semi~overheid en gesubsidieerde instellingen bedraagt ruim 
10 miljard gulden per jaar, Bovendien wordt naar schatting een kwart tot de 
helft van alle technologisch geavanceerde produkten in Nederland door de 
overheidssector aangekocht. Wat in Nederland daarom nodig is, is volgens D'66 
een flexibel aankoopbeleid van de overheid, waarin de aankoop van alle tech
nologisch geavanceerde produkten via bemiddeling van centrale instanties 
zoals het RIB loopt. Daarnaast is het nodig om alle aankopen van andere niet
geavanceerde produkten zo gedecentraliseerd mogelijk té laten verlopen om 
de lokale middenstand niet te duperen. Dit geldt in het bijzonder voor 
levensmiddelen, eenvoudige kantooruitrusting enz. Ook dat is namelijk een 
belang van werkgelegenheid, dat volgens D'66 bij een té gecentraliseerde 
aanpak van het overheidsaankoopbeleid in gevaar dreigt te komen. 

Voor het overheidsaarikoopbeleid met betrekking tot de meer geavanceerde 
produkten zijn de maatregelen, zoals nu door de regering voorgesteld, 
volgens D'66 echter ontoereikend. Daarvoor is absoluut nodig, dat de be
staande instructie voor het RIB wordt verruimd en dat de Minister van 
Economische Zaken medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het inkoopbeleid 
van het RIB alsmede van de overige aankooporganen van de overheid, zoals 
PTT, Rijkswaterstaat en die van het Ministerie van O&W (Universiteiten). 
Den Haag, 17 mei 1978 
M. B. Engwi rda 



Stemverklaring van E. _Nypels (0'66) met betrekking tot wetsontwerp 15 893 

(Medezeggenschap kleine onderneminge~ 

d.d. 17 maart 1981. 

MdV.De hoofdopzet van het wetsontwerp wijkt zeer sterk af van 

die welke door ons is bepleit. Zoals in het debat aangegeven behoren vol

gens de opvatting van de fractie van 0'66 de werknemers in de kleinere 

ondernemingen in het algemeen het recht te verkrijgen door middel van 

een stemming een keuze te maken uit drie volwaardige medezeggenschaps

modellen: 

- rechtstreekse medezeggenschap door hen zelf in de personeelsvergadering; 

- medezeggenschap door middel van gekozen vertegenwoordigers in een on-

dernemingsraad of 

- medezeggenschap via een door hen aan te wijzen vertrouwenspersoon of 

-instantie van binnen of buiten de onderneming, zoals een vakbondsfunc-

tionaris, die de rechten van het personeel of de personeelsvertegenwoor

diging uitoefent. 

Speciaal deze laatste vorm zal ons inziens voor vele zeer"kleine onderne

mingen een realistisch alternatief bieden. 

Bij de toepassing van deze medezeggenschapsmodellen moet het in principe 

mogelijk zijn in onderlinge overeenstemming tussen w~rknemers en onder

nemer af te wijken van de wettelijke voorschriften. 

Nu deze uitgangspunten nauwelijks steun hebben gekregen bij de 

Regering en in de Kamer, vrezen wij dat vele werknemers en ondernemers een 



- 2 -

democratiseringsvorm opgedrongen krijgen die zij niet wensen, dat vele 

werknemers en ondernemers in een keurslijf van wettelijke-regels worden 

gedrongen dat bij hen grote frustraties zal oproepen omdat de mogelijkhe

den om medezeggenschapsvormen te kiezen aan~epast aan de grote verschei

denheid van de betrokken ondernemingen, te gering zijn. De fractie van 

D'66 betwijfelt daarom ernstig of dit wetsontw_rp op deze wij~e wel een 

bijdrage levert aan het ontstaan van goede medezeggenschapsvormen in de 

kleine ondernemingen. Het kan ons inziens zelfs averechts werken. Daarom 

hebben wij tegen het wetsontwerp gestemd. 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1979-1980 

15 800 

Hoofdstuk XIII 
Departement van 
Economische Zaken 

Nr.66 

Rijksbegroting voor het jaar 1980 

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA 
Voorgesteld 28februari 1980 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat middelgrote en kleinere bedrijven in de noodzakelijke 
vernieuwing van de Nederlandse economie, en daarmee ook voor de toe
komstige werkgelegenheidsontwikkeling, een grote rol zouden kunnen spe
len; 

overwegende, dat om die rol te kunnen vervullen een passend wettelijk in
strumentarium zal moeten worden ontworpen; 

overwegende, dat in de Verenigde Staten sinds 1958 een dergelijk instru
mentarium bestaat in de vorm van de z.g. Sm all Business Act, die voor mid
delgrote en kleinere ondernemingen speciale voorzieningen biedt, zowel in 
de vorm van beschikbaarstelling van risicodragend vermogen als in de vorm 
van het reserveren van een vast percentag~ van de overheidsaankopen; 

verzoekt de Regering, de mogelijkheden te onderzoeken van het ontwer· 
pen van een wettelijke regeling in Nederland naar het voorbeeld van de eer
dergenoemde Amerikaanse wetgeving, 

en gaat overtot de orde van de dag. 

Engwirda 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 800 hoofdstuk XIII, nr. 66 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1980-1981 

16400 

Hoofdstuk XIII 
Departement van 
Economische Zaken 

Nr.24 

Rijksbegroting voor het jaar 1981 

Deel buitenlandse economische betrekkingen en de 
exportproblematiek 

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA 
Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 20 oktober 1980 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in de 80-er jaren door ons land een gigantische export
inspanning ondernomen zal moeten worden, zeker gezien het vooruitzicht 
van een teruglopende export van aardgas; 

van mening, dat daartoe een krachtig exportbevorderingsbeleid noodza
kelijk is; 

van mening, dat het met name voor het benutten van het exportpotentieel 
van kleinere ondernemingen van groot belang is dat op korte termijn een ac
tief en slagvaardig opererende exportbevorderingsorganisatie tot stand 
wordt gebracht; 

van mening, dat voor het stimuleren van het exportpotentieel van kleinere 
ondernemingen bovendien een gedecentraliseerde aanpak noodzakelijk is, 
waarbij met name te denken valt aan het inschakelen van de bestaande Ka
mers van Koophandel in ons land; 

van mening, dat zo'n exportbevorderingsorganisatie nauw zal moeten sa
menwerken met zowel het bestaande exportbevorderingsapparaat van de 
overheid als met Nederlandse instellingen in het buitenland (ambassades, 
consulaten, Kamers van Koophandel); 

verzoekt de Regering, op korte termijn voorstellen te doen voor het opzet
ten van zo'n exportbevorderingsorganisatie, en daarbij met name aan
sluiting te zoeken bij het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, de 
Kamers van Koophandel in ons land en de bestaande Nederlandse instellin
gen in het buitenland, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Engwirda 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16400 hoofdstuk XIII, nr. 24 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1980-1981 

16 400 

Hoofdstuk XIII 
Departement van 
Economische Zaken 

Nr. 65 

Rijksbe§roting voor het jaar 1981 

MOTIE VAN HET LID ÉNGWIRDA 
Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 23 februari 1981 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat ervaringen in het buitenland aantonen, dat nieuwe 
werkgelegenheid in diverse andere landen vooral tot stand is gekomen in 
k.leiilere ondernemingen; 

overwegende, dat dit in Nederland in de 70-er jaren nauwelijks het geval 
is geweest; 

overWegende, dat voor beginnende kleinere ondernemingen onder meer 
de volgende knelpunten bestaan: 

a. de onoverzichtelijkheid als gevolg van de veelheid van overheidsvoor~ 
schriften en subsidieregelingen; 

b. de ontoereikende mogelijkheden om financiering te vinden voor nieu
we prOjecten; 

c. het onvoldoende toegesneden zijn van bestaande subsidieregelingen 
op de behoeften van nieuwe kleinere ondernemingen; 

van mening, dat de totstandbrenging van nieuwe kleinere ondernemingen 
sterk bevorderd kan worden via de oprichting van bedrijfstechnologische 
centra naar het voorbeeld van het centrum, dat eind 1981 in Enschede door 
de Overijssels~ Ontwikkelingsmaatschappij en het bedrijf Control Data zal 
worden gestart; 

van mening, dat het gewenst is het sociaal-economisch klimaat voor be~ 
ginnende, kleinere ondernemingen op korte termijn te verbeteren; 

verzoekt de Regering: 
1. voorstellen voor te bereiden tot vereenvoudiging en stroomlijning van 

bestaande overhei ctsvoorschriften en subsidieregelingen; 
2. de totstandkoming te bevorderen van een geautomatiseerde gegevens~ 

verwerking betreffende overheidsvoorschriften en subsidieregelingen, en 
te bevorderen dat deze gegevens via de Kamers van Koophandel aan de 
middelgrote en kleinere ondernemingen worden verstrekt; 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400 hoofdstuk XIII, nr. 65 



3·. de bestaande subsidieregelingen voor kleinere ondernemingen door 
te lichten op hun relevantie voor beginnende ondernemingen en deze, waar 
nodig, aan te passen; 

4. de totstandkoming van bedrijfstechnologische centra te bevorderen, 

en gaat overtot de orde van de dag. 

Engwirda 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 400 hoofdstuk XIII, nr. 65 2 
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16 500 

16 501 

16 502 

Nr.10 

Verhoging van de alcoholaccijns 

Verhoging van de accijns van benzine 

Verhoging van de accijns van sigaretten en kerftabak 

MOTIE VAN HET LID ENGWIRDA 
Voorgesteld 17 december 1980 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat een beperking van het aantal verkooppunten voor rook~ 
waren vanuit overwegingen van volksgezondheid van belang is; 

van mening, dat een dergelijke beperking van het aantal verkooppunten 
tevens kan bijdragen aan een verbetering van de inkomenspositie van de ge~ 
specialiseerde detailhandel in rookwaren; 

verzoekt de Regering, hierop gerichte voorstellen voor te bereiden en de 
Kamer daarover te informeren, 

en gaat overtot de orde van de dag. 

Engwirda 

-

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16 500enz., nr.10 
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