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‘KrachtEUkanna
debrexitmeer tot
zijn rechtkomen’
Blijft Europaachter bij deVSmet
betreft concurrentiekracht, inno-
vatie en economischepotentie?
DonaldKalff gelooft er niets van,
zegt hij in eengesprekmethet
FD.Deoud-bestuurder vanKLM
is tegenwoordig als investeerder
enmedeoprichter betrokken
bij biotechnologiebedrijven
endenktnaover economische
vraagstukken, zoals de toekomst
vandegrote onderneming.Deze
week verschijnt zijnboekHidden
treasures.
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B U I T E N L A N D

‘VerborgenconcurrentiekrachtEU
komtnadebrexitmeer tot zijn recht’
Mathijs Schiffers
Brussel

Oud-KLM-bestuurderDonaldKalff
schreefmeeaaneenboekmet tips aande
nieuweEuropeseCommissie. Zo zouden
bankenbij kredietbeoordelingenvan
groeiendebedrijven vooruitmoetenkij-
ken,naarde te verwachtenkasstromen.

Blijft Europa achter bij de VSwat betreft
concurrentiekracht, innovatie en econo-
mische potentie? Donald Kalff gelooft er
niets van. De oud-bestuurder van vlieg-
maatschappijKLMistegenwoordigals in-
vesteerderenmedeoprichterbetrokkenbij
enkelebiotechnologiebedrijvenendenkt
naovereconomischevraagstukken,zoals
detoekomstvandegroteondernemingen
hetkapitalisme.Datheeftgeleidtoteigen-
zinnigeboeken,waarvanerdezeweekweer
eentjehet daglicht ziet:Hidden treasures.
Het boek is geschreven met Andrea

RendavandeBrusselsedenktankCepsen
zoomt in op een tiental ‘verborgen schat-
ten’waaroverEuropabeschikt.Denieuwe
EuropeseCommissie zoudiemoeten op-
graven en inzetten, bepleit Kalff. Dankan
Europa deVS economischweleens gaan
overvleugelen. De brexit kan daarbij een
handje helpen,meent hij. ‘Sommigeher-
vormingenzullensnellergaanalsdeBritten
nietmeeropde remkunnengaanstaan.’

VHet civiele rechtssysteemdat geldt op
hetEuropese continent biedt volgensu
eenbelangrijk concurrentievoordeel op
deVS. Legt u eensuit.
‘Het civiele recht heeft als voordeel boven
hetsysteemvancommonlawvandeAngel-
saksischewerelddatpartijenzichtegoeder
trouwbehoren te gedragenbij het sluiten
vancontracten.InEuropakunjeniet twee
maandenonderhandelenenjedanzomaar
terugtrekken, of eenkleinepartij uitwrin-
gen. En als er later toch een conflict ont-
staat,gaateenrechteractiefkijkennaarwat
deoorspronkelijke intentiesvandepartij-
enwarenendiemetterugwerkendekracht
invullen.Jehoeftdusnietallesvantevoren
dichttetimmeren.Kleine,startendebedrij-
venhebbendaarookgeengeldentijdvoor.
Wantalszeeindelijkklaarzijnmethetpa-
pierwerk, isdebusinessopportunityweg.’

V Tochkiest deEuropese zakenwereld
er vaak voor omcontractennaarEngels
recht op te stellen, al is hetmaar vanwege
de taal.Het concurrentievoordeelwordt
dusniet benut.
‘We moeten versterken wat al sterk is.
Wemoeten investeren in de civiele recht-
spraak, ermoetenmeer rechters komen
met specifieke specialismen. Dat Neder-
land nu een rechtbank heeft die uitslui-
tendpatentzakendoet, isgoed.Netalshet
nieuweNetherlandsCommercialCourt in
Amsterdam,datzittingenoverciviel recht
inhetEngelshoudt.Ookgoed.DeEurope-
se Commissie, waar onze aanbevelingen
moetenlanden,kaneensteentjebijdragen
doorgebruikvancommonlawteontmoe-
digen.Zokanzepartijendie via consortia
EU-subsidie aanvragen, verplichten hun
samenwerkingsverbandennaarEuropees
recht op te stellen. Dat gaat eenvoudiger
als deBrittennietmeer aan tafel zitten.’

V Jongebedrijven indeVSkomenmak-
kelijker aangeldomte groeiendanEuro-
pese equivalenten.Hoegaat Europadit
nadeelwegwerken?
‘In de VS ismeer durfkapitaal. Ons voor-

Donald Kalff: ‘Dat Nederland nu een rechtbank heeft die uitsluitend
patentzaken doet, is goed.’ FOTO:WIEBEKIESTRA

Meertaligheid stimulerenmet ondertitels film

Datmedewerkers van
deEuropeseCommissie
niet terugdeinzen voor
wildeplannendiehet
landenblokmoeten ver-
stevigen en verbeteren,
zoalsDonaldKalff stelt,
werd afgelopen zomer
duidelijk.Midden inde
komkommertijdwas
daar opeens een172pa-
gina’s tellenddocument
met ideetjes die tijdens
brainstormsessies
opborrelden.
Bangomde lidstaten te
schofferenmetprema-
ture plannenwaarvan
zij niet opdehoogte
zijn, distantieerdede
officiëlewoordvoering

vandeCommissie zich
erdirect van.Desalniet-
temingeeft het stuk een
fraai inkijkje inwat er
leeft bij deuitvoerende
macht vandeEuropese
Unie.
Eénplan is al breeduit-
gemeten indepers: een
EU-fonds van€100mrd
datmoethelpenEuro-
pese technologiereuzen
te creërendie zichkun-
nenmetenmetAme-
rikaanse enChinese
giganten zoalsGoogle,
FacebookenAlibaba.
Maar er staatmeer in
het document. Zo is er
eenplanomdemeer-
taligheid—ietswat de

meesteEuropeanen
voorhebbenopburgers
uit deAngelsaksische
wereld—te stimuleren
door een fondsop te
zettenwaarmeeEuro-
pesefilms vanonderti-
teling voorzienkunnen
worden, zodat publiek
dezefilms inhunoor-
spronkelijke taal kan
zien.
Ook zijn er plannenom
hetErasmus-uitwisse-
lingsproject voor jonge
ondernemersuit te brei-
den, ondermeermet
een systeemvan ‘senior-
mentoren’ die jonge
bedrijvendeEuropese
markt ophelpen.

‘Wij denken dat een
Europees patent,
veel meer dan een
Amerikaans, als een
keurmerk kan gelden’

deel is de rol van banken. Die spelen hier
eenveelgrotererolbijbedrijfsfinanciering
dandaar.Zehebbendaardoordiepinzicht
inhunklantenenkunnenmaatwerk leve-
ren.Ookhierzijnnoggrotestappentezet-
ten.Nuevaluerenbankenbedrijvenaande
hand van eenwinst- en verliesrekening,
waarmee ze dus terugkijken en geen oog
hebben voor de toekomstkansen. Ze zou-
den bij kredietbeoordelingen juist voor-
uitmoeten kijken, naar de te verwachten
kasstromen.Toezichthoudersmoetendat
stimuleren.Zo’nbankheeft een inherent
lagerrisicoenmoetmet lagerekapitaalei-
sen toekunnen.’

V Eenpleidooi voor lagere kapitaaleisen
lijkt kansloos, zo kort nadebankencrisis.
‘Maar juist het verhogen van die eisen is
deduursteremediegeweest.Hetzouheb-
ben geholpen als we gezegd hadden dat
bankensimpelwegniet aandebeurs zou-
denmoetenstaan.AlshetaandeelvanPhi-
lips daalt, worden er nietminder scheer-
apparaten verkocht. Als het aandeel van
eenbankzakt,gaanklantenhungelddaar
weghalen enbeginthet vliegwiel te draai-
en.Maar ikrealiseermedateenEuropees
beursverbodvoorbankenopkortetermijn
niet zal gaangebeuren.’

VHetEuropesepatentrecht is beter ge-
schikt om innovatie te stimulerendandat
indeVS, zegt u.Hoedat zo?
‘In de EU is het veel lastiger een patent te
bemachtigendan indeVS.Daardoor zijn
erookminder.Sommigenkijkennaarhet
aantalgeregistreerdepatentenals indica-
torvoordedynamiekineeneconomie.Dat
is flauwekul. Het gaat omhet aantal ver-
leende licenties. Veel patenten schept al-
leenmaar hindermacht.Wij denken dat
een Europees patent, veelmeer dan een
Amerikaanspatent,alseenechtkeurmerk
kan gaan gelden.Wemoeten er wel voor
zorgendatprocedurestegenafwijzingwor-
den ingekort. Nu kandatwel vier jaar du-
ren.Daarheefteenkleinbedrijfnietsaan.’

V Ustipt ooknog eenelement aandat
minder verborgen is: dewens vanmillen-
nials bij te dragenaaneenbeterewereld.
Hoe is dit een voordeel vanEuropa?
‘Er iszekereentendensonderjongerendat
ze niet alleen voor een innovatief bedrijf
willenwerken,maarookdemaatschappij
willen dienen. Het aandeelhouderskapi-
talisme zoals we dat kennen in de Angel-
saksische wereld sluit daarminder goed
op aan dan het Europese bedrijfsmodel,
datveelmeer isgerichtophetcreërenvan
toekomstigekasstromenenalleendaarom
algevoeliger isvoormaatschappelijkeont-
wikkelingen.’

V Ugaat dekomendedrie jaar probe-
renuw ideeën inBrussel te slijten. Bent u
hoopvol gestemd?
‘De ambtenaren van de Commissie heb-
ben allemaal voldoende zelfvertrouwen
omoverheelradicaledingentepraten.En
als je economische groei wilt stimuleren,
kun jehetpaardenmiddel van lage rentes
nietmeer gebruiken. Dewinst is te boe-
kenophetniveau vandeonderneming.’
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