
AD\758644NL.doc PE414.940v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 2009

Commissie economische en monetaire zaken

2008/2237(INI)

15.12.2008

ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

over de Wet voor kleine ondernemingen
(2008/2237(INI))

Rapporteur (*): Gunnar Hökmark

(*) Medeverantwoordelijke commissie - Artikel 47 van het Reglement















PE414.940v02-00 2/8 AD\758644NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\758644NL.doc 3/8 PE414.940v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de toepassing van het beginsel “eerst klein denken” op communautair, 
nationaal en lokaal niveau vraagt om de consequente tenuitvoerlegging van de regels van de 
interne markt en de dienstenrichtlijn1  en een doeltreffend en specifiek vervolg hierop door de 
Commissie en de lidstaten in het kader van de jaarverslagen over de Lissabon-strategie om 
ervoor te zorgen dat alle hindernissen overeenkomstig die regels en indachtig de behoeften 
van de kleine ondernemingen worden weggenomen en dringt aan op het uitvoeren van een 
horizontaal onderzoek naar de voorwaarden voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s), corresponderend met de sectoronderzoeken die de Commissie in verband met 
verschillende bedrijfssectoren heeft uitgevoerd, teneinde een eerlijke en open concurrentie 
voor KMO's in geheel Europa in nauwe samenwerking met hun belangenorganisaties te 
bevorderen; benadrukt in dit verband dat met de Wet voor kleine ondernemingen 
richtsnoeren worden ingevoerd die als praktische referentiecriteria en niet zozeer als 
bindende regels moeten dienen;

2. wijst op de prominente rol van de KMO's in de sociaal-economische structuur van Europa en 
de belangrijke kansen die de interne markt, de demografische en technologische 
veranderingen, de ecologische uitdagingen en de globalisering KMO's bieden met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabon-strategie;

3. wijst erop dat een passend beleid van vereenvoudiging van de wetgeving, lastenverlaging, 
vermindering van de administratieve kosten, invoering van nieuwe technologieën en 
versoepeling van de procedures de doelmatigheid van de KMO's en micro-ondernemingen 
kan vergroten en kan leiden tot een eerlijker mededinging op de interne markt;

4. is van mening dat de informatie die KMO's en micro-ondernemingen aan de overheid, het 
publiek en de markt moeten verstrekken aan criteria van algemeen belang en strikte 
evenredigheid dient te beantwoorden;

5. beklemtoont dat gestreefd moet worden naar een cultuur van ondernemerschap en een 
bedrijfsklimaat waarbij alle mogelijkheden van de KMO's zich kunnen ontplooien;

6. dringt aan op grotere inspanningen gericht op de tenuitvoerlegging van wederzijdse 
erkenning ter bevordering van de grensoverschrijdende activiteiten van KMO's; meent dat er 
een gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting moet 
komen; vraagt om invoering van een éénloketsysteem voor de BTW, zodat ondernemers in 
het land van herkomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen;

7. is van mening dat voor KMO's en vooral micro-ondernemingen fiscale bepalingen moeten 
gelden die de administratieve lasten zo veel mogelijk beperken, en wel zodanig dat de 
startfase van bedrijven wordt vergemakkelijkt en dat innovatie en investeringen tijdens hun 
hele verdere bestaan worden aangemoedigd;

8. wenst dat het makkelijker wordt KMO's over te dragen, met name bij pensionering of 

1 Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 36).
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invaliditeit van de eigenaar en bij de overdracht aan familieleden of erfgenamen;

9. dringt aan op betere toegang van KMO's tot openbare aanbestedingen door deze op een 
maximaal gebruik van kleine bedrijven af te stemmen en door, waar dat mogelijk is, diensten 
voor openbare aanbestedingen open te stellen, waarbij echter het algemeen belang en het 
subsidiariteitsbeginsel niet in het gedrang mogen komen;

10. onderstreept de noodzaak van de volgende maatregelen om de deelname van KMO's aan 
openbare aanbestedingen te vergemakkelijken: relevante en evenredige kwalificatiecriteria in 
het bestek, opdeling van de aanbesteding in kleinere kavels en beter toegankelijke 
aanbestedingsstukken, resulterend in transparantere aanbestedingsprocedures;

11. erkent dat betalingsachterstanden schering en inslag zijn, ook van de kant van 
overheidsorganen, en dat dit KMO's grote problemen bezorgt omdat zij kwetsbaar zijn voor 
wisselingen in hun cash flow;

12. begroet de herziening van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties1en wenst 
dat terdege rekening wordt gehouden met het gezichtspunt van de KMO's, daar het voor 
KMO's makkelijker zou zijn om ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
interne markt als het optreden en misbruik van betalingsachterstanden wordt beperkt; 

13. onderstreept het belang van een statuut voor een Europese besloten vennootschap als nieuwe 
aanvullende rechtsvorm; onderstreept het belang van een statuut voor een Europese besloten 
vennootschap, mits dit is toegespitst op KMO's die grensoverschrijdend werkzaam willen 
zijn, en het niet door grotere bedrijven kan worden misbruikt ter ondermijning en ontduiking 
van wetsbepalingen in lidstaten die een corporate governance-stelsel cultiveren dat de 
belangen van alle betrokkenen dient;

14. pleit voor een verhoging van de middelen voor innovatie in de context van  het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en voor een betere toegang van 
KMO's tot deze middelen via het Europees Instituut voor innovatie en technologie; verzoekt 
de Commissie bovendien om in de context van het Zevende kaderprogramma de bureaucratie 
aanzienlijk terug te dringen om te zorgen voor betere toegang voor KMO's;

15. dringt er bij de lidstaten op aan om meer regionale fondsen voor onderzoek en ontwikkeling 
uit te trekken en de KMO's sterker bij de diverse programma's te betrekken;

16. benadrukt dat dynamische financiële markten van groot belang zijn voor de financiering van 
KMO's en onderstreept de noodzaak om Europese durfkapitaalmarkten open te stellen door 
de beschikbaarheid van en toegang tot durfkapitaal, “mezzanine”-financiering en 
microkredieten te vergroten; is dan ook van oordeel dat KMO’s onder normale 
omstandigheden toegang moeten hebben tot krediet dat verstrekt wordt door de spelers op de 
kapitaalmarkt, die meer inzicht hebben in hun vooruitzichten en doeltreffender in hun 
behoeften kunnen voorzien;

17. stelt vast dat in geen enkele analyse op het communautaire vlak is gemeten wat de gevolgen 
van de diverse communautaire steunregelingen voor KMO's zijn en welke baten zij erbij 
hebben gehad; verzoekt de Commissie nogmaals alle nodige studies te verrichten; acht het 

1 PB L 200 van 8.8.2000, blz. 35.
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van wezenlijk belang dat de regels en procedures voor de toegang van de verschillende 
categorieën KMO's tot deze steunregelingen en de diverse programma's zo veel mogelijk 
vereenvoudigd worden; verzoekt de Commissie daarom overleg te plegen met de 
belangenorganisaties van KMO's ten einde de ondervonden belemmeringen uit de weg te 
ruimen;

18. steunt het besluit van de Raad en de Europese Investeringsbank om een aantal hervormingen 
vast te stellen om de reeks financieringsproducten van de EIB-groep te verbreden en de 
globale leningen van de bank aan haar bankrelaties aanzienlijk uit te breiden, zowel 
kwantitatief als kwalitatief;

19. verzoekt de Commissie manieren te vinden om beter toezicht uit te oefenen op het gebruik 
dat de bemiddelende financiële, bancaire en administratieve organen maken van de 
communautaire kredieten die bestemd zijn voor kleine en micro-ondernemingen, en zich 
ervan te vergewissen dat deze kredieten volledig terecht komen bij deze ondernemingen, en 
wel binnen redelijke tijd;

20. is van mening dat nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld om betalingsachterstand te voorkomen of 
op het gebied van auteursrecht, vennootschaps- en mededingingsrecht (zoals regels die 
ervoor moeten zorgen dat in burgerlijke rechtszaken naar aanleiding van 
concurrentieverstorende gedragingen het verzamelen van gegevens wordt vergemakkelijkt, 
dan wel bepalingen van de algemene groepsvrijstellingsverordening betreffende staatssteun1) 
op zodanige wijze moet worden geformuleerd dat KMO’s niet worden gediscrimineerd maar 
dat zij en hun dienstverlening op de interne markt juist worden gesteund;

21. is van mening dat het in de voorstellen van de Commissie ontbreekt aan een duidelijke 
strategie die zelfstandigen in staat stelt hun rechtspositie en rechten te verbeteren, vooral als 
hun positie vergelijkbaar is met die van werknemers in loondienst; verzoekt de Commissie 
om zelfstandigen het recht te waarborgen om standaardtarieven af te spreken, zich te 
organiseren en collectieve overeenkomsten te sluiten, als hun tegenpartij een grote 
opdrachtgever met een dominante positie is, mits dit niet ten koste gaat van minder machtige 
potentiële klanten en het niet marktverstorend werkt;

22. onderstreept het belang van vooruitgang bij handelsbesprekingen ter beperking van 
handelsbelemmeringen in de wetgeving, die onevenredig grote gevolgen hebben voor 
KMO's;

23. is van mening dat alle wetgeving inzake KMO's de groei van KMO's dient te bevorderen en 
niet mag leiden tot kunstmatige beperkingen van hun vermogen een voortrekkersrol te 
vervullen bij de ontwikkeling van de Europese economie; wijst in dit verband op de 
noodzaak rekening te houden met de verscheidenheid van de KMO's, met name de 
ambachtelijke en kleine bedrijven die 98% van de economie van de Unie vertegenwoordigen, 
door een beroep te doen op hun belangenorganisaties en maatregelen uit te voeren die op hun 
specifieke karakter aansluiten; wenst daarom dat in de “KMO-test” procedures als kosten-
batenanalyses worden opgenomen of de regelematige raadpleging van belangengroeperingen;

24. verzoekt de Commissie de vereenvoudiging en harmonisatie van het vennootschapsrecht en 

1 Verordening van de Commissie (EG) nr. 800/2008 van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op 
grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard 
(de algemene groepsvrijstellingsverordening) - (PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3).
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met name van de financiële verslaggevingsregels in de interne markt te bevorderen ten einde 
de administratieve lasten voor de KMO's te beperken en de transparantie voor alle  
belanghebbenden op dit terrein te vergroten; verzoekt de Commissie met klem het gebruik 
van nieuwe technologie zoals XBRL krachtig te bevorderen door een routekaart voor de 
invoering van XBRL-verslaglegging in de Europese Unie in te dienen, zodat deze binnen een 
redelijke termijn verplicht gesteld kan worden, en om een algemeen gebruik van deze open 
standaard te bevorderen en te ondersteunen;

25. onderstreept dat de Wet voor kleine ondernemingen de belemmeringen voor startende 
ondernemingen en zelfstandige ondernemers moet beperken, maar tegelijk de groei en het 
ontstaan van nieuwe bedrijven moet stimuleren door te voorzien in middelen en kansen voor 
innovatieve processen en concurrerende Europese bedrijfstakken;

26. benadrukt dat de voorgenomen invoering van een richtlijn inzake verlaagde BTW-tarieven 
voor arbeidsintensieve, lokaal geleverde diensten niet tot verstoring van de mededinging mag 
leiden en dat er geen misverstand over mag bestaan om welke diensten het gaat;

27. roept de verschillende overheidsinstanties van de lidstaten op om op gecoördineerde wijze 
éénloketsystemen op te zetten die ondersteunende diensten en de uitwisseling van optimale 
praktijken ten behoeve van KMO's bieden;

28. wenst in dit verband dat bij het opstellen van communautaire wetgeving wordt uitgegaan van 
de behoeften van een meerderheid van de bedrijven en dat dit beginsel dwingend wordt 
opgelegd in een nader te bepalen vorm waarbij het Parlement, de Raad en de Commissie zich 
verplichten te waarborgen dat het beginsel "Denk eerst klein" ("Think small first") op 
communautair niveau met voorrang wordt toegepast; wenst dat de betrokken bemiddelende 
belangenorganisaties rechtstreeks bij de wetgevingsprocessen worden betrokken op alle 
niveaus; beveelt de lidstaten aan om dit beginsel ten uitvoer te leggen in de nationale en 
regionale wetgevingen;

29. wenst dat in de Small Business Act rekening wordt gehouden met samenwerkingsverbanden 
tussen KMO's (koop- en marketinggroepen), daar het faillissementsrisico bij dergelijke 
samenwerkingsverbanden duidelijk kleiner is gebleken dan bij individuele ondernemingen;

30. betreurt de praktijk van lidstaten om regels onnodig op te tuigen ("goldplating"), wat vooral 
nadelig is voor KMO's, en verzoekt de Commissie te onderzoeken welke maatregelen verder 
genomen kunnen worden om deze praktijk te voorkomen, zoals de invoering van een recht 
van burgers om direct actie te ondernemen; pleit voor effectbeoordelingen achteraf, waarbij 
wordt nagegaan hoe besluiten feitelijk in de lidstaten en op lokaal niveau worden uitgevoerd;

31. dringt aan op de gestructureerde invoering van mechanismen voor een dialoog tussen de 
KMO's en hun vertegenwoordigers met de overheid en voor raadpleging en participatie van 
KMO's;

32. verzoekt de Commissie jaarlijks een verslag over kleine en middelgrote bedrijven op te 
stellen waarin zij relevante informatie over deze bedrijven samenvat, ordent en analyseert om 
inzicht te krijgen in hun situatie, hun ontwikkeling te volgen en vast te stellen in hoeverre zij 
vorderen bij de verwezenlijking van de doelen die voor hen zijn gesteld;

33. verzoekt de Commissie indicatieve tijdschema's toe te voegen aan het grote aantal acties die 
in de Small Business Act worden voorgesteld, zodat jaarlijks verslag wordt uitgebracht over 
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de gemaakte vorderingen en aldus wordt gegarandeerd dat terdege op deze vorderingen 
wordt toegezien.
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