
 

 

  

  

 

 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

De heer drs. M.J.M. Verhagen 

Postbus 20101 

2500 EC  Den Haag 

 

 

 datum 8 april 2011 

 betreft Mededeling evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa COM 2011(78) 
 ons kenmerk 148333u 

Geachte heer Verhagen, 

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben met belangstelling kennis-

genomen van de Commissiemededeling inzake evaluatie van de "Small Business Act" voor Eu-

ropa COM 2011(78)1 en het BNC-fiche van de regering van 4 april 2011. Naar aanleiding hier-

van hebben de leden van de PvdA-fractie een aantal vragen. De leden van de fracties van CDA, 

VVD, SP en SGP, mede namens de leden van de fractie van de ChristenUnie sluiten zich bij deze 

vragen aan. 

 

MKB ruggengraat van de economie 

De leden van genoemde fracties juichen het toe, dat de "Small Business Act" van de Europese 

Unie tegen het licht wordt gehouden. Sinds deze mededeling zijn op veel fronten maatregelen 
getroffen of in voorbereiding om de positie van het MKB te verbeteren. 

 

Het MKB is immers cruciaal voor de economie. Zij vormt de ruggengraat van de economie.  

De kern van de werkgelegenheid zit in deze sector; de innovatieve kracht van de economie zit 

juist in deze sector; het Bruto Nationaal Product (BNP) wordt gedragen door deze sector.  

 

Het is daarom zaak, dat het MKB wordt ondersteund en startende en kleine ondernemers op 

weg worden geholpen, door links te  leggen tussen onderzoek en MKB en door het wegnemen 

van overbodige bureaucratie. 

 

Vergroting toegang MKB tot overheidsopdrachten 

Tegen deze achtergrond willen deze leden het volgende naar voren brengen. Deze leden consta-

teren dat de overheid een belangrijke contractpartner is voor het MKB. Voor het MKB geldt dat 

in het bijzonder voor de decentrale overheden. Voor overheidsopdrachten aan het MKB geldt in 

overwegende mate het Europese aanbestedingsrecht. Dit recht bestaat sinds 1972 en is in com-
binatie met de uitvoerige jurisprudentie op landelijk en Europees niveau uitgegroeid tot een 

versnipperde, omvangrijke en daarmee ingewikkelde kluwen van geldend recht, zo constateren 

deze leden. 

                                                 
1 Dossiernummer E110009 op www.europapoort.nl 
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De evaluatie van de "Small Business Act" biedt een goede gelegenheid om langs deze weg een 

aantal verbeteringen te bepleiten bij de Europese Unie, die erop gericht zijn om de toeganke-

lijkheid van de aanbestedingsprocedures voor het MKB te vergroten. Het is immers gebleken, 
dat het MKB door het ingewikkelde aanbestedingsrecht vaak de boot mist bij overheidsopdrach-

ten. 

 

De wethouder van Economie van de gemeente Den Haag, de heer Kool, brengt op dit moment 

een aantal van deze problemen kaart en bereidt op basis daarvan op verzoek van het Europese 

Comité van de regio’s nadere voorstellen voor. Deze voorstellen worden na akkoord van het 

Comité van de regio’s de Europese Commissie aangeboden.  

  

Een van de voorstellen dienaangaande is het door het MKB in overleg met de g emeente Den 

Haag ontwikkelde aanbestedingspaspoort. Dit paspoort is sinds 2009 operationeel in Den Haag. 

Het MKB Den Haag en de gemeente werken op succesvolle wijze met dit paspoort.  

 

Het aanbestedingspaspoort is een certificaat ter vervanging van bepaalde standaard documen-

ten die ondernemingen in het kader van een aanbesteding moeten leveren. Dit initiatief draagt 

bij aan administratieve lastenvermindering voor het MKB. Met een aanbestedingspaspoort kun-
nen ondernemingen zich voor een bepaalde periode telkens inschrijven voor een aanbeste-

dingsprocedure, zonder dat zij opnieuw standaard documenten moeten aanleveren. Bij een vo l-

gende aanbesteding hoeven ze deze documenten niet opnieuw aan te leveren, maar volstaat 

het aanbestedingspaspoort. Ondernemers kunnen het gehele jaar door een aanbestedingspas-

poort aanvragen. Een aanbestedingspaspoort wordt alleen verstrekt op het moment dat alle 

documenten zijn ontvangen en op geldigheid zijn gecontroleerd. 

 

Een eerste evaluatie van het paspoort heeft inmiddels plaatsgevonden en de tevredenheid hie r-

over bij het MKB is zeer groot. Er worden op grond van de ervaringen op aangeven van het MKB 

in het huidige Haagse aanbestedingspaspoort nog enkele aanpassingen aangebracht, die naar 

verwachting medio dit jaar zullen worden doorgevoerd.  

 

Het is voor alle betrokkenen zonneklaar dat een dergelijk paspoort inmiddels zijn diensten heeft  

bewezen in Den Haag. Het paspoort leidt tot een aanzienlijke ve rsimpeling van de regelgeving 

en lastenvermindering voor het bedrijfsleven. Het verdient daarom, zo menen de leden van 
genoemde fracties, overweging het Haagse aanbestedingspaspoort in Europees verband aan te 

bevelen bij de aanbestedende overheden. En overigens ligt er ook een taak voor de minister 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de invoering van het paspoort in ons land 

te bevorderen, zo menen deze leden. 

 

Er zijn al initiatieven die het Haagse model willen volgen, al dan niet aangepast aan lokale of 

regionale wensen. Een dergelijke ontwikkeling is te zien bij het onlangs gestarte digitale portaal 

voor aanbestedingen.2 Het is naar het oordeel van de leden van genoemde fracties echter niet 

wenselijk, dat het MKB met verschillende lokale/regionale eisen voor een paspoort wordt gecon-

fronteerd. 

                                                 
2 www.brigid.nl 
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Deze leden willen graag dat een brede, gestandaardiseerde invoering van een dergelijk fysiek 

en/of digitaal paspoort wordt bevorderd. Op die wijze wordt een belangrijke bijdrage verleend 

aan lasten- en regeldrukvermindering voor het MKB.  

 
Op grond hiervan stellen deze leden de volgende vragen: 

 
1. Deelt de minister de opvatting, dat met het Haagse aanbestedingspaspoort een belang-

rijke bijdrage wordt verleend aan de doelstellingen van de "Smal Business Act" om te 
komen tot lasten- en regeldrukvermindering voor het MKB? 

  
2. Is de minister bereid om in het kader van de evaluatie van de "Small Business Act" het 

Haagse aanbestedingspaspoort onder de aandacht te brengen bij de Europese Commis-
sie? 

  

In aansluiting op deze vragen in het kader van de evaluatie van de "Small Business Act" hebben 

deze leden nog de vraag of de minister bereid is de landelijke invoering van dit Haagse model te 

bevorderen en welke mogelijkheden hij hiervoor ziet? 

 
Evaluatie "Small Business Act" 

Tot slot vragen deze leden de minister hoe de "Small Business Act" alles overwegende heeft 

gewerkt voor het MKB in Nederland. Hoe beoordeelt de minister de effecten van de "Small Busi-

ness Act" voor het MKB in Nederland? 

 

De leden van de genoemde fracties zien de beantwoording door de minister met belangstelling 

tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

E.M. Kneppers -Heynert 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: informatie inzake aanbestedingspaspoort Gemeente Den Haag 


