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Met durfkapitaal voor 
innovatie, richt ik me 
speciaal op het mkb’

‘Vriendelijker 
voor het mkb’
Maxime Verhagen heeft het mkb hoog zitten. 
Om de lastendruk te verlagen, schrapt hij allerlei 
regels. ‘En de overheid gaat rekeningen binnen 
dertig dagen betalen.’ 
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MaxiMe VeRHagen, minister van 
economische Zaken, Landbouw & 
innovatie (eL&i) heeft nauwelijks 
aansporing nodig. Op de vraag wat 
het speerpunt van zijn beleid wordt, 
begint hij met een lofzang op het 
midden- en kleinbedrijf. ‘Dat is de mo-
tor van de economie. iedereen praat 
over grote bedrijven, maar 99 procent 
van alle bedrijvigheid komt van het 
mkb. Daar ben ik me heel goed van 
bewust.’
‘ik wil de relatie tussen het mkb en 
Den Haag volwassener maken. Onder-
nemers hoeven niet aan het handje 
genomen te worden. Wij moeten er 
alleen voor zorgen dat ze kunnen 
doen waar ze goed in zijn: onderne-
men. en daarbij mogen ze eigenlijk 
geen last hebben van de overheid. 
eigenlijk komt het erop neer dat wan-
neer zíj weinig merken van de over-
heid - in negatieve zin dan - ík al veel 
bereikt heb. een speerpunt is ruimte 
geven aan ondernemers.’
Verhagen, wiens agenda in de weken 
voor Prinsjesdag bomvol zit, spurt 
meteen door. ‘als ondernemers al iets 
merkten van de overheid, ging het 
tot nu toe alleen om regels, papieren, 
heffingen – zoals die van de Kam-
ers van Koophandel. ik wil onnodige 
regels wegwerken. Wie zijn zaakjes 
op orde heeft, heeft geen last van de 
overheid. neem een slager die van 
de Voedsel- en Warenautoriteit de 

opdracht krijgt zijn tegelvloer zo glad 
mogelijk te maken, maar van de arbo 
te horen krijgt dat het te glad is om 
op te werken: dat mag niet meer.’

MINIMUMKAPITAAL
er komt een inspectievakantie. Daar 
werd al over gesproken, maar ík heb 
het wettelijk vastgelegd. in 2012 moet 
er tien procent minder regels zijn 
en de jaren erna vijf procent. Welke 
regels geschrapt worden, kan ik pas 
op Prinsjesdag bekend maken. ik 
heb alle ministeries gevraagd wat ze 
concreet gaan doen om de regeldruk 
te verminderen. Dat wordt ook echt 
gekwantificeerd. als die plannen te 
zacht zijn of niet optellen tot wat we 
beloofd hebben, zorg ik dat er andere 
maatregelen getroffen worden. en nu 
kun je natuurlijk niet alles afschaffen. 
Soms komen er zelfs regels bij, omdat 
het werk en de wereld niet stil staan. 
Maar ik wil er ook voor zorgen dat de 
last niet weer oploopt. nalevingkos-
ten van nieuwe regels moeten worden 
gecompenseerd.’
als Verhagen ertoe wordt uitgedaagd 
om toch iets concreets te noemen, 
zegt hij: ‘Vooruit dan. Het verplichte 
minimumkapitaal van achttienduizend 
euro voor een bv kun je zo afschaffen. 
Het loonstrookje kan simpeler. Met 
eenvoudiger formulieren is een wereld 
te winnen! neem de verplichte enquê-
tes van het CBS, die de meeste on-

dernemers ‘s avonds moeten invullen. 
Dat kan echt minder. in 2015 moet er 
25 procent minder lastendruk zijn van 
die CBS-enquêtes. Dat heb ik met het 
CBS afgesproken.’
Dan schiet hem nog iets te binnen. 
‘Ook een nieuwtje’, lacht hij. ‘Onze 
manier van communiceren moet 
anders. ik wil dat een ondernemer 
die hard werkt voor zijn brood, niet 
nog eens een brief van het CBS krijgt, 
waarin het met boetes dreigt. als de 
overheid waardering heeft voor on-
dernemers, mag dat ook uit de manier 
van communiceren blijken.’
Verhagen voegt er meteen een nieuw 
punt aan toe. ‘als wij zoveel waarde-
ring hebben voor ondernemers, dan 
moeten we ook hun rekeningen op 
tijd betalen. ik heb in Brussel bewerk-
stelligd dat er een europese regel 
is afgesproken dat overheden niet 
alleen binnen dertig dagen de reke-
ningen voldoen, maar ook dat onder-
nemers een boete mogen heffen van 
veertig euro en dat ze een wettelijke 
boeterente van acht procent mogen 
rekenen. Die europese regel ga ik nu 
in nederlandse wetgeving omzetten, 
maar vooruitlopend spoor ik de rijks-
overheid nu al aan om binnen dertig 
dagen te betalen. niets let gemeente-
raden ons voorbeeld te volgen.’

U kunt gemeenten en provincies 
toch dwingen binnen dertig dagen 
te betalen?
‘nee, als dat zo gemakkelijk was, 
hadden we dat ook wel gedaan. Maar 
er bestaat nog zoiets als autonomie. 
De lidstaten van de europese Unie 
hebben tot 1 januari 2013 de tijd om 
de eU-richtlijn om te zetten in natio- >
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nale wetgeving. Ik wil dat nog sneller 
doen, zodat ondernemers ook bij 
gemeenten en provincies die boete 
en die boeterente kunnen heffen.’
‘Wat durfkapitaal voor innovatie 
betreft, ga ik me speciaal op het mkb 
richten. Of beter gezegd het mkb-
plus, want het kan me niet schelen of 
een bedrijf misschien net een werkne-
mer meer heeft dan de definitie. Het 
Innovatiefonds van een half miljard, 
dat ik al eerder heb aangekondigd, is 
daarvoor bedoeld. Jonge en innova-
tieve ondernemers die moeite hebben 
hun plannen te realiseren, omdat ze 
bijvoorbeeld nog geen arbeidsverle-
den hebben, kunnen hier van profite-
ren. In principe gaat het om leningen. 
Als ze succesvol zijn, vloeit het geld 
terug in het fonds, zodat we met één 
euro meerdere ondernemers kunnen 
ondersteunen.’

Wanneer treedt dat Innovatiefonds 
in werking? Per 1 januari of eerder?
Verhagen aarzelt even. ‘Eerder kan 
niet, want in de begroting voor 2011 
is er nog geen geld voor vrijgemaakt. 
Maar ik kan dit zeggen: ondernemers 
kunnen zich nu al aanmelden bij het 
Agentschap NL.’
‘We stoppen met het gieteren van 
subsidie, want het gaat erom dat on-
dernemers producten bedenken waar 
vraag naar is. We zorgen dat er meer 
belastingaftrek komt voor innovatie, 
meer durfkapitaal beschikbaar komt.’

‘De waardering voor het mkb moet 
ook tot uiting komen bij aanbe-
stedingen. In theorie komen mkb-
ondernemers wel in aanmerking, maar 
in de praktijk wordt dat door regels 
vaak onmogelijk gemaakt. Nu komt 
het nog voor dat we, als er een school 
gebouwd moet worden, eisen dat 
het bedrijf eerder een school heeft 
gebouwd. Het is van de zotte dat je 
eruit gefietst wordt als je alleen een 
verpleegtehuis hebt gebouwd!’
 ‘En dan de praktijk van het clusteren, 
waardoor kleine bedrijven uit de boot 
vallen. Dan willen wij een bedrijf dat 
álle overheidsgebouwen schoon-
maakt. Ja, dat kan alleen als je 125 
vestigingen hebt! Ik wil de Aanbeste-
dingswet zo aanpassen dat mkb’ers 
een eerlijkere kans maken. Een 
voorstel daarvoor ligt in de Tweede 
Kamer.’
Als Verhagen gevraagd wordt of zich 
al veel bedrijven hebben aangemeld 
voor een Green Deal, steun voor 
CO2-reducerende projecten, legt hij 
uit dat het niet altijd om geld gaat. 
Maar om het wegwerken van belem-
merende regels en om het bij elkaar 
brengen van partners. En dan zegt hij 
tussen neus en lippen door: ‘Ik ben 
met financiële instellingen in gesprek, 

om ervoor te zorgen dat ze duurzame 
projecten makkelijker financieren.’ 

Financiële instellingen, die willen 
toch alleen hun lening met voldoen-
de rente terugkrijgen?
‘Normaal is dat zo, ja. Ik ben in ge-
sprek met banken over een green 
investment idee, waarbij aspecten van 
milieu en duurzaamheid meetellen 
of iemand krediet krijgt. Ik proef de 
bereidheid bij banken om daaraan uit 
maatschappelijk oogpunt over mee te 
denken. Hoe zo’n deal eruit gaat zien, 
ziet u als die er komt.‘
De problemen rond Griekenland en 
andere zwakke EU-landen dreigen 
Nederland in een nieuwe crisis te stor-
ten. Terwijl minister-president Rutte 
en minister van Financiën De Jager 
vrijwel dagelijks op televisie zijn, blijft 
Verhagen onzichtbaar. Wat doet hij 
om een ‘dubbele dip’ te voorkomen?
‘Mijn collega’s doen prima werk. Dan 
heeft het geen zin om er nog eens 
tussendoor te fietsen, maar het is 
natuurlijk beleid van het hele kabinet. 
We zullen landen die het slecht doen, 
onder curatele moeten stellen. Daar-
naast moeten er sancties zijn. De
tijd dat je in de zon kon zitten en op
de pof kon leven, is voorbij. Maar het 
gaat er niet alleen om geld op tafel te 
leggen, we moeten ook het verdien-
vermogen van die landen terugbren-
gen, zodat ze hun schulden kunnen 
terugbetalen.’
‘Er wordt te makkelijk gezegd dat we 
terug moeten naar de gulden, of dat 
we een neuro moeten invoeren, een
euro voor de noordelijke landen, 
maar zo makkelijk is dat niet. Alleen 
al naar Italië exporteren we evenveel 
als naar Brazilië, Rusland, India en 
China samen. Wat een effect zo’n 
neuro heeft op bedrijven die naar 
Italië exporteren, op onze werkge-
legenheid! En als er helemaal geen 
euro meer zou zijn? Alle lof over onze 
tomaten, maar als de Spanjaarden 
die tien tot twintig keer zo goedkoop 
aan Duitsland kunnen leveren, kan 
het Westland wel sluiten. En let op: 
die tuinders zijn mkb’ers, geen 
multinationals.’ <

 ‘De relatie tussen 
het mkb en Den Haag 
moet volwassener’


