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Inleiding

Aan het mislukken van ondernemingen is in de literatuur slechts de a:gelopen
tien jaar enige aandacht gegeven. Hieraan vooraf ging een tijd dat er bijna
uitsluitend werd geschreven over de groei van ondernemingen. Het succes-denken
stond voorop wat op zich natuurlijk níet onbegrijpelijk is omdat toen de
factoren, welke tezamen de omgeving van de onderneming bepalen, voor een
gunstig ondernemingsklimaat zorgden. Waarover werd gestreden was het verdelen
van de groei. Discussies over bijvoorbeeld de Vermogens Aanwas Deling (VAD)
zal iedereen zich kunnen herinneren. Afstoten van bedrijfsactiviteiten of
bedrijven leverde niet zoveel problemen op, omdat de betrokken werknemers of
elders in het bedrijf konden worden ondergebracht of bij een andere onderne-
ming op redelijk korte termijn weer aan de slag konden.
Het tij is de laatste tien jaar gekeerd, de leiding van de onderneming is meer
gericht op de vraag hoe ze de onderneming in stand kan houden. In veel geval-
len moeten er desinvesteringen plaatsvinden, met daaraan gekoppeld het verval-
len van arbeidsplaatsen. Ondernemingen zijn op hun retour. Door het niet meer
denken in termen van groei, maar van consolidatie en inkrimping, kunnen er
problemen ontstaan bij die managers die alleen maar geopereerd hebben in
tijden van groei. Voor hen is het "... very 'distasteful' to see theír firms
contracting rather than growing".1)
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Hoofdstuk 1. Wanneer is een onderneming mislukt ?

Een onderneming is míslukt te noemen wanneer ze er niet in slaagt de doelstel-
lingen, die ze zichzelf heeft gesteld, te realiseren. Doelstellingen kunnen
per onderneming verschillen en hoeven niet persé alleen op het economische
vlak te liggen. Ze kunnen evenzeer liggen op het terrein van bijvoorbeeld
arbeiderszelfsbestuur.
Wanneer we spreken over mislukken, bedoelen we daarmee dat de onderneming er
niet in is geslaagd de doelstellingen welke zijn gesteld te realiseren. Deze
doelstellingen kunnen betrekking hebben op de gehele onderneming, maar ook op
een produkt of een markt. Mislukken van een onderneming kan derhalve tot
gevolg hebben dat er sprake is van:
a) een volledíge ontreddering, gevolgd door faillissement;
b) grondige sanering van de activiteiten;
c) vrijwillige opheffing;
d) steun van de overheid waardoor (on)rendabele activiteiten in leven kunnen

worden gehouden.

In de economische literatuur wordt in de meeste gevallen onder mislukken
verstaan het níet meer solvabel zijn, het op termijn niet kunnen voldoen aan
de betalingsverplichtingen, terwijl er ook steeds sprake zou moeten zijn van
continuiteit.2) Wij achten deze laatste toevoeging niet relevant, omdat het
niet persé noodzakelijk is dat een onderneming streeft naar continulteit. Een
onderneming kan immers voor een bepaald project in het leven zíjn geroepen, is
het project klaar dan verdwijnt automatisch de onderneming. In de juridische
literatuur en wetgeving wordt onder mislukken van de onderneming verstaan het
failliet gaan. In de faillissementswet van 1893 wordt dat omschreven als: "De
schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen,
...". Hier wordt uitgegaan van de liquiditeit, het niet op korte termijn
kunnen voldoen aan de verplichtingen.
Maas koppelt ons inzíens de juridische- en economische gedachtengan„ op de
juiste wijze aan elkaar. Hij verstaat onder de in haar continuïteit bPdreigde
onderneming: "... een onderneming, die qua liquiditeit en solvabiliteit en
gezien haar rentabiliteit en rentabiliteitsverwachtingen te kort schiet in de
mogelijkheid aanvullende financieringsmiddelen te verkijgen ter voortzetting
van de bedrijfsvoering op een zodanige wijze als nodig voor de handhaving van
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de continuiteit".3~
In de hierna volgende hoofdstukken gaan we uit van die ondernemingEn welke
o.a. als doelstelling hebben het streven naar continuïteit. Onder de in haar
continuïteit bedreigde onderneming verstaan wij die onderneming zoals door
Maas ís gedefinieerd.
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Hoofdstuk 2. Voorspellen van insolventie

2.1 belanghebbenden

Bij het reilen en zeilen van een onderneming zijn vele partijen betrokken,

hierbij kan worden gedacht aan werknemers, aandeelhouders, leveranciers,

banken, afnemers, overheid, enz. De belangstellíng voor het voorspellen van

insolventie, met behulp van een model, is daarom ook ontstaan vanuit verschil-

lende belangengroeperingen. Hun gemeenschappelijk belang is het vroegtijdig
kunnen ingrijpen in te verwachten negatieve ontwikkelingen. We kunnen hierbij

denken aan het wel of niet verstrekken van kredieten aan een onderneming door

een geldschieter. Deze zou alleen dan krediet kunnen verstrekken wanneer

toepassing van een insolventiemodel zou uitwijzen dat men te doen heeft met

een relatief gezonde onderneming. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor iemand
die zou willen deelnemen in het eigen vermogen van een onderneming.

In Amerika is het onderzoek naar insolventiemodellen onder andere gestimuleerd

als gevolg van een aantal wettelijke bepalingen. Een daarvan is de anti-trust
wetgeving. Wanneer concurrenten willen fuseren zijn ze maar al te dikwijls in

staat om te ontkomen aan de wettelijke voorschriften. Een laatste juridische

mogelijkheid van degene die een dergelijke fusie willen voorkomen is dan
dikwijls de Failing Company Doctrine. Men moet dan onder andere kunnen aanto-

nen dat een van de ondernemingen die wil fuseren in feite ten dode is opge-

schreven.
Verder is op de ontwikkeling van insolventiemodellen in Amerika ook de Chapter
XI van de Bankruptcy Act van invloed geweest. Een wetgeving die in het leven

is geroepen om, voordat het faillissement zich aandient, de ondernemer zelf de
gelegenheid te geven orde op zaken te stellen. Hij heeft daartoe 120 dagen, de

rechter oefent in die tijd wel controle uit. De ondernemer moet zelf een

beroep doen op deze wet. Een vroegtijdige signalering van dreigende iasolven-

tie is derhalve gewenst. Een dergelijke wetgeving kennen we in Nederland nog

niet.4~
Voor de accountant kan het tijdig signaleren van een dreigende insolventie van
belang zijn in verband met het afgeven van de verklaring. Ook is het mogelijk
dat men bij de bepaling van de waarde van de onderneming rekening houdt met

het risico dat de onderneming insolvent wordt. Het te lopen risico kan dan
worden bepaald aan de hand van een insolventiemodel.5~
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2.2 insolventiemodellen

2.2.1 algemeen

Eind zestiger jaren en begin zeventiger jaren zien we een groot aantal publi-
caties verschíjnen, welke een eventuele insolventie van de onderneming trach-
ten te voorspellen op grond van een analyse van de jaarrekening van een onder-
neming over een aantal jaren. De meest bekende buitenlandse aute~rs zijn
Beaver, Altman, Tamari en Edmister.6) Voor Nederland kunnen worder. genoemd
Bilderbeek en Van Frederikslust.~) Hun onderzoekingen zijn gebaseerd op finan-
ciële ratio's, welke zijn ontleend aan de jaarrekening. Het aantal ratio's
waarmee de diverse auteurs werken verschilt sterk. Zo zien we bij Altman,
Margaine, Schlosser en Vernimmen,8) 41 variabelen, terwijl Thompson,9) een
Amerikaanse consultant, volstaat met twee variabelen te weten 'return on
capital employed' en de 'quick asset'. Ook Van Frederikslust werkt met twee
variabelen, zij het andere dan Thompson. Hij maakt, daartoe geinspirc.erd door
Donaldson, gebruik van een liquiditeitsratio en een ratio welke de rPntabili-
teit van het eigen vermogen vóór belastingen aangeeft.
De onderzoekingen zijn in een groot aantal landen verricht, vooral in Europa
en de Verenigde Staten, en verdeeld over een groot aantal sectoren (o.a.
handel, industrie, banken, spoorwegen, enz.).10) De vraag die zich hierbij
voordoet is of bijvoorbeeld een insolventiemodel dat is ontwikkeld op basis
van een onderzoek bij de spoorwegen ook toepasbaar is op andere sectoren van
het bedrijfsleven. Diverse schrijvers zijn de mening toegedaan dat ~~en derge-
lijk model allen maar toepasbaar is in de sector waarin ze is ontwikkeld. Eén
van hen is Scherr, hij stelt: "... various predictors of default should vary
among industries. For example, theory would suggest that the level of inven-
tory turnover is a critical factor in the survival or failure of many types of
retailers, but is probably less important for many types of manufacturing
firms".1i) Hij zegt verder "... it will not be possible in all cases to gather
data on a sufficient number of defaults to allow the estimation of a single-
industry failure-forecasting function".12)

4
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2.2.2 bezwaren tegen isolventiemodellen gebaseerd op ratio-analyse

Een ander, minstens zo belangrijk probleem als de hiervoor reeds genoemde,
vormt de betrouwbaarheid van de voorspellingen, welke op basis van een insol-
ventiemodel worden gedaan. Hiernaar is in Nederland onderzoek gedaan door Ten
Wolde.13) Ze heeft als uitgangspunt genomen de onderzoekingen van Bilderbeek
en van Van Frederikslust. Het onderzoek van Bilderbeek is gebaseerd op indu-
striële- en handelsondernemingen welke een publicatieplicht hebben voor wat
betreft de jaarrekening. Het onderzoek van Van Frederikslust heeft als uit-
gangspunt de op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde ondernemingen, welke
in de periode 1954-1974 in betalingsmoeilijkheden zijn geraakt. Op grond van
toepassing van de beide modellen op de financiële gegevene van negen onderne-
mingen die in de periode 1977 t~m 1980 in financiële moeilijkheden zijn ge-
raakt, waaronder OGEM Holding NV en de Samenwerkende Electrotechnische Fabrie-
ken Holec NV, komt ze tot de conclusie dat deze beide modellen "... geen
voldoende betrouwbare indicatie geven omtrent de gezondheidspositie van een
onderneming en dat het derhalve niet verantwoord is te achten om deze modellen
in de praktijk toe te passen bij het beoordelen van de levenskansen vac~ onder-
nemingen". Een ongeveer gelijkluidend standpunt maar dan ten aanzien van
insolventiemodellen in zijn algemeenheid, vinden we bij Van Hoorn en Van der
Schroeff.l4)
Een ander bezwaar van zulke insolventiemodellen is dat ze noch rekening houden
met de grootte van de onderneming, noch met het aantal jaren dat de onderne-
ming bestaat, noch met de conjunctuur. Uiteraard ís er in het verleden wel
onderzoek gedaan naar de samenhang tussen insolventie en grootte,15) 'nsolven-
tie en ouderdom.l6j en insolventie en conjunctuur.l7) Men is echter niet in
staat, gebleken deze aspecten, in zo'n insolventiemodel in te bouwen.
Verder is het een bezwaar dat ze wel symptomen signaleren, maar dat ze geen
uitsluitsel geven over de oorzaken van een (dreígende) insolventie. Het groot-
ste bezwaar dat echter tegen bijna al deze modellen kan worden ingebracht, is
het feit dat ze niet zijn onderbouwd met een theorie. Ze zíjn gebaseerd op
gegevens uit het verleden en samengesteld uit ratio's welke het meest bleken
te discrimineren met variabelen uit ondernemingen die in moeilijkneden waren
gekomen. Er is sprake van trial and error. Een uitzondering hi~rop is Van
Frederikslust die zijn model baseert op studies van Donaldson, welke gaan over
cash flow analyse.l8)
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Zeer direkt in zijn veroordeling van dit soort van modellen ís John Argenti.
Hij stelt: "Some American experts apparently beleave they can predict failure
by ratio analyses and other occult means, as far ahead as five years",19)

2.2.3 catastrophe-theorie

Deze theorie werd aan het eind van de zestíger jaren ontwikkeld door René Thom

en voor het eerst in 1972 in Frankrijk gepubliceerd.20)
Met behulp van deze theorie kunnen vroegtijdig, plotselinge verstoringen van

de continu3teit van de onderneming worden voorzien.
Thom paste deze theorie toe in de biologie en embryologie. Later is men deze
ook gaan toepassen in de sociale wetenschappen. De catastrophe-theorie baseert
zich op de resultaten van de topologie, een tak van wiskunde, welke zich
bezighoudt met de eigenschappen van meer-dimensionale meetkundige figuren,
waarbij bij vervorming de samenhang niet wordt verbroken. Deze theorie is door
Chandler21) en Sch~nbrunn met succes getoetst aan het Chrysler autoconcern in
Amerika, welke in 1980 in ernstige financiële moeilijkheden verkeerde.

2.3 continuïteit en accountantsverklaring

Elk jaar weer moet de accountant een verklaring afgeven over het al dan niet
representatief zijn van de cijfers en toelichting daarop welke zijn te vinden
in de jaarrekening van de onderneming. Een van de problemen waarmee hij dan
wordt geconfronteerd is hoe het staat met de continuïteit van de ondecneming.
Ziet hij deze somber in, hetgeen wil zeggen dat hij van mening is dat de
onderneming op korte termijn zal moeten liquideren of zijn activiteiten be-
langrijk zal moeten inkrimpen, dan kan dat consequenties hebben voor de waar-
dering van de activa en passiva. Híj zal dan niet kunnen waarderen op basis
van going-concern waarde, maar uit moeten gaan van de líquidatiewaarde, welke
meestal beduidend lager zal liggen. Een en ander zal tot gevolg kunnen hebben
dat degene die steeds de jaarrekening als basis voor hun beslissing hebben
genomen, bijvoorbeeld de bank of de leveranciers, hieruit consequenties kunnen
trekken welke tot een volledige ineenstorting van de onderneming kunnen lei-
den. De accountant dient dan ook zeer voorzichtig te zijn met zijn oordeel
over de continuiteit van de onderneming.
Er zijn een drietal situaties te onderscheiden:
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a. er wordt op het tijdstip dat de jaarrekening wordt opgemaakt niet getwij-
feld aan de continuïteit van de onderneming, we hebben dan te maken met een
going-concern;

b. op het tijdstip waarop de jaarrekening wordt opgemaakt i s het zeker dat de
onderneming wordt opgeheven;

c. op het tijdstip waarop de jaarrekening wordt opgemaakt kan worden getwij-
feld aan de continuiteit of delen daarvan.

Bij a. en b. liggen de zaken voor de accountant heel duidelijk. Problemen

ontstaan voor hem in geval van twijfel aan de continuïteit. Het Nederlands
Instituut voor Register Accountants (NIVRA) heeft in 1977 een meningsuíting
van het College van Beroepsvraagstukken uitgegeven, met als titel: "De inhoud

van de accountsverklaring bij de jaarrekening van ondernemingen met continui-
teitsproblemen". In deze publicatie wordt in het geval dat de accountant

twijfelt aan een duurzame voortzetting van de activiteiten van de onderneming

geadviseerd een 'voorwaardelijk goedkeurende verklaring' af te geven. Volgens

deze Meningsuiting wordt de continuïteit van de onderneming bedreigd wanneer
de onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Bedreiging van de
continu3teit wordt hier opgevat als een liquiditeitsprobleem. In de Meningsui-
ting worden verder nog een aantal factoren genoemd welke mogelijk kunnen
duiden op liquiditeiteproblemen.
De eerste vraag die zích nu aandient is, welk gereedschap de accountant heeft
om te kunnen vaststellen of de onderneming ook in de toekomst levensvatbaar

zal zijn. Een tweede vraag is of een dergelijk gereedschap volledig betrouwba-
re resultaten kan opleveren.
Om met de eerste vraag te beginnen, de accountant heeft een aantal mogelijkhe-

den om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de onderneming. Hij
heeft zijn jaarlijks terugkerende controles bij de onderneming en daardoor een
aardig zicht op hetgeen er gebeurt. Een probleem waar hij altijd, en niet
alleen hij, mee blijft zitten is wat de toekomst zal brengen. Hiermede is
meteen de tweede vraag beantwoord. De accountant kan nooit met volledige
zekerheid zeggen dat de continuiteit van de onderneming geen gevaar lo~pt. Ons
inziens is dat ook niet nodig. Een bedrijfsdiagnose of een marktverken~zing kan
hem al aardig helpen. Verder kan hij in geval van twijfel aan de continuiteit
de onderneming intensiever gaan volgen. Hij kan bijvoorbeeld een liquiditeits-
begroting opstellen of zich verstaan met mensen die op sleutelposities in de
onderneming zitten, enz. Ook zou hij gebruik kunnen maken van de reeds eerder
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besproken insolventiemodellen, ondanks de daarop door ons geuite kritiek.

Daarnaast bestaat er de door Van Frederiksluat en Van Hoepen22~ gepropageerde
mogelijkheid om op basis van een traditionele liquiditeitsprognose te bepalen
in welke mate de continuiteit wordt bedreigd. Als laatste, in Nederland minder
bekende methode, willen we nog wijzen op de reeds eerder genoemde catastrophe-
theorie.
A1 deze mogelijkheden geven ons inziens de accountant voldoende gereedschap om
tot een evenwichtige benadering van de problematiek te komen. Wij zijn het dan

ook niet eens met Argenti23~ die stelt: "There is nothing about what causes

companies to fail, nor how to recognize the early signs".
Dat men wel eens voor verrassingen komt te staan is ons inziens onontkoombaar.
We zijn het eens met Leffson díe tot de volgende conclusie komt: Wir kónnen
davon ausgehen, dass der Abschluszprufer gefáhrliche Situationen zwangsl~ufig
erkennen wird".24~ De accountant zou een slechte adviseur zíjn: "... wurde er

nicht auch die Entwicklung sogenannter allgemeiner Faktoren der Betriebsgeba-
rung beachten", zo stellen Chandler en Schbnbrunn.25~ Hierbij kan worden

gedacht aan structurele veranderingen in de markt, de bereidheid tot staken in
de onderneming, afhankelijkheid van een klein aantal klanten en leveranciers,
de conjunctuur, enz.
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Hoofdstuk 3. Het management van de onderneming in moeilijkheden

3.1 algemeen

"Ondernemingen díe in een crisissituatie verkeren hebben dat meestal aan
zichzelf te wijten",26~ een op zichzelf zeer prikkelende uitspraak, welke
dikwijls in het bedrijfsleven wordt gehoord uit de mond van organisatie-advi-
seurs. Meestal bedoelt men dan te zeggen, dat de oorzaak voor het falen van de
onderneming moet worden gezocht bij het slechte management. Dat De Graaf inet
zijn uitspraak niet alleen staat wordt o.a. bewezen door een onderzoek dat
Dongelmans Business Service in Den Haag heeft laten uitvoeren naar de oorzaken
en financiële gevolgen van faillissementen bij het Nederlandse bedrijfsle-
ven.27~ Uit het onderzoek is gebleken dat incompetentie van het management in
de meeste gevallen de hoofdoorzaak is van een bankroet. Horringa doet daar nog
een schepje bovenop door te stellen dat grote ondernemingen in Nederland een
beter bestuur verdienen. Hij zegt: "... in Nederland hebben wij jammer genoeg
geen managers-cultuur".28~ Dat het geen specifiek Nederlands probleem is
blijkt uit onderzoekingen welke o.a. in België en de Verenígde Staten zijn
gehouden. In de V.S. is het vooral Argenti geweest die zich hiermee heeft
beziggehouden. Hij stelt dat in geval van faillissement: "Everyone agrees that
the prime cause ís bad management".29~

3.2 ondernemingsmodellen

Ter verklaring van de ontwikkelingen van ondernemingen zijn er de laatste 10 à
15 jaar een aantal modellen gemaakt, welke meer inzicht moeten verschaffen in
de gang van zaken met betrekking tot een onderneming en hoe ze uiteindelijk
aan haar einde komt. Hierbij denken we o.a. aan het model van Greiner, die
stelt dat bij organísaties die groeien vijf stadia kunnen worden onderschei-
den, elk stadium beginnend met een rustige periode en eindigend in een crisis.
Zijn standpunt is dat de toekomst van een organisatie minder wordt bepaald
door zijn omgeving dan door de geschiedenis van de organisatie zelf. Hij gaat
vooral uit van het functioneren van het management.30~ Naast het model van
Greiner bestaan er nog vele andere, we noemen Lievegoed,31~ Gerards,32~
Adizes33~ en De Galan.34~ Bij het model van De Galan staan we iets langer stil
omdat het is ontwikkeld vanuit de praktijk en daar reeds goed toepasbaar is
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gebleken. In het model wordt de levenscyclus van een onderneming verdeeld in
een viertal fasen. Deze fasen verschillen onderling aanzienlijk v~or wat
betreft gewoonten, gebruiken, de buitenwereld, het produkt, enz. Da fasen
zijn:
1. expansie-fase, het bedrijf groeit heel snel;
2. groei-fase, het bedrijf groeit gestaag;
3. consolidatie-fase, men begint steeds beter en doordachter te handelen;
4. achteruitgang, de resultaten worden steeds alechter.

Binnen zijn model maakt De Galan gebruik van de door Ansoff ontwikkelde pro-
dukt~markt-combinaties.35) Omdat elke fase binnen het model nauwkeurig.is o~-
schreven, is men in staat precies de fase aan te geven waarin een onderneming
zich bevindt. Daarnaast kan men dan meteen de maatregelen aangeven, welke
moeten worden genomen om te voorkomen dat de onderneming niet in een fase
terecht komt waarin men niet wil geraken, m.a.w. bijvoorbeeld om te voorkomen
dat een onderneming uit de consolidatie-fase terecht komt in fase 4, de ach-
teruitgang. De hiervoor besproken modellen zijn vooral gericht op de levenscy-
clus van de onderneming, de opkomst en uiteindelijk de ondergang. Argenti
daarentegen is van meníng dat "... all attemps to generalise about failure
must be futile", omdat er zoveel ondernemingen zijn die allemaal op een andere
manier mislukken.36) Volgens Argenti zijn er drie geheel verschillende wegen
die leiden tot faillissement. Praktisch alle ondernemingen die mislukken zijn
in de drie hierna volgende typen onder te brengen. Type I- the stillborn
company, meer dan de helft van de ondernemingen welke failliet gaan is niet
ouder dan vijf jaar. Type II - the meteoric company, hierbij moeten we denken
aan ondernemers die erg veel flaire en energie hebben en precies weten wat ze
doen. Een voorbeeld hiervan is de Investors Overseas Service (I.O.S.) onder
leiding van Bernie Cornfeld. In Nederland zou je mogelijk als voorbeeld kunnen
noemen Gerard de Lange, verkoper van witgoed. Het zijn zeer snel groeiende
ondernemingen, waarbij het lijkt alsof de bomen tot de hemel groeien. Plots-
klaps realiseert iedereen zich echter dat dat onmogelijk is en begint haastig
zijn geld uit de onderneming terug te trekken, met alle gevolgen van dien. Dit
soort van ondernemingen houdt het soms langer dan tien jaar uit, m-iar sommige
ook slechts 2 à 3 jaar. Type III - the mature company. Deze categoríe van
ondernemingen gaat pas na jaren failliet. Het gebeurt meestal ín drie fasen:
a. een initiële daling in de winsten, omzet, enz.;
b. vervolgens een laag plateau voor wat betreft winsten, omzet, enz.;
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c. tenslotte volgt het faillissement.
Een faillissement van een dergelijk type is een ramp voor de werkgelegenheid
omdat het dan meestal over aanzienlíjke ondernemingen gaat.
Horringa37) is van meníng, dat in Nederland slechts een kwart van de onderne-
mingen in een geboorte- of groeifase verkeert, terwijl de rest 'rijp' is of in
verval. Hij wijt dat vooral aan de slechts fiscale situatie, waardoor men niet
in staat is geweest een evenwichtige levenscyclus van bedrijven op te bouwen.
Dit laatste probleem is een maatschappelijk probleem waar op ondernemingsni-
veau weinig aan is te doen. Het probleem van het management is te traceren in
welke levensfase de onderneming zich bevindt en wat ze moet doen om te voorko-
men dat men in een fase terecht komt, of hoe uit een bepaalde fase te komen,
waarin men niet wil verkeren.

3.3 levenscyclus van de onderneming en van de manager

Wesenhage en Ten Cate38) zijn van mening dat er bij elke fase in de levenscy-
clus van een onderneming een bepaald soort manager behoort. Ze stellen dat
managers díe het uitstekend doen ín de groeifase van de onderneming meestal
ongeschikt zijn om in een latere fase een ombuiging van het beleid tot stand
te brengen. De rol van de manager verandert namelijk sterk als de onderneming
te ver is doorgeschoten in een fase waarin men niet terecht wilde komen. De
turn-around-manager, de manager welke de ombuiging tot stand moet brengen,
moet volgens hen over andere kwaliteiten beschikken dan de collegiale bestuur-
der van een stabiele onderneming. In vele gevallen kan dan volgens hen ook
niet worden gezegd dat de manager goed of slecht is, maar dat de vraag moet
worden gesteld of het betreffende management wel volledig tot ontplooiing kan
komen in de fase van de levenscyclus waarin de onderneming zich bevindt. Het
turn-around-management kan worden verzorgd door iemand welke tijdelijke van
buiten wordt aangetrokken. Wanneer de onderneming in het goede spoor zit,
verdwijnt hij weer.39)
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Hoofdstuk 4. De onderneming in zijn laatste levensfase

4.1 algemeen

Veelal wordt het verkeren van een onderneming in zijn laatste levensfase, de
fase van achteruitgang, geassocieerd met sterk verlieslijdende bedrijven die
een vertwijfelde poging doen om alsnog het tij te keren. Wesenhage en Ten Cate

laten zien dat het ook anders kan, ze stellen dat in een dergelijk geval het
beleid van de onderneming gericht moet zijn op een realistische afslanking van
het bedrijf.40) Het bedrijf moet qua capaciteit dan wel aangepast worden aan
de afkalvende markt. Een voorwaarde is echter wel dat het management zich er
ten dege van bewust moet zijn dat de onderneming aan het einde van zijn le-
venscyclus, de laatste levensfase, is. In dat geval hoeft het maken van winst
voor de onderneming niet veel problemen op te leveren. Het is in een dergelij-
ke situatie belangrijk goed te letten op produktie-efficiëncy en een hoge
bezettingsgraad, hetgeen een geleidelijke maar regelmatige aanpassing van de

capaciteit betekent. De fout die dikwijls wordt gemaakt is dat men inkrimpt
tot het break-even punt en dan maar hoopt dat de markt niet verder za]. inzak-

ken, waardoor een te late aanpassing van de capaciteit plaatsvindt met als
gevolg onderbezettingsverliezen. De auteurs stellen: "Wil men alle onderbezet-
tingsproblemen en -verliezen radicaal voorkomen, is er maar één effectieve
oplossing: een deel van de produktie uitbesteden bij een toeleverancier of een
concurrent".
In de fase van achteruitgang, crisis, komt het dikwijls voor dat de leiding
van de ondernemíng haar artikelenpakket gaat verbreden, d.w.z. ze gaan meerde-
re varianten van eenzelfde artikel produceren en verkopen teneinde re afname
van de vraag tot stilstand te brengen. Over een dergelijke gang van zaken zegt
Baumgarten, ondernemingsadviseur: "Das muss sutomatisch in die Krise fuhren.
Dieser Prozess ist todlich" en verder "Ich kann mich an keinen Fall errinern,
der anders gelaufen w~re".4i) Hij onderscheidt een zestal fasen die uiteinde-
lijk tot de ondergang van de onderneming leiden. De eerst drie fasen onttrek-
ken zich in feite aan het oog. Dat zijn:
a) de 'klopfphase', iemand van het management slaat krachtig met zijn vuist op

tafel en verklaart dat het zo niet langer kan;
b) de fase van "man musste", "man hátte sollen", "wenn wir damals";
c) de 'Hoffnungsphase', "man wird schon", "wenn es erst einmal soweit íst";
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d) suche nach dem Schuldigen;
e) Zusammenbruck.
Meestal wordt de man van buiten, de enige die de zaak eventueel nog kan red-
den, pas in de c) of d) fase erbij gehaald. De kans van slagen om de onderne-
ming uit de benarde positie te halen is dan echter gering geworden.

4.2 organisatie van de vrijwillige inkrimping

Voor een goede coórdinatie van de inkrimping van de onderneming is het noodza-
kelijk dat een speciale groep van mensen hiermee wordt belast. Aan het hoofd
van deze groep staat een projectleider, welke de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid heeft voor het totale project. Een dergelijke projectorganisatie kan
zowel worden toegepast in geval van een volledige afbouw van de onderneming,
alswel bij een gedeeltelijke inkrimping van de activiteiten.

4.2.1 volledige afbouw

Hurlimann heeft voor de volledige afbouw van de onderneming een checklist
gemaakt, waarin hij een vijftal categorieën van te nemen acties onder-
scheidt.42) Hij noemt:
1) de juridische kant, wat wordt er bíjvoorbeeld gedaan ter bescherming van de

crediteuren, welke zekerheden zijn er gesteld ten aanzien van banken, hoe
staat het met de goodwill, enz.;

2) een aantal belangrijke punten bij de afwikkeling van de liquidatie, zoals
opstellen liquidatiebalans, vaststellen liquidatie datum, er voor zorgen
dat het imago van de onderneming tijdens de liquidatie goed blijft, enz.;

3) bijkomende problemen, maar toch wel erg belangrijk, zoals het voldoen aan
de wensen van de bestaande klanten, de publiciteit niet direkt stoppen,
enz.;

4) de economische kant, bijvoorbeeld dat men al die activiteiten staakt welke
geen dekkingsbijdrage opleveren, hoe de vaste kosten worden afgebouwd,
enz.;

5) het sociale plan. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van een afvloei-
ingsregelíng, het zelf ontwikkelen van activiteiten om mensen elders onder
te brengen, gesprekken met de vakbeweging, enz.
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4.2.2 gedeeltelijke afbouw

De gedeeltelijke inkrimping van de activiteiten kan worden gerealiseerd via
een ver doorgevoerde centralisatie van beslíssingsbevoegdheden, wat meestal
een verstarring van de organisatie tot gevolg heeft. Voor alle te nemen be-
slissingen moet dan immers de gehele hiërarchische weg naar boven worden
gevolgd. Een andere weg is die van de decentralisatie van bevoegdhedea. Vol-
gens Blom43) werkt dit proces wel langzamer maar is daarentegen veel doeltref-
fender. In geval van decentralisatie ziet hij twee mogelijkheden te weten:
a) decentralisatie in winstcentra, centra met een eigen winstverantwoordelijk-
heid en
b) ad hoc winstverbeterings-organisatie.
In dat geval worden er allerlei werkgroepjes (projectgroepjes) ingesteld die
een aantal voorstellen moeten doen om de winstgevendheid te verbeteren.
Ook Verheyen,44) in navolging van Moore,45) kiest voor decentralisatie, hij
stelt: "Juist in een situatie van economische neergang zal het bedrijf de
beslissingen moeten decentraliseren en kan de cobrdinatie tussen zelfstandige
eenheden het best via verrekenprijzen verlopen". Het laatste element, verre-
kenprijzen, voegt hij toe omdat er bij decentralísatie de keuze is de coárdi-
natie te laten verlopen via budgetten of verrekenprijzen. Hij kiest voor het
laatste, omdat daardoor de coórdinatie tussen zelfstandige eenheden het beste
verloopt.
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Hoofdstuk 5. De overheid en de onderneming in moeilijkheden

5.1 algemeen

Het mislukken van ondernemingen wordt meestal gedefinieerd in de zin dat het
zelfstandig voortbestaan in gevaar komt. We kunnen hierbij een viertal situa-
ties onderscheiden:46)
a) de onderneming wordt van rechtswege gedwongen te liquideren, faillissement;
b) overname;
c) fusie;

d) vrijwillige opheffing.
Aan deze opsomming kan nog worden toegevoegd dat er ondernemingen zijn, welk
om economische reden de poorten in een bepaalde streek van het land sluiten,
om vervolgens elders weer een nieuw bedrijf te beginnen. Dit probleem doet
zich in Nederland niet zo dikwijls voor, in de Verenigde Staten daarentegen
regelmatig. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de rubberindustrie in Ameri-
ka. Oorspronkelijk werden de autobanden voornamelijk in Ohio geproduceerd,
maar rond 1976 verhuisde de meeste ondernemingen hun produktie naar het Zui-
den, zoals naar Nashville, Tennesee and Lawton.47) Anderson en Barkley hebben
naar dit verschijnsel een onderzoek verricht. Ze komen tot de conclusie dat:
"Geographically peripheral nonmetropolitan communities could increase the
stability of their manufacturing sectors by developping industrial basis which
consists primarily of nondurable goods producers. Rural areas nearen popula-
tion and production centers could reduce the probability of plant closings by
increasing the proportion of their employment which comes from locally owned
firms - especially those producing nondurable goods".48) Zoals hiervoor gezegd
speelt het probleem in Nederland niet zo, maar gaat men deze problematiek op
Europees niveau bekijken dan kan Nederland hiervan wel degelijk hinder onder-
vinden. Een voorbeeld hiervan is Hyster uit Nijmegen, een bedrijf inet de
moedermaatschappij in de V.S., welke onlangs heeft verordonneerd dat een
gedeelte van de produktie moet worden overgebracht naar Ierland, omdat men
daar onder andere als gevolg van een aantal 'incentives' goedkoper kan produ-
ceren.



17

5.2 van rechtswege gedwongen om te liquideren.

Van de hiervoor opgesomde vier situaties bespreken we alleen nog de meest in
het oog lopende manier van het mislukken van een onderneming, namelijk het
faillissement. We zien het aantal faillissementen per jaar vanaf 1970 t~m
1979, in de niet-particuliere sfeer stijgen van 2088 tot 3082. In tien jaar
tijd is er sprake van een stijging van ongeveer 1000 faillissementen per jaar.
Uit studies over de samenhang tussen conjunctuur en faillissement, is gebleken
dat er sprake is van een positieve correlatie tussen die twee. Onderzoekingen
van Ooghe, Coorevits en Verbaere49~ bevestigen dat. In een opgaande conjunc-
tuur bleek het aantal faillissementen in verhouding meer toe te nemen dan in
geval van een neergaande conjunctuur. Volgens de onderzoekers is dat mogelijk
te wijten aan het feit dat er in tijden van een opgaande conjunctuur meer
ondernemingen worden opgericht, zodat de kans op faillissement groter wordt.

5.3 is redding van de onderneming door de overheid wel zínvol?

Een steeds weer terugkerende vraag is of die ondernemingen welke niet meer in
staat zijn om zelfstandig voort te bestaan door de overheid een reddende hand
moet worden toegestoken, of dat de 'koude sanering', het marktmechanisme zijn
gang moet gaan. Een niet eenvoudig te beantwoorden vraag, elke onderneming die
bij de overheid aanklopt voor financiële ondersteuning is een geval apart.
Elke onderneming heeft zijn eigen specifieke kennis en kunde.
Bij de overweging tot steunverlening zal de overheid gedwongen zijn rekening
te houden met andere factoren dan puur fínanciële. Ze moet denken aan de
werkgelegenheid, de belangrijkheid van de betreffende onderneming voor de
nationale economie, of de onderneming op de lange termijn wel te redden is, of
er voldoende middelen aanwezig zijn om het bedrijf te steunen, enz. Iz de V.S.
geeft de centrale overheid alleen maar steun "... on the condition that credi-
tors, shareholders, employees and others with a stake in the equity's future
also contribute cash and make other concessíons to hold off bankruptcy".50~ In
Nederland nemen we een dergelijke tendens ook waar. Tegenwoordig is het heel
normaal dat in de ondernemingen, welke financiële steun vragen van de over-
heid, als voorwaarde voor die steunverlening onder andere de lonen moeten
worden verlaagd, bijvoorbeeld de Bijenkorf, crediteuren bereid moeten zijn een
deel van hun vorderingen te laten vallen, enz. De overheid zal echter terdege
rekening dienen te houden met de sociale gevolgen van bedrijfssluitingen.
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Wanneer de overheid ongestoord het marktmechanisme zijn gang zou laten gaan,
met als gevolg dat vele werknemers op straat zouden komen te staan, kàn dat
een totale verpaupering van de bevolking tot gevolg hebben. Een voorbeeld
hiervan is te vinden bij Joh. de Vries, "Structurele werklooeheid is een
moderne term; in de achttiende eeuw gaat zij schuíl achter het pauperisme in
het algemeen".51)

5.4 helpende instanties

De overheid heeft tot nu toe een zeer actief, doch defensief, beleid gevoerd.
Het beleid is meer gericht geweest op het steunen van ondernemingen welke
reeds in financiële moeilijkheden verkeren dan op het versterken van die
ondernemingen, welke nog gezond zijn. We denken hierbij in het bijzonder aan
activiteíten van het Bureau Bijzondere Bedrijfsproblemen ( B.B.B.), een onder-
deel van Economische Zaken en de Nederlandse Herstructurerings Maatschappij
(NEHEM). Deze laatste is onder leiding van de toenmalige Minister Langman tot
stand gekomen naar analogie van een toen in Engeland bestaande Industrial
Reorganization Corporation. De NEHEM werd bestuurd door werknemere, werkgevers
en de overheid en richtte zich vooral op sectoren waar sprake was van een
grote overcapaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan ijzergieterijen, de
apparatenbouw, de confectie-industríe, enz. Het tripartite bestuur heeft
ondertussen schipbreuk geleden en de NEHEM is een semi-autonome arm van het
Ministerie van Economische Zaken geworden, terwijl men overgegaan is tot
offensieve herstructuering voor sectoren die juist wel veelbelovend zijn.52)

5.5 hoe kan een onderneming zonder overheidssteun uit de financiële problemen
komen?

Het verschil tussen mislukken en succes is in ondernemingsland vaak gering,
dat komt onder andere door de slechte verhouding tussen het eigen vermogen en
vreemd vermogen, waardoor er op de ondernemingen een grote rentelast drukt.
Maas is van mening dat er in de Nederlandse ondernemingen ongeveer 40 miljard
gulden zou moeten worden gepompd om weer tot redelijke verhoudingen te ko-
men.53) Was het motto voor de ondernemingen tien jaar geleden nog specialisa-
tie, nu wordt er alleen maar gesproken over diversificatie. Degene die toen
gekozen hebben voor specialisatie dreigen nu ten onder te gaan.
De vraag ís nu aan de orde hoe een onderneming op eigen kracht een dreigende
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financiële debacle kan voorkomen. Een veel gevolgde methode is dat naast de
inkrimping van de activiteiten wordt gestreefd naar een sanering van de ba-
lans. Dat kan bijvoorbeeld worden bereikt door het afstoten van overtollige
onroerende goederen, of in geval het onroerend goed onmisbaar is voor de
bedrijfsuitoefening te komen tot de constructie van 'sale and lease back'. Er
kunnen afbetalingsregelingen worden getroffen met de grootste schuldeisers,
waaronder mogelijk de fiscus, enz. De methode wordt wel eens aangeduid met 'de
stille surseance'. Kan de onderneming de financiële problemen niet meer op
eigen kracht te boven komen omdat de crediteuren niet mee willen werken aan
een regeling, dan is er nog altijd de mogelijkheid om surseance van betaling
aan te vragen bij de rechtbank. Dat is meestal het laatste redmiddel en er zal
dan ook alleen maar in uiterste nood gebruik van worden gemaakt. Een dergelij-
ke gang van zaken heeft in de meeste gevallen ernstige commerciële gevolgen,
omdat afnemers meestal voorzichtiger worden. Deze lopen namelijk het risico
dat in geval de onderneming toch failliet zou gaan ze te maken krijgen met het
probleem van serviceverlening en het naleveren van onderdelen. Surseance van
betaling wordt daarom meestal pas in het uiterste geval aangevraagd en erva-
ring leert dat dan het ontbindingsproces al te ver is gevorderd om de onderne-
ming nog te kunnen redden.

5.6 insolventierecht of afbouwcode

In Nederland gaan stemmen op, om te komen tot een wettelijke regeling van de
sanering, zoals die onder andere in de Verenigde Staten, Frankríjk en Engeland
bestaat.
Dit thema is onlangs onderwerp van gesprek geweest bij de Vereeniging van
Handelsrecht, waarbij de preadviezen werden besproken van Maas, Van Schaick en
Blokland.54) Van Schaick toonde zich geen voorstander van een wettelijke
regeling, omdat het saneringsproces zich volgens hem niet in een keur van
reglementen laat dwingen. Het zou zelfs kunnen leiden tot een vertraging van
het saneringsproces, omdat wettelijke regelingen altijd extra overlegprocedu-
res met zich meebrengen die nu eenmaal veel tijd vergen. De praktijk wijst
namelijk uit dat partijen, welke zíjn betrokken bij een saneringsproces,
gebruik maken van de maximale tijd die hen wettelijk ter beschikking staat om
te reageren. Voor een minder ver gaande regeling pleiten Van Hoorn en Van der
Schroeff, ze willen komen tot het opstellen van een afbouwcode díe is geba-
seerd op vrijwilligheid van de partijen, naar analogie van de fusiegedragsco-
de.55)
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