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E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2007

Op 27 juni afgelopen jaar heeft mijn voorganger met uw Kamer een
beleidsdebat gevoerd over het Midden- en Kleinbedrijf. Op 21 november
2006 heeft u een brief ontvangen met daarin een reactie op een aantal
toezeggingen en een tweetal ingediende moties voortvloeiende uit het
debat. Het betrof informatie over het initiatiefwetsvoorstel Wolfsen-
Luchtenveld, microkredieten, ZZP-ers, nieuw ondernemerschap, kennis-
werkers, de motie Terpstra (over vergunninglast vermindering voor het
MKB) en de motie Sylvester1 (over reductie van administratieve lasten
voor bedrijven met minder dan tien werknemers).

Naar aanleiding van deze brief heeft uw vaste commissie voor Economi-
sche Zaken verzocht om een uitgebreidere reactie op de motie Sylvester.
Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord en in het Beleidsprogramma
wordt ook deze kabinetsperiode stevig ingezet op een reductie van regel-
druk voor bedrijven. De aanpak van de motie Sylvester zal worden
geadresseerd in een specifiek programma regeldrukvermindering voor
bedrijven. Dit programma zal komende maand aan het parlement worden
toegestuurd.

In het MKB-debat lag vooral het accent op de positie van kleine zelfstan-
digen zonder personeel (ZZP-ers). Zoals u heeft kunnen constateren is er
zowel in het Coalitieakkoord als in het Beleidsprogramma veel aandacht
voor zelfstandige ondernemers. Dit najaar zal het kabinet komen met een
brede brief over zelfstandig ondernemerschap, zoals ook afgesproken
tijdens de Participatietop. In deze brief zal uitgebreid worden ingegaan op
het belang van de toenemende groep ZZP-ers en diverse onderwerpen die
hen raken, zoals deeltijdondernemerschap, fiscaliteit, pensioenen,
arbeidsongeschiktheid, scholing en het in dienst nemen van personeel.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De staatssecretaris van Economische Zaken,
F. Heemskerk
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