
  

 

 

Tilburg University

Industriele herstructurering

Ruizendaal, Nicolaas Lambertus

Publication date:
1968

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Ruizendaal, N. L. (1968). Industriele herstructurering: Enige hoofdlijnen met betrekking tot het
bedrijfseconomisch onderzoek naar herstructurering van de produktie binnen industriele ondernemingen. [,
Tilburg University]. Stenfert Kroese.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/4c362917-1938-49b5-9355-8200ac32e4e0




INDUSTRIËLE 
HERSTRUCTURERING 

N.L. RUIZENDAAL 



INDUSTRIËLE HERSTRUCTURERING 



...••■•••••~~11r 

.2 	4t1,1 0  • 
, 

	  11, 
?4,13 , n 0. 



INDUSTRIËLE HERSTRUCTURERING 

ENIGE HOOFDLIJNEN MET BETREKKING 

TOT HET BEDRIJFSF C ^NOMISCH ONDERZOEK NAAR 

HERSTRUCTURERING VAN DE PRODUKTIE BINNEN 

INDUSTRIËLE ONDERNEMINGEN 

Proefschrift ter verknjging van de graad van 
doctor in de economische wetenschappen 

aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg 
op gezag van de rector magnificus Dr. R. A. de Moor, 

hoogleraar in de theorie en geschiedenis van de algemene sociologie, 
in het openbaar te verdedigen 

in het gebouw van de Hogeschool 
op donderdag 20 juni 1968 
dts namiddags te 16.00 uur 

door 

NICOLAAS LAMBERTUS RUIZENDAAL 
geboren te Maarden 

C) 7 1 
Ct, 	■ 

•ijk • 

02 :sak :, IK 
w•Vv: • .• ?) •.. 0 <eust 

/30 321 

COMP 
1968 

H. E. STENFERT KROESE N.V./LEIDEN 



PROMOTOR: PROF. DR. H. 0. GOLDSCHMIDT 



Aan Ann, 
Gerard, Hanneke en Paul 



VOORWOORD 

In de afgelopen jaren werden door verschillende ondernemingen onder-
zoekingen verricht omtrent een mogelijke herverdeling van de produk-
tie over de diverse produktievestigingen. De noodzaak van dergelijke 
onderzoekingen ontstond door het op grote schaal tot stand komen van 
tal van fusies en het ontstaan van grotere marktgebieden, zoals de 
Europese Economische Gemeenschap. 

Het is daarom van belang enige bedrijfseconomische hoofdlijnen van 
dergelijke onderzoekingen naar herstructurering van de produktie aan 
te geven. Dit hebben wij gedaan door in het kader van de bedrijfseco-
nomie een studie te maken over een optimale verdeling van de produk-
tie over bestaande vestigingen binnen één onderneming onder aanpas- 

,  sing van de capaciteit van elk dezer vestigingen. Hierbij is het moge-
lijk, dat binnen het kader van deze verdeling één of meer vestigingen 
voor sluiting in aanmerking komen. Wij hebben ons beperkt tot de 
hoofdlijnen van het herstructureringsonderzoek, aangezien een volle-
dige uitwerking voor elke bedrijfstak verschillend zou zijn. 

Herstructurering van de produktie kan plaatsvinden door middel 
van concentratie en specialisatie. Onder concentratie verstaan wij in 
deze studie de samensmelting der produktie in een kleiner aantal vesti-
gingen dan de bestaande. Onder specialisatie verstaan wij de concen-
tratie van gelijksoortige produktieprocessen in bepaalde vestigingen, 
waarbij ook vestigingen voor sluiting in aanmerking kunnen komen. 

De bestaande studies over de industriële vestigingsplaats, welke zich 
ten doel stellen het vinden van optimale vestigingsplaatsen voor nieuw 
te stichten bedrijven, kan men voor herstructureringsonderzoekingen 
niet gebruiken. Niet alleen is de literatuur over de factoren, die de 
industriële vestigingsplaats bepalen, verouderd, maar ook de aanwezige 
fabrieken met bestaande apparatuur dwingen tot een andere aanpak 
van het vraagstuk van de industriële herstructurering dan nodig voor 
het bepalen van de optimale vestigingsplaats voor nieuw te stichten 
bedrijven. 

Bij het onderzoek naar de optimale verdeling van de produktie over 
de bestaande vestigingen wordt men geconfronteerd met tal van facto-
ren, die deze verdeling beïnvloeden. Het is veelal mogelijk deze facto-
ren op te nemen in een wiskundig model, zodanig dat de optimale ver- 
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deling van de produktie over de bestaande vestigingen een vraagstuk 
van lineaire of kwadratische programmering wordt. Wij spreken dan 
in deze studie van geprogrammeerde berekeningen. Om praktische 
redenen zullen de data in dit model abstracties en veronderstellingen 
moeten bevatten. In een daaropvolgend onderzoek dienen — in de 
alternatieven die hiervoor in aanmerking komen — deze abstracties 
en veronderstellingen door meer realistische uitgangspunten te worden 
vervangen. In het eerste hoofdstuk wordt op het vorenstaande een toe-
lichting gegeven. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de belangrijke factoren, die her-
structurering van de produktie binnen de onderneming beïnvloeden; 
dit omdat deze factoren goed dienen te worden onderkend, voordat 
met de eigenlijke onderzoekingen kan worden begonnen. Tot de 
factoren, die van belang zijn, behoren ook de veranderingen in de 
investeringen en desinvesteringen in duurzame produktiemiddelen, 
waarmede herstructurering van de produktie gepaard gaat. In dit 
hoofdstuk is daarom ook aandacht besteed aan een operationeel toe-
pasbare methode voor de berekening van de rentabiliteit van concen-
tratie- en specialisatieprojecten. 

Over geprogrammeerde berekeningen, speciaal toegespitst op con-
centratie van de produktie, wordt in hoofdstuk 3 gesproken. Hierbij 
wordt ruime aandacht gegeven aan de opstelling van basisgegevens, 
gevolgd door een bespreking van het wiskundig model. Ter nadere 
illustratie is een voorbeeld gegeven van een geprogrammeerde con-
centratiecalculatie. Dit voorbeeld wordt voorafgegaan door een uit-
eenzetting van de basisgegevens, die hierbij zijn gebruikt. Dit hoofd-
stuk wordt afgesloten met een bespreking van de opstelling van voor-
lopige alternatieve concentratieplannen. 

Aangezien de data in het door ons geïntroduceerde model een aantal 
veronderstellingen en abstracties bevatten, dienen deze in de voorlopi-
ge alternatieve concentratieplannen door concrete gegevens te worden 
vervangen. In hoofdstuk 4 zijn de hoofdlijnen aangegeven hoe men 
tot een concrete uitwerking van deze voorlopige plannen kan komen 
en welke rentabiliteitsberekeningen nodig zijn om te komen tot een 
definitief concentratieplan. 

Het vraagstuk der specialisatie bij industriële herstructurering komt 
daarna in hoofdstuk 5 aan de orde. Hierbij is herhaaldelijk terug-
gegrepen op de beschouwingen over concentratie der produktie. Im-
mers zoals reeds opgemerkt, kan specialisatie worden gezien als een 
concentratie van gelijksoortige produktieprocessen in bepaalde vesti-
gingen. 

Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de uitvoering van herstructure- 
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ringsplannen, gevolgd door een samenvatting van de voorafgaande 
hoofdstukken. 

Dit voorwoord willen wij gaarne afsluiten met dank te zeggen aan de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam en de Katholie-
ke Hogeschool te Tilburg, aan welke beide wetenschappelijke instel-
lingen wij onze opleiding hebben ontvangen. 

Hooggeleerde Professor Goldschmidt. Uw kennis van deze proble-
matiek en uw warme belangstelling voor dit onderwerp culmineerden 
in een efficiënte en prettige wetenschappelijke begeleiding bij de studie 
over de industriële herstructurering. In ons eerste gesprek ontvouwde 
u een volledig plan, hoe te komen van manuscript tot proefschrift. Het 
mag niet onvermeld blijven, dat dit plan van grote waarde is geweest. 

Veel dank is verschuldigd aan de Directie van Unilever N.V., die dit 
proefschrift mogelijk maakte. De heer Drs. C. Zwagerman, hoofd van 
de Centrale Accountants Afdeling en collega's betuigen wij onze dank 
voor hun waardevolle op- en aanmerkingen bij het doorlezen van het 
manuscript. Hierbij noemen wij gaarne de heer G. Hamerslag, die 
ook na zijn pensionering met grote belangstelling en accuratesse het 
manuscript en de proefdruk heeft doorgewerkt. 
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1. ALGEMEEN 

I.I. INLEIDING 

Na de Tweede Wereldoorlog is bijzonder opvallend de groei van de on-
dernemingen in West-Europa en andere delen van de wereld, met name 
in de industriële sector. Zonder oorzaak en gevolg aan te geven, kan 
men stellen, dat dit hand in hand ging met het ontstaan van grotere 
marktgebieden met wegvallende beschermende maatregelen. Een 
economische unie tussen Nederland, België en Luxemburg bestaat 
reeds geruime tijd. Achtereenvolgens werden daarna opgericht de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economi-
sche Gemeenschap en de Europese Vrijhandels Associatie. Verdere 
mogelijkheden tot het ontstaan van nog grotere markten zijn aanwezig; 
gedacht kan worden aan een toetreding van de Europese Vrijhandels 
Associatie — of enige landen daarvan — tot de Europese Economische 
Gemeenschap. Ook is mogelijk dat de beperkingen op wederzijdse 
handel tussen de twee economische blokken geleidelijk zullen worden 
verminderd. Hetzelfde geldt voor de Europese Economische Gemeen-
schap en de Europese Vrijhandels Associatie enerzijds en andere lan-
den in de wereld anderzijds. Het op dit gebied ondernomen initiatief 
van de vroegere president van de Verenigde Staten van Noord-Ame-
rika, J. F. Kennedy, de zogenaamde Kennedy-ronde, is hiervan een 
voorbeeld. 

Wellicht kunnen tegenslagen de marktvergroting afremmen en ook 
misschien tijdelijk terugdringen, maar de drang naar marktverruiming 
zal blijven bestaan. Hieraan is niet vreemd het speurwerk, dat steeds 
meer op gang begint te komen, waardoor vele nieuwe mogelijkheden 
zullen ontstaan. Het groeiende speurwerk vergt steeds grotere bedra-
gen, die in de toekomst alleen door de grotere ondernemingen — werk-
zaam op grote markten — kunnen worden gedragen. Uiteraard zijn er 
nog andere factoren, die marktvergroting stimuleren, zoals de steeds 
verder voortschrijdende automatisering. 

Tot 1946 omvatte het grootbedrijf (200 en meer werknemers) onge-
veer 2% van het totaal aantal industriële ondernemingen in Neder-
land. Nadien is dit percentage meer dan verdubbeld, terwijl het aantal 
ondernemingen terugliep. 
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De voortgaande samensmelting in de industrie komt nog duidelijker 
naar voren, wanneer men de procentuele verdeling van het totaal aan-
tal arbeiders, werkzaam in de industrie over de verschillende bedrijfs-
grootten beschouwt. In 1905 was circa 30% van de arbeiders in het 
grootbedrijf werkzaam. In 1938 bedroeg dit percentage 40. In 1956 
was het gestegen tot bijna 50 1  en in 1965 was het verder toegeno-
men tot 65 2 . 

De voortgaande slechting van importbelemmeringen stimuleert tot 
een herverdeling van de produktie over bedrijven behorend tot één 
onderneming om langs deze weg tot verdere rationalisering — en daar-
door tot kostenverlaging — te komen. Deze herverdeling van de pro-
duktie doet zich vooral voor bij ondernemingen, waar in het verleden 
vestigingen van bedrijven hebben plaatsgevonden op grond van rech-
ten, welke dienden te worden betaald bij invoer 3 . Eveneens is dit 
het geval bij die ondernemingen, die door fusies een patroon van 
vestigingen hebben gekregen, waarbij de ligging ten opzichte van el-
kaar ongunstig is. 

Kuhlmeijer 4  — geinspireerd door Alderson — wijst erop dat, indien 
een onderneming niet in staat is ten minste een differentieel voordeel 
op beslissende wijze waar te maken, zij geen of nauwelijks reden van 
afzonderlijk bestaan heeft, waardoor de kans groot is, dat zij te zijner 
tijd gedoemd zal zijn te verdwijnen of haar zelfstandigheid te verliezen. 
Onder de differentiële voordelen wordt ondermeer genoemd de ves-
tigingsplaats. 

Het bedrijfsleven is zich bewust van de betekenis van de vestigings-
plaats als zodanig en van het aantal vestigingsplaatsen voor zijn 
winstpositie. De laatste jaren heeft men in de pers kunnen lezen, dat 
herstructurering van de produktie binnen grotere ondernemingen aan 
de orde van de dag is. Sommige ondernemers wijzen in publikaties 
op het belang van een goede allocatie van de produktie. Een tweetal 
voorbeelden ter illustratie. 

Thomassen en Drijver-Verblifa N.V. merkt in haar jaarverslag 1965 
het volgende op: 

t. Vergelijk: Concentratie van bedrijven en Euromarkt. Publikatie van de Amsterdam-
sche Bank. Maart 1958. 
2. De Nederlandse Economie en de E.E.G. Publikatie van de voorlichtingsdienst van de 
Europese Gemeenschappen. 1965. 
3. Geschiedenis van Unilever. In deel II wordt aangestipt, dat de vestigingen van een 
margarinefabriek in Duitsland in 1887 en een in België in 1896 plaatsvonden in ver-
band met de heffing van rechten op importen van margarine. 's-Gravenhage 1954. 
Pagina's 55 en 59. 
4. H. J. Kuhlmeijer, 'Strategie der marktvoorziening'. Verschenen in Kernproblemen 
der bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 117. 



INLEIDING 
	

3 

... 'De belangrijkste gebeurtenis in het verslagjaar was de totstand-
koming in januari 1965 van de fusie tussen Thomassen en Drijver 
Blikemballagefabrieken N.V. en N.V. De Vereenigde Blikfabrieken. 
Aan deze fusie ging vooraf de samensmelting in 1964 van de Belgische 
naamloze vennootschap N.V. Sobemi met Thomassen en Drijver . 

Tenslotte werden in het verslagjaar de plannen uitgewerkt en — in 
overleg met de vakbonden — de voorbereidingen getroffen om in de 
loop van 1966 de produktie in minder fabrieken onder te brengen. 
Zo zullen in Nederland de fabrieken in Delft en Oudenbosch worden 
gesloten. In België zal de produktie uit de fabriek in Molenbeek 
(Brussel) worden overgebracht naar het fabriekscomplex in Lint, dat 
daartoe wordt uitgebreid. Wij zijn thans intensief bezig met een her-
verdeling van de produktie over onze fabrieken om zo te komen tot 
een grotere specialisatie van deze fabrieken. Dit zal ongetwijfeld in 
de toekomst leiden tot een vergroting van de fabricageseries en daar-
door tot besparingen, die nodig zijn voor het opvangen van kosten-
stijgingen en tot een verbeterd dienstbetoon aan onze afnemers. De 
standaardisatie van onze produkten wordt, mede in dit verband, 
krachtig door ons ter hand genomen'. 

Door Unilever N.V. werd in de jaarlijkse algemene vergadering van 
aandeelhouders op 1 mei 1963 in het kader van het vestigingsbeleid 
het volgende betoogd 1 : 

... 'Het waren de invoerrechten die hem (William Lever wordt hier 
bedoeld) ertoe brachten in een dozijn landen van Europa bedrijven 
te stichten. Eenzelfde redenering volgden Jurgens en Van den Bergh 
toen zij ertoe overgingen, buiten onze grenzen margarinefabrieken te 
vestigen. Deze overwegingen hebben nu wel hun langste tijd gehad. 
Dit betekent natuurlijk niet, dat wij onze gehele organisatie moeten 
gaan wijzigen naar het model, dat wij misschien zouden hebben geko-
zen als wij van meet af aan zonder internationale handelsbelemmerin-
gen hadden kunnen werken. Wel kunnen wij een dergelijk model ge-
bruiken bij de vestiging van fabrieken in branches die voor ons nieuw 
zijn. Wij verkeren dan in eenzelfde positie als ondernemingen die zich 
voor het eerst binnen de E.E.G. gaan vestigen en die van begin af aan 
het meest geschikte punt kunnen kiezen. Dit doet zich bij ons met name 
in de sector levensmiddelen voor. In andere sectoren van ons bedrijf 
is het een zaak van zorgvuldig nagaan hoe onze bestaande fabrieken 
en apparatuur zo doelmatig mogelijk kunnen worden gebruikt in de 
gewijzigde situatie. Deze problemen worden systematisch door ons 

i. Unilever in een veranderend Europa. Publikatie van Unilever N.V. ig63. Pagina 18. 
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bestudeerd. Het gaat hierbij uiteindelijk om beantwoording van de 
vraag: welke combinatie van produktie-, transport- en opslagkosten 
resulteert in de laagste kostprijs in een markt waarbinnen geen invoer-
rechten meer bestaan'. 

Niet zonder reden zijn delen van deze publikaties aangehaald. De 
ondernemingsleiding van Thomassen en Drijver-Verblifa N.V. heeft 
voor haar betoog de totstandkoming van de fusie in 1965 als uitgangs-
punt van de concentratie en specialisatie genoemd. De leiding van 
Unilever N.V. daarentegen de afbraak van invoerrechten. 

Het is wellicht interessant te vermelden, dat in de jaren 1941-1943 
een zeer grote concentratie van bedrijven heeft plaats gevonden in 
Groot-Brittannië. In de bundel `Lessons of the British War Economy' 
heeft Allen een artikel gepubliceerd, getiteld: 'The Concentration of 
Production Policy' 1 . In dit artikel gaat Allen nader in op de omscha-
keling van de industriële produktie voor oorlogsdoeleinden in het Ver-
enigd Koninkrijk in 1940 en volgende jaren. Door de schaarste aan 
grond- en hulpstoffen werkte een groot deel van de industrie voor 
consumptiegoederen beneden de produktiecapaciteit. Voor het per-
soneel dat in deze sector werkzaam was, werd een arbeidstijdverkor-
ting ingesteld. Aan de andere kant ontstond in de sector bedrijven 
voor oorlogsproduktie een tekort aan mankracht, produktiecapaciteit 
en opslagruimtes. Het Britse Parlement besloot in 1941 de produktie 
van bedrijven met een overcapaciteit te concentreren. Men bereikte 
hierdoor dat de bedrijven, die bleven produceren (the runners) vol-
ledig hun beschikbare mankracht en produktiecapaciteit konden be-
nutten en dat de overige bedrijven (the closers) beschikbaar kwamen 
voor oorlogsproduktie en de opslag van grond- en hulpstoffen en eind-
produkten. De bedrijven, die voor samensmelting in aanmerking kwa-
men, waren die, waarin een grote overcapaciteit beschikbaar was. 
De wijze van samensmelten werd aan de betrokken bedrijven zelf 
overgelaten. Kwam men niet tot een voorstel aan de regering over de 
manier van samensmelting — dan beschouwde de regering zich vrij 
tot het nemen van dwingende concentratiebeslissingen. Het resultaat, 
een betere aanwending van mankracht en produktiecapaciteit, werd 
bereikt. Het artikel van Allen — overigens zeer interessant — geeft geen 
aanknopingspunten voor de te volgen grondslagen voor concentratie-
en specialisatie-onderzoekingen binnen industriële ondernemingen. 

1. G. C. Allen, 'The concentration of production policy'. Gepubliceerd in Lessons 
of the British War Economy. Edited by D. N. Chester. Cambridge 1951. 
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Met deze studie willen wij een bijdrage leveren aan de bedrijfsecono-
mie door enige hoofdlijnen aan te geven om via herstructurering der 
produktie tot een doelmatiger verdeling van de produktie over de ver-
schillende produktievestigingen van één onderneming te komen. 

1.2. BEGRIPPEN EN PROBLEEMSTELLING 

1.2.1. Concentratie 
Het woord concentratie wordt veelal met fusie in verband gebracht. 
Dit, omdat na de tweede wereldoorlog de fusie sterk in de belangstel-
ling is gekomen, aangezien zij zich in vele sectoren van het bedrijfs-
leven heeft voorgedaan en nog voordoet 1. Concentratie van econo-
mische activiteiten kan zich in diverse vormen voordoen. Het meest 
bekend is wel de fusie, waarvan wij in navolging van Haccoa 2  het 
criterium willen leggen in het bijeenvoegen van voorheen zelfstan-
dige doelorganismen onder een centrale leiding. 

Wanneer wij in deze studie spreken over concentratie, dan wordt 
daaronder verstaan het samenvoegen van meerdere produktiehuis-
houdingen, die reeds onder een centrale leiding ressorteren. Concen-
tratie in deze zin kan slechts plaatsvinden, indien een onderneming 
meerdere produktievestigingen heeft. Hiermede is ook reeds aange-
geven, dat wij ons beperken tot de industriële vestigingen waar de 
vervaardiging van goederen plaatsvindt. 

Wij hebben nog niet de begrippen produktiehuishouding en onder-
neming omschreven. Onder produktiehuishouding wordt verstaan 
elke huishouding die zich verbijzonderd heeft in de voortbrenging van 
één of meerdere artikelen. Deze op bepaalde onderdelen van het maat-
schappelijk produktieproces verbijzonderde produktiehuishouding noe-
men wij — ter verkrijging van een ruimere afwisseling in de woordkeus — 
bedrijfshuishouding, bedrijf, produktievestiging, produktie-eenheid of 
fabriek. Onder onderneming wordt verstaan de overkoepelende juri-
dische eenheid, waaronder één of meerdere produktiehuishoudingen 
ressorteren. 

De beslissing tot concentratie van produktie-eenheden is een diep 
ingrijpende beslissing. Samensmeltingen van bedrijven gaan meestal 
met hoge offers gepaard en houden in, het prijsgeven van bestaande 
fabrieken. Wij zijn ons ervan bewust, dat concentratie van bedrijven 
ook voor werknemers een diep ingrijpende beslissing is. Immers de 
hierbij betrokken werknemers zullen geheel of gedeeltelijk moeten mi- 
l. Vergelijk: J. F. HaccoCi, De fusie als vorm van concentratie. 1963. Pagina 5. 
2. J. F. Haccotl, De fusie als vorm van concentratie. 1963. Pagina 6. 
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greren naar de nieuwe vestigingsplaats, dan wel buiten de onderne-
ming een nieuwe werkkring dienen te vinden. Aan deze sociale proble-
matiek wordt in deze studie geen aandacht geschonken, aangezien dit 
een uitgebreid zelfstandig onderwerp vormt en wij ons tot de bedrijfs-
economische hoofdlijnen beperken. 

Het doel van de onderhavige studie is, zoals reeds werd aangestipt, 
een analyse te geven van de hoofdlijnen van het industriële herstruc-
tureringsonderzoek in het kader van de bedrijfseconomie. Publikaties 
op dit gebied zijn - althans voor zover wij konden nagaan - niet aan-
wezig. Veelvuldiger maar toch ook nog schaars zijn de vestigings-
plaatsstudies, welke zich tot doel stellen het vinden van doelmatige 
vestigingsplaatsen voor nieuw te stichten bedrijven. Het meest bekend 
is wel Standortslehre' van Alfred Weber zoals hij die heeft uiteen-
gezet in: 'Ober den Standort der Industrien' 1  en `Industrielle Stand-
ortslehre' 2 . In deze publikaties speelt het element der transport-
kosten een grote rol. Prijsverschillen voor verschillende grondstoffen 
en materialen die in de diverse mogelijke vestigingsplaatsen kunnen 
voorkomen, herleidt hij hierbij tot verschillen in transportkosten. Aan 
de prijsverschillen voor de factor arbeid, derhalve verschillen in loon-
niveau in verschillende geografische gebieden kent hij een belangrijke 
plaats toe bij het zoeken naar een doelmatige vestigingsplaats. 

Von Bortkiewicz kritiseert in zijn artikel: 'Eine geometrische Fun-
dierung der Lehre vom Standort der Industrien' 3  de leer van de 
vestigingsplaats van Weber. Zijns inziens overschat Weber de moge-
lijkheden van zijn geometrische methode sterk, aangezien de meeste 
oplossingen slechts proefondervindelijk zijn te bepalen. Engander 
kent in zijn artikel: `Kritisches und Positives zu einer allgemeinen 
reinen Lehre vom Standort' 4  weinig betekenis toe aan prijsverschil-
len voor grondstoffen en lonen bij het kiezen van een vestigingsplaats; 
in feite verklaart hij alles met behulp van de transportkosten. Wegner 5  
op zijn beurt, vindt de opvatting van Engander ten aanzien van prijs-
verschillen weer niet juist. Hij acht het juist, dat men zich op grond 
van arbeidsvoordelen verwijdert van het punt waar de transportkosten 

t. A. Weber, Ober den Standort der Industrien. Tbingen 1922. 
2. A. Weber, Industrielk Standortslehre. Grundriss der Sozialiikonomie, Bnd. VI. Tbin-
gen 1923. 
3. L. von I3ortkiewicz, 'Eine geometrische Fundierung der Lehre vom Standort der 
Industrien'. Verschenen in Archiv ffir Sozialwissensehaft und Sozialpolitik. 1910. 
4. 0. EnglAnder, `Kritisches und Positives zu einer allgemeinen reinen Lehre vom 
Standort'. Verschenen in Zeitschnl fik Volkswirtschaft und Sozialpolitik. 1926. 
5. K. Wegner, 'Die Arbeitsorientierung als Standortsfaktor'. Verschenen in Jahr-
bücherfiir Nationakkorwmie und Statistik. 1930. 
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minimaal zijn. Deze verwijdering moet men zijns inziens als een ar-
beidsoriëntering bestempelen. 

Er zijn nog meer auteurs te noemen, die aan het vorenstaande hun 
aandacht hebben gegeven. Een goed overzicht hiervan geeft Krusel 1  
in zijn dissertatie 'De industriële vestigingsplaats'. 

Men krijgt de indruk dat de zojuist genoemde Duitse auteurs geen 
raad wisten met de prijsverschillen voor arbeidskosten, grondstoffen 
en materialen in de diverse potentiële vestigingsplaatsen. Indien men 
zich verwijdert van het gebied met minimale transportkosten naar ge-
bieden met lagere arbeidskosten of andere produktievoordelen, kan 
dit binnen zekere grenzen voordelen geven. Dit is althans het geval 
voor zover deze voordelen de transport-nadelen overtreffen. Echter 
men weet niet hoelang deze voordelen blijven voortduren. Prijsver-
schillen voor de factoren arbeid, grondstoffen en materialen in de di-
verse vestigingsplaatsen kunnen van tijdelijke aard zijn. Deze prijs-
verschillen zonder meer als vestigingsplaatsvoordelen te beschouwen 
is niet juist. Eveneens gaat de volledige eliminering van deze verschil-
len te ver. Zij dienen een afzonderlijke plaats in te nemen bij het 
overwegen van de vestigingsplaats. 

In de praktijk is men zich bewust van de betekenis van mogelijke 
wijzigingen in het niveau van kostenfactoren. Dit blijkt uit een gepu-
bliceerde 'case-study' over het zoeken naar vestigingsplaatsen voor 
nieuwe bedrijven door American Can Company. Hierin wordt 
ondermeer opgemerkt: 
... 'When investigating the labor situation in any area, the company 
does not restrict its discussions to prevailing conditions. Instead an 
attempt is also made to learn about past labor history, and to obtain 
an indication of future trends' 2 . 

Hetzelfde geldt voor de transportkosten. Ook deze zijn ten opzichte 
van de overige produktiekosten aan wijzigingen onderhevig. Bij onze 
verdere beschouwingen komen wij hierop nader terug. 

Wij hebben nog op een tweetal punten kritiek op de vestigings-
plaatsstudies. Diverse auteurs behandelen steeds de keuze van een 
vestigingsplaats, waarbij het aantal vestigingen ofwel bedrijven als 
een gegeven wordt beschouwd. Echter een onderneming wordt bij het 
zoeken van een doelmatige vestigingsplaats geconfronteerd met de 
vraag of één vestiging de voorkeur verdient boven twee of meer vesti-
gingen. Ook al volstaat men aanvankelijk met de stichting van één 
I. G. R. Krusel, De industriële vestigingsplaats. Leiden 1957. 
2. Conference Board Reports. `Techniques of plant location'. Studies in Business 
Policy. No. 61. New York 1953. Pagina 15. 
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bedrijf, toch dient men dan reeds rekening te houden met mogelijke 
toekomstige vestigingen van soortgelijke bedrijven elders. Immers doet 
men dit niet dan zou bij de oprichting van een tweede of derde fabriek 
de ligging van de eerste fabriek achteraf ongunstig kunnen zijn. Ook 
met dit aspect wordt in de praktijk rekening gehouden. In de zoëven 
genoemde vestigingsplaatsstudie door American Can Company wordt 
een onderzoek naar het aantal op te richten nieuwe bedrijven in het 
Milwaukee gebied nader toegelicht. Aan het slot van het desbetreffen-
de betoog wordt daarbij opgemerkt: 

... 'The Milwaukee survey was just one of a series of area studies 
conducted by the company. In fact, before the survey program was 
completed, almost all of the country was covered in one or more of 
a series of overlapping area surveys'.' 

Het tweede punt van kritiek op de bestaande vestigingsplaatsstudies 
is de verwaarlozing van het effect van de vestiging van een of meerdere 
nieuwe bedrijven op de situatie van kosten en opbrengsten in de gehele 
onderneming. Wij menen, dat men bij de planning van nieuwe fabrie-
ken zich rekenschap moet geven van de voordelen (of nadelen) van 
schaalvergroting. Hiertoe het volgende. 

Het aantal produktie-eenheden hangt ondermeer af van de voor-
delen van schaalvergroting en van de transportkosten. Zonder de voor-
delen van de produktie op grote schaal zou de industriële produktie 
nog huisvlijt zijn. Er zouden geen fabrieken bestaan. De transport-
kosten en andere factoren veroorzaken dat de produktie niet in één 
groot bedrijf wordt samengebald. 

Vanuit de macro-economie heeft Tinbergen 2  een beschouwing ge-
geven omtrent de optimale ruimtelijke ordening van de produktie. 
Hierin komt het vraagstuk van het aantal vestigingen en de ligging 
daarvan naar voren. Bos 3  heeft een nadere uitwerking van deze hypo-
these gegeven. In zijn studie heeft Bos algemeen economische vesti-
gingsmodellen ontworpen. Hierin staan ondermeer centraal enerzijds 
de voordelen van de produktie op grote schaal als drijvende kracht tot 
concentratie en anderzijds de transportkosten, welke tot spreiding 
nopen. Deze modellen kan de ondernemer niet gebruiken bij zijn 
onderzoek naar de hergroepering van zijn produktie. Immers de 
studie over concentratie van bestaande bedrijven is anders dan die 

I. Conference Board Reports. 'Techniques of plant location'. Studies in Business 
Polig. No. 61. New York 1953. Pagina 12. 
2. J. Tinbergen, 'The spatial dispersion of production: A hypothesis'. Verschenen 
in Scluveizerische Zeitschnft fir Volkswirtschafi zuid Statistik. Vol. 97, no. 4, 1961. 
3. H. C. Bos, Spatial Dispersion of Ecorumne Activi0,. Rotterdam 1964. 
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over het zoeken naar doelmatige vestigingsplaatsen voor nieuw op te 
richten bedrijven. De kosten van het verplaatsen van bedrijven naar 
een geheel nieuwe vestigingsplaats zijn veelal te hoog om op te wegen 
tegen de besparingen van de nieuwe vestigingsplaats. Concentratie 
der produktie in een kleiner aantal vestigingen dan de bestaande, 
is daarentegen veelal een minder kostbare operatie en kan een renda-
bele mogelijkheid zijn. Bij concentratiestudies binnen de onderneming 
(misschien kan men beter spreken van binnen een concern, indien er 
vele vestigingen zijn) gaat men in eerste instantie uit van de reeds 
aanwezige vestigingen. Ook bij deze studie zullen wij dit doen. 

Vanuit dit vertrekpunt kan men nagaan of men — als gevolg van 
fusies en het ontstaan van grotere marktgebieden — een eventuele 
onevenwichtige spreiding van de produktie evenwichtig over de be-
staande vestigingen kan verdelen. Het aantal bestaande bedrijven is 
derhalve hierbij een datum, of met andere woorden de variabele 
`waar'-produceren wordt beperkt tot de bestaande produktievesti-
gingen. De optimale verdeling van de produktie over die bedrijven 
(onder aanpassing van de capaciteit van elk dezer bedrijven) is de 
oplossing die moet worden gezocht 1 . Hierbij is het mogelijk dat bin-
nen het kader van die optimale verdeling,aan een of meerdere bedrij-
ven geen produktie wordt toegewezen. Dit impliceert, dat deze bedrij-
ven voor sluiting in aanmerking komen. Deze problematiek is ver-
schillend van die van het zoeken naar de optimale vestigingsplaats(en). 
Immers in dit geval gaat het om het `waar'-produceren en de verdeling 
van de verwachte produktie over die bedrijven. Hier is dus de variabele 
`waar'-produceren in beginsel niet beperkt. 

1.2.2. Specialisatie 

Wij willen nu overgaan naar specialisatie binnen de verschillende be-
drijven behorend tot één concern. In de bedrijfseconomische literatuur 
wordt het begrip specialisatie gebruikt met betrekking tot de verbij-
zondering in de maatschappelijke voortbrenging. Men brengt met het 
begrip specialisatie tot uiting, dat elke bedrijfshuishouding zich toelegt 
op een bepaald onderdeel der maatschappelijke produktie. Elke be-
drijfshuishouding vervaardigt of verhandelt slechts een beperkt aantal 
produkten. Vorenstaande kan men ook zo uitdrukken dat specialisatie 
een horizontale verbijzondering in de maatschappelijke produktie is 2• 

t. In hoofdstuk 3 wordt nader aangegeven hoe met een of meer nieuwe vesti-
gingsplaatsen rekening te houden. 
2. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Pagina 230 e.v. 
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Wanneer in deze studie over specialisatie wordt gesproken, denken 
wij niet aan een verbijzondering in de maatschappelijke voortbrenging. 
In onze studie is specialisatie een verbijzondering in de produktie van 
diverse bedrijven behorend tot één concern. Elk bedrijf in het concern 
kan zich toeleggen op de vervaardiging van een deel of het geheel van 
produkten van het concern. Specialisatie in deze studie is een her-
verdeling van de produktie over de individuele bedrijven van een 
concern, zodanig dat deze gezamenlijke bedrijven een kleiner aantal 
produktieprocessen hebben dan voorheen. Het volgende voorbeeld 
licht dit toe, waarbij in Schema I de situatie vóór specialisatie en in 
Schema II de situatie ná specialisatie is weergegeven. 

Schema I 

Bedrijven Produktieprocessen 

A B C D E 
K x x x x x 
L X x x x 
M x x x 
N x x x x 
0 x x x 

5xA 5xB 4xC 3xD 2xE 

Totaal 	5 bedrijven met in totaal 19 produktieprocessen 

Schema II 

Bedrijven Produktieprocessen 

  

A 	B 	C 	D 	E 
K 	x 	x 	x 
L x 	 X 
M 	 x 
N x 	 x 	 x 
O x 	 x 

3xA 2xB 3xC 2xD 1xE 

Totaal 	5 bedrijven met in totaal 11 produktieprocessen 
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In Schema I waren er in 5 bedrijven in totaal 19 produktieprocessen. In 
Schema II is dit aantal na specialisatie, nog r I. De samenvoeging van 
de fabricage van gelijksoortige produkten in de bedrijven behorend 
tot een onderneming kan men aanduiden als specialisatie binnen de 
onderneming. Deze samenvoeging kan gepaard gaan met concentra-
tie. Bij de bespreking van de hoofdlijnen van het specialisatie-onder-
zoek zullen wij herhaaldelijk teruggrijpen op de beschouwingen over 
concentratiestudies. Immers in deze studie moet specialisatie gezien 
worden als een concentratie van gelijksoortige produktieprocessen in 
bepaalde produktiehuishoudingen van één concern. In hoofdstuk 5 
van deze studie wordt nader op dit vraagstuk ingegaan. 

Bedrijfseconomische onderzoekingen over de grondslagen van de 
herstructurering der produktie binnen één onderneming zijn niet aan-
wezig, althans voor zover kon worden nagegaan. Dit is niet zo ver-
wonderlijk, indien men voor ogen houdt, dat het totstandkomen van 
fusies en het ontstaan van grotere marktgebieden pas na de tweede 
wereldoorlog goed op gang zijn gekomen. Het wordt nu inmiddels 
hoog tijd, dat de wetenschap zich actief met dit vraagstuk — een keuze-
vraagstuk voor de ondernemers — gaat bezighouden. Wij willen met 
deze studie een bijdrage leveren aan de bedrijfseconomie door enige 
hoofdlijnen aan te geven van het onderzoek om via concentratie en 
specialisatie tot een doelmatiger locatie der produktie 'binnen een-
zelfde onderneming te komen. Om het nader te preciseren, deze studie 
is een methodologische studie over het vinden van een optimale ver-
deling op langere termijn van de produktie over bestaande bedrijven 
binnen één onderneming onder aanpassing van de capaciteit van elk 
dezer bedrijven. Juist aan studies die dit laatste aspect van de pro-
duktieverdeling behandelen, ontbreekt het in de literatuur. 

.2.3. Optimale produktieomvang 
Er bestaat ook nog het vraagstuk van de optimale verdeling van de 
produktie over bestaande bedrijven binnen het kader van de gegeven 
produktie-installaties, derhalve zonder wijzigingen in produktiecapa-
citeit; wij hebben dan te maken met een korte-termijn probleem. De 
calculatorische aspecten, die zich in deze situatie voordoen hebben 
onder andere betrekking op transportkosten en beschikbare machine-
capaciteiten. Ter berekening van de optimale produktieomvang voor 
een aantal bestaande bedrijven is het soms mogelijk de voorwaarden 
en de doelstelling in een stelsel van algebraïsche formules te gieten. 
Met behulp van lineaire of kwadratische programmering kan de opti-
male produktieomvang op korte termijn dan worden bepaald. Gold- 
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schmidt 1  behandelt het vraagstuk van de optimale produktieomvang 
binnen het kader van de gegeven produktiecapaciteit in 'Kernproble-
men der bedrijfseconomie'. In het gekozen voorbeeld beperkt hij zich 
tot één bedrijf, maar in beginsel is dit vraagstuk ook oplosbaar voor 
meerdere produktiehuishoudingen behorend tot één onderneming. 

1.2.4. Optimale bedrijfsgrootte 
Neemt men bij de bepaling van de optimale produktieomvang mede 
mogelijke wijzigingen in de produktiecapaciteit in aanmerking, dan 
nadert men het vraagstuk van de optimale bedrijfsgrootte. De opti-
male bedrijfsgrootte is die grootte van het bedrijf waar een gegeven 
produkt of een naar procentuele samenstelling gegeven assortiment 
produkten kan worden geproduceerd tegen zo laag mogelijke kosten 
per eenheid produkt 2 . Het vraagstuk van de bedrijfsgrootte is van 
veel belang bij onderzoekingen naar de herstructurering der produktie, 
waar het lange-termijn effect een grote invloed heeft. Ter afwisseling 
in de woordkeus zullen wij in plaats van bedrijfsgrootte ook spreken 
over optimale produktiegrootte of optimale produktiecapaciteit. 

1.3. DOELSTELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGS-ONDERZOEK 

In het algemeen kan worden gesteld, dat het behalen van winst een 
doelstelling van de onderneming is. Geen enkele ondernemer kan het 
zich veroorloven onafgebroken verlies te maken zonder te moeten 
liquideren. 

• 	Het behalen van winst is één van de doelstellingen — en wel de 
centrale doelstelling — van de onderneming. Acceptatie van dit ver-
schijnsel impliceert, dat bij de concentratie- en specialisatie-overwe-
gingen de winstverwachting centraal staat. Dit impliceert tevens, dat 
op grond van het efficiency-beginsel aan de methode van het her-
structurerings-onderzoek ten grondslag moet liggen — althans binnen 
bepaalde grenzen — maximalisatie van de winst boven de alternatieve 
vermogenskosten. Wij volgen met dit standpunt de gedachten die 
Goldschmidt 3  naar voren bracht in zijn diesrede 1966. Wel hebben 

i. H. 0. Goldschrnidt, 'De optimale produktieomvang'. Verschenen in Kernproble-
men der bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina's 66 tot en met 8i. 
2. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 38. 
3. H. 0. Goldschmidt, De doeleinden van de onderneming. Diesrede, gehouden aan de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg in november 1966. 
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wij een nadere precisering aangebracht door winstmaximalisatie bo-
ven de alternatieve vermogenskosten als doelstelling te kiezen. Immers 
elke concentratie- en specialisatiemogelijkheid brengt haar eigen ver-
mogensbeslag mede. (In het verdere deel van deze studie zal blijken, 
dat aan het beslag op vermogen veel aandacht wordt besteed, vandaar 
de nadere precisering.) Het invoeren van een minimale grens voor de 
alternatieve vermogenskosten is operationeel uitvoerbaar door in de 
variabele kostencoëfficiënten van de wiskundige modellen een rente-
percentage in te calculeren voor het beslag op vermogen. 

Er bestaat in de literatuur geen eenstemmigheid over de hoogte van 
de minimale rentabiliteit, die als grondslag voor de ondernemersbeslis-
singen in aanmerking komt 1•  In ons stelsel past als minimale renta-
biliteit de kosten van het vermogen evenals de over een voldoende 
lange tijd behaalde opbrengstvoet van geïnvesteerd vermogen in de 
bedrijfstak 2 . Ook een ander percentage kan worden toegepast. Es-
sentieel is dat de ondernemer zijn standpunt vooraf bepaalt, zodat zijn 
uiteindelijke beslissing leidt tot een produktie-verdeling op of rondom 
het optimum. 

Naast de doelstelling maximalisatie van de winst boven de alter-
natieve vermogenskosten kan de ondernemer nog andere secundaire 
doelstellingen ofwel voorwaarden stellen, die aan het onderzoek ten 
grondslag moeten liggen. Deze voorwaarden kunnen bestaan uit een 
aantal expliciet te stellen grenzen. In gevallen als deze spreken wij in 
navolging van de terminologie gehanteerd bij `operations research' 
van randvoorwaarden. Het is nuttig enige voorbeelden van randvoor-
waarden te geven, die zich bij herstructurerings-onderzoekingen kun-
nen voordoen. 

Een ondernemer kan als uitgangspunt kiezen dat voor hem bedrij-
ven met een produktiegrootte kleiner dan bijvoorbeeld 5.000 ton on-
gewenst zijn. Dit omdat hij bijvoorbeeld meent, dat bedrijven bene-
die die omvang erg moeilijk zijn aan te passen aan de ontwikkeling 
van de techniek. Wiskundig gezien is dit uitgangspunt een randvoor-
waarde, ofwel een ongelijkheid die in het grensgeval in een gelijkheid 
overgaat. Stelt men de maximale capaciteit van een vestiging voor 
als M, dan wordt deze randvoorwaarde gesteld als 

M > 5.000 

Ook omgekeerd kan een ondernemer menen, dat de flexibiliteit van 

1. Zie hiertoe: H. Willems, De financiële structuur en de vermogenskosten in de investerings-
planning en de kostprijsberekening. Leiden 1965. 
2. C. F. Scheffer, 'De gewenste rentabiliteit van investeringen', opgenomen in 
Financiële notities, 2e deel. 's-Gravenhage 1964. Pagina's 48-49. 
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een produktievestiging het beste is gewaarborgd, indien de produktie-
grootte de 100.000 ton niet overschrijdt. Deze randvoorwaarde wordt 
dan gesteld als 

M < 100.000 

Zo kan een ondernemer in aanvulling op het vorenstaande verlangen, 
dat in elk land tenminste één bedrijf van de onderneming met een 
minimale capaciteit van 5.000 ton in stand moet blijven. Wij denken 
hier aan politieke overwegingen 1• Deze secundaire doelstelling kan 
in de nog nader te bespreken modellen worden ingebouwd. 

De voorwaarden, waarbinnen naar winstmaximalisatie wordt ge-
streefd dienen kwantitatief te kunnen worden uitgedrukt. Dit is niet 
steeds mogelijk. Bij vrijwel elke beslissing blijven er vragen over, die 
niet beantwoord zijn, omdat de antwoorden niet gekwantificeerd kun-
nen worden. Dit punt geldt vooral voor de factor risico, die steeds 
weer aan de orde komt bij herstructurerings-onderzoekingen. Het 
lijkt ons juister deze problematiek reeds thans in het kader van de doel-
stellingen, - die aan het herstructurerings-onderzoek ten grondslag 
liggen - aan de orde te stellen. 

Bij het lezen van het woord risico kan men zich afvragen, wat hier-
mede wordt bedoeld, aangezien hierover geen eensluidende mening 
bestaat. Wij stellen ons op het standpunt, dat risico gezien kan worden 
als het geheel van de kwade kansen ten aanzien van de doelstelling 
van de onderneming. Wij menen, dat wij hiermede niet van het spraak-
gebruik der ondernemers afwijken. Het risico van een herstructurering 
van de produktie kan dan in overeenstemming hiermede omschreven 
worden als het geheel van de kwade kansen, dat het verwachte of be-
rekende resultaat van de herverdeling van de produktie in ongunstige 
zin kan beïnvloeden. Het standpunt om het risico als het geheel van 

r. Het is wellicht interessant te vermelden, dat in de Verenigde Staten van Noord-
Amerika bij vestigingsplaatsstudies veiligheidsoverwegingen met het oog op toe-
komstige oorlogen een der doelstellingen is. In Studies in Business Policy, No. 59 wordt 
opgemerkt dat in de periode van 1946-1951 zeven maal een onderneming een ves-
tigingsplaats koos 'with security as a primary consideration'. Enige regels verder 
kan men lezen: 'Although few plants were located solely because of the factors of 
defense, several companies did regard security as one of several items to be con-
sidered'. (Zie: 'Conference Board Reports'. Studies in Business Policy. No. 59. Pag. ij. 

Het lijkt ons juist hierop te wijzen, aangezien Eliot G. Mears in 1938 in de 
Harvard Business Review een lans brak, voor de opvatting dat Amerikaanse onder-
nemers bij hun vestigingsplaatsstudies ook aandacht zouden besteden aan `defense 
factors'. Hij beriep zich daarbij op Europa, waar dit niet alleen in Duitsland, maar 
ook in Engeland en Frankrijk werd gedaan. (Zie: 'Strategy in industrial location'. 
Harvard Business Review 1938. Pagina's 9 tot en met 14.) 
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de kwade kansen te zien, past in vele opvattingen, welke in de econo-
mische literatuur worden aangetroffen. Het meest bekend is de op-
vatting van Knight 1 • Knight neemt het standpunt in, dat `uncer-
tainty' en 'risk' het geheel van de kwade kansen zijn. Immers hij zegt, 
dat 'risk' de statistisch te berekenen kans is, dat het voordeel niet wordt 
behaald (geen prijs in een loterij wordt gewonnen) en dat `uncertainty' 
zich van 'risk' onderscheidt door het niet toepasbaar zijn van de waar-
schijnlijkheidsrekening hierop. 

Van den Brink 2  formuleert zijn opvatting aangaande risico op 
overeenkomstige wijze. Hij verstaat onder risico de kwade kans en 
merkt hierbij op, dat hij derhalve niet het geheel van de goede en 
kwade kansen als risico ziet. Van den Brink verdeelt risico's in : 
a. risico's, welke samenhangen met verschijnselen, waarop men de wet 

van de grote getallen kan toepassen; 
b. risico's, waarvoor dit niet geldt en waartoe het ondernemingsrisico 

behoort. 
Hieruit blijkt dat Knight en Van den Brink hetzelfde uitgangspunt 
hebben voor hun gedachten over het begrip risico. Bij beiden is het 
de kwade kans. 

Het standpunt van Gans 3  staat lijnrecht tegenover onze opvatting. 
Hij zegt, dat risico bij hem zowel de goede als de kwade kansen omvat. 
Hij is zich daarbij bewust van het spraakgebruik af te wijken en merkt 
hierbij onder meer op: 'In verband met deze terminologische kwestie 
wordt tenslotte nog opgemerkt, dat ook in de theoretische economie 
het begrip risico wordt gebezigd in de zin van — zowel de goede als de 
kwade kansen omvattende — onzekerheid en wel in de door sommigen 
aangehangen theorie van de ondernemerswinst, die een beloning zou 
zijn voor het dragen van risico. Indien het risico hier alleen de kwade 
kansen zou omvatten, dan zou er nimmer van een positieve onder-
nemerswinst sprake kunnen zijn'. 

Dit lijkt ons niet juist. Over het hoofd wordt gezien, dat de positieve 
ondernemerswinst ook kan ontstaan door het geheel of gedeeltelijk niet 
effectief worden van de kwade kansen. Immers bij het niet effectief 
worden van de kwade kansen is de risicopremie — welke de ondernemer 
verlangt voor het ondergaan van de kwade kansen — ondernemers-
winst geworden. 

1. F. H. Knight, Risk, uneertainty and profit. London 1946. Pagina 224 e.v. 
2. J. R. H. van de Brink, 'Het risico als wezenselement in ons maatschappelijk 
bestel'. Rede gehouden ter gelegenheid van de viering van het vijfde lustrum van 
de Tilburgse Academische Kring. 
3. M. P. Gans, Beleggingsleer en beleggingsfondsen. Leiden 1957. Pagina's 50 en 51. 
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In hoever kan men nu bij herstructurerings-studies rekening houden 
met de kwade kans? Zoals in het verdere deel van deze studie zal blij-
ken, houden de becijferingen, die worden opgesteld om het resultaat 
van herstructurering der produktie na te gaan, veronderstellingen in 
ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van een aantal factoren. 
Omtrent de ontwikkeling van deze factoren hebben de ondernemers 
geen zekerheid ('imperfect foresight'), maar zij kunnen wel verwach-
tingen ofwel prognoses opstellen. 

Er zijn twee soorten verwachtingen, namelijk: 
1. Verwachtingen op korte termijn. 
2. Verwachtingen op lange termijn. 

De verwachtingen op korte termijn zijn stabieler dan die op lange 
termijn, aangezien de werkelijkheid van heden een betrekkelijk goede 
gids is voor datgene, wat gaat gebeuren in het eerstvolgende korte 
tijdvak. Op korte termijn gezien blijft het leeuwendeel van de om-
standigheden van het heden, van dag tot dag, van week tot week en 
van maand tot maand betrekkelijk ongewijzigd. In het economische 
leven en ook op andere gebieden is er een zekere mate van stabiliteit 
in de waar te nemen verschijnselen over een korte periode. Men zou 
dit verschijnsel van stabiliteit in het economisch gebeuren over een 
kort tijdvak een equivalent kunnen noemen van de wet op de traag-
heid, zoals deze in de mechanica geldt. 

Naast de verwachtingen op korte termijn staan die op lange termijn. 
Ook de verwachtingen omtrent het resultaat van herstructurering der 
produktie zijn verwachtingen op lange termijn. Omtrent deze ver-
wachtingen heeft men geen zekerheid, aangezien factoren kunnen op-
treden, welke ten gevolge hebben dat de werkelijke ontwikkeling af-
wijkt van de verwachting, zonder dat deze divergentie had kunnen 
worden voorzien. Ten aanzien van deze factoren kan gezegd worden, 
dat hoe langer de periode is waarvoor de verwachting wordt gefor-
muleerd, hoe onzekerder deze is. Omdat de prognoses op langere ter-
mijn onzeker zijn, verdient het aanbeveling naast de berekening van 
het optimum ook de alternatieven rondom dit optimum uit te werken. 
De ondernemer kan dan uit deze mogelijkheden een zodanige keuze 
maken, dat het effectief worden van de kwade kansen minder effect 
zal hebben op de resultaten van door te voeren concentratie en speciali-
satie. Een voorbeeld moge dit toelichten. Stel dat becijferingen ertoe 
leiden, dat het optimale resultaat van concentratie wordt verkregen 
indien de gehele produktie van een onderneming in de E.E.G. zal 
worden ondergebracht in een fabriek in het Ruhrgebied in Duitsland. 
Tevens is berekend dat bij stijging van de transportkosten met o% 
het resultaat van deze concentratie daalt met 20%. 
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Het `next best' concentratieresultaat kan worden bereikt door de 
produktie te concentreren in 2 fabrieken, bijvoorbeeld in een fabriek 
te Antwerpen en in een fabriek te München. Dit `next best' concen-
tratieresultaat ligt 2% onder het optimale resultaat, maar bij een 
eventuele stijging van de transportkosten met o% daalt dit `next best' 
resultaat met 8%. Indien de ondernemer een stijging van de transport-
kosten met io% een reële mogelijkheid acht, kan hij de voorkeur geven 
aan concentratie in twee fabrieken. Om deze reden dienen de alter-
natieve mogelijkheden rondom het optimum te worden berekend, zo-
dat een keuze kan worden gemaakt rekening houdend met de factor 
risico. 

1.4. METHODE VAN HET ONDERZOEK 

De onderzoekingen naar herstructurering der produktie kunnen van 
betrekkelijk eenvoudig tot zeer gecompliceerd variëren. Dit is onder 
meer afhankelijk van het aantal bedrijven behorend tot een onder-
neming, de ligging daarvan, het aantal produkten dat wordt vervaar-
digd en de aard van de produktieprocessen. 

In vele gevallen is het bij het onderzoek naar de herstructurering 
van de produktie mogelijk tal van factoren, die de optimale verdeling 
van de produktie beïnvloeden en tevens de diverse randvoorwaarden 
en de doelstelling om te zetten in een stelsel van algebraïsche formules. 
Men spreekt dan van een model. Met behulp van een dergelijk model 
is de optimale verdeling van de produktie over de bestaande vesti-
gingen een vraagstuk van lineaire of kwadratische programmering 
geworden. Wij spreken in dit geval in onze studie over geprogrammeerde 
onderzoekingen. 

Het onderzoek naar de herstructurering der produktie door middel 
van een volledig model, waarin alle variabelen en randvoorwaarden 
zijn opgenomen, hebben wij als mogelijkheid overwogen. Hieraan 
zijn onderstaande praktische bezwaren verbonden. 

Bij de bepaling van de optimale verdeling van de produktie over de 
bestaande vestigingen onder aanpassing van de capaciteit van elk 
dezer bedrijven speelt de hoeveelheid van data een grote rol. In het 
algemeen zullen vele van de noodzakelijke data niet in de onderne-
ming aanwezig zijn. Voor zover wel aanwezig, zijn zij dat vaak niet 
in de gewenste detaillering. Het opstellen van de relevante data voor 
onderzoekingen naar herstructurering der produktie vergt daarom 
zeer veel tijd. 

Vorenstaande geldt in het bijzonder voor het verkrijgen van data 
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over de vereiste investeringen om de capaciteit van elk der bedrijven 
zodanig aan te passen, dat de optimale verdeling van de produktie 
over die bedrijven kan worden gevonden. Voor de bepaling van deze 
data is men voor een belangrijk deel aangewezen op de technisch-
economische calculatieafdelingen. Het verzamelen van de gegevens 
over de vereiste investeringen is zo tijdrovend, dat zij verouderd zullen 
zijn op het moment, dat men kan beginnen met het programmeren der 
berekeningen. 

De kosten- en opbrengstcodficiënten en ook de randvoorwaarden 
zijn aan onzekerheden onderhevig. Aan de optimale verdeling van de 
produktie, die met behulp van een volledig model zou zijn bepaald 
kleven daarom dezelfde onzekerheden. Te denken valt hierbij niet 
alleen aan de ontwikkeling van de afzet en kosten, maar ook aan de 
vooruitgang van techniek en wetenschap. 

Om het vraagstuk der herstructurering der produktie toch praktisch 
toepasbaar te kunnen uitwerken, menen wij dat in eerste instantie het 
beste kan worden uitgegaan van een model, waarin de data enige 
abstracties en veronderstellingen bevatten. Door middel van dit model 
en met behulp van een rekenautomaat (computer) kan in een zeer 
kort tijdsbestek de 'optimale' verdeling van de produktie voor tal van 
alternatieven worden uitgerekend. Deze alternatieven kan men rang-
schikken in volgorde van aantrekkelijkheid. De ondernemer kan uit 
deze alternatieven een keus maken, welke van de meest aantrekkelijke 
mogelijkheden nader concreet dienen te worden uitgewerkt. Er is dan 
derhalve reeds een voorlopig plan. Dit impliceert, dat de abstracties 
en veronderstellingen niet te ver mogen gaan. Immers in het tegen-
gestelde geval kunnen de voorlopige beslissingen foutief zijn hetgeen 
zijn weerslag kan hebben op de — in een later stadium — te nemen 
definitieve beslissing. 

Na het opstellen van een voorlopig plan, al dan niet met enige alter-
natieven, is een meer concreet onderzoek nodig. Hierbij moet de werke-
lijkheid zo goed mogelijk in aanmerking worden genomen. Bij dit 
concrete onderzoek worden de uitkomsten van de geprogrammeerde 
studie getoetst aan de meer realistische uitgangspunten, vooral wat 
betreft de te verrichten investeringen om de meest aantrekkelijke 
concentratie- en specialisatiealternatieven te kunnen doorvoeren. Te-
vens wordt het tijdstip onderzocht waarop doorvoering van concen-
tratie en specialisatie een rendabele propositie zal zijn. 

Gesteund door de concrete studies kan de ondernemingsleiding haar 
beslissingen nemen en een plan op lange termijn maken voor de toekom-
stige locatie van de produktie. Hierin zal ook reeds een zekere rang-
schikking naar volgorde van tenuitvoerlegging worden opgeno- 
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men. Rangschikking in de tijd van de concentratie- en specialisatie-
objecten betekent niet, dat hierin geen wijzigingen meer worden 
gebracht. 

Naar gelang de omstandigheden zich wijzigen of andere situaties 
zich voordoen, worden veranderingen aangebracht in de rangschik-
king en de wijze van tenuitvoerbrenging. Het nemen van beslissingen 
in etappes op grond van steeds meer in detail uitgewerkte plannen 
vindt ook in de praktijk plaats bij vestigingsplaatsstudies. Hierop wij-
zen onder meer American Can Company, Johns-Manville Corporation 
en Monroe Calculating Machine Company 1. Johns-Manville Corpo-
ration stipt daarbij aan dat men bij de vestigingsplaatsstudies drie 
typen technische kostenbegrotingen opstelt. De typen A en B (B is 
accurater dan A) voor een voorlopig overzicht; type C gaat in details 
waarbij ondermeer van offertes voor materialen en machines wordt 
gebruik gemaakt. 

Juist bij herstructureringsstudies, waarbij zich zoveel alternatieven 
kunnen voordoen en zich meestal voordoen, is een etappegewijs onder-
zoek gewenst. Onze behandeling van de herstructurerings-problema-
tiek zal om die reden dan ook in fasen geschieden. 

1.5. DE ONDERNEMER EN DE ORGANISATIE VAN HET ONDERZOEK 

Niet zonder reden dient bij de bespreking van de organisatie van het 
onderzoek de ondernemer voorop te worden gesteld. Dit vloeit voort 
uit de kern van de ondernemerstaak. In navolging van Bartels 2  zien 
wij de kern van de ondernemerstaak vooral gelegen in de bewaking 
en de verbetering van de rentabiliteit, een functie van beheer en 
controle, van organisatie en coördinatie. De bewaking en verbetering 
van de rentabiliteit sluiten aan bij de opvatting van Schumpeter 3 . Im-
mers de functie van de ondernemer is naar de mening van Schumpeter 
het tot stand brengen van `neue Kombinationen'. Zonder het door-
voeren van `neue Kombinationen' kan naar onze mening de rentabili-
teit van de onderneming niet bewaakt en verbeterd worden. 

1. Conference Board Reports. 'Techniques of plant location'. Studies in Business 
Polig. NO. 61. New York, March 1953. Pagina's 13, 14, 22 en 30. 
2. J. Bartels, De ondernemer en zijn taak. Publikatie van Unilever N.V. 1963. Pagina's 
18 en 19. 
3. J. A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 
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Het is de ondernemer, die beslist over de gewenste aanpassing van 
de onderneming aan de zich steeds wijzigende omstandigheden; het 
behoort tot zijn essentiële taak de onderneming te leiden en te sturen 
in een bepaalde richting, rekening houdend met de economische ont-
wikkeling. Dit betekent, dat de ondernemer zich onder meer voort-
durend dient te beraden over de doelmatigheid van de locatie van de 
produktie. Het gaat er hierbij om welke produkten, op welke plaatsen 
binnen een onderneming dienen te worden geproduceerd. 

Zoals reeds gesteld, kunnen de onderzoekingen naar herstructurering 
der produktie van betrekkelijk eenvoudig tot zeer gecompliceerd 
variëren. 

Het onderzoek zelf kan het beste door een team van employés worden 
uitgevoerd, dat gewend is belangrijke beslissingen voor te bereiden. 
Afhankelijk van de gecompliceerdheid kan dit team bestaan uit inge-
nieurs, economen en statistici, bijgestaan of geadviseerd door des-
kundigen op het gebied van inkoop, verkoop, transport en andere 
gebieden. Zo nodig dienen deskundigen buiten de onderneming te 
worden geraadpleegd ten aanzien van bepaalde aspecten van indus-
triële herstructurering. 

Het is niet zo, dat deze teams compleet te voorschijn toveren wat ver-
langd wordt en dat zij al van tevoren weten te vertellen welke werking 
ervan zal uitgaan. Zij verrichten planmatige onderzoekingen en bere-
keningen ter ondersteuning van ondernemersbeslissingen. De onder-
nemer dient bij deze onderzoekingen de sleutelpositie in te nemen. Hij 
dient het team te organiseren, te coördineren, de gevonden uitkomsten 
te beoordelen en de beslissingen te nemen. 

Zoals opgemerkt, zijn studies over de herstructurering van de pro-
duktie ondernemingsoperaties, waaraan veel deskundigen hun mede-
werking dienen te verlenen. Men kan in dit verband een parallel trek-
ken met onderzoekingen over het vinden van nieuwe vestigingsplaat-
sen. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn hierover 'case-
studies' gepubliceerd, waarin wordt opgemerkt: 'In spite of the varying 
organisations, plant location is in reality a company-wide operation. 
Personnel responsible for choosing new sites are invariably assisted by 
traffic, purchasing, industrial relations, engineering and other staff 
groups, which can provide information of a specialized nature' I. 

De overwegingen over een hergroepering van de produktie zijn voor 
de ondernemer voor een belangrijk deel het bezien van diverse keuze- 

1. Conference Board Reports. `Techniques of plant location'. Studies in Business 
Polky. No. 61. New York, March 1953. 
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mogelijkheden 1 • Deze keuzemogelijkheden bestaan uit het niet of 
wel aanbrengen van één of meer wijzigingen in de locatie van de 
produktie. Voor zover een bepaalde keuze wordt gemaakt, dient een 
aanvullende keuze te worden gedaan ten aanzien van het tijdstip 
waarop deze gerealiseerd zou moeten worden. Dit werk en later het 
doorzetten van nieuwe produktiecombinaties vereist een sterke per-
soonlijkheid en wilskracht. 

1. Vergelijk: 'De optimale vestigingsplaats van de onderneming' door L. H. Klaas-
sen. Verschenen in Kernproblemen der bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. 
Pagina 17 e.v. 



2. BELANGRIJKE FACTOREN IN HET 
HERSTRUCTURERINGS-ONDERZOEK 

2.1. ALGEMEEN 

Voordat op de methode van onderzoek naar de herstructurering van 
de produktie wordt ingegaan is het van belang de voornaamste fac-
toren, die daarbij een rol spelen aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. Dit omdat: 

(i) men de belangrijke factoren goed moet onderkennen voordat con-
centratie- en specialisatie-onderzoekingen ter hand worden ge-
nomen; 

(ii) de factoren genoemd in de vestigingsplaatsstudies van Weber, 
Krusel en andere auteurs op dit gebied niet volledig en verouderd 
zijn. Reeds werd erop gewezen dat in klassieke vestigingsplaats-
studies het aantal vestigingen als gegeven werd beschouwd, het-
geen niet juist is aangezien dit ondermeer afhangt van de voor-
delen van schaalvergroting en transportkosten. (Zie paragraaf 
1.2); 

(iii) men bij concentratie- en specialisatiestudies binnen de onderne-
ming geconfronteerd wordt met reeds bestaande bedrijven waar-
door bepaalde aspecten naar voren treden. Te denken valt hierbij 
ondermeer aan het investerings- en desinvesteringsvraagstuk. 

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk gesproken over de volgende 
factoren, die de herstructurering van de produktie beïnvloeden: 

1. Bedrijfsgrootte. 
2. Transportkosten. 
3. Verschillen in produktiekosten bij diverse vestigingsplaatsen. 
4. Wijzigingen in de afzetverhoudingen. 
5. Rentabiliteit, investeringen en desinvesteringen. 
6. Fiscale wetgeving. 

Er zal niet afzonderlijk worden ingegaan op de agglomeratiefactor. 
Deze factor kan worden omschreven als het geheel van de voor- en 
nadelen die voortvloeien uit een vestiging in of in de nabijheid van 
grote steden. Aan de agglomeratie voor- en nadelen is in studies over 
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de vestigingsplaats reeds veel aandacht gegeven 1 • Verder dient men 
te bedenken, dat bij een onderzoek naar de herstructurering van de 
produktie — zoals deze in onze studie wordt besproken — men te maken 
heeft met bestaande vestigingen, waardoor men voor elke vestiging 
de agglomeratie voor- en nadelen kent. Zij vinden hun weerslag in de 
transport- en produktiekosten. Voor vestigingen, die door de agglo-
meratie-nadelen niet of in beperkte mate voor uitbreiding in aanmer-
king komen — men kan hierbij bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid 
van arbeidskrachten denken — dienen maximale bedrijfsgroottes te 
worden vastgesteld. Deze maximale bedrijfsgroottes worden als rand-
voorwaarden in het nog nader te bespreken model opgenomen. 

2.2. BEDRIJFSGROOTTE 

Zoals in paragraaf 1.2 werd gesteld zou, zonder de voordelen van de 
produktie op grote schaal, de industriële produktie nog huisvlijt zijn. 
Over de voordelen van schaalvergroting zijn vele publikaties ver-
schenen. Een kritische bespreking van deze publikaties kan men vin-
den in het boek van Atallah 2 : 'The economies of scale in theory and 
reality'. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de voor- en na-
delen van schaalvergroting bij de produktie, voor zover deze betrek-
king hebben op de herstructurering der produktie binnen de onder-
neming. 

De betekenis van `economies of scale' voor deze studie, willen wij als 
volgt samenvatten. Samenvoeging der produktie van bedrijven, die 
dezelfde produkten of soortgelijke produkten fabriceren, impliceert een 
vergroting der produktieschaal. Schaalvergroting resulteert in haar 
algemeenheid in lagere kosten per eenheid produkt. Het is van belang 
de voornaamste oorzaken van deze daling van de produktiekosten 
per eenheid door schaalvergroting de revue te laten passeren. Hierdoor 
wordt een beter inzicht verkregen bij welk type bedrijven de kostprijs 
der produktie relatief sterk zal dalen. Wij behandelen eerst de oor-
zaken, welke samenhangen met de duurzame produktiemiddelen. 

I. Bij duurzame produktiemiddelen is er een bepaalde capaciteits-
grootte, waarbij deze met de geringste kosten arbeiden; met andere 

1. Zie onder meer: G. Th. J. Delfgaauw, De tendenzen tot decentralisatie in de vestiging 
der nijverheid. Amsterdam 1932. L. H. Klaassen, 'De optimale vestigingsplaats van 
de onderneming'. Verschenen in Kernproblemen der bedrijfseconomie. Amsterdam/ 
Brussel 1966. G. R. Krusel, De industriile vestigingsplaats. Leiden 1957. 
2. A. K. Atallah, The economies of Scale in Thea'',  and Realib 's-Gravenhage 1966. 
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woorden waarbij de verhouding tussen kosten en prestaties het gun-
stigst, of optimaal is. Zoals bekend komt dit doordat tot een zeker 
punt de capaciteit van bepaalde produktiemiddelen vergroot kan 
worden, terwijl de kosten van het produktiemiddel minder dan even-
redig hiermee stijgen. Voorbeelden hiervan zijn de kosten verbonden 
aan silo's, tanks, en ketelhuizea voor stoomopwekking. 

Monhemius 1  licht vorenstaande in 'Kernproblemen der bedrijfs-
economie' met enige praktische voorbeelden toe, die hij ontleend heeft 
aan andere auteurs. 

2. Indien uitbreidingen van capaciteit plaatsvinden door uitbreiding 
van het aantal eenheden, heeft een groot bedrijf minder verlies door 
afrondingseffecten dan een klein bedrijf. Dit is naar voren gebracht 
door Monhemius 2 . Hij wijst erop, dat bij een langzaam lineair toe-
nemende vraag gemiddeld genomen altijd de machine, die er het laatst 
bij is gekomen, half bezet zal zijn. Een onderbezetting van een halve 
machine is echter veel ernstiger voor een bedrijf met bijvoorbeeld 
2 machines dan voor een bedrijf met i o machines. 

3. Mechanisatie en automatisatie kunnen op grotere schaal een ren-
dabele toepassing vinden, naarmate de produktie-capaciteit groter is. 
Hierbij komt dat naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, soms van een 
ander produktieproces — dat onrendabel is bij kleinere bedrijfsgroot-
tes — gebruik kan worden gemaakt. 

4. Naarmate een bedrijf groter is, kan het een hogere bezettingsgraad 
toelaten, zodat naar verhouding minder reservecapaciteit aanwezig is 
voor het opvangen van toevallige pieken in de afname en storingen 
in de produktie. Het hier bedoelde effect wordt sterk beïnvloed door de 
vraag of het grote bedrijf meer capaciteit heeft door het bezit van gro-
tere machines of meer machines. Een soortgelijke overweging geldt 
voor eventuele veiligheidsvoorraden van eindprodukten, onderdelen 
of reservedelen, die gewoonlijk minder dan evenredig met de omzet 
toenemen. Monhemius 3  spreekt in dit verband van de wet van de 
grote aantallen. 

5. Er zal een gunstiger proportionaliteit worden bereikt, indien het 
aantal machines x de capaciteit per eenheid voor elk soort machine 

z. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfieconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina's 51 tot en met 54. 
2. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina's 54 en 55. 
3. W. Monhemius, `De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 55. 
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gelijk is. Dit is het geval naarmate de capaciteit van een bedrijf het 
kleinste gemene veelvoud nadert van de capaciteit der verschillende 
machines in hun optimale grootte. Meij 1  geeft het volgende voor-
beeld. Een bepaalde bedrijfshuishouding maakt een produkt, dat 
achtereenvolgens vier machines, A, B, C en D, moet doorlopen. De 
machines bereiken hun gunstigste capaciteit respectievelijk bij een 
verwerking van 20, 50, 6o en ioo eenheden. De technisch juiste pro-
portionaliteit zal dan liggen bij een produktie van 300 eenheden. Hoe 
verder de individuele capaciteiten uit elkaar lopen, en hoe meer ver-
scheidenheid er in het aantal en de soorten der werktuigen bestaat, 
des te groter wordt het kleinste gemene veelvoud en des te hoger komt 
de optimale bedrijfsgrootte te liggen. 

In de literatuur wordt het verband tussen bedrijfsgrootte en de kos-
ten per eenheid produkt nogal eens weergegeven door middel van een 
curve, die eerst dalend verloopt en dan weer gaat stijgen, waarbij men 
zich beroept op de wetten van toe- en afnemende meeropbrengst 2 . 

Deze opvatting lijkt ons in tal van gevallen alleen nog maar theoreti-
sche waarde te hebben. Indien men door een team van technici en 
bedrijfseconomen — voor één bepaald produkt — oplopende bedrijfs-
groottes met daarbij behorende kosten per eenheid produkt laat op-
stellen, dan zal op de curve van de kosten per eenheid produkt dik-
wijls geen punt aan te geven zijn, waar een stijgend verloop optreedt. 
Door de opkomst van elektronische apparatuur, die besturing van 
produktieprocessen mogelijk maakt en de opkomst van elektronische 
informatie verwerkende apparatuur die de bedrijfsgegevens ten be-
hoeve van de leiding verwerkt, kunnen afzonderlijke optimale bedrijfs-
eenheden als het ware aan elkaar worden gekoppeld. Men krijgt dan 
produktiecapaciteiten, die voldoende zijn voor de vraag naar het des-
betreffende produkt in de gehele wereld, terwijl de optimale technische 
produktiegrootte nog niet is bereikt. 

De volgende twee voordelen van schaalvergroting kunnen optreden 
bij de samensmelting van produktieprocessen voor gelijke of bijna ge-
lijke produkten, derhalve bij concentratie en specialisatie binnen de 
onderneming. 

6. Vele duurzame produktiemiddelen hebben een `effectiviteits-
rendement'. Dit is de verhouding tussen het aantal uren dat een 
activum kan worden aangewend en het aantal uren dat 'verloren' 
gaat door omstelling en schoonmaken in verband met de omschake- 

i. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Pagina 220. 
2. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Hfst. XIII, § 3. 
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ling op een ander type artikel. Het samenvoegen van produktiepro-
cessen met gelijke of bijna gelijke produkten houdt dikwijls in, dat 
in totaal minder uren voor omstelling en schoonmaken nodig zijn 
dan in de bestaande situatie. Bij een zeer grote produktie kan zelfs 
het punt worden bereikt waarop het mogelijk wordt voor elk produkt 
een afzonderlijke machine aan te schaffen. 
7. Kapitaalgoederen kunnen gewoonlijk niet volledig worden benut in 
verband met pieken in het fabricageproces door fluctuaties in de vraag. 
Fluctuaties in de vraag, afkomstig uit verschillende geografische ge-
bieden, kunnen ongelijktijdig optreden. Door samensmelting van deze 
vraag afkomstig uit verschillende geografische gebieden in één fabriek 
kan in dit geval met minder overcapaciteit — om deze laatstgenoemde 
fluctuaties in de vraag op te vangen — worden volstaan. 

In de vorenstaande punten 1 tot en met 7 werd gewezen op de voor-
delen van schaalvergroting welke samenhangen met de duurzame pro-
duktiemiddelen. 

Onderstaand volgen de voordelen, die liggen bij de inkoop van 
grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal, ook weer voor zover 
deze betrekking hebben op herstructurering der produktie binnen de 
onderneming. 

8. De inkoop van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmateriaal kan 
door toeneming van de hoeveelheid per bestelorder resulteren in een 
lagere prijs per eenheid. De praktijk op dit gebied uit zich veelal in een 
kortingstelsel voor het betrekken van grotere quanta. 

9. De grootte van de voorraden grondstoffen, hulpstoffen en verpak-
kingsmateriaal kan bij oplopende bedrijfsgroottes op een lager niveau 
belanden, althans in verhouding tot de omzet. Dit doet zich voor, 
indien de optimale bestelgrootte reeds is bereikt. Immers in dit geval 
wordt bij toeneming van de behoefte aan grondstoffen, enzovoorts 
meer frequent ingekocht. Dit impliceert, dat een lager vastgelegd ver-
mogen per eenheid eindprodukt tot stand komt. Het is van belang te 
onderstrepen, dat dit voordeel van schaalvergroting in de literatuur 
nog geen aandacht heeft gehad. Men heeft er nog niet bij stilgestaan 
dat het vermogen vastgelegd in voorraden bij een toenemende be-
drijfsgrootte relatief kan afnemen. 

Er zijn nog een tweetal andere voordelen aan schaalvergroting ver-
bonden. Deze voordelen hebben betrekking op de factor arbeid. 
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o. Bij uitbreiding van bepaalde fases in het produktieproces blijft de 
bezetting van sommige functies — tot een zeker niveau van de produk-
tiegrootte — gelijk. Dit geldt ondermeer voor opzichters in sommige af-
delingen, toezichthouders (operators) van procescontrole-panelen en 
ook bij de indirecte afdelingen 1  zoals inkoop, financiën en admini-
stratie. Vergroting van het bedrijf voor eenzelfde produkt betekent 
dat het aantal handelingen van de betrokken functionarissen — binnen 
zekere grenzen — gelijk blijft. 
II. Uitbreiding van de bedrijfsgrootte leidt tot scheiding van diverse 
functies, waardoor een betere organisatie wordt bereikt. De vruchten 
van scheiding van functies worden eerst volledig geplukt, indien de 
produktiegrootte een bepaalde hoogte bereikt. 

Met dit laatste punt komt men terecht bij de nadelen van schaalver-
groting, ook wel genoemd `diseconomies of scale'. Zoals onder ir is 
gesteld, leidt uitbreiding van de bedrijfsgrootte tot een scheiding van 
diverse functies, terwijl tevens het aantal arbeidsplaatsen toeneemt. 
Vergroting van het aantal arbeidsplaatsen stelt grotere eisen aan het 
omspanningsvermogen van de leider. Meij 2  heeft ten aanzien van 
het begrip omspanningsvermogen de term 'scope of control' inge-
voerd. Hiermede brengt hij twee elementen tot uitdrukking, namelijk 
het omspanningsvermogen van de leider in de breedte 'span of control' 
en het omspanningsvermogen van de leider in de diepte `depth of 
control'. Wanneer bij uitbreiding van een bedrijf het omspannings-
vermogen van de leider tekort schiet, dan zal het aantal subleiders 
toenemen. Dit laatste betekent, dat er dus een groeiende afstand ont-
staat tussen de uitvoerders en de leider aan de top. Aan het omspan-
ningsvermogen in de diepte, dus aan het vermogen van de leider om 
zijn wil tot de onderste geledingen door te laten werken, worden dan 
hogere eisen gesteld. 

Voortdurende uitbreiding van de bedrijfsgrootte vraagt van de 
leider het delegeren van bevoegdheden aan subleiders en uitbreiding 
van organen belast met coördinatie en controle. Wanneer men met het 
delegeren niet meer verder kan gaan, komt de instelling van een meer-
hoofdige topleiding in aanmerking 3 . 

Er worden in de literatuur nog andere nadelen genoemd, die gaan 
optreden, naarmate eenbedrijf groter wordt. Het contact van de di- 
i. 	nadere toelichting hierop volgt in paragraaf 3.2. 
2. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Pagina's 316 en 
3 1 7. 
3. A. Wattel, 'Coördinatiegraad, delegatie en decentralisatie'. Verschenen in 
Bedrijfseconomische Verkenningen. Den Haag 1965. 
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rectie met de afnemers wordt meer onpersoonlijk 1. In onze studie 
kan dit nadeel buiten beschouwing blijven, aangezien wij ervan uit 
gaan, dat de verkooporganisatie lokaal gevestigd blijft. Monhemius 2  
wijst erop, dat bij toeneming van de bedrijfsgrootte het contact van 
de directie met werknemers meer onpersoonlijk wordt, hetgeen kan 
leiden tot een zekere weerzin tegen grootbedrijven, waardoor meer 
verlet en verloop ontstaan. Verder wijst hij ondermeer op het risico 
van brand, staking, oorlog. Deze overwegingen lijken ons van veel 
belang. De ondernemingsleiding dient daarom — zoals gesteld in 
paragraaf 1.3 — vooraf aan te geven hoe groot de produktiecapaciteit 
per vestiging maximaal mag zijn. 

In 'Papers and Proceedings' of the sixtieth Annual Meeting van de 
American Economic Association geeft John M. Blair een inleiding 
over de bedrijfsgrootte en hiermede verband houdende kosten 3 . Hij 
meent dat de groei naar grotere produktie-eenheden in de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika niet alleen tot een einde is gekomen, maar 
ook dat de technische ontwikkeling meer naar kleinere produktie-een-
heden tendeert. Hij noemt daarbij onder andere de opkomst van elek-
triciteit, die het verbruik van stoom als drijfkracht terugdringt; ge-
specialiseerde machines zijn voor een deel verdrongen door machines, 
welke omstelbaar zijn en voor meerdere doeleinden kunnen dienen; 
het gebruik van licht metaal en plastic in plaats van staal. Hij voegt 
hier echter aan toe, dat dit ongetwijfeld niet opgaat voor bepaalde 
industrieën, met name die, welke continu-processen toepassen. Verder 
wijst hij erop, dat het niet mogelijk is de belangrijkheid van de tech-
nische achtergronden van decentralisatie te evalueren. 

Wij menen dat schaalvergroting een rol van betekenis speelt in her-
structureringsstudies en het is daarom van belang een ogenblik bij de 
gedachten van John M. Blair en de hierop gekomen reacties stil te 
staan. In de discussies, volgende op de inleiding van John M. Blair, 
bekritiseren Kenneth E. Boulding en W. Blair Stewart beiden het 
statistisch onderzoek, dat gebruikt is om tot de zoeven genoemde con-
clusies te komen 3 . Kenneth E. Boulding wijst daarbij op het statisch 
karakter van de gehanteerde statistieken; zijns inziens is het vraag-
stuk van de grootte van een bedrijf niet alleen van statische, maar ook 
van dynamische aard. 

r. W. Monhemius, `De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 62. 
2. W. Monhemius, `De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 62 en 63. 
3. John M. Blair, 'Does large scale enterprise result in lower coat?' Technology and 
size. American Economie Review. May 1948, No. 2. 



BEDRIJFSGROOTTE 	 29 

W. Blair Stewart vestigt de aandacht erop, dat John M. Blair in 
zijn statistische analyse uitgaat van het aantal arbeidskrachten om de 
grootte van een bedrijf te meten. De vooruitgang van de techniek is 
ondermeer arbeidbesparend. Daarom acht W. Blair Stewart het juister 
de bedrijfsgrootte te meten op basis van marktaandeel. 

Monhemius 1  wijst erop dat empirisch-historische onderzoekingen 
over het verband tussen bedrijfsgrootte en kosten per eenheid produkt 
mank gaan indien het aantal waarnemingen per klasse onbekend is. 
Men weet dan niet welk gewicht aan de verschillende punten moet 
worden toegekend. Hij wijst hierbij ondermeer op de statistische onder-
zoekingen van Blair. 

Wij achten vorenstaande kritieken juist en zouden hieraan nog het 
volgende willen toevoegen. Bij de kostenvergelijking tussen grote en 
kleine ondernemingen wordt op de pagina's 147 en 149 van de voor-
dracht van John M. Blair een onderverdeling gegeven in de voor-
naamste kostengroepen. Hieronder bevinden zich ook de verkoop-
en distributiekosten. 

Deze kosten dienen onzes inziens geëlimineerd te worden, aange-
zien de kosten van een geconcentreerde produktie afzonderlijke gezien 
dienen te worden van verkoop- en afleveringskosten. Immers, de ver-
koop kan gedecentraliseerd blijven bij een gecentraliseerde produktie. 
Indien wij de verkoop- en distributiekosten elimineren — zuivere 
splitsing in verkoopkosten en overige kosten is in het cijfermateriaal 
van John M. Blair niet mogelijk — wordt een ander beeld verkregen 
dan John M. Blair naar voren brengt. (Zie Schema III.) Wij menen 
daarom, dat het statistische deel ook op deze grond geen voldoende 
hechte basis vormt om zijn conclusies te ondersteunen. 

Overigens achten wij het referaat van John M. Blair toch wel van 
waarde, aangezien hierin verschillende voorbeelden naar voren wor-
den gebracht, waarbij door technische ontwikkelingen de voordelen 
van de `economies of scale' zijn ontstaan, die echter door daaropvol-
gende technische ontwikkelingen weer zijn verminderd. De waarde 
van deze voorbeelden ligt in de betekenis die op langere termijn aan 
`economies of scale' mag worden toegekend. De voordelen die op een 
bepaald moment uit schaalvergroting voortvloeien, behoeven niet van 
blijvende aard te zijn, maar kunnen door de technische vooruitgang 
een verandering ondergaan. Er is een risico aan verbonden de kosten-
voordelen van schaalvergroting als blijvend te beschouwen. 

1. W. Monhemius, `De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 57. 
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Schema HL Wholesale bread bakeries 
Unit costs, in cents per pound, for five groups of companies 

March 1945 	 (Cents per pound) 

Subdivision of 	Big Four 10 medium- Medium- Small Smallest 
companies 

Total cost 
Total cost without 
selling and delivery 
expenses 

Wholesale bread bakeries 
Unit costs, in cents per pound, for five groups of companies 

September 1945 	 (Cents per pound) 

large sized 

7,55 7,39 7,56 7,88 9,34 

5,72 5,76 5,92 6,21 7,51 

Subdivision of 	Big Four 10 medium- Medium- Small Smallest 
companies 

Total cost 
Total cost without 
selling and delivery 
expenses 

Synthetic rubber tires 
Unit costs, in dollars per tire, of 4 large and io other manufacturers 

August 1943 

large sized 

7,58 7,41 7,60 7,78 9,12 

5,82 5,80 5,94 6,15 7,38 

Subdivision of 
companies 

Cost per tire 
Size 600-16 
4-ply passenger car : 
Total cost 

4 large 
Manufacturers 

9,149 

10 
Manufacturers 

8,649 

Total 14 
Manufacturers 

8,792 

Total cost without 
selling, general and ad-
ministrative expenses 7,562 7,711 7,669 
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2.3. TRANSPORTKOSTEN 

Bij herstructurering-studies heeft men te maken met transportkosten, 
die enerzijds de aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, materialen en 
anderzijds de afvoer van het gerede produkt betreffen. 

Weber 1  heeft bij zijn analyse van de factoren, die de keuze van een 
vestigingsplaats beïnvloeden veel aandacht geschonken aan de factor 
transportkosten. Zij hebben bij hem naast het element der arbeids-
kosten een centrale plaats bij de tendensen, die de vestigingsplaatsen 
van bedrijven beïnvloeden. Als inleiding voor onze beschouwingen 
over de betekenis der transportkosten volgen wij eerst de analyse van 
Weber. Een meer uitgebreide uiteenzetting hierover kan men vinden 
bij 0. Bakker 2  en J. L. Meij 3 . 

Indien de gewichten van grondstoffen, hulpstoffen en materialen — 
wij spreken eenvoudigheidshalve van grondstoffen — in totaal gelijk 
zouden zijn aan het gewicht van het eindprodukt, dan zou uit het 
oogpunt van transportkosten in beginsel geen voorkeur ontstaan voor 
een bepaalde vestigingsplaats. Dit althans onder de voorwaarde, dat 
de transporttarieven per ton grondstof en ton eindprodukt gelijk zijn. 
Deze tarieven zijn vaak niet gelijk onder andere door het volume der 
goederen. 

Het is voor de hand liggend, dat het gewicht van het eindprodukt 
dikwijls niet gelijk is aan het gewicht van de gebruikte grondstoffen. 
Bij de produktie treedt dikwijls een gewichtsverlies van de grondstoffen 
op. Het klassieke voorbeeld hiervoor zijn brandstoffen die voor de 
produktie nodig zijn, en niet meer in het eindprodukt zijn terug te 
vinden. Dit doet zich onder andere voor in de raffinaderijen van eet-
bare oliën. Een relatief grote hoeveelheid brandstof is nodig ter op-
wekking van stoom om de olie voor het raffinageproces op de gewenste 
temperatuur te brengen en te houden. 

0. Bakker 2  geeft twee voorbeelden, waarom uit transportkosten-
oogpunt een aantrekkingskracht uitgaat van de materiaalbasis. Het 
eerste voorbeeld betreft de steenfabricage waar uit 1700 kg klei of 
leem circa 1300 kg steen gemaakt kan worden. Het tweede voorbeeld 
slaat op de beetwortelsuikerfabricage. Voor vervaardiging van i000 kg 
suiker zijn ongeveer 7000 kg bieten nodig. Bovendien ontstaat nog 
4200 kg natte pulp, die voornamelijk in de streek waar de bieten ge-
teeld worden, verbruikt wordt. Wanneer het gewicht der eindprodukten 

1. A. Weber, Mes den Standort der Indu.strien. Tbingen 1922. 
2. 0. Bakker, Bedrijft huishoudkunde, Deel I. 's-Gravenhage 194o. Hoofdstuk IV. 
3. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfteconomie, Deel II. Den Haag 1964. Hoofdstuk XVII. 
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geringer is dan het gewicht der gebruikte grondstoffen zullen vanuit 
het transportstandpunt concentratie en specialisatie tenderen naar de 
voortbrengingsplaats der grondstoffen of de aanvoerhaven voor de 
grondstoffen. 

Er zijn ook gevallen, waarbij het gewicht van het eindprodukt groter 
is dan het gewicht der verbruikte grondstoffen. Dit kan zich voordoen, 
wanneer aan het produktieproces zogenaamde ubiquiteiten worden 
toegevoegd. Onder ubiquiteiten worden verstaan, materialen die 
overal verkrijgbaar zijn, zoals water en die dus op zichzelf geen trans-
portkosten voor de bedrijven met zich meebrengen. Margarine bij-
voorbeeld bevat in de meeste Westeuropese landen circa 80% eetbare 
vetten en circa zo% water. Uit het oogpunt der transportkosten zal 
er een aantrekkingskracht ontstaan de produktie te concentreren in de 
consumptiegebieden indien het gewicht van het eindprodukt groter 
is dan het gewicht der gebruikte grondstoffen. 

Weber 1  is de mening toegedaan, dat de industrie zich steeds in het 
consumptiegebied zal vestigen, indien het gewicht van de grondstoffen 
gelijk is aan dat van het eindprodukt. Ook 0. Bakker 2  neemt dit 
standpunt in. Een argumentatie blijft bij deze auteurs achterwege. 
Wij zien niet in waarom in beginsel deze tendentie zal ontstaan. 
Immers indien de kosten van aan- en afvoer gelijk blijven, ongeacht 
de vestiging, behoeft er toch geen voorkeur te bestaan voor het af-
nemersgebied. Dit kan wel het geval zijn als bijvoorbeeld aanvoer 
van grondstoffen in bulk plaatsvindt en de afvoer van het gerede 
produkt als stukgoed. In dit geval kunnen de transportkosten ver-
schillen, terwijl grondstoffen en eindprodukt toch hetzelfde gewicht 
hebben 3 . 

Bij ons verdere betoog zullen wij geen voorkeur toekennen aan vesti-
gingen in het consumptiegebied indien de kosten van aan- en afvoer 
(gewicht maal tarief) gelijk zijn. In de literatuur wekt men wel eens 
de indruk dat de factor transportkosten een onveranderlijke grootheid 
is. Transportkosten kunnen echter onderhevig zijn aan veranderingen 
die niet parallel lopen met wijzigingen in de andere kostensoorten. 

i. A. Weber, Industrielle Standortslehre. Grundriss der Sozialjkonomie, Band VI. Tbin-
gen 1923. Pagina 66. 
2. 0. Bakker, Bedriffshuishoudkunde, Deel I. 's-Gravenhage r94o. Pagina 224. 
3. Hierop wijst ook Coming Glass Work. De afvoerkosten van glaswerk zijn voor 
deze onderneming hoog in verband met hogere transporttarieven, breuk en het feit, 
dat meer lucht dan eindprodukt wordt vervoerd. De kosten van aanvoer van grond-
stoffen daarentegen zijn relatief laag als gevolg van lage transporttarieven. Zie: 
Conference Board Reports. `Techniques of Plant Location'. Studies in Business Policy. 
No. 6i. New York 1953. Pagina 18. 
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Dit vloeit niet alleen voort uit de ontwikkeling van de vervoerstechniek 
en de marktvorm waarin de vervoerder zich bevindt. Ook andere fac-
toren beïnvloeden de transportkosten. In Duitsland bijvoorbeeld be-
staat een zogenaamde `Befcirderungssteuer', die prijsverhogend werkt 
voor het wegtransport. Het kan zijn, dat deze `Befkirderungssteuer' in 
de toekomst verhoogd of verlaagd wordt; mogelijk zullen andere lan-
den ook een belasting op het wegtransport instellen, of voor zover 
reeds aanwezig, daarin veranderingen aanbrengen. Veranderingen 
in de kosten van transport kunnen ertoe leiden, dat concentratie- en 
specialisatiebeslissingen achteraf een ongunstige invloed hebben op de 
winstpositie van de onderneming. Het is daarom van belang voordat 
concentratie- en specialisatiebesluiten worden genomen het effect van 
mogelijke wijzigingen in de transportkosten te onderzoeken. 

Overigens is het element der transportkosten niet voor alle onder-
nemingen een belangrijke factor bij concentratie- en specialisatie-
beslissingen. Zulks is bijvoorbeeld niet het geval indien de transport-
kosten relatief een gering onderdeel uitmaken van de kostprijs van het 
gerede produkt. Wanneer wij spreken over de situatie waarbij de 
transportkosten slechts een gering deel uitmaken van de kostprijs van 
het gerede produkt, bedoelen wij niet een orde van grootte van io%, 
maar van hooguit enkele procenten. Zo merkt Friedmann op: 

'Most metropolitan areas in the United States today offer conditions 
for the location of economie activities that are, to a large degree, 
equivalent. Except for first-stage resource users — such as lumber and 
mill products, certain construction materials, and petroleum refining 
industries — the bulk of American manufacturing is free to locate 
almost anywhere. Production costs, it may be estimated, probably 
vary less than i o percent among alternative locations, and even this 
small difference may be declining. The national market is becoming 
increasingly accessible from all potential locations and external 
economies can be obtained on practically the same scale in all of the 
larger metropolitan regions' 1 . 

Zeer terecht merkt Klaassen hierover op: 

'Nu dient men vooral deze laatste uitspraak met zekere voorzichtig-
heid te hanteren. Wanneer men namelijk stelt, zoals Friedmann doet, 
dat de produktiekosten in verschillende gebieden waarschijnlijk minder 
dan io% van elkaar verschillen dan mag dit op het eerste gezicht niet 
i. L. H. Klaassen, 'De optimale vestigingsplaats van de onderneming'. Verschenen 
in Kernproblemen der bednffseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Klaassen haalt deze 
woorden van Friedmann aan in zijn opstel. Zie: Pagina 24. 
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zoveel lijken, maar het kostenverschil is bepaald niet gering indien het 
wordt vergeleken met het verschil tussen opbrengst en produktiekos-
ten, dus met de winst' 1• 

Dat Friedmann de betekenis van de transportkosten op de locatie van 
de produktie onderschat, kan men afleiden uit het Amerikaanse rap-
port 'Trends in industrial location'. In de inleiding wordt gezegd: 

`Rising freightrates are responsible for more than two thirds of the 
reported changes in plant location policies. Increased costs of shipping 
have induced several companies to adopt policies of decentralisation 
and location close to markets' 2 . 

Bij nadere bestudering van dit rapport — dat gebaseerd is op enquêtes 
bij ondernemingen — blijkt dat transportkosten en bedrijfsgrootte de 
twee belangrijkste factoren zijn bij het vestigingsplaats-onderzoek door 
ondernemingen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 

Ofschoon deze paragraaf handelt over het aspect van de transport-
kosten is het reeds nu van belang te wijzen op de invloed van grotere 
transportafstanden op de voorraden. Concentratie van produktie — en 
ook dikwijls specialisatie — resulteren veelal in grotere transport-
afstanden. Dit impliceert, dat de post 'Goederen Onderweg' in deze 
gevallen een toeneming te zien zal geven. Het werkkapitaal neemt toe, 
hetgeen een remmende factor is op concentratie en specialisatie 3 . 

2.4. VERSCHILLEN IN PRODUKTIEKOSTEN BIJ DIVERSE 
VESTIGINGSPLAATSEN 

Het niveau van de produktiekosten in de diverse vestigingsplaatsen 
wordt mede bepaald door de prijzen die men voor de elementen waar- 

. L. H. Klaassen, 'De optimale vestigingsplaats van de onderneming'. Verschenen 
in Kernproblemen der bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 25. Ter illustra-
tie vestigen wij de aandacht op het jaarverslag van Unilever 1967, waaruit blijkt, dat 
de winstmarge na belastingen circa 3% van de omzet is. 
2. Conference Board Reports. 'Trends in industrial location'. Studies in Business 
Policy. No. 59. New York 1952. Pagina 5. 
3. Op dit punt, veranderingen in de voorraden 'Goederen Onderweg', wordt ook 
de aandacht gevestigd door United States Envelope. Deze maatschappij merkt op: 
'Not only have freight rates increased, but in many instances delivery time has been 
slowed; and the ability to make shipments according to the company's preferred 
time table has diminished. As a result, the company is forced to carry larger inven-
tories'. Zie: Conference Board Reports. `Techniques of plant location'. Studies in 
Business Policy. No. 61. New York 1953. Pagina 31. 
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uit de produktiekosten bestaan, heeft te betalen, zoals arbeidspresta-
tics, water, elektriciteit en gas. 

In de factoren welke de vestigingsplaats van bedrijven:beïnvloeden, 
werd door vroegere onderzoekers aan de arbeidskosten een grote plaats 
toegekend. Zo vormen in Webers 1  analyse de arbeidskosten een zelf-
standig onderdeel, die naast de transportkosten, de keuze van een 
vestigingsplaats bepalen. In eerste instantie elimineert Weber ver-
schillen in loonniveaus tussen de diverse vestigingsplaatsen en con-
cludeert dan, dat de vestigingsplaats dan gebonden zal zijn aan een 
punt waar de transportkosten minimaal zijn. Dit wil zeggen die geo-
grafische plaats, die resulteert in de laagste kosten van aanvoer plus 
afvoer. Weber betoogt dan verder, dat de ondernemer een bedrijf zal 
vestigen in een gebied met lage arbeidskosten, indien de besparing 
op loonkosten groter is dan de verhoging der transportkosten. Ver-
wijdering van een vestigingsplaats waar de transportkosten minimaal 
zijn, betekent een toeneming van de vrachtkosten. 

In zijn analyse hierover voert hij het begrip isodapaan in. Hier-
onder verstaat hij een lijn op een geografische kaart, die de punten 
verbindt welke ten opzichte van de vestigingsplaats met de laagste 
transportkosten, resulteert in een gelijke verhoging van de vrachtkosten 
per ton produkt. Om het punt met de laagste transportkosten kan men 
isodapanen tekenen voor hogere vrachtkosten van achtereenvolgens 
sf 1,—, sf 2,—, f,—  enzovoorts, per ton produkt. De onderlinge afstand 
tussen de isodapanen is afhankelijk van de hoogte der transport-
kosten. 

1. A. Weber, Industrielle Standortslehre. Grundriss der Sozialákononde, Buch VI. TUbin-
gen 1923. 
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Vervolgens gaat Weber na in hoeverre de arbeidskosten per ton 
produkt in het punt van de laagste transportkosten verschillen ten op-
zichte van andere punten, welke binnen de isodapanen liggen. Indien 
dit meer is dan het verschil in transportkosten per ton produkt dan 
gaat er een aantrekkingskracht uit naar de plaats met de lagere ar-
beidskosten. 

A = punt met de laagste transportkosten. 
ƒ i ,-,f 2,- en f,-  curven zijn, isodapanen, waarop de transport-
kosten per ton produkt respectievelijk j -  1,-, j-  2,- en f3,- hoger 
zijn. B = punt, waarop de loonkosten per ton produkt f3,50 lager 
zijn dan te A. Er gaat derhalve een aantrekkingskracht uit van 
punt B. 
Evenals bij vestigingsplaatsstudies dient men bij herstructurerings-
studies na te gaan, welke invloed loonverschillen in de diverse vesti-
gingen op mogelijke herallocaties van de produktie zullen hebben. 
Hierbij dient evenwel geen doorslaggevende betekenis te worden toe-
gekend aan vestigingsplaatsen met relatief lage lonen op een zeker 
tijdstip. 

Verschillen in de kostprijs per ton eindprodukt als gevolg van loon-
verschillen behoeven niet van blijvende aard te zijn. Weber heeft dit 
ook aangevoeld. In zijn analyse van de vestigingsplaatsfactoren 
merkt hij op, dat als gevolg van de toenemende mechanisatie de 
arbeidscoëfficiënt per eenheid gereed produkt zal verminderen. Hier-
door neemt, aldus Weber, de betekenis van plaatsen met lagere ar-
beidskosten af. Dit is één van de factoren, die tot voorzichtigheid 
maant om bestaande loonverschillen als blijvend te beschouwen. De 
inhoud váli. Webers opmerking is bovendien nog maar van beperkte 
betekenis. 

Men moet zich de vraag stellen, of de produktiviteit in de industriële 
sector sneller of langzamer zal stijgen dan in de sector der vervoer-
bedrijven. Met andere woorden zullen de produktiekosten ten op-
zichte van de transportkosten hoger of lager worden? 

Loonverschillen tussen de verschillende geografische gebieden kun-
nen zich onderling wijzigen. In diverse landen is de overheid zeer 
actief met een regionaal industrialiseringsbeleid. In gebieden met een 
arbeidsoverschot worden daartoe dikwijls industrieterreinen tegen aan-
trekkelijke voorwaarden ter beschikking gesteld; hiernaast worden 
soms andere faciliteiten gegeven om in deze gebieden de bestaande 
bedrijven tot kapitaalsuitgaven te stimuleren. Dit is veelal niet zonder 
succes gebleven. Doordat in deze gebieden de vraag naar arbeids-
krachten groter werd dan voorheen, ontstond een opwaartse druk 
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op het loonniveau. Het relatief lagere loonpeil verdween daardoor 
geheel of gedeeltelijk. 

0. Bakker geeft in zijn deel i van Bedrijfshuishoudkunde uitge-
breide tabellen van het gemiddeld uurinkomen van geschoolde man-
nelijke arbeiders van 21 jaar en ouder in de industriële bedrijven 
in 1938. 

Het verschil tussen Amsterdam en Eindhoven bijvoorbeeld was 
toen ruim 24%, hetgeen heden ten dage onbestaanbaar lijkt. Voor 
degenen, die zich met herstructurerings-vraagstukken bezighouden, 
is bestudering van de tabellen beslist de moeite waard. Interessant 
is ook de beschrijving van de betekenis van de factor arbeidskosten 
in de sigarenindustrie, waarvan wij gaarne het laatste gedeelte her-
halen: 

'Volgens het collectieve arbeidscontract in de sigaren-industrie van 
1920 waren er 5 plaatsklassen, waar de lonen zich verhielden als 
lto : 105 : too : 97 : 94. Amsterdam behoorde tot de te klasse, 
Eindhoven tot de 3e, een aantal plaatsen in de buurt van Eindhoven 
(Bladel, Eersel, Reusel) tot de 4e klasse. Het verschil Amsterdam—
Eindhoven was dus to% (van het loon in Eindhoven). Amsterdam—
Bladel, enz. zelfs 17% (van het loon in Bladel, enz.). Gezien voren-
genoemde cijfers moest dus de arbeidsoriëntering naar Noord-Brabant 
wel krachtig zijn. (In het looncontract, dat in 1939/40 gold, zijn de 
loonverschillen veel geringer; Amsterdam—Eindhoven—Bladel resp. 
tot, 100, 96, doch de verplaatsing uit Amsterdam heeft ondertussen 
al plaats gehad.)' 2  

Uit de vorenstaande alinea blijkt, dat een verplaatsing van een bedrijf 
mede heeft plaatsgevonden op grond van loonverschillen. Het was 
in dit geval een bedrijf uit de tabaksverwerkende industrie. 

Het voordeel van het lagere loonpeil in Noord-Brabant ten opzichte 
van het westen van Nederland was in nog geen zo jaar nagenoeg 
verdwenen. En daardoor ook het vestigingsplaatsvoordeel dat mede 
tot verplaatsing van het bedrijf heeft geleid. Uit dit voorbeeld blijkt 
reeds hoe gevaarlijk het is loonverschillen tussen diverse geografische 
gebieden in een land als permanent te beschouwen. 

Hetzelfde geldt voor de loonontwikkeling tussen de diverse landen. 
De nationale loonontwikkeling op langere termijn is in hoofdzaak 
een functie van de nationale produktiviteitsontwikkeling en de ver- 

1. 0. Bakker, Bedriffshuishoudkunde, Deel I. 's-Gravenhage 194o. Pagina's 227 tot en 
met 232. 
2. 0. Bakker, Bedrijfshuishoudkunde,  Deel I. 's-Gravenhage 194o. Pagina 235. 
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deling van het nationale inkomen tussen de factor arbeid en kapitaal. 
De produktiviteitsontwikkelingen in de diverse landen houden geen 
gelijke tred met elkaar. Ook wijzigingen in de verdeling van het na-
tionale inkomen lopen niet parallel. Daarom kunnen de verschillen 
in loonkosten tussen de landen aan wijzigingen onderhevig zijn. 

Dit brengt ons ertoe te stellen, dat het noodzakelijk is zich bij her-
structurerings-studies niet alleen te baseren op de op dat moment 
heersende loonvoeten in de bestaande vestigingen. Er dient ook te 
worden nagegaan in welke mate de uitkomsten van deze studies wij-
zigingen ondergaan, als in de vestigingen de loonvoet sneller stijgt 
dan in de gebieden waar een bepaalde produktie wordt weggeno-
men. Op deze wijze kwantificeert men als het ware het effect van 
wijzigingen in de lonen. Het spreekt vanzelf, dat dit alleen nodig is 
indien de loonkosten per ton produkt van voldoende belang zijn. 

In de theorieën over de keuze van de vestigingsplaats was de factor 
arbeidskosten van zeer grote betekenis. Inmiddels is na de Tweede 
Wereldoorlog de betekenis van de arbeidskosten bij de keuze van een 
vestigingsplaats aan belangrijkheid gaan verliezen, aangezien krach-
ten werkzaam zijn, die geografische loonverschillen binnen nationale 
grenzen verminderen. Als oorzaak hiervan kan worden genoemd de 
invoering van het wettelijk minimumloon in diverse landen. Hierbij 
komt de afsluiting van arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties voor bepaalde bedrijfstakken, waarbij geen of 
weinig onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende geogra-
fische gebieden. De ontwikkeling op dit gebied in de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika is aan de ontwikkeling in West-Europa vooraf-
gegaan. 

In de meeste 'case studies' gepubliceerd in `Techniques of plant 
location' in 1953 wordt gewezen op het afnemend belang van regionale 
loonverschillen 1•  In dit verband kan ook worden gewezen op het in 
1952 gepubliceerde rapport 'Trends in Industrial Location', waarin 
ondermeer wordt gezegd : 

`Wage rates are declining as a factor in the location of plants, co-
operating companies point out. Very few mention the item as in-
fluencing their choice of industrial sites. Minimum wage laws and the 
rise in wages in formerly low-wage areas have tended to equalize 
rates throughout the country. As a result, industry hasn't enough to 
gain to warrant moving from one area to another because of lower 
labor costs. On the other hand, the availability of a labor supply 

I. Conference Board Reports. `Techniques of plant location'. Studies in Business 
Policy. No. 61. New York 1953. 
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is growing in importance. And it is this factor that is attracting 
industry to many of the underdeveloped areas of the country. The 
presence of a large pool of labor has caused many companies to locate 
in areas which are largely agricultural' 1 •  

Ook in de Westeuropese landen is de factor 'beschikbaarheid van ar-
beidskrachten' in betekenis gaan toenemen. Aan deze factor dient bij 
herstructurerings-onderzoekingen (ook bij vestigingsplaatsstudies) een 
plaats te worden ingeruimd. Die geografische gebieden, waar ruime 
arbeidsreserves aanwezig zijn, hebben een belangrijk pluspunt boven 
de gebieden, waar het aanbod van arbeidskrachten schaars is. 

In het begin van deze paragraaf werd erop gewezen, dat de fabri-
cagekosten in de diverse vestigingsplaatsen mede worden bepaald door 
de prijzen die men heeft te betalen voor bijvoorbeeld arbeidsprestaties, 
water, elektriciteit en gas. Het is voor herstructurerings-onderzoekin-
gen van belang vooraf na te gaan, welke de voornaamste kostensoorten 
in de produktiekosten zijn. Voor elk van deze belangrijke kostensoor-
ten dient te worden onderzocht of prijsverschillen hierin tussen de 
diverse vestigingsplaatsen een meer permanent of een meer tijdelijk 
karakter hebben. Mocht blijken dat de onderzochte prijsverschillen 
van meer tijdelijke aard zijn, dan dienen de concentratie- en speciali-
satiecalculaties tevens te worden uitgevoerd na eliminering van deze 
prijsverschillen. Op deze wijze kwantificeert men het effect van deze 
prijsverschillen in concentratie- en specialisatiecalculaties. 

Nog een enkele opmerking over de factor beschikbaarheid. Zoeven 
is gesteld, dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten naast de prijs 
voor de factor arbeid van belang is. Dit is eveneens het geval voor 
water. Water voor industrieel gebruik wordt steeds schaarser door de 
voortschrijdende industrialisatie. Voor diverse steden wordt het steeds 
moeilijker leidingwater in voldoende hoeveelheden aan de industrieën 
beschikbaar te stellen. Ook welwater wordt in gebieden met een grote 
industriedichtheid steeds schaarser. De betrokken bronnen moeten 
veelal op steeds grotere diepte worden aangeboord en gezien de toe-
nemende zuigkracht naar welwater van omringende fabrieken zijn 
de aangeboorde bronnen sneller dan voorheen uitgeput. In studies 
over de hergroepering van de produktie binnen een concern is de 
beschikbaarheid van water voor de fabrieken die aan leiding- en/of 
welwater een grote behoefte hebben een factor van toenemend belang. 

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de afvoer van industriewater. 
De lozing van industriewater roept — in verband met de waterver- 

1. Conference Board Reports. 'Trends in industrial location'. Studies in Business 
Polky. No. 59. New York 1952. Pagina 9. 



40 
	

FACTOREN IN HET ONDERZOEK 

vuiling — grote problemen op. De overheid voert daarom steeds meer 
restricties in op de lozing van afvalwater door industrieën. Tevens 
worden waterzuiveringsinstallaties opgericht, waar industrieën forse 
bedragen aan moeten spenderen. Om deze redenen verdienen de 
factoren 'beschikbaarheid van water' en 'afvoer van water' bij con-
centratie en specialisatie afzonderlijk de aandacht. 

2.5. WIJZIGINGEN IN DE AFZETVERHOUDINGEN 

Bij een onderzoek naar een doelmatige herverdeling der produktie 
over de diverse vestigingen is de afzetontwikkeling een belangrijk 
uitgangspunt. Immers veranderingen in de structuur van de afzet 
(niveau en geografische spreiding van de afzet) leiden tot afwijkende 
transportkosten, die het herstructurerings-resultaat zowel gunstiger 
als ongunstiger kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de invloed die 
deze afzetveranderingen op de produktiekosten kunnen hebben. Con-
centratie- en specialisatiebeslissingen worden in beginsel voor een 
onbepaalde periode genomen. Veranderingen in de structuur van 
de afzet mogen er niet toe leiden, dat de gekozen concentratie- en 
afzetvorm achteraf ongunstig is, voor zover ze althans te voorzien 
zijn. 

Studies over de hergroepering van de produktie kunnen alleen tot 
een goed einde worden gebracht, indien er prognoses zijn over de 
ontwikkeling van de structuur van de afzet op korte, middellange en 
lange termijn. 

2.5. 1 . Begroting van de afzet 

Het vertrekpunt voor de afzetbegroting dient te liggen bij het tijdstip, 
waarop een herverdeling van de produktie over de diverse vestigingen 
kan worden doorgevoerd. Schat men dat studies over de herstructu-
rering van de produktie 2 jaar zullen vergen, dan dient het vertrekpunt 
voor de begroting van de afzet te liggen na die 2 jaar. Immers de 
omzetschattingen voor die eerstkomende 2 jaar zijn in die situatie 
irrelevant. Een periode korter dan 2 jaar lijkt ons niet zo licht in 
aanmerking te komen, vooral niet, indien het onderzoek slaat op tal 
van vestigingen waar men diverse produkten fabriceert. Een aanwij-
zing dat dergelijke studies veel tijd kunnen vergen, is te vinden in de 
Conference Board Reports. Hierin wordt opgemerkt dat in de praktijk 
bij verschillende ondernemingen een vestigingsplaatsstudie voor één 
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nieuw bedrijf binnen een bestaande onderneming van 2 of 3 maanden 
tot jaren kan vergen 1 . 

Met een afzetbegroting op korte termijn bedoelen wij een schatting 
van de omzet na 2 â 3 jaar. Bij een afzetbegroting op middellange ter-
mijn denken wij aan een periode van ongeveer 5 jaar en voor de lange 
termijnbegroting Ic) jaar of langer. Voor de lange termijnbegroting 
is een grotere tijdsperiode dan zo jaar natuurlijk beter, maar degenen, 
die in de praktijk te maken hebben met planning weten hoe moeilijk 
het is verantwoorde schattingen te maken op langere termijn. 

Afzetbegroting op korte termijn 
Voor de omzetbegroting op korte termijn kan men in eerste instantie 
uitgaan van de huidige omzet in de diverse gebieden; hierop voort-
bouwend kan via marktanalyse worden nagegaan hoe de omzet over 
2 á 3 jaar zal zijn. Voor de techniek van marktanalyse verwijzen wij 
naar Verdoorn 2 . 

Veel ondernemingen hebben reeds een afzetbegroting op korte ter-
mijn tot hun beschikking. Het is dan voor de hand liggend deze ge-
gevens bij herstructurerings-studies te gebruiken. Dit kan onjuist zijn. 
De afzet van de verschillende soorten produkten kan door knelpunten 
in de beschikbare technische outillage zijn beïnvloed 3 . Het onder-
zoek naar de herstructurering van de produktie heeft als doel een 
optimale verdeling van de produktie, onder aanpassing van de pro-
duktiecapaciteit, over de vestigingsplaatsen van de onderneming. Aan-
passing van de produktiecapaciteit impliceert de opheffing van knel-
punten in de technische outillage. Met andere woorden de afzetbegro-
tineop korte termijn — als instrument voor het concentratie- en specia- 

1. Conference Board Reports. `Techniques of plant location'. Studies in Business 
Polig,. No. 61. New York 1953. Pagina 4. Uit de gepubliceerde 'case studies' in dit 
rapport blijken de begrotingen over de ontwikkeling van de afzet bij de meeste 
ondernemingen een vooraanstaande plaats in te nemen. American Can Company 
gaat daarbij zelfs zover bij hun afnemers te informeren naar hun behoefte aan ver-
pakkingsmateriaal op korte en lange termijn. Overigens komt hierbij niet naar voren, 
hoe men de afzetontwikkeling heeft begroot, met name niet welke periodes men in 
acht heeft genomen. (Zie pagina's 12 en 13 van het vorenstaande rapport.) 
2. P. J. Verdoorn, Grondslagen en techniek van de marktanalyse. Leiden 195o. 
3. Aan dit aspect wordt in recente publikaties veel aandacht besteed. Zie hiertoe: 
a. R. Burgert, 'Enkele opmerkingen over de geschiedenis van 'direct costing' (D.C.) 
en over een dualistische en niet-opportunistische variant daarvan'. Verschenen in 
Tot de orde geroepen. Deventer 1967. b. Th. J. van Dijk, 'Bedrijfseconomie en onder-
nemersbeslissingen'. Verschenen in Tot de orde geroepen. Deventer 1967. c. H. 0. 
Goldschrnidt, 'De optimale produktieomvang'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. 
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lisatie-onderzoek — dient te worden opgebouwd vanuit de veronder-
stelling, dat de produktiecapaciteit toereikend is. 

Afzetbegroting op middellange termijn 
Er zijn ondernemingen, die afzetplannen voor de eerstkomende s jaar 
tot hun beschikking hebben 1 . Deze begroting kan men meestal ge-
bruiken voor de verwachte ontwikkeling van de omzet op middellange 
termijn, aangezien de hieraan ten grondslag liggende afzetplannen 
veelal niet beïnvloed zijn door knelpunten in de beschikbare produktie-
capaciteit. Immers de investeringspolitiek in de ondernemingen is erop 
gericht de resultaten te verbeteren door knelpunten op te heffen. Voor 
zover geen afzetbegroting op middellange termijn ter beschikking 
staat, dient een dergelijke begroting te worden opgesteld. Voor de 
techniek een dergelijke begroting op te stellen, verwijzen wij naar 
Verdoorn 2 . 

Een praktische uitwerking met modellen wordt gegeven, door Schat-
tinga in jaargang 33 van het 'Tijdschrift voor efficiëntie en documen-
tatie' 3 . 

Afzetbegroting op lange termijn 
Grotere concerns verrichten regelmatig onderzoekingen over markt-
ontwikkelingen en wijzigingen in verbruiksgewoonten. Deze onder-
zoekingen passen in het kader van hun algemene ondernemings-
strategie. Het hierbij behorende afzetplan op lange termijn kan voor 
herstructurerings-studies worden gebruikt. Dit afzetplan heeft als 
grondslag het marktaandeel, dat men op lange termijn in verschil-
lende gebieden wil handhaven of bereiken. Men heeft voor dit afzet-
onderzoek na te gaan of er nog gebieden zijn, welke nog niet tot de 
verkoopactiviteiten behoren en daarbij overwegen of in die gebieden 
in de toekomst rendabele afzetmogelijkheden zullen zijn. Ook het 
spiegelbeeld verdient een onderzoek. In die gebieden, waar men een 
groot marktaandeel heeft, dient men zich af te vragen, of dit te danken 
is aan een minder actief beleid van de concurrenten en daarom wel-
licht in de toekomst gedeeltelijk verloren kan gaan. Centraal staat 
hier het uitstippelen van de gewenste aandelen in de zich wijzigende 

i. W. Schattinga, 'Planning als instrument voor de bedrijfsleiding'. Tijdschrift voor 
efficiëntie en documentatie, Jaargang 33, Nummer 13. Pagina 708. 
2. P. J. Verdoorn, Grondslagen en techniek van de marktanalyse. Leiden g5o. 
3. W. Schattinga, 'Planning als instrument voor de bedrijfsleiding'. Tijdschrift voor 
efficiëntie en documentatie. Jaargang 33, Nummer 13, Pagina 708. 
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markten, om het voortbestaan en de groei van de onderneming op 
rendabele wijze mogelijk te maken 1 . 

Met behulp van de afzetbegroting kan men nagaan of de uitkom-
sten van de korte termijn berekeningen tot andere concentratie- en 
specialisatieresultaten zullen leiden dan de middellange- en lange-ter-
mijnberekeningen. Tevens wordt hierdoor een inzicht verkregen in 
hoever wijzigingen in de omzetbegrotingen tot andere uitkomsten 
leiden. Op de techniek van deze berekeningen wordt in het volgende 
hoofdstuk nader ingegaan. 

2.5.2. De mogelijkheden tot standaardisatie 

De te plukken vruchten van concentratie en specialisatie zijn groter, 
naarmate de produktiekosten per eenheid produkt sterker dalen door 
schaalvergroting. De voordelen van schaalvergroting kunnen in be-
langrijke mate worden uitgebuit door na te gaan in welke mate 
standaardisatie in het assortiment kan worden doorgevoerd. 

Wanneer wordt gesproken over standaardisatie in het assortiment, 
dan wordt daarmede bedoeld een vermindering van het aantal va-
riëteiten van eenzelfde grondtype produkt. Bij variëteiten gaat het 
om verschillen in smaak, kleur, geur, maat, model, verpakking, enzo-
voorts. Verdoorn 2  onderscheidt bij de variëteiten van eenzelfde 
grondtype verticale en horizontale differentiatie. Van horizontale 
differentiatie is sprake indien de desbetreffende artikelen onderling 
verschillen, maar toch even goed zijn. Van verticale differentiatie 
is daarentegen sprake indien de betrokken artikelen niet even goed 
zijn. In dit laatste geval ziet men veelal een staffeling van het assorti-
ment naar de prijs. 

De variëteiten, die de individuele bedrijven van een concern maken, 
vertonen dikwijls tal van afwijkingen. Voor een deel vloeit dit voort 
uit het feit dat door fusie ondernemingen zijn samengegaan, die voor-
heen soortgelijke grondtypen van produkten op de markt brachten, 
maar onderling afwijkende variëteiten. Voor een ander deel vloeit dit 
voort uit het feit dat de bedrijven van een onderneming elk in ver-
schillende landen opereren en daarom per bedrijf een afwijkende 
marketing mix gebruiken. Onder marketing mix wordt verstaan een 
combinatie van instrumenten welke aan het verkoopbeleid ten grond- 

1. C. Zwagerman, 'Selectie, timing en financiering van nieuwe produkten'. Ook 
hierin wordt erop gewezen, dat begrotingen op langere termijn (bijvoorbeeld 5-10 
'aar) een deel zijn van de strategie, die ten doel heeft voortbestaan en groei te ver-
zekeren. Maandblad voor bedrijfsadministratie en organisatie. 69e jaargang. Pagina 19. 
2. P. J. Verdoorn, Het commerciële beleid bij verkoop en inkoop. Leiden 1964. Pagina 466. 
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slag moeten liggen 1•  Deze instrumenten noemt men wel de drie p's, 
namelijk het prijsbeleid, het produktbeleid en het promotiebeleid. 
(Bij deze indeling wordt de keuze van de afzetkanalen wel onder het 
promotiebeleid gerangschikt.) De mate waarin standaardisatie in het 
assortiment kan worden doorgevoerd, hangt samen met het produkt-
beleid. 

Verdoorn merkt in dit verband op: 'Gezien de reeds genoemde 
onderlinge vervangbaarheid der instrumenten, is het echter niet bij 
voorbaat zo, dat bij de gestelde overige doeleinden slechts één en niet 
meer dan één marketing mix kan leiden tot de hoogst bereikbare winst. 
Het is n.l. niet uitgesloten, dat een gehele groep van oplossingen voor 
de Y's (met Y's bedoelt Verdoorn de instrumenten van de marketing 
mix) tot een gelijkwaardig en tegelijkertijd optimaal resultaat leiden. 
Omgekeerd staat wel vast, dat van combinatie tot combinatie zeer 
grote verschillen kunnen optreden in het netto-resultaat' 2• 

Steunend op de uitspraak van Verdoorn (een gelijkwaardig opti-
maal resultaat kan worden bereikt door een andere combinatie in de 
marketing mix) kan men stellen, dat een zekere mate van standaardi-
satie in beginsel mogelijk is. 

Maar ook als er voor een onderneming maar één optimale marketing 
mix bereikbaar is, dan wil dit nog niet zeggen, dat bij herstructurering 
der produktie deze optimale marketing mix ongewijzigd blijft. Immers, 
zoals reeds opgemerkt, kunnen bij concentratie en specialisatie de 
voordelen van schaalvergroting beter worden uitgebuit naarmate 
standaardisatie verder wordt doorgevoerd. Standaardisatie nu, brengt 
een verschuiving teweeg in de optimale marketing mix; de hieraan 
verbonden nadelen kunnen door verlaging van verkoopprijzen of 
hogere kosten voor verkoopbevordering worden geneutraliseerd. Deze 
nadelige invloed van daling der opbrengstprijzen door prijsverlaging 
en/of hogere uitgaven voor verkoopbevordering, kan geringer zijn dan 
de kostenbesparing die door herstructurering van de produktie moge-
lijk is. 

Het team, dat met herstructurerings-onderzoekingen is belast, dient 
derhalve de mogelijkheid tot standaardisatie te onderzoeken. Vanzelf-
sprekend dienen daarbij verkoopdeskundigen te worden ingeschakeld. 
Het behoeft nauwelijks vermelding, dat hierbij de uiteindelijke keuze 
van de samenstelling van het aantal variëteiten de nodige flexibiliteit 
moet bezitten om toekomstige wijzigingen in concurrentieverhoudin-
gen te kunnen opvangen. Een volledige uitwerking van deze proble- 
i. Verdoorn wijst erop dat de term 'marketing mix' is geïntroduceerd door N. H. 
Borden in zijn werk Advertising; Text and cases. Chicago: Irwin 1950. Pagina 164-5. 
2. P. J. Verdoorn, Het commerciële beleid bij verkoop en inkoop. Leiden 1964. Pagina 11. 
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matiek kan in het kader van onze studie niet worden gegeven, aan-
gezien dit een afzonderlijk onderwerp is. In het kader van onze studie 
is het voldoende aan te geven, dat de mogelijkheid tot standaardisatie 
een van de hoofdlijnen van het onderzoek naar herstructurering van 
de produktie is. 

2.6. RENTABILITEIT, INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 

Als doelstelling van het onderzoek naar de herstructurering van de 
produktie is gekozen maximalisatie van de winst boven de alternatieve 
vermogenskosten 1 •  

Daarom is een onderzoek nodig of de verwachte resultaten van her-
structurering van de produktie voldoen aan deze doelstelling. De as-
pecten aan dit onderzoek verbonden, worden nu belicht. 

2.6. 1 . Rentabiliteit voor en na herstructurering van de produktie 
De rentabiliteit van de bedrijven of produktie-processen, die men wil 
samenvoegen, dient na herstructurering gelijk of hoger te worden dan 
de alternatieve vermogenskosten. Het gelijk of hoger worden dan de 
minimale rentabiliteit spreekt voor zichzelf. Een rentabiliteit van 2% 
toenemend tot 3% van een bepaald concentratie- of specialisatie-
project is geen aantrekkelijke propositie als de alternatieve vermogens-
kosten bijvoorbeeld 6% bedragen. Men kan de investeringen in duur-
zame produktiemiddelen voor een dergelijke samensmelting betitelen 
als het gooien van goed geld naar kwaad geld. Het opstellen van een 
liquidatieplan is in deze situatie meer adequaat. In Schema IV is de 
rentabiliteit van de bedrijven van een onderneming voor en na her-
structurering der produktie op eenvoudige wijze weergegeven. 

2.6.2. Investeringen en mate van winstgevendheid 
Aan de eis, de berekening van de rentabiliteit voor en na herstruc-
turering van de produktie, is voldaan. Nu dient aansluitend de renta-
biliteit op de investeringsuitgaven te worden nagegaan. De investe-
ringsuitgaven zijn niet het verschil tussen het vastgelegde vermogen 
vóór en ná. uitvoering van de herstructurering. De overheveling van 
de produktie van bedrijf B naar bedrijf A kan bij bedrijf A verbou-
wingen nodig maken, teneinde na de herstructurering een rationele 

i. Zie: Paragraaf 1.3. 
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Schema IV. Rentabiliteit van de bedrijven A en B voor en na herstruc-
turering der produktie 

Situatie Situatie Situatie Situatie 
te A te B te A en B te A 

voor her- voor her- voor her- na her- 
struc- struc- struc- struc- 

turering turering turering turering 

Bedrijfsgrootte 12.000 ton 6.000 ton 18.000 ton 18.000 ton 
Vastgelegd vermogen 

in guldens 11.500.000 6.500.000 18.000.000 18.000.000 
Winst na belasting 

in guldens 805.000 390.000 1.195.000 1.260.000 
Rentabiliteit na belas-

tingen 7% 6% 6.5% 7% 

produktiestroom te handhaven. In Schema IV bijvoorbeeld neemt 
de winst na belastingen toe met (ft.260.000 minus f 1.195.000) 
ƒ65.000. De contante waarde van deze winststijging — indien de 
alternatieve vermogenskosten op 6% worden gesteld — is f 1.083.000. 
De verbouwingskosten kunnen echter veel groter zijn, zodat het be-
trokken herstructureringsproject niet aan de doelstelling voldoet. 
Daarom is bij herstructurering van de produktie een berekening van 
de mate van winstgevendheid op de investeringsuitgaven nodig en wel 
om de volgende redenen: 
a. het kunnen nagaan of de minimaal verlangde rentabiliteit op in-

vesteringsuitgaven wordt bereikt. 
b. het kunnen beoordelen van de marge ter opvanging van risico's. 

Indien een project een rentabiliteit oplevert van i o% en de alter-
natieve vermogenskosten zijn 6%, dan is er een marge van 4%. 

c. het kunnen maken van een keuze uit twee of meer elkaar uitslui-
tende projecten. Kiest men voor het ene project, dan vallen hier-
mede de overige alternatieven af. 

d. het kunnen kiezen uit meerdere rendabele projecten, indien de be-
schikbare middelen beperkt zijn. 

e. het kunnen nagaan of de beginperiode van rendabele projecten 
met een onbepaalde levensduur — dit zijn in beginsel concentratie-
en specialisatieprojecten — ook de minimaal verlangde rentabili-
teit oplevert. 

De methode van de interne rentevoet is — zoals wij nog zullen aan- 
tonen — als rekentechniek zeer geschikt om rentabiliteitsberekeningen 
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uit te voeren, die aan vorenstaande vijf punten voldoen. Deze methode 
heeft voorstanders, maar ook veel tegenstanders. In beschouwingen 
hierover komt een gemis aan het flexibel kunnen toepassen van de 
rekentechniek behorend bij de interne rentevoet, tot uitdrukking. Het 
is daarom nodig nader aan te geven hoe deze rekentechniek dient te 
worden toegepast. 

A. De begrippen investering, desinvestering en interne rentevoet 
Vooraf willen wij de begrippen investering, desinvestering en interne 
rentevoet omschrijven en toelichten. Hierbij ontbreekt het bij de be-
schouwingen over investeringsselectie, met als gevolg een te mecha-
nische toepassing van de rekentechniek bij de berekening van de 
interne rentevoet ter bepaling van de winstgevendheid van investe-
ringsprojecten. De inhoud van de begrippen investering en desinves-
tering hebben wij ontleend aan Koopmans 1, die met behulp van 
deze begrippen en consolidatie van micro-huishoudingen tot een 
macro-huishouding aantoonde, dat sparen gelijk is aan investeren. 
Wel hebben wij enige nadere preciseringen aangebracht voor de toe-
passing van de methode van de interne rentevoet. 

Wij omschrijven het begrip investering als volgt: 
Onder investering wordt verstaan het beslag op vermogen 
voor de verkrijging van goederen en diensten ten behoeve 
van een bepaald project. 

Onder goederen vallen ook alle liquiditeiten. Onder beslag op ver-
mogen dient tevens — indien relevant — te worden begrepen de ver-
groting van de hoeveelheid liquiditeiten door de onderneming om 
een bepaald project ter hand te kunnen nemen. Immers, dan vindt 
reeds in dit stadium vermogensvastlegging voor een investeringspro-
ject plaats. Dit is de reden dat is gesproken van 'beslag op vermogen' 
en niet van 'besteden van vermogen'. Waardeveranderingen dienen in 
het kader van het vorenstaande als mutaties in de vermogensvast-
legging te worden gezien. Aangezien waardeveranderingen geen kas-
beweging inhouden, geven wij er in navolging van Koopmans de 
voorkeur aan deze te betitelen met quasi-investeringen en quasi-
desinvesteringen 2 . 

In aansluiting aan vorenstaande definitie wordt het begrip des-
investering als volgt omschreven: 

t. J. G. Koopmans, De budgetvergelijking als verbindingsschakel tussen micro- en macro-
economie. Haarlem 1955. 
2. Zie: N. L. Ruizendaal, 'Prijswijzigingen en Investeringsselectie'. Maandblad voor 
Accountancy en Bedrijfseconomie. Juni 1966. 
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Onder desinvestering wordt verstaan het vrijkomen van ver-
mogen door de verkoop van goederen en diensten, na aftrek 
van het element winst. 

Wij beschouwen vermogen als te zijn vrijgekomen indien: 
a. het niet meer aan een project gebonden is. Dit zal nader worden 

toegelicht bij de bespreking van de niet conventionele investerings-
projecten; en 

b. winst en wat beschikbaar is gekomen voor amortisatie uit de onder-
neming afvloeit of voor nieuwe investeringen wordt aangewend. 

De interne rentevoet wordt als volgt omschreven: 
De interne rentevoet is een percentage, dat de winstgevend-
heid over het gemiddeld vermogensbeslag van een investe-
ringsproject gedurende zijn levensduur tot uitdrukking 
brengt. 

Uit verdere uiteenzettingen zal blijken, dat dit vermogensbeslag tij-
delijk negatief kan zijn. 

B. Rentabiliteit van een conventioneel investeringsproject 
Voor een stapsgewijze opbouw van het betoog beperken wij ons in 
eerste instantie tot de conventionele investeringsprojecten met een 
bepaalde levensduur. In navolging van Bierman en Smidt 1  worden 
conventionele investeringsprojecten gedefinieerd als die projecten 
waarbij één of meer kasuitgaven (ofwel beslag op vermogen) worden 
gevolgd door een periode met kasontvangsten. In symbolen kan de 
methode van de interne rentevoet voor een eenvoudig conventioneel 
project worden geschreven als: 

Ai 	A2 	 A. I = ± • • • ± 	 (1 + i) 	(1 + i) 2 	(1 ± i)n 

waarbij : 

= investeringsbedrag 
A n = netto-opbrengsten in de jaren  i  tot en met n 

= interne rentevoet 
n 	= levensduur van het investeringsproject 

Tegen de methode van de interne rentevoet wordt dikwijls het bezwaar 
geuit dat de winstgevendheid van een project op arbitraire wijze af- 
hankelijk wordt gesteld van de winstgevendheid van andere projecten. 

t. H. Bierman Jr. en S. Smidt, The Capital Budgeting Decision. New York 1964. 
Pagina 5. 
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Nu eens wordt dit centraal als een nadeel gesteld, zoals bij Solomon 1, 
dan weer in een voetnoot, zoals bij Bierman en Smidt 2 . Soms wor-
den de pro's en contra's van deze stelling in gespierde taal geformu-
leerd om het betoog kracht bij te zetten. Ter illustratie twee citaten. 
Alfred zegt: 'The calculation of the solution rate of interest implies 
that funds realised throughout the life of the project should be re-
invested at the solution rate. This is nonsense' 3 . Kruisinga merkt bij 
de bespreking van de interne rentevoet op dat eens is gezegd: 'When 
you use rate of return, you accelerate your income until you see blue 
in the face and finally drop dead' 4 . 

De rentabiliteitsberekening van investeringsprojecten volgens de 
interne rentevoet dient men te zien als een annuïteitenberekening (al 
dan niet regelmatig), bestaande uit een bedrag voor amortisatie en 
een winstbedrag. Bij ons verdere betoog beperken wij ons – voor zover 
het conventionele investeringsprojecten betreft – tot de gelijkblijvende 
annuïteit, omdat het betoog hierdoor helderder kan worden gehouden. 

De gelijkblijvende annuïteit kan als volgt uit een formule voor de 
interne rentevoet worden afgeleid: 

A 	A 	 A  
1=(1 

	• • • -i- 
(1 + i) 	(1 + i) 2 	 (1 +i) 

De som van deze reeks kan met behulp van de formule 

1 — rn 
s=a 	  , 

— r 

worden berekend, waarbij: 

s = som van de termen van de meetkundige reeks; derhalve s = 1 

A 
a = eerste term van de reeks a — 	 (1 ± i) 

1 
r = reden tussen de termen r — 	 

	

(1 	i) 

t. E. Solomon, The Theory of Financial Management. New York 1964. 
2. H. Bierman Jr. en S. Smidt, The Capital Budgeting Decision. New York 1964. 
Pagina 39, Voetnoot 3. 
3. A. M. Alfred, Discounted Cash Flow and Corporate Planning. Woolwich Economie 
Papers. London 1964. Pagina ir en 12. 
4. H. J. Kruisinga, 'Selectie en prioriteitenbepaling van investeringsprojecten'. 
Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie. 1962. Pagina 382. 
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Men kan nu schrijven: 

1 A 	 (1 +  
1= 	 X (1 + i) 	 1  

1 
(1 + i) 

Na herleiding krijgt men: 

/(1 i)n 	x i  A = 	 (annuïteitenformule) (1 + i)n — 1 

Met een voorbeeld lichten wij de zojuist besproken annuïteit nader 
toe. Hiertoe wordt verondersteld dat een investeringsproject met een 
levensduur van tien jaar f 614.46o vergt. De ingaande kasstroom na 
belastingen en complementaire kosten, maar voor afschrijvingen, is 

ioo.000 per jaar 1. Derhalve: 

	

100.000 	100.000 	100.000 614.460 =  	 • • • 

	

(1 + i) 	(1 + i) 2 	(1 	+ ijl() 

i = 10% 

Tabel i laat zien hoe deze annuïteit kan worden gesplitst in de com- 
ponent rentabiliteit en de component beschikbaar voor amortisatie. 

Nu dient nog te worden nagegaan of aan de definitie van het begrip 
desinvestering is voldaan, derhalve in hoeverre de liquiditeitspositie 
van de onderneming is beïnvloed. Het liquiditeitsbegrip wordt hier-
bij in navolging van Meij gedefinieerd als let evenwicht tussen de 
door het produktieproces bepaalde uitzettingen en contracties van 
het daarin opgesloten vermogen, en de door opnamemogelijkheid en 
terugbetalingsverplichting bepaalde veranderingen in het beschikbaar 
gestelde vermogen' 2 . In het geval van een teveel aan vermogen spreekt 
Meij van overliquiditeit. 

Wij komen hiermede aan de kern van het eerste deel van ons betoog. 
De methode van de interne rentevoet geeft een te gunstig beeld van de 
rentabiliteit van een conventioneel investeringsproject, indien entame-
ring van dit project ertoe leidt dat een overliquiditeit ontstaat en hier-
mede geen rekening zou worden gehouden bij de berekening van de 

I. Eenvoudigheidshalve wordt verondersteld dat de ingaande kasstroom steeds aan 
het einde van het jaar plaatsvindt en de investering aan het begin van het jaar. 
Ditzelfde voorbeeld – iets meer in details – is ook gegeven in ons artikel 'Prijs-
wijzigingen en investeringsselectie'. Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie. 
Juni 1966. 
2. J.  L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Pagina 30. 

1 
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Tabel i. Bedrag der investering f614.460; ingaande kasstroom na 
belastingen f ioo.000 per jaar. 

Jaar 

0 

I ngaande 
kasstroom 
aan het 
eind van 
elk jaar 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 

begin van 
elk jaar 

614.460 

Renta- 
biliteit 
10% 

Beschik- 
baar 
voor 

amorti- 
satie 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 

eind van 
elk jaar 

1 100.000 614.460 61.446 38.554 575.906 
2 100.000 575.906 57.591 42.409 533.497 
3 100.000 533.497 53.350 46.650 486.847 
4 ' 	100.000 486.847 48.685 51.315 435.532 
5 100.000 435.532 43.553 56.447 379.085 
6 100.000 379.085 37.909 62.091 316.994 
7 100.000 316.994 31.699 68.301 248.693 
8 100.000 248.693 24.869 75.131 173.562 
9 100.000 173.562 17.356 82.644 90.918 

10 100.000 90.918 9.092 90.908 10* 

Totaal 1.000.000 3.855.494 385.550 614.450 3.241.034 

*f 10 vloeit voort uit afrondingen. 

interne rentevoet. Dit laatste impliceert dat de methode van de interne 
rentevoet te mechanisch wordt toegepast. 

Tevens houdt dit in dat het begrip desinvestering - zoals door ons 
gedefinieerd - niet juist wordt toegepast. Immers in onze definitie 
is slechts sprake van desinvestering, indien ondermeer de winst en 
wat beschikbaar is gekomen voor amortisatie, uit de onderneming 
afvloeit of voor verdere investeringen wordt aangewend. En hiervan 
is geen sprake voor zover een investeringsproject een situatie van 
overliquiditeit doet ontstaan (of de overliquiditeit vergroot). 

Nu is het voordeel van de methode van de interne rentevoet dat 
deze zich er juist zo goed voor leent de rentabiliteit van een investe-
ringsproject te calculeren, rekening houdend met het ontstaan (of de 
vergroting) van een overliquiditeit. Hiertoe dient het teveel aan ver-
mogen - veroorzaakt door dit project - als vermogensbeslag te wor-
den meegeteld. 

Ter illustratie wordt aangenomen dat alle voor amortisatie beschik-
baar komende bedragen in Tabel  1  een overliquiditeit veroorzaken. 
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Men krijgt dan de volgende interne rentevoetberekening 1 : 
38.554 	42.409 	 90.908  

	

614.460  	 ± • • • ± (1 + i) 	(1 + i) 2 	(1 ± 

100.000 	100.000 	614.460 
-f- • • • 	. 	. (1 -I- 	-I-  i) 	(1 ± t)io 	(1 ± t)io 

i = 6% 
Beschouwingen over de wijze waarop dit bij andere methoden voor 
rentabiliteitsberekeningen zou moeten gebeuren, vallen buiten het 
kader van deze studie. Wij beperken ons immers tot de methode van 
de interne rentevoet. Wij willen nu reeds opmerken dat het een mis-
verstand is aan te nemen dat de methode van de interne rentevoet 
ervan uitgaat dat de winstgevendheid van een project op een arbi-
traire wijze afhankelijk wordt verondersteld van de winstgevendheid 
van toekomstige projecten; dit althans, voor zover men spreekt over de 
berekening van de rentabiliteit van conventionele investeringspro-
jecten. 

C. Rentabiliteit van een niet conventioneel investeringsproject 
De niet conventionele investeringsprojecten kunnen worden gede-
finieerd als die projecten waarbij een of meer kasuitgaven — ofwel 
beslag op vermogen — worden onderbroken of voorafgegaan door een 
of meer periodes met kasontvangsten. 

In het kader van onze definities kan bij niet conventionele investe-
ringsprojecten het vastgelegde vermogen korte of langere tijd gedu-
rende de levensduur van het project een negatief bedrag (overschot) 
vertonen. Indien de methode van de interne rentevoet mechanisch 
wordt toegepast, wordt ten aanzien van het negatieve vermogensbeslag 
verondersteld dat het evenveel rente oplevert als de uitkomst van de 
betrokken rentabiliteitscalculatie voor dit project. Een voorbeeld ter 
illustratie. 

Voor dit voorbeeld wordt verondersteld dat een investeringsproject 
336.800 vergt voor de aanschaffing van vaste activa. De ingaande 

kasstroom levert f70.000 na belastingen per jaar op. Aan het einde 
van de levensduur van het project, namelijk na tien jaar, dient 

242.000 te worden betaald voor het in de oorspronkelijke toestand 
brengen van het desbetreffende terrein. De formule hiervoor luidt. 

242.000 	70.000 	70.000 	 70.000  

	

336.800 	 • • • (1 + i)io = (1 + 
j_ 

 (1 + i)2 + 	+ (1 +i)'° 

i. Om deze berekening eenvoudig te houden, is verondersteld dat geen opbrengst 
op de overtollige liquide middelen wordt verkregen. 
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Laat men buiten beschouwing dat het hier een niet conventioneel 
investeringsproject betreft, dan zou de factor i 10% zijn. Het voren-
staande zou dan op de volgende wijze in de componenten rentabili-
teit en amortisatie kunnen worden gesplitst (zie Tabel 2) : 

Tabel 2. Bedrag der investering f336.800. Ingaande kasstroom 
f" 70.000 per jaar. Ontruimingskosten aan het einde van het tiende 
jaar f242.000. 

Jaar 

0 

Ingaande 
kasstroom 
aan het 
eind van 
elk jaar 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 

begin van 
elk jaar 

336.800 

Renta- 
biliteit 

10% . 

Beschik- 
baar 
voor 

amorti- 
satie 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 
eind van 
elk jaar 

1 70.000 336.800 33.680 36.320 300.480 
2 70.000 300.480 30.048 39.952 260.528 
3 70.000 260.528 26.053 43.947 216.581 
4 70.000 216.581 21.658 48.342 168.239 
5 70.000 168.239 16.824 53.176 115.063 
6 70.000 115.063 11.506 58.494 56.569 
7 70.000 56.569 5.657 64.343 7.774 
8 70.000 7.774 777 70.777 78.551 
9 70.000 78.551 7.855 77.855 156.406 

10 (172.000) 156.406 15.641 (156.359) 47* 

Totaal 458.000 1.696.991 169.699 336.847 1.360.191 

* f47 vloeit voornamelijk voort uit afrondingen van het rentabiliteitspercentage. 

Uit Tabel 2 blijkt dat het vastgelegde vermogen tijdelijk een negatief 
saldo vertoont, namelijk vanaf het zevende jaar. Er is derhalve sprake 
van een tijdelijke negatief vermogensbeslag (tijdelijk vermogensover-
schot voor zover het dit project betreft; voor de onderneming als ge-
heel behoeft dit niet het geval te zijn). Dit tijdelijk vermogensoverschot 
is nog aan het project gebonden, omdat het in het tiende jaar nodig is 
om de negatieve ingaande kasstroom te kunnen compenseren. In de 
berekeningen in Tabel 2 is impliciet verondersteld dat de rentevergoe-
ding op dit overschot io% na belastingen bedraagt. Dit behoeft in 
het geheel niet zo te zijn. 

De rentefactor op het 'overschot' moet in de desbetreffende renta- 
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biliteitscalculatie de alternatieve vermogenskosten weerspiegelen 1•  In-
dien wij deze alternatieve vermogenskosten op 6% stellen, wordt de 
interne rentevoet van het desbetreffende investeringsproject ruim 9%. 
De betrokken berekening is in Tabel 3 nader uitgewerkt. 

Tabel 3. Bedrag der investering je 336.800. Ingaande kasstroom 
70.000 per jaar. Ontruimingskosten aan het einde van het tiende 

jaar f 242.000. 

Jaar 

0 

Ingaande 
kasstroom 
aan het 
eind van 
elk jaar 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 

begin van 
elk jaar 

336.800 

Renta- 
biliteit* : 

Positief 9] % 
Negatief 6% 

Gemiddeld 9% 

Beschik- 
baar 
voor 

amorti- 
satie 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 
eind van 
elk jaar 

1 70.000 336.800 31.996 38.004 298.796 
2 70.000 298.796 28.386 41.614 257.182 
3 70.000 257.182 24.432 45.568 211.614 
4 70.000 211.614 20.103 49.897 161.717 
5 70.000 161.717 15.363 54.637 107.080 
6 70.000 107.080 10.172 59.828 47.252 
7 70.000 47.252 4.489 65.511 18.259 
8 70.000 18.259 1.096 71.096 89.355 
9 70.000 89.355 5.361 75.361 164.716 

10 (172.000) 164.716 9.883 (162.117) 2.599** 

Totaal 458.000 1.692.771 151.281 339.399 1.355.971 

* Positief betekent positief vermogensbeslag. 
Negatief betekent negatief vermogensbeslag. 

** f2.599 vloeit voornamelijk voort uit afrondingen van de rentabiliteitspercen-
tages. 

Wij komen hiermede aan de kern van het tweede deel van ons betoog. 
De methode van de interne rentevoet kan een onjuist beeld van de 
rentabiliteit van niet conventionele investeringsprojecten geven, als 

1. In de financieringstheorieën bestaat verschil van mening of de vermogenskosten 
in het kader van de investeringsselectie bepaald moeten worden geacht door de 
leenvoet, de uitleenvoet of de gemiddelde rentabiliteit van een goed geleide en 
efficiënt werkende onderneming in de bedrijfstak. (Zie hiertoe: H. Willems, De 

financiële structuur en de vermogenskosten in de investeringsplanning en de kostprijsberekening. 
Leiden 1965.) Onze uiteenzettingen passen in elk der vorenstaande opvattingen. 
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geen rekening wordt gehouden met een tijdelijk negatief vermogens-
beslag, dat kan optreden bij dit soort projecten. Dit impliceert dat de 
methode van de interne rentevoet te mechanisch wordt toegepast. 
Men hanteert geen goede begrippen 'interne rentevoet', 'investering' 
en 'desinvestering'. Voor zover de rekentechniek behorend bij de 
methode van de interne rentevoet flexibel wordt toegepast, wordt ook 
bij niet conventionele investeringsprojecten de winstgevendheid van 
het ene project niet op arbitraire wijze afhankelijk gesteld van het 
andere project. 

Opgemerkt kan worden dat de uitkomst van de rentabiliteitsbereke-
ning zoals uitgevoerd in Tabel 3 alleen te vinden is langs de weg van 
'trial and error'. Zulks brengt nogal wat rekenwerk mee. Dit is juist. 
Voor zover een onderneming veel wordt geconfronteerd met niet 
conventionele investeringsprojecten, kan met vrucht gebruik worden 
gemaakt van rekenautomaten. Wellicht is het nuttig te vermelden dat 
men soms in de praktijk een of meer uitgaven aan het einde van de 
levensduur van een project contant maakt met behulp van de alter-
natieve vermogenskosten. Dit voorkomt gedetailleerde calculaties, ter-
wijl de uitkomst nagenoeg gelijk blijft. Om dit correct te kunnen doen, 
is er wel enige ervaring in het maken van interne-rentevoetcalculaties 
nodig. 

D. Keuze uit twee of meer elkaar uitsluitende projecten 
Er wordt wel betoogd dat men met de methode van de interne rente-
voet niet steeds tot een verantwoorde selectie van elkaar uitsluitende 
investeringsprojecten kan komen 1 . 

Dit is niet juist, aangezien een dergelijke selectie door middel van 
de `verschillencalculatie' kan worden gedaan. Hiertoe moet de interne 
rentevoet van de verschillen in in- en uitgaande kasstromen worden 
berekend. Zodra dit type `verschillencalculatie' een interne rentevoet 
oplevert boven de minimaal verlangde rentabiliteit, is het project met 
de grotere investeringsuitgave ceteris paribus aantrekkelijker dan het 
kleinere project. Mutatis mutandis kan de omgekeerde redenering 
worden gevolgd, zodra de verschillencalculatie een interne rentevoet 
oplevert beneden de minimaal verlangde rentabiliteit. 

Een voorbeeld ter illustratie. Stel een investeringsproject van 
f664.460 met een economische levensduur van tien jaar levert een 
ingaande kasstroom op van f 105.750 per jaar. Hetzelfde project 
kan ook worden gerealiseerd door aanschaf van in technisch opzicht 

I. A. I. Diepenhorst, 'Investeringsselectie in theorie en praktijk'. Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie. 1967. Pagina 171. 
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andere apparatuur, die f50.000 minder kost. De ingaande kasstroom 
is in het laatste geval f-  ioo.000 per jaar. De economische levensduur 
is ook tien jaar. 

Tabel 4 	 (Bedragen in guldens) 

1968 1969 1970 1977 1978 

Alternatief I — 664.460 105.750 105.750 105.750 105.750 
Alternatief II — 614.460 100.000 100.000 100.000 100.000 

Verschil 50.000 5.750 5.750 5.750 5.750 

Alternatief I heeft een interne rentevoet van 9%. Alternatief II heeft 
een interne rentevoet van o%. 

De verschillencalculatie levert een interne rentevoet op van 3%. 
Indien de minimaal verlangde rentabiliteit op 6% wordt gesteld, 

blijkt dat Alternatief I niet aantrekkelijk is. 

De methode van de interne rentevoet kan — indien op de juiste wijze 
toegepast — worden gebruikt voor het maken van een keuze uit twee 
of meer elkaar op technische gronden uitsluitende investeringspro-
jecten. 

E. Keuze uit een aantal rendabele projecten, indien de financiële middelen be-
perkt zijn 
Als bezwaar tegen de methode van de interne rentevoet wordt nogal 
eens aangevoerd dat geen verantwoorde keuze kan worden gemaakt 
uit een aantal investeringsprojecten, als de financiële middelen be-
perkt zijn. Diepenhorst spreekt — geïnspireerd door Lorie en Savage — 
in dit kader over de beste verdeling van een beperkt beschikbaar be-
drag over rivaliserende bestemmingen 1•  Hij meent dat het oordeel 
niet gunstig kan luiden en zegt: 'De methode (bedoeld wordt de 
interne rentevoet — i.r.r.) zou ertoe leiden dat men de aanwezige 
investeringsmogelijkheden naar hun i.r.r. rangschikt en het beschik-
bare bedrag volgens deze rangorde toedeelt aan de meest lucratieve 
projekten, net zolang tot het 'op' is. Hoe plausibel deze distributie 

I. A. I. Diepenhorst, 'Investeringsselectie in theorie en praktijk'. Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie. 1967. Pagina 165. 
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ook moge schijnen, ze biedt geen enkele waarborg dat het optimale 
resultaat bereikt zal worden. Ter demonstratie kies ik drie investe- 
ringen, D, E en F, welke door de volgende cash flows gekenmerkt zijn: 

Tabel 5 

D E 

to —100 —100 —100 
ti. +109 0 0 
t2 + 	1,1 + 121 +400 

De i.r.r.'s bedragen voor D en E elk io% en voor F is ze i00%. 
Wanneer nu per to een bedrag van j" zoo, beschikbaar is, zou de 
methode ertoe leiden dat men in ieder geval F op het programma zou 
zetten, maar tussen D en E indifferent zou zijn, aangenomen uiter-
aard dat de kosten van het vermogensbeslag beneden de io% lig-
gen' 1• 

Dit laatste nu, het indifferent zijn tussen D en E, is een misvatting, 
hetgeen door middel van de verschillencalculatie met behulp van de 
interne rentevoet kan worden bewezen. Wij tonen de interne rente-
voet van zowel E — D als D — E en veronderstellen dat de alternatieve 
vermogenskosten 6% zijn. De factor i = interne rentevoet. 

Tabel 6 

E — D 	D — E 

to 	 0 	 0 
—109 	+109 

t2 	 + 119,9 	—119,9 
i = 10% 	i is negatief 

Dit impliceert dat Project E — in het kader van het kiezen uit een aantal 
investeringsprojecten, indien de financiële middelen beperkt zijn — de 
voorkeur verdient boven Project D. Op dezelfde wijze — derhalve door 
toepassing van de verschillencalculatie — kan men aantonen dat Pro-
ject F te prefereren is boven Project D. Derhalve verdienen de Pro- 

I. A. I. Diepenhorst, `Investeringsselectie in theorie en praktijk'. Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie. 1967. Pagina 170. 
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jecten E en F de voorkeur. Wij spreken bewust van 'verdienen de 
voorkeur' in plaats van 'moeten worden gekozen', omdat de priori-
teitenbepaling mede dient te geschieden op andere gronden, zoals het 
risico. 

Als de financiële middelen beperkt zijn, kan de keuze uit een aantal 
investeringsprojecten worden gedaan door middel van de verschillen-
calculatie met behulp van de interne rentevoet. 

F. Meer uitkomsten van de interne-rentevoetcalculatie voor eenzelfde investerings-
project 
Er wordt nog een ander bezwaar aangevoerd tegen de interne rente-
voet. Men betoogt dat bij een onregelmatige 'cash flow' meer waar-
den van het rendement kunnen voldoen aan de grondvergelijking van 
de interne rentevoet. 1  Wij menen dat in dit geval de interne-rente-
voetmethode ook weer te mechanisch wordt toegepast, hetgeen als 
volgt met een voorbeeld toegelicht kan worden. 

In dit voorbeeld wordt verondersteld dat een investering ƒioo.000 
vergt voor de aanschaffing van vaste activa. De ingaande kasstroom 
aan het einde van het eerste jaar bedraagt ƒ 143.500 na belastingen. 
In de daaropvolgende negen jaren dient nog een nettobedrag van 
f5.785 per jaar na belastingen te worden betaald. 

Vorenstaande kasstromen kunnen worden geschreven als: 

143.500 	—5.785 	— 5.785 	 — 5.785 
100.000 = 	 ± 	 + 	 -+ • • • + 	 

(1 + i) 	(1 + i) 2 	(1 +i) 3 	 (1 + i)" 

Indien men over het hoofd ziet dat dit een niet conventioneel project 
betreft, zou men twee waarden voor de factor i vinden, die beide in de 
vergelijking voldoen (zie volgende figuur)  : 

i = 91% en i =- 201% 

Zoals wij hebben betoogd onder punt C, kan er bij niet conventionele 
investeringsprojecten een negatief vermogensbeslag ontstaan. Indien 
men dit over het hoofd ziet, kunnen er meer uitkomsten worden ge-
vonden, die beide voldoen in de vergelijking. Houdt men wel reke-
ning met het niet conventionele karakter van het project, dan ontstaat 
maar één uitkomst die voldoet. 

1. In ons land werd hierop voor het eerst gewezen door H. J. Kruisinga in zijn 
artikel: 'Selectie en prioriteitenbepaling van investeringsprojecten'. Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie. 1962. 
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Contante waarde 
van de jaarlijkse 

ontvangsten 
en uitgaven 
in guldens 
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Tabel 7. Bedrag der investering f 100.000. Ingaande kasstroom in 
eerste jaar f.  143.500. In de daaropvolgende jaren is er een uitgaande 
kasstroom van f5.785 per jaar. 

Jaar 

0 

Ingaande 
kasstroom 
aan het 
eind van 
elk jaar 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 

begin van 
elk jaar 

100.000 

Renta- 
biliteit : 

Positief 4% 
Negatief 6% 

Gemiddeld 5% 

Beschik- 
baar 
voor 

amorti- 
satie 

Vastgelegd 
vermogen 
aan het 
eind van 
elk jaar 

1 143.500 100.000 4.000 139.500 39.500 
2 (5.785) 39.500 2.370 (3.415) 36.085 
3 (5.785) 36.085 2.165 (3.620) 32.465 
4 (5.785) 32.465 1.948 (3.837) 28.628 
5 (5.785) 28.628 1.718 (4.067) 24.561 
6 (5.785) 24.561 1.474 (4.311) 20.250 
7 (5.785) 20.250 1.215 (4.570) 15.680 
8 (5.785) 15.680 941 (4.844) 10.836 
9 (5.785) 10.836 650 (5.135) 5.701 

10 (5.785) 5.701 342 (5.443) 258* 

Totaal 91.435 313.706 16.823 100.258 213.706 

* f258 vloeit voornamelijk voort uit afrondingen van de rentabiliteitspercentages. 

1 
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Voor het zojuist gegeven voorbeeld is — uitgaande van de alter-
natieve vermogenskosten voor het negatieve vermogensbeslag van 
6% — de rentabiliteit geen 91% of 2o1%, maar 5%. In Tabel 7 is 
de berekening in details getoond. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat een gedetailleerde calcu-
latie zoals uitgevoerd in Tabel 7 niet nodig is. Dit kan als volgt worden 
aangetoond. De in- en uitgaande kasstromen waren geschreven als: 

	

143.500 	— 5.785 	— 5.785 	 —5.785 100.000 =    + • • • + 	 

	

(1 + i) 	(1 + i) 2 	(1 + i) 3 	(1 + i)io 

Door het contant maken van de bedragen van jaar 2 tot en met jaar f o 
tegen de alternatieve vermogenskosten ad 6% kan men schrijven : 

137.121 143.500 = 	 
(1 + i) 

i = 5% 

Een dergelijke calculatie is in een ommezien gereed. Wij hebben in 
Tabel 7 de meer gedetailleerde vorm gekozen om het betoog te laten 
aansluiten bij de inhoud van de voorafgaande secties. 

Het wiskundig bewijs, dat bij onregelmatige 'cash flows' er nooit 
meer dan één interne rentevoet is, die voldoet aan de grondvergelijking, 
werd geleverd door Prof. Dr. R. Doornbos en Ir. D. Keyzer. Wij menen 
de lezer dit bewijs niet te mogen onthouden. 

Stel het vastgelegd vermogen aan het eind van het je jaar is V1 (j =0, 	, n). 
Stel de ingaande kasstroom aan het eind van het je jaar is ,j. 
Stel de onbekende rentabiliteit i%. 

Wij noemen x = 1 	100 dus als i = 9, dan is x = 1,09. 

Alternatieve vermogenskosten op negatief vermogensbeslag stellen we gelijk 

aan c, waarbij weer c = 1 ± K 

Er geldt nu: 

(1) 	
V5= x175_1 yi als 175_1> 0 
VI = cVi_i yl als V5_1> 0 

Wij zullen bewijzen dat er voor dit geval slechts een reële waarde x bestaat 
die groter dan 1 is en die voldoet aan de voorwaarde: 

Vn  = 0. 

Stel er waren ten minste twee zulke waarden x en x', waarbij x < x'. 

100 
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De waarden V die uit (1) worden gevonden door toepassing van x' zullen 
we met V' aanduiden. 

Er geldt 

V, = = —Yo 
Wij kunnen zonder de algemeenheid te schaden aannemen dat Vo  en ro 
positief zijn, m.a.w. dat met een investering wordt begonnen. Een eventuele 
aanloop van een aantal jaren met vermogensoverschot geeft namelijk gelijke 
waarden voor V en V' omdat beide met de factor c worden berekend. 

Als Vo  = V', > 0, dan is 

(2) V1 = x Vo  —yi < r'l = x'ro 
omdat x < x' en Vo  = Wo. 

Stel nu dat in enig jaar j geldt: 

(3) Vi < V'i  

Wij onderscheiden 3 gevallen: 
a. VI en V'j beide > 0 

Vi+i = xVi —y1+1 < ri-Ft = xi rj — yi+i, 
want x < x' en 0 < V5 < V'l . 

b. Vj  en V'l  beide <0 

V1+1 = cVi —y1+1 < 	= 	— Yi+1) 
want V5  <n. 

c. Vi  < 0 en V'1 > 0 

171-1-1 = cri —yi+i < 
want cV/ < 0 en x'V'i > 0. 

Er is dus bewezen dat als in jaar j 
V' < VII 

ook geldt 

• < 

Daaruit (2) volgt dan V1 < 	moet Vn  < V',&. Er kan dus niet gelden 
dat Vn  = V'n  = 0. 

Dus is er slechts één waarde van x die voldoet. 

G. Rentabiliteit van de beginperiode van investeringsprojecten met een onbepaal-
de levensduur 
Er zijn investeringsprojecten, waaronder concentratie- en specialisatie- 
projecten, met een onbepaalde levensduur. Voor dergelijke projecten 
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dient te worden onderzocht of de beginperiode ook de minimaal ge-
wenste rentabiliteit oplevert. Hiertoe moet de interne rentevoet van 
de verschillen in in- en uitgaande kasstromen — tussen nu investeren 
of enige jaren later — worden berekend. Zodra dit type 'verschillen-
calculatie' een interne rentevoet oplevert boven de minimaal verlangde 
rentabiliteit, is de rentabiliteit van de beginperiode aantrekkelijk. Mu-
tatis mutandis dient de omgekeerde redenering te worden gevolgd, 
zodra deze verschillencalculatie een interne rentevoet oplevert bene-
den de minimaal verlangde rentabiliteit. 

Een voorbeeld ter toelichting. Stel een concentratieproject vergt een 
investering van j" 1.000.000 en levert een kasstroom op zoals in Tabel 8 
onder alternatief I is weergegeven. Indien dit project 3 jaar wordt uit-
gesteld, blijft de investering jc 1 .000.000 en levert een ingaande kas-
stroom op zoals getoond in Tabel 8 onder alternatief II. 

Tabel 8 (Bedragen in guldens) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 	 N 

Alternatief I 	—1.000.000 30.000 30.000 30.000 50.000 100.000 	 100.000 
Alternatief II 	— — — —1.000.000 50.000 100.000 	 100.000 

Verschil 	—1.000.000 30.000 30.000 1.030.000 — 

Het 'verschil' kan worden geschreven als: 

30.000 	30.000 	1.030.000 
1.000.000 = 	.± 	. -h 	 (1 + t) 	(1 ± z) 2 	(1 + i) 3  

i .-- 3% 

Indien de minimaal verlangde rentabiliteit op 6% wordt gesteld, blijkt 
dat alternatief II — derhalve een uitstel van het desbetreffende project 
met 3 jaar — wenselijk is. 

Het is goed de aandacht te vestigen op een misverstand dat gemak-
kelijk ontstaat. In 'Economisch-Statistische Berichten' 1  introduceer-
de Heukensfeldt Jansen de criteria 'RAP' (rentabiliteit aanvangs-
periode) en 'ROP' (rentabiliteit overige perioden). Dit om — zoals 
hij zegt — de bedrijfsleiding een 'gevoel' te geven voor het nieuwe 
project. Naar zijn mening schiet de interne rentevoet ernstig tekort 
als een primaire methode om projecten te waarderen, omdat deze geen 
enkel verband legt met het totale resultaat van het bedrijf. 

t. F,conomisch-Statistische Berichten. 1967. Pagina 362 en 363. 
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Men dient de criteria van Heukensfeldt Jansen goed te onderschei-
den van de rekentechniek voor de vaststelling van de rentabiliteit van 
een project met een onbepaalde levensduur. Immers de interne rente-
voet brengt tot uitdrukking de mate van winstgevendheid van een 
investeringsproject. Met andere woorden, de interne rentevoet tovert 
niet een rentabiliteitspercentage te voorschijn waarmede alle merites 
van een project kunnen worden beoordeeld. 

2.6.3. Desinvesteringen 
Men kan wel stellen, dat bij investeringsbeslissingen aan het vraagstuk 
van de restwaarde van duurzame activa, in de bedrijfseconomische 
literatuur niet veel aandacht is besteed. Vooral de nadere precisering 
van theoretische overwegingen blijft veelal achterwege. De betekenis 
van de restwaarde van duurzame produktiemiddelen voor rentabili-
teitsberekeningen van investeringsprojecten wordt thans nader onder-
zocht, waarbij wordt aangesloten aan de opvattingen in de literatuur. 

J. L. Meij meent ook, dat de liquidatiewaarde van activa aan het 
begin en bij buitengebruikstelling als opbrengsten van het project 
moeten worden beschouwd. In 'De beoordeling van investeringspro-
jecten en de calculatie van afschrijvingen' merkt hij dienaangaande 
op: 'Opgemerkt zij, dat ook de eventueel verwachte liquidatiewaarde 
van de betrokken activa bij buitengebruikstelling als opbrengsten van 
het project moet worden beschouwd. Wordt de investering in een 
aantal perioden gedaan, dan zal men uiteraard de contante waarde 
van de investeringen tegenover de contante waarde van de verwachte 
meeropbrengsten moeten stellen. De aanschafwaarde van het project 
moet worden verminderd met de opbrengst van die activa, welke bij 
de uitvoering van het project buiten gebruik zullen worden gesteld' 1 . 

Bij Terborgh 2  staat de restwaarde van een duurzaam produktie-
middel op de achtergrond. Hij is van mening, dat de restwaarde in de 
meeste gevallen niet effectief zal zijn voor vervangingsbeslissingen, zo-
dat zij buiten beschouwing kan worden gelaten. 

In 'Harvard Business Review' heeft Philip A. Scheuble Jr. 3  aan-
dacht besteed aan de restwaarde van apparatuur bij vervangings-
beslissingen. Zijn betoog kan in het kort als volgt worden samengevat: 

B J. L. Meij, 'De beoordeling van investeringsprojecten en de calculatie van af-
i.hrijvingen'. Maandblad voor bedrijfsadministratie en organisatie. Januari 1964. Pagina 4. 
sc G. Terborgh, Business Investment Policy. Washington 1958. Pagina 'eo. 
2. Philip A. Scheuble Jr., 'Flow to Figure Equipment Replacement'. Harvard 
3.usiness Review. Sept./Oct. 1955. 
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'Bij het vervangen van een duurzaam produktiemiddel door een ander 
ontvangt de ondernemer veelal een zeker bedrag voor het oude acti-
vum. Dikwijls is dit weliswaar een relatief gering bedrag (schroot-
waarde) maar dit doet niets aan het beginsel af. Men betoogt dat deze 
opbrengst in mindering moet worden gebracht op de investering voor 
het nieuwe produktiemiddel. Immers, zo redeneert men, door ver-
vanging komt de liquidatiewaarde van het oude activum beschikbaar. 
Verder verdedigt men de stelling dat de verwachte liquidatiewaarde 
van het nieuw te installeren produktiemiddel als opbrengst van het 
project aan het einde van zijn levensduur in aanmerking moet worden 
genomen. Indien men dit vorenstaande zou doen, derhalve de liqui-
datiewaarde aan het begin en einde van een investeringsproject in 
aanmerking nemen, dan is men op de verkeerde weg. 

In dit geval wordt namelijk tweemaal met de liquidatiewaarde van 
één project rekening gehouden. Dit kan duidelijk gezien worden door 
zich een reeks van vervangingen voor te stellen. Men ontvangt dan in 
werkelijkheid een aantal malen minder de liquidatie-opbrengst dan 
in de desbetreffende rentabiliteitscalculaties voor de vervangingsbe-
slissingen tot uitdrukking is gebracht'. 

Om praktische redenen stelt hij voor bij vervangingsbeslissingen alleen 
in aanmerking te nemen de opbrengstwaarde van te vervangen (oude) 
apparatuur. Deze waarde kan zijns inziens redelijk geschat worden. 
Hij voelt niet veel voor de geschatte restwaarde van de nieuwe duur-
zame produktiemiddelen aan het eind van hun levensduur. Dit tijd-
stip ligt zover af, dat deze schatting niet veel waarde heeft. Op deze 
gronden concludeert hij: 

`So considering the vagueness of the economie cycle, the simplest and 
surest approach is to take account only of the cash-in-hand salvage 
or resale:value of the old equipment' 1 . 

Men mag uit het vorenstaande concluderen, dat de gedachten vast-
gelegd in de bedrijfseconomische literatuur uiteenlopen en dat een 
nadere relativering en concretisering nodig zijn. 

Wij menen dat in de literatuur bij de bespreking van de betekenis 
van de restwaarde van duurzame produktiemiddelen bij vervangings-
beslissingen niet voldoende scherp wordt onderscheiden: 

a. de rentabiliteit van de desbetreffende ondernemingsactiviteit, nadat 
de vervanging (of herstructurering) is uitgevoerd; 

1. Philip A. Scheuble Jr., 'How to Figure Equipment Replacement'. Harvard 
Business Review. Sept./Oct.5955. Pagina go. 
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b. de rentabiliteit van de vervangingsoperatie (of de herstructurerings-
operatie). 

Wij zullen beide aspecten scheiden bij de rentabiliteitsonderzoekingen 
en beginnen eerst met de bespreking van punt a. 

Bij de berekening van de rentabiliteit van een ondernemingsactivi-
teit dient men het verband te houden met de kostprijsberekening. De 
kostprijsberekening immers, omvat mede afschrijvingen op duurzame 
produktiemiddelen. Deze afschrijvingen reflecteren het waardever-
bruik der werkeenheden 'opgesloten' in duurzame activa. Dit waarde-
verbruik is in beginsel het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de 
verwachte liquidatiewaarde van duurzame produktiemiddelen. Zou 
men van de aanschaffingswaarde van vaste activa de opbrengst van 
voorgaande afgestoten verouderde activa aftrekken, dan wordt het 
verband met de kostprijsberekening verbroken. 

Voor het rente-offer in de kostprijsberekening kan men een soort-
gelijke redenering volgen. Het rente-offer in de kostprijsberekening 
weerspiegelt het beslag op vermogen ongeacht wat voor voorgaande 
verouderde activa is ontvangen. 

Een vereenvoudigd voorbeeld kan het vorenstaande verduidelijken. 
Stel dat een ondernemer voor de beslissing staat een oud schip te ver-
vangen door een nieuw. Hij dient dan te laten berekenen de winst-
gevendheid van het gemiddeld vermogensbeslag gedurende de levens-
duur van dit nieuwe schip, rekening houdend met de restwaarde van 
dit schip. Deze ondernemer kan dan deze verwachte rentabiliteit op 
haar waarde beoordelen. 

Voldoet de verwachte rentabiliteit aan de minimaal gewenste renta-
biliteit, dan kan hij besluiten tot vervanging over te gaan en de rest-
waarde van het oude schip bij verkoop te toucheren. Voldoet de zo-
even genoemde verwachte rentabiliteit niet aan de minimale renta-
biliteitseis, dan kan de ondernemer besluiten geen nieuw schip aan te 
schaffen. Bij verkoop van het oude schip ontvangt hij dan ook de rest-
waarde. 

Zou men bij de berekening van de verwachte rentabiliteit van het 
nieuwe schip de restwaarde van het oude schip in mindering op de 
nieuwbouwkosten brengen, dan kan de rentabiliteit van het vermo-
gensbeslag niet meer op haar eigen waarde worden beoordeeld. 

Analoog is de situatie bij beslissingen over herstructurering van de 
produktie. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, dient te 
worden nagegaan of de betrokken activiteit — na concentratie of spe-
cialisatie — in de toekomst voldoet aan de minimaal verlangde renta-
biliteit. (Een dergelijke berekening is getoond in Schema IV.) Dit ter 
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voorkoming, zoals men het noemen kan, dat goed geld naar kwaad 
geld wordt gegooid. Zodra nu blijkt dat niet aan de minimale rentabili-
teitseis voldaan is komen andere overwegingen, zoals liquidatie, in 
aanmerking. 

Thans punt b 'de rentabiliteit van de vervangingsoperatie (of de 
herstructureringsoperatie)'. 

Bij de berekening van de winstgevendheid van de investeringen nodig 
voor doorvoering van concentratie- en specialisatieprojecten moet — in 
tegenstelling tot het vorenstaande — wel met de opbrengstwaarde van 
overtollige activa rekening worden gehouden. Concentratie en specia-
lisatie gaan in beginsel gepaard met het afstoten van overtollige activa, 
derhalve met desinvesteringen en de opbrengstwaarde dient daarom 
op de investeringen in mindering te worden gebracht. Immers, deze 
desinvesteringen zijn causaal verbonden met de herverdeling van de 
produktie. In hoofdstuk 4 wordt dit nog nader met een voorbeeld 
uitgewerkt. 

2.7. FISCALE WETGEVING 

Het zou onjuist zijn voorbij te gaan aan de fiscale zijde van de proble-
matiek rond de door ons opgezette studie. Wij willen hierbij evenwel 
vooraf opmerken, dat de omvang van deze paragraaf in genen dele 
een weergave is van de desbetreffende fiscale problematiek in haar 
totaliteit. Het inschakelen van fiscale deskundigen is, wil men niet 
voor onaangename verrassingen komen te staan, in de praktijk van-
zelfsprekend geworden. De fiscale situatie wordt vooral gecompliceer-
der, wanneer de herstructurering van de produktie zich uitstrekt 
over twee of meer landen. 

Wij zullen ons in deze paragraaf beperken tot het wijzen op de 
voornaamste facetten, met name: 
a. fiscale boekwinsten en boekverliezen. 
b. betaling en restitutie van invoerrechten en omzetbelastingen. 
c. fiscale winstsplitsing. 

Sub a. Fiscale boekwinsten en boekverliezen 
Bij concentratie van en specialisatie tussen bedrijven zullen als regel 
fiscale boekwinsten en boekverliezen ontstaan. Een boekwinst bijvoor-
beeld ontstaat, als voor — overtollig geworden — activa (terreinen, ge-
bouwen en machinerieën) een grotere opbrengst wordt verkregen dan 
de fiscale boekwaarde. Deze boekwinst is in vele landen — er zijn 
weinig uitzonderingen — belastbaar. 
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Fiscale boekverliezen zijn uiteraard ook mogelijk. Deze doen zich 
vooral voor in overnemende bedrijven, die grote vervangingen moeten 
doorvoeren om een grotere produktiestroom rationeel te kunnen ver-
werken. 

In beginsel kunnen deze fiscale boekverliezen op de bedrijfswinst 
in mindering worden gebracht. Voor de fiscale winstberekening zullen 
de verliezen als regel slechts gedurende een beperkt aantal jaren ge-
compenseerd worden, zodat bij bijzonder grote omvang van boekver-
liezen een deel niet voor compensatie in aanmerking kan komen'. 

In een aantal landen maakt het belastingstelsel het mogelijk de 
fiscale resultaten van de dochtermaatschappijen of ondergeschikte 
maatschappijen van een concern in één bepaald land te belasten 
als ware het één belastingplichtige onderneming. In een dergelijke 
situatie zullen de fiscale boekverliezen van de ene vennootschap hori-
zontaal gecompenseerd worden met de bedrijfswinsten van de andere 
vennootschappen. Het komt er bij de uitwerking in feite op neer dat 
de betrokken maatschappijen niet anders zijn dan afdelingen van één 
maatschappij. 

Concentratie en specialisatie blijft niet steeds beperkt tot één land 
maar kan meerdere landen omvatten. In dit geval is het mogelijk 
dat boekwinsten ontstaan in het ene land en even grote of nog grotere 
boekverliezen in een ander land. De systematiek van de belasting-
heffing blijkt op dit punt van land tot land te verschillen en geeft 
aanleiding tot problemen. 

Fiscale boekwinsten en boekverliezen dienen bij de berekening van 
de winstgevendheid van investeringen — nodig voor realisatie van een 
concentratie- of specialisatieproject — te worden betrokken. Immers 
zij zijn onverbrekelijk verbonden met enerzijds het sluiten van vesti-
gingen of het stopzetten van produktieprocessen en anderzijds uit-
breidingen bij andere vestigingen. De belastingdruk op fiscale boek-
winsten dient daarom bij de berekening van de mate van winst-
gevendheid als een uitgaande kaspost te worden beschouwd, in het 
jaar of de jaren, waarin de afdracht aan de fiscus zal plaatsvinden. 
De verlichting van de belastingdruk als gevolg van de fiscaal compen-
sabele verliezen dient daarentegen als een ingaande kaspost te worden 
geregistreerd in het jaar of de jaren, waarin zij met de bedrijfswinsten 
fiscaal worden verrekend. 

1. Men spreekt van voorwaartse compensatie (carry forward), wanneer verliezen 
met toekomstige winsten mogen worden verrekend en van achterwaartse compen- 
satie (carry back), wanneer verliezen met vroegere winsten mogen worden verrekend. 
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Sub b. Betaling en restitutie van invoerrechten en omzetbelastingen 
Concentratie en specialisatie van de produktie welke zich over meer-
dere landen uitstrekt, zal leiden tot internationale goederentrans-
acties. Dit omdat bij een herstructurering van de produktie de ver-
kooporganisaties van een internationaal concern veelal produkten 
zullen gaan verkopen, die door bedrijven van hetzelfde concern in 
een ander land zijn geproduceerd 1. De daarmede gepaard gaande 
goederenbeweging brengt ons in contact met het vraagstuk der in-
voerrechten en omzetbelastingen. 

Invoerrechten en omzetbelastingen worden in het algemeen gehe-
ven naar een percentage van de waarde van goederen bij invoer. 
Waarde is een relatief begrip; het is afhankelijk van de economische 
structuur en omstandigheden op het moment van invoer in het land 
van invoer. Daarom kan de waarde van een bepaalde partij goederen 
van land tot land verschillen. Hieruit vloeit voort dat -concentratie-
en specialisatie-onderzoekingen nogal eens minder eenvoudig worden. 
Hiertoe het volgende. 

De gefactureerde prijzen voor goederenleveranties tussen maatschap-
pijen die tot eenzelfde concern behoren worden door de fiscus dikwijls 
niet erkend als grondslag voor de berekening van invoerrecht en om-
zetbelasting bij invoer. Het is nu eenmaal zo dat afhankelijkheid 
tussen partijen voor de fiscus geen waarborg biedt dat een transactie 
tussen dergelijke partijen op een zuiver zakelijke basis berust. Zonder 
al te ver op deze materie in te gaan - het waardebegrip bij het invoer-
recht is in het kader van een streven naar unificatie in vele landen 
gebaseerd op het verdrag betreffende de waarde van goederen in 
douanezaken, gesloten te Brussel op 15 december 1950 - zouden wij 
kunnen zeggen dat de fiscus bij de vaststelling van de waarde bij invoer 
uitgaat van het beginsel `dealing at arm's length'. Dit betekent dat 
bij vaststelling van de invoerwaarde door de fiscus dan wordt gehan-
deld alsof de transacties waren gesloten door niet gelieerde maat-
schappijen. Als waarde voor de vaststelling van de verschuldigde in-
voerrechten en omzetbelastingen voor internationale transacties tussen 
gelieerde maatschappijen zijn er verschillende mogelijkheden, waar-
van de voornaamste wel zijn: 2  
1. In onze studie gaan wij uit van het ongewijzigd blijven voortbestaan van de ver-
kooporganisatie. Deze verkooporganisatie kan diverse juridische vormen hebben. 
Om aansluiting te houden met fiscale publikaties spreken wij in deze paragraaf over 
produktiemaatschappij en verkoopmaatschappij. 
2. De nu volgende punten i en 2 zijn in verkorte vorm ontleend aan: Mr. J. Viersen, 
'Fiscale aspecten van het prijzenbeleid bij internationale goederentransacties tussen 
gelieerde vennootschappen'. De Naamloze Vennootschap. December 1366. Pagina's 
183 en 184. 
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I. Wereldmarktprijzen. Voor sommige goederen, die ter beurze ver-
handeld worden, bestaan algemene wereldmarktprijzen; dat zijn ge-
middelde prijzen, welke in internationale transacties bedongen worden 
voor die goederen, rekening houdende met bepaalde standaardkwali-
teiten (of zoals bij chemische produkten: standaardspecificaties) met 
bepaalde hoeveelheden en bepaalde verkoop-, leverings- en betalings-
condities. Indien een transactie tussen twee gelieerde maatschappijen 
wordt aangegaan met betrekking tot goederen, waarvoor een wereld-
marktprijs bestaat zal die prijs in het algemeen als de 'at arm's length' 
prijs kunnen worden aanvaard. 
2. Beperkte wereldmarktprijzen. Voor de meeste goederen bestaan 
weliswaar geen algemene wereldmarktprijzen, maar zijn wel gemid-
delde prijzen bekend van transacties, welke plaatsvinden in het inter-
nationale goederenverkeer. Ter verduidelijking een voorbeeld. Maat-
schappij A, gevestigd in land B, levert goederen aan haar zustermaat-
schappij C, gevestigd in land D. Vinden vergelijkbare transacties ook 
plaats tussen maatschappij A en de onafhankelijke maatschappij E, 
gevestigd in land D, dan zullen de bij laatstbedoelde transacties be-
dongen prijzen in beginsel aanvaardbaar zijn. 

3. Afgeleide marktprijzen. Voor zover er geen wereldmarktprijzen of 
beperkte wereldmarktprijzen ontstaan, wordt een marktprijs afgeleid. 
Men hanteert dan veelal de binnenlandse verkoopprijs aan de groot-
en kleinhandel minus een winstmarge en de binnenlandse verkoop-
kosten. 

Het behoeft geen nader betoog, dat fiscale deskundigen zullen moeten 
adviseren in de vragen hoeveel aan invoerrechten en omzetbelastingen 
verschuldigd is bij internationale goederentransacties tussen de doch-
termaatschappijen ten gevolge van concentratie en specialisatie. Deze 
bedragen kunnen dikwijls het resultaat van de herstructurering in 
gevoelige mate beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de restitutie van 
omzetbelastingen bij internationale goederenleveranties in geval van 
uitvoer. Ook zullen fiscale regelingen betreffende het veredelingsver-
keer met hun daarbij gegeven vrijstellingen niet buiten beschouwing 
gelaten worden. Aan de restitutie bij uitvoer is een aspect verbonden, 
dat in het kader van onze studie moet worden genoemd. 

In tal van landen worden bij de vervaardiging van een produkt 
grondstoffen, hulpstoffen en materialen gebruikt, waarvan in de aan-
koopprijs een bepaald bedrag aan omzetbelasting is begrepen. 

De omzetbelasting wordt in beginsel bij uitvoer van het eindpro-
dukt gerestitueerd. De desbetreffende restitutieregelingen blijken in de 
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praktijk voor elk land verschillend te zijn. Dit hangt samen met het 
desbetreffende belastingsysteem van een land, doch vooral met de 
techniek van controle of anders gezegd, het tegengaan van fraude. 
Het is duidelijk dat bij een cumulatief systeem van omzetbelasting — 
op elke levering of prestatie is belasting verschuldigd — niet kan terug-
gegeven worden het bedrag aan belasting, dat in de prijs opgenomen 
is, omdat dit niet exact is vast te stellen. Bij restitutie op basis van ruwe 
benaderingen is het niet uitgesloten dat een bepaalde ondernemer of 
een bepaalde bedrijfstak meer terzake van omzetbelasting terugont-
vangt, dan er in feite betaald is. Dit is mede de oorzaak dat de Euro-
pese Commissie van de E.E.G. in het kader van het streven naar een 
gemeenschappelijke markt tussen de lid-staten gezocht heeft naar een 
systeem dat duidelijk laat aantonen hoeveel aan omzetbelasting drukt 
op een uit te voeren produkt en tevens in zijn totaliteit een voor het 
bedrijfsleven aanvaardbare wijze van uitvoering heeft. De voormelde 
Commissie is gekomen tot het vaststellen van richtlijnen van een 
omzetbelasting naar het type van een heffing over de toegevoegde 
waarde. Bij een dergelijk systeem zal bij uitvoer steeds het juiste bedrag 
aan omzetbelasting teruggegeven kunnen worden. 

Sub c. Fiscale winstsplitsing 
Wanneer goederen worden geleverd door een bedrijf in het ene land 
aan een zustermaatschappij in een ander land, is het normaal dat 
met die goederen wordt behaald: 

1. Fiscale winst 1  in het producerende land, namelijk het verschil tus-
sen de kostprijs en door de fiscus in het land van uitvoer geaccep-
teerde factuurprijs voor de zustermaatschappij in het ontvangende 
land. 

2. Fiscale winst 1  in het ontvangende land, te weten de opbrengst van 
de goederen bij verkoop minus de door de fiscus van dat land aan-
vaarde prijs van de leverende maatschappij en de gemaakte ver-
koopkosten. 

De belastingtarieven in de landen lopen veelal uiteen. Dit impliceert, 
dat de winst in totaal (produktiewinst en verkoopwinst) hoger of lager 
wordt belast, dan het geval zou zijn, als produktie en verkoop in één 
land plaatsvonden 2 . Voor zover relevant dient men zich hiervan reken- 

1. Er kan ook sprake zijn van fiscaal verlies; dan geldt overigens mutatis mutandis 
hetzelfde. 
2. Hierbij is ervan uitgegaan, dat producerende en verkopende eenheid een fiscale 
eenheid vormen. 
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schap te geven bij onderzoekingen naar herstructurering van de pro-
duktie. 

Het is echter zeer goed mogelijk, dat de fiscus in één van de desbe-
treffende landen of in beide landen de factuurprijs, die soms basis kan 
zijn voor de berekening van de verschuldigde invoerrechten en omzet-
belastingen, niet aanvaardt voor de heffing van winstbelasting. 

Wordt de factuurprijs, geldende als basis voor de berekening van de 
verschuldigde invoerrechten en omzetbelastingen, niet geaccepteerd 
voor de heffing van de winstbelasting, dan komen we in de problema-
tiek van de fiscale winstsplitsing. De methode van de fiscale winst-
splitsing beoogt het bepalen van de bijdrage van elk der zusterbedrij-
ven (waartussen internationale goederentransacties bestaan) aan het 
gehele resultaat. In het geval van concentratie en specialisatie derhalve 
het produktieresultaat en het verkoopresultaat. Daar in de regel elk 
land meent dat zijn systeem het beste is en dat het andere land zich 
daaraan dient aan te passen, komt een en ander er in de praktijk op 
neer dat men zich met behulp van fiscale deskundigen dient te ver-
staan met de administraties van beide landen. Een situatie die niet 
ongewoon is en waaraan ook niet steeds in het kader van een belas-
tingverdrag een uitweg geboden wordt. 

Wij komen hier wederom op het terrein waar fiscale deskundigen 
onze gidsen moeten zijn. Bij concentratie- en specialisatie-berekenin-
gen zal het nodig zijn rekening te houden met de wijze waarop de 
winst in elk land belast wordt. 

In het vorenstaande werd gewezen op de voornaamste fiscale fa-
cetten van de herstructurering van de produktie. Wij kunnen en moe-
ten ons tot deze samenvatting beperken, omdat deze studie zich richt 
op de bedrijfseconomische hoofdlijnen van het herstructurerings-
onderzoek. 



3. GEPROGRAMMEERDE 
CONCENTRATIE-ONDERZOEKINGEN' 

3.1. INLEIDENDE BESCHOUWING 

In dit en het volgende hoofdstuk wordt gesproken over concentratie-
onderzoekingen. Wij beperken ons thans derhalve tot onderzoekingen 
betreffende het samenvoegen van de produktie van twee of meer be-
drijven binnen het kader van één onderneming. Het vraagstuk van 
de specialisatie komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 

Het aantal mogelijkheden van samenvoeging van bedrijven, dat 
zich in een concern kan voordoen, kan zeer groot zijn. Dit is afhanke-
lijk van het aantal produktievestigingen. Indien er n fabrieken zijn, 
is het aantal concentratiemogelijkheden 2" - I. Voor tien fabrieken 
betekent dit 1023 mogelijkheden. 

Voor het concentratie-onderzoek is de eerste stap de vaststelling van 
de hoogte der transport- en produktiekosten (inclusief rente) per een-
heid produkt bij oplopende bedrijfsgroottes voor elk der bestaande 
vestigingen. Dit betekent dat hiertoe een niet gering aantal basisge-
gevens moet worden verzameld. Deze basisgegevens betreffen de kosten 
van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en materialen, de desbetref-
fende prijzen van deze goederen, fabricage-offers, indirecte kosten, op-
brengst van bijprodukten, de kosten van afvoer van het gerede produkt 
en fiscale factoren, alles voor bepaalde bedrijfsgroottes. Deze bedrijfs-
groottes kunnen worden uitgedrukt in bijvoorbeeld tonnen, laat ons 
zeggen respectievelijk io.000, 20.000, 30.000 en 40.000 ton. 

Men kan hierbij, zoals in paragraaf 1.4 is gesteld, uitgaan van enige 
abstracties en veronderstellingen. Daarna moeten bij concrete onder-
zoekingen deze abstracties en veronderstellingen in de gevonden meest 
aantrekkelijke alternatieven worden vervangen door de meer gecom- 

1. Zoals in paragraaf 1.4 reeds werd gesteld, is het in vele gevallen bij het concen-
tratieonderzoek mogelijk een groot aantal factoren die de optimale verdeling van 
de produktie beinvloeden, en tevens de diverse randvoorwaarden en de doelstelling, 
om te zetten in een stelsel van algebraische formules. Men spreekt dan van een model. 
Met behulp van een dergelijk model is de optimale verdeling van de produktie over 
de bestaande vestigingen een vraagstuk van lineaire of kwadratische programmering. 
Aangezien op deze materie in dit hoofdstuk wordt ingegaan, is als titel voor dit 
hoofdstuk gekozen 'Geprogrammeerde concentratie-onderzoekingen'. 
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pliceerde werkelijkheid. Dit impliceert dat de abstracties niet te ver 
mogen gaan. Immers, in het tegengestelde geval verkrijgt men geen 
inzicht, welke alternatieven nader in concreto dienen te worden uit-
gewerkt. 

Het is dienstig reeds nu op de voornaamste abstracties en veronder-
stellingen in te gaan. De hoogte van de produktiekosten dient te wor-
den begroot voor een aantal bedrijfsgroottes, laat ons bijvoorbeeld 
zeggen, 5 of 6 oplopende bedrijfsgroottes. De hoogte van de produktie-
kosten voor tussenliggende bedrijfsgroottes wordt verkregen door in-
terpolatie, met voorbijgaan aan het feit dat duurzame produktiemid-
delen soms alleen in bepaalde capaciteitsgroottes verkrijgbaar zijn. 

Een andere abstractie van de werkelijkheid is de samenstelling van 
het produktiepakket. De meeste produktiehuishoudingen maken niet 
een enkelvoudig produkt, maar een meervoudig. Wij bedoelen hier-
mede dat één grondtype produkt dikwijls in een aantal varianten op 
de markt wordt gebracht; deze varianten kunnen bijvoorbeeld bestaan 
uit afwijkingen in samenstelling en formaat 1. Er moeten veronder-
stellingen worden gemaakt over de uiteindelijke samenstelling van het 
produktiepakket in de bedrijven na concentratie. Desgewenst kan bij 
de geprogrammeerde calculaties worden uitgegaan van meer fictieve 
produktiepakketten; men heeft derhalve veronderstellingen te maken 
over de samenstelling van deze pakketten. 

Een andere veronderstelling betreft de benuttingsgraad van de pro-
duktiecapaciteit. Fluctuaties in de vraag beïnvloeden de benuttings-
graad, als niet op voorraad kan worden geproduceerd. Indien wel op 
voorraad kan worden gewerkt, beïnvloeden vraagschommelingen de 
voorraden en daardoor het werkkapitaal. Men dient vooraf een ver-
onderstelling te maken over de benuttingsgraad van de produktiecapaci-
teit en de grootte van het werkkapitaal na concentratie. Deze kunnen 
niet vooraf worden bepaald, omdat men niet weet welke fabrieken men 
bij elkaar zal voegen. 

Voordat dit gedeelte wordt afgesloten, nog enige zinnen over een 
belangrijke veronderstelling die bij het begroten van de produktie-
kosten wordt gemaakt. In de kostenbegrotingen voor oplopende be-
drijfsgroottes wordt voor het beslag op vermogen uitgegaan van 50% 
van de waarde van nieuw te bouwen fabrieken. Deze 50% wordt be-
schouwd als een gemiddelde van het beslag op vermogen door duur-
zame produktiemiddelen voor een fabriekscomplex met daarin opge-
stelde apparatuur. Wij gaan dus uit van een gelijkmatige leeftijds-
opbouw van de desbetreffende duurzame produktiemiddelen. Dit 

1. Zie: paragraaf 2.5. 
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houdt in dat de investeringen in duurzame produktiemiddelen voor 
vergroting van de produktiecapaciteit van bijvoorbeeld Cl tot C2 gelijk 
zijn aan het verschil in de investeringen in duurzame produktiemidde-
len voor een bedrijfsgrootte C2 minus C1. In werkelijkheid kunnen 
deze investeringen voor elk der vestigingen daarvan afwijken, bijvoor-
beeld in verband met het feit dat uitbreiding der produktiecapaciteit 
dikwijls gepaard gaat met verbouwingen. 

Op de desinvesteringen is hetzelfde van toepassing. Het vermogen 
dat vrijkomt door verkoop van overtollige duurzame produktiemidde-
len die bij concentratie beschikbaar komen, is niet gelijk aan hetgeen 
in de kostenbegrotingen tot uitdrukking komt. Men kan zowel meer 
als minder ontvangen. 

Nu het onderzoek. Weber gebruikt bij zijn analyse van de vestigings-
plaats een mechanisch apparaat, namelijk het toestel van Varignon. 
Het Varignonse toestel bestaat uit een statief, waarop een cirkelvor-
mige schijf is aangebracht, die voorzien is van een indeling in graden. 
Aan de rand van de cirkelvormige schijf zijn een aantal raadjes met 
klemmen vastgezet. Op elk raadje wordt een draad geleid, waarvan 
de binneneinden in het middelpunt worden samengeknoopt. Aan de 
andere einden, die naar beneden hangen, worden gewichten gehangen, 
die tot uitdrukking brengen (per eenheid eindprodukt) het gewicht 
van de grondstoffen, het gewicht van de brandstoffen, enzovoorts. Zo-
dra er een evenwicht tot stand komt, wijst het knooppunt der draden 
de vestigingsplaats aan met de laagste transportkosten 2  . 

Indien men het Varignonse toestel wil gebruiken moeten vergaande 
abstracties worden gemaakt. Weber herleidt in zijn theoretische be-
schouwingen het verschil in de prijzen van grond- en hulpstoffen tot 
een verschil in transportkosten, zodat bij hem twee algemene vesti-
gingsplaatsfactoren overblijven; met name de transportkosten en de 
arbeidskosten. Meij merkt hierover op : 
'Merkwaardig is dat Weber hierbij (Meij bedoelt het vinden van de 
vestigingsplaats met de laagste transportkosten) zelfs gebruik maakt 
van een speciaal toestel — het Varignonse toestel — om het transport-
kostenminimum te bepalen'. 

En even verder: 
'Het gevaar dat de abstractie tot 'Spielerei' wordt en dat in onze 

t. A. Weber, Industrielle Standortslehre. Grundriss der Sozialiikonomie, Band VI. Tbin-
gen 1923. 
2. Een foto van dit apparaat met een beschrijving wordt aangetroffen in 0. Bakker, 
Bedriffshuishoudkunde, Deel I. 's-Gravenhage 1940. Pagina's 220 en 221. 
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wetenschap zeker niet denkbeeldig geacht mag worden, lijkt ons ook 
hier aanwezig' 1 . 
In de volgende paragrafen wordt gesproken over de geprogrammeerde 
calculaties, waarbij gebruik zal worden gemaakt van rekenautomaten 
(computers). Met behulp van rekenautomaten is het mogelijk een 
groot aantal factoren, die de optimale verdeling van de produktie over 
de bestaande vestigingen — onder aanpassing van de capaciteit van 
elk dezer vestigingen — beïnvloeden, in de calculaties te betrekken. 
Door het aantal factoren dat in aanmerking wordt genomen, en daarbij 
rekening houdend met veelal diverse randvoorwaarden, zijn deze ge-
programmeerde calculaties geen 'Spielerei'. 

3.2. BASISGEGEVENS 

Het concentratievraagstuk is in de grond van de zaak een analyse van 
de wijzigingen in kosten en opbrengsten door het samenvoegen van 
bedrijven. Daarom kunnen de factoren, die de concentratiemogelijk-
heden bepalen het doelmatigst worden geanalyseerd door na te gaan, 
in welke mate deze kosten en opbrengsten zich zullen wijzigen bij 
samenvoeging van twee of meer bedrijven tot een kleiner aantal. Hier-
bij volgen wij de volgende indeling: 
I. Kosten van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 
2. Aankoopprijzen van de grondstoffen, hulpstoffen en materialen 
3. Fabricagekosten } Produktiekosten 4. Indirecte kosten 
5. Kosten van afvoer van het gerede produkt 
6. Fiscale heffingen en restituties 
7. Maximale en minimale produktiegrootte per vestiging 
Hier is nog aan toe te voegen een analyse over de investeringen die 
nodig zijn om de concentratie (en de desinvesteringen die bij concen-
tratie optreden), te kunnen realiseren. Dit komt nader ter sprake in 
paragraaf 3.5. Over de begroting van de afzetontwikkeling wordt niet 
meer gesproken, aangezien dit is gedaan in paragraaf 2.5. 

3.2. 1 . Kosten van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 
Deze kosten zijn afhankelijk van de ligging van een produktievestiging 
en zijn daarom (uitgedrukt per eenheid eindprodukt) voor elke pro- 
l. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel II. Den Haag 1964. Voetnoot op 
pagina 262. 



76 GEPROGRAMMEERDE CONCENTRATIE-ONDERZOEKINGEN 

duktievestiging verschillend. Immers de ene fabriek ligt gunstiger ten 
opzichte van de vindplaatsen, aanvoerhavens of voortbrengingsplaat-
sen van grondstoffen dan de andere. 

Voor elk der bestaande fabrieken dienen daarom de aanvoerkosten 
voor diverse produktiegroottes (gebaseerd op een zekere samenstelling 
van het produktiepakket) te worden begroot. De aanvoerkosten kun-
nen degressief zijn ten opzichte van de produktiegrootte indien grotere 
ladingen ineens kunnen worden besteld. In dit geval hebben wij te 
maken met een voordeel van produktie op grotere schaal. De analyse 
van de aanvoerkosten behoeft zich vanzelfsprekend niet uit te strekken 
tot alle grondstoffen, hulpstoffen en materialen, men kan zich beper-
ken tot die soorten, waarvan de transportkosten van betekenis zijn. 
De minder belangrijke transportkosten kunnen eenvoudigheidshalve 
als proportioneel met de produktiegrootte worden verondersteld. Voor 
bepaalde soorten hulpstoffen en materialen is het dikwijls zo, dat toe-
leveringsbedrijven hun verkoopprijzen franco afnemer offreren. In 
dit geval zijn dan in deze prijzen de afleveringskosten begrepen. Dit 
brengt ons bij de volgende kostengroepering, namelijk de aankoop-
prijzen van de grondstoffen, hulpstoffen en materialen. 

3.2.2. Aankoopprijzen van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 

De kosten van grondstoffen, hulpstoffen en materialen vormen dik-
wijls een belangrijk percentage van de kostprijs van het gerede pro-
dukt. Dit behoeft niet te betekenen dat deze kosten van doorslag-
gevende betekenis zijn in de concentratie-onderzoekingen. De grond-
stoffen en ook hulpstoffen welke door een bedrijf worden gebruikt, 
kunnen wereldmarktprijzen hebben. Indien de aankoophoeveelheden 
van deze grond- en hulpstoffen van die orde van grootte zijn, dat geen 
of nagenoeg geen kwantiteitskortingen kunnen worden verkregen, dan 
liggen er in het grondstoffenvlak geen voordelen door schaalvergro-
ting. Is er geen sprake van wereldmarktprijzen, dan kunnen deze kos-
ten per vestigingsplaats uiteenlopen en van betekenis zijn voor con-
centratiestudies. Overigens zij opgemerkt dat grotere ondernemingen 
met meer vestigingen reeds tal van grondstoffen, hulpstoffen en mate-
rialen centraal inkopen en reeds daardoor de maximale kwantum-
korting verkrijgen. 

De bestudering van de prijzen die de betrokken vestigingen betalen, 
houdt een prijsvergelijking in. Ondernemingen met meer vestigingen 
vergelijken veelal regelmatig de prijzen die zij voor hun grondstoffen 
betalen. Het doel hiervan is na te gaan of men tot kostendalingen kan 
komen door bepaalde grondstoffen elders te kopen. Bij concentratie- 
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studies is het doel van de prijsvergelijking, na te gaan of de hogere of 
lagere prijzen zijn te verklaren uit ordergrootte dan wel uit structurele 
of andere oorzaken. Met structurele oorzaken worden hier bedoeld die 
welke een meer permanent karakter hebben. Leveranciers van grond-
stoffen kunnen soms goedkoper leveren, doordat zij gunstiger gelegen 
zijn ten opzichte van hun voortbrengingsplaatsen en/of aanvoer-
havens. In beginsel kan men ermede rekenen, dat de lagere prijzen 
voor grondstoffen als meer permanent mogen worden beschouwd, 
indien de leveranciers een gunstige vestigingsplaats hebben en moeten 
concurreren met andere leveranciers, die eveneens een gunstige vesti-
gingsplaats hebben. 

Naast vestigingsplaatsvoordelen zijn er ook andere oorzaken die er-
toe kunnen leiden dat bepaalde grondstoffen in een bepaald land of 
bepaalde streek goedkoper zijn. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld tij-
delijk overcapaciteit hebben die zij via lagere verkoopprijzen zoveel 
mogelijk trachten op te vullen. 

Het vorenstaande samenvattend: de prijsverschillen voor grond-
stoffen, waarmede men bij concentratiestudies wordt geconfronteerd, 
verdienen een nadere analyse. Voordelen, welke het resultaat zijn van 
grotere bestellingen kunnen als vrucht van concentratie worden be-
schouwd. De andere prijsverschillen voor grondstofkosten enzovoorts, 
dienen alleen als voordeel op korte termijn in aanmerking te worden 
genomen; een splitsing hiervan in meer permanente en meer tijdelijke 
prijsverschillen is een belangrijk gegeven voor de ondernemingsleiding, 
die de beslissing moet nemen. Evenals voor de aanvoerkosten geldt 
ook hier, dat het onderzoek naar de prijzen van grondstoffen, hulp-
stoffen en verpakkingsmaterialen zich niet tot in details behoeft uit 
te strekken. Het onderzoek kan zich beperken tot die soorten, welke 
het leeuwendeel vormen van de totale kosten voor de grondstoffen. 

Tal van produktieprocessen leveren bijprodukten op. De opbrengsten 
van deze bijprodukten dienen — dikwijls niet gelijk voor iedere vesti-
ging — in de herstructureringsberekeningen te worden betrokken. Deze 
opbrengsten kunnen in geprogrammeerde calculaties uit rekentech-
nisch oogpunt het beste van de prijzen van de grondstoffen, hulpstoffen 
en materialen worden afgetrokken. 

3.2.3. Fabricagekosten 
Het moeilijkste en meest tijdrovende deel van het concentratie-onder-
zoek is veelal de opstelling van de fabricagekosten bij oplopende be-
drijfsgroottes. Onder de fabricagekosten verstaan wij de kosten van die 
afdelingen waardoor de fysieke stroom van grondstoffen, hulpstoffen 
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en materialen gaat. Het omvat derhalve de afdelingen ontvangst en 
opslag van grondstoffen, hulpstoffen en materialen, afdelingen die 
deze goederen bewerken, verwerken en converteren en de afdelingen 
die eindprodukten en bijprodukten verpakken, opslaan en verzenden. 

Men kan drie methoden onderscheiden om gegevens te verzamelen 
over de invloed van de bedrijfsgrootte op het kostenpeil. (Analoog is 
dit voor de relatie bedrijfsgrootte en fabricagekosten.) Deze drie me-
thoden kunnen als volgt worden samengevat: 1  

a. Empirisch-historisch onderzoek 
Men gaat voor elk der vestigingen van een onderneming het verloop 
van de fabricagekosten in het verleden na en relateert dit aan de steeds 
veranderende bedrijfsgrootte. Deze methode is weinig zinvol aan-
gezien: 

1. De desbetreffende vestigingen fabriceren veelal niet een enkelvou-
dig, maar een meervoudig produkt. De samenstelling van het pro-
duktiepakket heeft in de loop der jaren veelal een verandering on-
dergaan. 

2. Afnemende of toenemende kosten worden door meer factoren be-
invloed, die niet of moeilijk zijn te scheiden, met name: 
— verandering in de bedrijfsgrootte 
— veranderingen in de benuttingsgraad van apparatuur 
— technische vooruitgang 

3. Het verband tussen bedrijfsgrootte en fabricagekosten kan slechts 
op beperkte schaal worden nagegaan, namelijk voor het verschil 
tussen de kleinste en grootste bedrijfsgrootte, gedurende de periode 
van onderzoek. 

b. Empirisch-statistisch onderzoek 2  
Men verzamelt kosten voor vestigingen van een onderneming, die een- 

i. Monhemius onderscheidt ook deze drie methoden : Zie `De optimale bedrijfs-
grootte'. Verschenen in Kernproblemen der bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. 
Pagina 44 en 45. 
2. Het empirisch-statistisch onderzoek wordt ook toegepast voor het maken van 
een dwarsdoorsnede van een bedrijfstak. Hierover is veel gepubliceerd. Monhemius 
noemt onder andere: J. S. Bain, 'Economies of large scale as barriers to entry'. 
Verschenen in Banjers to New Competition. Cambridge (Mass.) 1956. L. Bruni, 
'Internal economies of scale with a given technique'. 771e journal of Industrial Econo-
mies. Juli 1964. W. Busse von Colbe, Die Planung der Betriebsgriisse. Wiesbaden 1964. 
C. H. Chilton, `Six-tenths factor applies to complete plant costs'. Chemical Engineering. 
April 1950. Fr. R. Moore, 'Economies of scale; some statistical evidence'. Quarterly 
journal of Economies. 1959, Nr. 73. P. J. D. Wiles, 'Cost under total adaptation'. 
Verschenen in Price, Cost and Output. Oxford 1961. 
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zelfde produkt of een naar procentuele verhoudingen ongeveer gelijk 
produktiepakket maken. Men maakt daarna de cijfers zo goed moge-
lijk vergelijkbaar, zodat 'genormaliseerde' fabricagekosten voor een 
naar procentuele verhoudingen gelijkwaardig produktiepakket worden 
verkregen. Ook deze methode is dikwijls onvoldoende aangezien het 
verband tussen bedrijfsgrootte en fabricagekosten slechts kan worden 
opgesteld voor het gebied dat ligt tussen de grootste en kleinste pro-
duktievestiging van één onderneming. 

c. Technisch-economische voorcalculatie 
Wij geven er de voorkeur aan - in tegenstelling tot Monhemius 1  - 
te spreken van een technisch-economische voorcalculatie ofwel kosten-
begroting. Door het team, belast met het onderzoek naar de herstruc-
turering van de produktie, laat men voor verschillende bedrijfsgroottes 
'blauwdrukken' maken van de opbouw van de fabricage-afdelingen. 
Deze tekeningen dienen compleet te zijn, dat wil zeggen, mede te om-
vatten de opstelling van personeel en machines, grootte van magazij-
nen, met de gemiddelde voorraadgrootte. Hierbij dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan de potentiële voordelen van schaal-
vergroting, zoals uiteengezet in paragraaf 2.2. Men baseert zich daarbij 
op de huidige stand van de techniek en een of meer fictieve produktie-
pakketten. 

Monhemius merkt over de technische voorcalculaties op: 'Deze me-
thode is bewerkelijk en duur, doch zeer doeltreffend. In de literatuur 
treft men er, behalve voor bepaalde bedrijfstakken, weinig over aan; 
de oorzaak daarvan is wellicht dat de studies op dit terrein, indien zij 
al worden uitgevoerd, zelden worden gepubliceerd' 2 . 

Dit lijkt ons juist. Technisch-economische voorcalculaties over het 
verband tussen bedrijfsgrootte en fabricagekosten zijn inderdaad tijd-
rovend en duur. Publikaties van de uitkomsten van dergelijke onder-
zoekingen door ondernemingen zijn voor concurrenten van veel nut. 
Dit is de reden waarom publikaties op dit terrein zich voorlopig zullen 
beperken tot de methodiek van kostenbegrotingen zonder vermelding 
van de gevonden uitkomsten. Nu zijn de kosten van technisch-econo-
mische voorcalculaties niet zo hoog dat deze methode daarom moet 
worden verworpen. Heeft men eenmaal een kostenbegroting voor 

I. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Monhemius spreekt van een technische 
voorcalculatie. Zie pagina 45. 
2. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 45. 
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een bepaalde bedrijfsgrootte gemaakt, dan kan veelal voor de kosten 
van tal van activa een verband worden gevonden met de kosten van 
gelijksoortige activa met een grotere technische capaciteit. Hierover 
zijn verschillende publikaties verschenen 1• 

Monhemius merkt verder in dit verband nog op: 'Het zwakke punt 
van de methode is uiteraard, dat wij alleen een voorcalculatie maken; 
er moet dus maar worden afgewacht of in werkelijkheid de voorspelde 
kostprijs gerealiseerd wordt' 2 . 

Ook bij deze uitspraak sluiten wij ons gaarne aan. Het is daarom 
wenselijk dat de gevonden uitkomsten worden getoetst aan de uit-
komsten van het empirisch-statistisch onderzoek, zoals zojuist om-
schreven. Men kan dan afwijkingen vinden waarvan — indien van 
voldoende importantie — de oorzaak moet worden opgespoord. Indien 
nu blijkt, dat de technisch-economische voorcalculatie niet correct is, 
dient deze te worden gecorrigeerd. Tevens dient men dan na te gaan 
of de gevonden oorzaken aanleiding geven, correcties aan te brengen 
in die kostenbegrotingen voor bedrijfsgroottes, afwijkend van die van 
het empirisch-statistisch onderzoek. 

De omzetting van de kwantitatieve gegevens van de geprojecteerde 
fabrieken in geldtermen is verschillend voor elke vestiging, althans 
voor zover er verschillen bestaan tussen de loon- en prijsniveaus bij 
de bestaande produktiehuishoudingen van een concern. Voor zover 
het loonniveau en het prijsniveau in de bestaande vestigingen geen 
invloed hebben op de mechanisatiegraad, kan voor alle vestigingen 
met eenzelfde 'blauwdruk' per produktiegrootte worden volstaan. 
Zulks zal dikwijls het geval zijn, aangezien de mechanisatiegraad naar 
wij menen meer wordt bepaald door de bedrijfsgrootte dan door ver-
schillen in het loon- en prijsniveau. Bij het maken van de begrotingen 
voor de fabricagekosten bij diverse produktiegroottes wordt men ge-
confronteerd met de investeringen in opslagruimtes voor grondstoffen, 
hulpstoffen, materialen, halffabrikaat en gereed produkt, naast in-
vesteringen in deze voorraden zelf. Het is van belang aandacht te heb-
ben voor de kosten van het voorraad houden. Deze kosten kan men in 
drie groepen onderscheiden: 

i. Zie onder meer: G. B. Alpert, Tconomy of scale in the metal removal industry'. 
journal of Industrial F,conomies. July 1959. R. S. Aries en R. D. Newton, Chemical 
Engineering Cost Estimation. New York 1955. R. Williams, Six-tenth factor aids in 
approxirnating costs'. Chemical Engineering. December 1947. 
2. W. Monhemius, 'De optimale bedrijfsgrootte'. Verschenen in Kernproblemen der 
bedrijfseconomie. Amsterdam/Brussel 1966. 
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1. De kosten van het opslaan van voorraden, zoals loonkosten voor 
ontvangst, opslag en aflevering, afschrijvingen op magazijnen, 
enzovoorts. 

2. De kosten van het vermogen, vastgelegd in voorraden. 
3. Waardedaling door economische veroudering, bederf of gewichts-

verlies van de voorraden. 

De grootte van de voorraden kan door concentratie een wijziging on-
dergaan. Een voorraadverminderend effect treedt bijvoorbeeld op, 
als bij grotere omvang der aankopen geen grotere kwantiteitskortingen 
kunnen worden verkregen. Dit impliceert, dat veelvuldiger zal worden 
besteld; de bestelgrootte is dan reeds optimaal. De betrokken maga-
zijnruimte blijft bij grotere produkties dan in omvang gelijk. Neemt 
de bestelgrootte bij een grotere produktie-omvang toe, dan zal van-
zelfsprekend de magazijnruimte ook groter dienen te worden gepro-
jecteerd. 

De kosten van het vermogensbeslag zijn de rente-offers. Bij de bepa-
ling van de voorraadgrootte mag niet over het hoofd worden gezien 
dat de transportduur van het gereed produkt veelal toeneemt; immers 
de voorraden gereed produkt zijn dikwijls langer onderweg doordat 
zij over grotere afstanden moeten worden vervoerd. Hierbij komt nog 
dat in verband met het risico van transportstagnaties soms extra 
voorraden in depots zullen worden aangehouden. 

Bij concentraties van produktiehuishoudingen kunnen zich ook nog 
andere factoren voordoen, die een voorraadvermeerderend of voor-
raadverminderend effect hebben; dit is afhankelijk van de structuur 
van produktie en afzet. In het kader van deze studie zullen wij niet 
nader op deze factoren ingaan, aangezien dit voor elke onderneming 
afwijkend kan zijn. Het lijkt ons voldoende de aandacht erop te vesti-
gen dat in beginsel door concentratie de voorraadgrootte kan worden 
beïnvloed 1 . 

3.2.4. Indirecte kosten 

Onder indirecte kosten verstaan wij de kosten van die afdelingen die 
niet tot de fabricagesector worden gerekend 2 . Deze afdelingen zijn 
indirect met de grond- en hulpstoffen en materialenstroom, die door 
het bedrijf gaat, verbonden. Om deze reden verkiezen wij de naam 
indirecte kosten. Wij zijn ons ervan bewust hiermede van de gebrui- 

i. 	0. Goldschmidt, `Voorraadpolitiek'. Verschenen in Kernproblemen der bedrijfs- 
economie. Amsterdam/Brussel 1966. Pagina 166 tot en met 183. 
2. Zie sectie 3.2.3., 'Fabricagekosten'. 
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kelijke definitie af te wijken, maar achten dit in het kader van deze 
studie niet bezwaarlijk. 

De techniek van het begroten van deze kosten voor oplopende be-
drijfsgroottes is minder bekend dan de begroting van de kosten van 
aanvoer, kosten van grondstoffen, hulpstoffen, materialen en fabri-
cagekosten. Wij menen op dit punt daarom wat meer op details te 
moeten ingaan. Evenals voor de opstelling van de fabricagekosten bij 
oplopende bedrijfsgroottes kan men drie methoden onderscheiden bij 
de opstelling van de indirecte kosten bij oplopende bedrijfsgroottes. 

a. Empirisch-historisch onderzoek 
Deze methode is weinig zinvol om dezelfde redenen als opgesomd 
onder de fabricagekosten. 

b. Empirisch-statistisch onderzoek 
Ook deze methode is dikwijls onvoldoende, aangezien ook hier 
het verband tussen bedrijfsgrootte en indirecte kosten slechts kan 
worden opgesteld voor het gebied dat ligt tussen de grootste en 
kleinste produktievestiging van één onderneming. 

c. Voorcalculatie 
Door het team belast met het onderzoek naar de herstructurering 
van de produktie laat men voor verschillende bedrijfsgroottes 'or-
ganisatieschema's' maken van de opbouw van de indirecte afde-
lingen. Deze schema's bevatten niet alleen het hiërarchieke ver-
band, dat de gezagsverhouding tot uitdrukking brengt. Ook worden 
hierin aangegeven de functionele taak en de prestatie-eenheden. 
Een aantal voorbeelden ter toelichting van prestatie-eenheden per 
functie zijn hieronder gegeven. 

Inkoop: Als prestatie-eenheden kan men hier veelal kiezen het aantal 
orders dat de inkoopafdeling per jaar zal plaatsen. Voor een bedrijf 
met een grootte van 30.000 ton per jaar behoeft het aantal orders niet 
de som te zijn van het aantal orders van 3 bedrijven elk met een 
produktiegrootte van 10.000 ton. Grotere bedrijven plaatsen grotere 
orders (althans zolang dit kostenvoordelen biedt), mogelijk verdeeld 
over meer afleveringen. In concreto komt de begroting van de kosten 
van de afdeling 'Inkoop' hierop neer, dat de behoefte aan grondstoffen, 
hulpstoffen en materialen bij oplopende bedrijfsgroottes wordt ver-
taald in het aantal inkooporders en deze op hun beurt weer in het 
aantal inkopers plus administratieve assistenten. 

Planning: De prestatiegrondslag voor deze functie kan zijn het aantal 
werknemers in de fabricagesfeer, het aantal produkten of het aantal 
machines of machinegroepen. Ook kan hiervoor soms een gemiddelde 
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doelmatig zijn. Er zijn ook nog andere prestatienormen te vinden die, 
al naar gelang de aard van het bedrijf, beter kunnen voldoen. 

Personeelsafdeling: Het aantal employés is hier meestal de juiste 
prestatie-eenheid. Hetzelfde geldt voor de kantinedienst en loon-
administratie. 

Kostprijsadministratie: De beste maatstaf voor deze afdeling blijkt 
veelal te zijn het aantal produkten en varianten van produkten, dat 
wordt gemaakt. Dat is ook van toepassing voor de keuze van prestatie-
eenheden voor de voorraadadministratie. 

Laboratorium: Ook voor deze afdeling kan men wel een eenheid van 
prestatie vinden. Deze eenheid is dikwijls het toenemende aantal 
analyses dat verricht moet worden bij oplopende bedrijfsgroottes. 
Soms is hierbij een splitsing in twee of meer soorten van analyses 
aanbevelenswaardig. Voor de afdeling kwaliteitscontrole is de situatie 
analoog. 

Er zijn ook afdelingen, waarvoor een prestatie-eenheid moeilijk is te 
vinden. Met name geldt dit voor de afdelingen proces- en produkt-
ontwikkeling. Voor deze afdelingen wordt door de ondernemingslei-
ding een bedrag beschikbaar gesteld. Dit impliceert, dat op het gebied 
van proces- en produktontwikkeling geen kwantitatieve aanwijsbare 
relatie bestaat met de bedrijfsgrootte. 

Last but not least de omvang van de leiding van een produktie-
vestiging bij oplopende bedrijfsgroottes. Hiervoor valt geen prestatie-
eenheid te vinden, noch een norm. Wattel geeft de volgende factoren, 
die het omspanningsvermogen van de leiding beïnvloeden: 

a. 'De mate waarin bevoegdheden worden gedelegeerd en de wijze 
waarop deze gedelegeerde bevoegdheden worden gebruikt. Dit is 
de belangrijkste factor, maar de maximale toepassingsmogelijkheid 
daarvan is weer afhankelijk van elk van de volgende zes factoren 
die samen de mogelijkheden tot delegatie bepalen; 

b. De capaciteiten van de leider, zijn medewerkers en van de staf-
functionarissen, de functionele afdelingen die de leider ter beschik-
king staan, voor zover deze capaciteiten relevant zijn voor de te 
vervullen functies; 

c. De relaties tussen de leider en zijn directe medewerkers, tussen de 
medewerkers onderling (met name de mate waarin zij kunnen sa-
menwerken zonder tussenkomst van hun chef), tussen de leider 
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en zijn meerderen in de hiërarchie, tussen de leider en de staf-
functionarissen, en functionarissen van functionele organen die te 
maken hebben met de wijze waarop hij zijn functie vervult, en 
tenslotte tussen de leider en zijn collega's op hetzelfde niveau, met 
wie hij moet samenwerken; (het is duidelijk dat per hiërarchisch 
niveau de mogelijkheden voor het omspanningsvermogen sterk 
verschillend zullen zijn; horizontale en verticale relaties in de per-
sonele structuur zullen doorgaans voor de lagere, midden- en top-
lagen van de hiërarchie sterk verschillend zijn; voorts zal in deze 
bijdrage nog worden uiteengezet dat ook de mate en wijze van 
decentralisatie grote invloed op het relatiepatroon kunnen hebben 
en daardoor op het omspanningsvermogen) ; 

d. De complexiteit van de functie-inhoud van de leider en de diversi-
teit en complexiteit van taken waaruit de functies van de mede-
werkers bestaan, waarbij het risico bij fouten vooral van betekenis is; 

e. De mate waarin de leider niet-leidinggevende arbeid moet verrich-
ten, waarbij voor de hogere functionarissen vooral gedacht moet 
worden aan het toenemende tijdsbeslag voor het onderhouden van 
'public and industrial relations' ; 

jr. De stabiliteit in de beleidsvorming door de topleiding; 

g. De geografische situatie en de communicatiemogelijkheden die de 
leider en zijn medewerkers ten opzichte van elkaar hebben. 

Bij alle maatregelen die genomen worden ter verbreding of verdieping 
van het omspanningsvermogen zal met bovengenoemde factoren reke-
ning gehouden moeten worden en het zal duidelijk zijn dat een norm 
voor de spanwijdte op grond van deze analyse nimmer gegeven zal 
kunnen worden, in absolute zin niet eens voor een bepaalde situatie 
en dus zeker niet een norm voor ruimer gebruik' 1• 

Ofschoon geen kwantitatief aanwijsbare norm te vinden is, mag hieruit 
niet worden geconcludeerd, dat geen kostenbegroting voor de fabrieks-
leiding bij oplopende bedrijfsgroottes valt op te stellen. In grote onder-
nemingen met tal van fabrieken heeft men ervaring in het formeren 
van een fabrieksleiding voor diverse bedrijfsgroottes en het begroten 
van de overeenkomstige kosten hiervan 2 . 

i. A. Wattel, `Coördinatiegraad, delegatie en decentralisatie'. Verschenen in Be-
drijfseconomische verkenningen. Den Haag 1965. Pagina's 96 en 97. 
2. W. Schattinga, 'Planning als instrument voor de bedrijfsleiding'. Tijdschrift voor 
efficiëntie en documentatie. Jaargang 33. Pagina 714. 
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De kostenbegrotingen — gebaseerd op organisatieschema's — kunnen 
voor elke vestiging verschillend zijn. Immers het salarisniveau kan van 
vestiging tot vestiging verschillen. Daarom dienen voor elke vesti-
gingsplaats de organisatieschema's in geld te worden vertaald. 

3.2.5. Afvoerkosten van het gerede produkt 

Deze kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen produktievestigingen 
en afzetgebieden. De afvoerkosten zijn daarom voor elke vestiging ver-
schillend. Immers de ene vestiging ligt gunstiger ten opzichte van de 
afzetgebieden dan de andere. 

Voor elk der bestaande fabrieken dienen daarom de afvoerkosten 
naar de afzetgebieden te worden begroot. Deze afzetgebieden zijn 
geografische verkoopindelingen, bijvoorbeeld per 1.000 km 2  of 10.000 
km2. Indien de verkopen via depots worden geleid, kan men deze 
depots hanteren als middelpunt van het desbetreffende afzetgebied. 

3.2.6. Fiscale heffingen en restituties 

Hier zijn twee soorten berekeningen aan de orde: 

a. Restitutie en heffing van invoerrechten en omzetbelasting. 
(i) voor elk land dient te worden opgesteld de restitutie van om-

zetbelasting, die verkregen wordt bij export; 
(ii) de invoerrechten en omzetbelasting die moeten worden betaald 

bij import in het ontvangende land. 

b. Verschil in winstbelasting tussen de bij het onderzoek betrokken 
landen. Dit verschil heeft betrekking op: 
(i) de winstbelasting die moet worden betaald in het produceren-

de land op de fiscaal verplichte winstmarge; 
(ii) de vermindering van de winstbelasting in het importerende 

land doordat in het producerende land een fiscaal verplichte 
winstmarge achterblijft. 

De resultante van de bedragen, die voortvloeien uit de berekeningen 
a. en b. hierboven kunnen — bij nog nader te bespreken programmering 
— uit doelmatigheidsoverwegingen het beste bij de kosten van afvoer 
worden geteld. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat de resultante 
van de bedragen van de zojuist genoemde berekeningen a. en b. alleen 
in aanmerking behoeven te worden genomen, indien zij van voldoende 
importantie zijn. 
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3.2.7. Maximaal en minimaal mogelijke produktiegrootte per vestiging 
De mogelijkheden voor uitbreiding van de produktiecapaciteit bij de 
verschillende vestigingsplaatsen kunnen soms zeer beperkt zijn. Zo is 
het mogelijk dat de produktiecapaciteit in een bepaalde fabriek in het 
geheel niet of zeer beperkt uitgebreid kan worden, aangezien de be-
lendende percelen voor uitbreiding van de desbetreffende fabriek niet 
te koop zijn. Een andere reden kan zijn, dat weliswaar voldoende ruim-
te aanwezig is om een bedrijf uit te breiden, maar dat de overheid hier-
toe geen toestemming verleent, indien dit niet strookt met het algemeen 
belang. 

Meer redenen, waarom de produktiegrootte in één of meer vesti-
gingen aan beperkingen onderhevig kan zijn, werden besproken in 
paragraaf 2.4. Gewezen werd op de beschikbaarheid van voldoende 
arbeidskrachten en water. Voor alle vestigingen moet daarom de 
maximale produktiegrootte worden nagegaan; deze gegevens vormen 
de data voor de nog nader uiteen te zetten berekeningen. Dit om te 
voorkomen dat door middel van berekeningen bij bepaalde vestigingen 
een grotere produktie wordt ondergebracht dan technisch mogelijk 
of gewenst is. Hierbij zij opgemerkt, dat door de vooruitgang van 
techniek en wetenschap de toekomstige produktie-omvang per in2  
terrein of per m 3  gebouweninhoud, zowel op hoger als lager niveau 
kan komen te liggen. In feite hebben wij dus bij de opstelling van de 
basisgegevens alweer een abstractie gemaakt ten aanzien van de toe-
komstige ontwikkeling van het technisch kunnen. 

Volledigheidshalve vestigen wij er de aandacht op dat de voren-
staande grenzen dienen te liggen binnen de voorwaarden die de on-
dernemer aan het onderzoek heeft gesteld. Wij wezen in hoofdstuk 
op minimale en maximale produktiegroottes voor elke vestigings-
plaats 1. Zodra de maximale produktiegrootte bij een of meer vesti-
gingen om technische redenen niet groter kan zijn dan bijvoorbeeld 
4.000 ton gereed produkt en de ondernemer acht produktievestigingen 
met een capaciteit kleiner dan 5.000 ton ongewenst dan wordt bij de 
concentratieberekeningen aan de desbetreffende vestigingen geen pro-
duktie toegewezen. 

3.3. PROGRAMMERING DER CONCENTRATIECALCULATIES 

3.3.1. Essentie van het model 
In de vorige paragraaf werden diverse basisgegevens, welke nodig zijn 
voor abstracte calculaties, aan een korte beschouwing onderworpen. 
i. Zie paragraaf 1.3. 
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In deze paragraaf wordt de programmering van de concentratie- 
calculaties op grond van de besproken basisgegevens nader toegelicht. 

Wij gebruiken hiertoe een stelsel van algebraïsche formules, of wel 
een model. Aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld zal dit 
worden toegelicht. Daaropvolgend wordt aangegeven hoe dit model 
kan worden uitgebouwd. 

Stel een onderneming heeft twee produktievestigingen F1 en F2, die 
elk eenzelfde produkt vervaardigen. De maximale produktiegrootte 
van vestiging F1 bedraagt 150 ton per jaar en voor vestiging F2 is er 
geen grens. Het eindprodukt dient naar twee depots, DI en D2, te 
worden vervoerd. De behoefte van depot DI bedraagt wo ton per 
jaar en van depot D2 200 ton per jaar. De produktiekosten Ki  bedragen 
voor elk der fabrieken f8,— per ton eindprodukt 1•  De transport-
kosten in guldens per ton eindprodukt Co  voor het transport van 
produktievestiging Fi naar depot DI zijn: 
C i1  = 4,— per ton produkt 

= 2,— per ton produkt 
C21 =ƒ3,— per ton produkt 
C22 -= f 7,— per ton produkt 

Wij stellen nu de produktie van vestiging F1 voor de depots D1 en D2 
op respectievelijk x1 en x2 en van vestiging F2 voor de depots D I  en 
D2 op respectievelijk x3  en x4 zoals in onderstaand Schema V is 
geschied. 

Schema V 

Vestiging 
Depot 

F1 F2 Depot- 
behoefte 

DI 
D2 

Maximale produk-
tiegrootte 

Kosten 	Produktie 
12 	xi 
10 	X2 

150 

Kosten 	Produktie 
11 	X3 
15 	X4 

Onbeperkt 

100 
200 

k rik. 

De ondernemer zal de waarden van x1 tot en met x4 zodanig moeten 
vaststellen, dat hij binnen de grenzen van de maximale produktie- 
grootte voor vestiging F 1  blijft, terwijl de winst zo groot mogelijk is. 

I. Dit veronderstelt, dat de produktiekosten geen verandering ondergaan bij wijzi-
ging in de produktiegrootte. Deze veronderstelling zal straks worden gewijzigd. 
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In dit voorbeeld houdt dit laatste in de produktie- en transportkosten 
zo laag mogelijk te houden. 

De uit hoofde van de depotbehoefte en de maximale produktiegroot-
te voor vestiging F1 gestelde grenzen zijn nu wiskundig te formuleren. 
De produktie die vanuit de vestigingen F1 en F2 tezamen aan depot 
D I  dient te worden afgeleverd, is gelijk aan wo ton. Men kan der-
halve schrijven: 

x3  =- 100 	  
De produktie die vanuit vestigingen F1 en F2 in totaal aan depot D2 
dient te worden afgeleverd, is gelijk aan 200 ton. Men kan hiervoor 
schrijven: 

x2 + x4 = 200 	  II 
Eenzelfde redenering kan men volgen voor de capaciteitsberekening. 
Deze luidt: 

+ x2  150 	  III 
Ook de kosten zijn algebraïsch te formuleren. Indien men i ton eind-
produkt produceert te F 1  en aflevert te D 1, bedragen deze kosten 
f 12,— per ton. Voor alle mogelijkheden tezamen kan men — voorop-
gesteld dat men minimale kosten wil verkrijgen — de volgende doel-
stellingsfunctie schrijven: 

12xi 	10x2  11x3 15x4 —> minimaal 	  IV 

Zoals op vorenstaande wijze geformuleerd, voldoet de optimale inde-
ling van de depotbehoefte over de produktievestigingen aan de voor-
waarden die gesteld moeten worden aan een vraagstuk van lineaire 
programmering. In zijn algemeenheid gesteld, is het probleem dat 
met lineaire programmering opgelost kan worden het volgende: de 
bepaling van een aantal variabelen, welke voldoen aan een stelsel 
lineaire ongelijkheden, zodanig dat tevens een lineair verband tussen 
deze variabelen wordt geëxtremeerd 1• 

Vorenstaande vier functionele verbanden zijn onderstaand nog eens 
tezamen gegroepeerd. 

X1 	± X3 	=100 
X2 	+ X4 = 200 

xi -I- x2 	 150 
12x 	10x2 H- 1 lx3 15x4 —> minimaal 

1. Zie hiertoe: H. 0. Goldschmidt, 'Over het gebruik van de wiskunde en de statis-
tiek in de bedrijfseconomie'. Openbare les. Leiden 1956. Pagina 14. Voor de bere-
keningswijze van het lineaire programmeringsprobleem wordt verwezen naar: 
R. W. Metzger, Elernentary Mathematica/ Programming. New York 1958. 

V 
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Aangezien x1 tot en met x4 het aantal tonnen produkt voorstelt, zullen 
deze variabelen nooit een negatieve waarde mogen aannemen. Der-
halve xl, x2, x3, x4_.>- 0. 

Lost men het bovengegeven vraagstuk op, dan blijkt dat de optimale 
verdeling van de produktie over de vestigingen F1 en F2 als volgt kan 
worden samengevat 1 : 

Schema VI 

xi = van vestiging F1 naar depot D1: 0 ton. Kosten f" 	—,— 
x2 = van vestiging F1 naar depot D2: 150 ton. Kosten f" 1.500,— 
X3 = van vestiging F2 naar depot Di: 100 ton. Kosten f 1.100,— 
X4 = van vestiging F2 naar depot D2: 50 ton. Kosten f 750,— 

Totaal 	300 ton. Kosten f 3.350,— 

3.3.2. Uitbreiding van het model 
Het vorenstaande model is beperkt van opzet gehouden en kan zeer 
eenvoudig worden opgelost. De beperking van het gebruikte model 
is vooral gelegen in het aantal afzetpunten, namelijk slechts twee 
depots. In de praktijk zal het aantal produktievestigingen en afzet-
punten meestal veel groter zijn. Het aantal variabelen in het model 
zal dan uit dien hoofde groter zijn, zonder het karakter van het geheel 
aan te tasten. Ook kunnen voor elke vestiging minimale en maximale 
produktiecapaciteitsgrenzen worden aangegeven waardoor het aantal 
vergelijkingen toeneemt. De beperkte opzet, welke aan het eenvoudige 
model is gegeven, is tot nu toe niet van essentiële betekenis geweest. 
Het aantal vergelijkingen en het aantal variabelen wordt in dit geval 
groter, hetgeen meer rekentijd vraagt voor de oplossing. Daarom is de 
inschakeling van rekenautomaten (computers) aan te bevelen. 

Verondersteld is dat de produktiekosten per eenheid niet variëren 
met de produktiegrootte. Dit behoeft geenszins het geval te zijn. In 
paragraaf 2.2 is uitvoerig ingegaan op de voordelen van schaal-
vergroting. Welk verband er bestaat tussen produktiegrootte en pro-
duktiekosten hangt af van de feitelijke omstandigheden. Soms is dit 
verband een eerstegraadsvergelijking, bijvoorbeeld: 

p =-- ax + b 

1. Voor de rekentechnische uitwerking verwijzen wij naar: H. M. Wagner, The 
Simplex Method for Beginners. August 1957. Stanford University. A. Vazsony, 
Seientifie Programming in Business and Indushy. New York 1958. 
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waarbij 

p = totale produktiekosten 
a = met de produktiegrootte variërende produktiekosten 
x = produktiegrootte 
b = een bedrag, dat niet varieert met de produktiegrootte 

Indien het bedrag b - voor elke produktiegrootte gelijk - uit de pro-
duktiekosten wordt weggelaten, is er een recht evenredig verband 
tussen produktiegrootte en produktiekosten. Een dergelijk lineair ver-
band past in ons beperkt model. Wel dient dan achteraf in de gevonden 
uitkomsten het weggelaten bedrag b te worden bijgeteld. Bij de uit-
werking van een voorbeeld wordt hierop nog teruggekomen. 

Mocht het verband tussen produktiegrootte en produktiekosten geen 
eerstegraadsvergelijking zijn, maar een hogere-machtsvergelijking, dan 
kan in beginsel geen gebruik worden gemaakt van de wiskundige tech-
niek der lineaire programmering. Men heeft reeds technieken ontwik-
keld, welke - onder zekere voorwaarden - optimale oplossingen kun-
nen brengen voor modellen, waarin hogere-machtsvergelijkingen voor-
komen 1• Deze niet eenvoudige technieken behoeven niet a priori te 
worden toegepast. Indien de kromme, die het verband tussen produk-
tiekosten en produktiegrootte aangeeft een flauw verloop heeft, kan 
men deze door een rechte lijn benaderen. Men kan dan handelen alsof 
men met een eerstegraadsvergelijking te doen heeft. 

Tot nu toe is in het besproken model een plaats ingeruimd voor 
produktiekosten, afvoerkosten en de restricties betreffende de mini-
male en maximale grootte der produktie per vestiging. Nog niet is 
gesproken over de aanvoerkosten van grondstoffen, hulpstoffen en 
materialen. Na vorenstaande uiteenzettingen is het duidelijk dat deze 
aanvoerkosten dienen te worden opgeteld bij de produktiekosten voor-
dat met het opstellen van het model kan worden begonnen. Soortgelijk 
ligt dit voor de fiscale heffingen en restituties. Deze bedragen dienen 
te worden opgeteld bij de kosten van afvoer. Immers de afvoerkosten 
zijn verschillend voor de afzetpunten, zodat voor elk afzetpunt met de 
fiscale heffingen en restituties rekening kan worden gehouden. 

3.3.3. Berekening van de alternatieven 
Het aantal alternatieven betreffende een herverdeling van de produktie 
over de bedrijven bedraagt - zoals in paragraaf 1 van dit hoofdstuk 

i. Zie hiertoe onder meer: a. G. Zoutendijk, Methods of Feasible Directions. Amster-
dam 196o. b. J. C. G. Boot, Quadratic Programming. Amsterdam 1964. 
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aangestipt – voor n fabrieken 2» — 1. Indien er bijvoorbeeld twee 
fabrieken zijn, respectievelijk te F1 en F2 dan kan men : 

a. de produktie optimaal verdelen over de vestigingen te F 1  en F2 
b. de produktie concentreren te F1 
c. de produktie concentreren te F2 

Voor het verdere betoog over de berekeningen van diverse alternatie-
ven gaan wij ervan uit dat er drie vestigingen F1, F2 en F3  zijn en dat 
de produktie- en transportkosten (inclusief de fiscale factoren) zijn 
begroot voor oplopende produktiegroottes voor elk der bestaande 
vestigingen. Tevens wordt verondersteld dat de restricties aangaande 
minimale en maximale produktiegroottes en de behoefte aan goede-
ren van de onderneming per afzetpunt (depot) eveneens zijn begroot 1• 
Deze gegevens nu dienen rekentechnisch te worden geprogrammeerd 2 . 

A. De eerste groep berekeningen betreft de totalisering der produktie-
en transportkosten, indien elk der bestaande fabrieken doorgaat met 
zijn huidige produktie af te zetten in de bestaande afzetgebieden. Het 
totaal van deze kosten kan men vergelijken met het totaal van de wer-
kelijke produktie- en transportkosten, zodat de invloed van de ge-
maakte abstracties bekend wordt. Bij grote afwijkingen dient te worden 
nagegaan of de abstracties kunnen worden verminderd. Hiertoe kan 
men voor elk van de in de vorige paragraaf besproken kostengroepen 
subtellingen laten maken teneinde de belangrijkheid der afwijkingen, 
welke het gevolg zijn van de gemaakte abstracties, voor iedere kosten-
groep afzonderlijk te kunnen beoordelen. 

B. Aansluitend wordt met behulp van de computer de huidige pro-
duktie zodanig over de vestigingen verdeeld, dat de laagste produktie-
en transportkosten worden verkregen. Men past dan in feite lineaire 
of een andere programmeringstechniek toe om te komen tot een opti-
male verdeling tussen de vestigingen F1, F2 en F3. 

C. Daarna wordt met behulp van de computer berekend het totaal 
van de produktie- en transportkosten, onder de veronderstelling dat 
fabriek F1 wordt gesloten en de overige fabrieken de produktie en afzet 
van fabriek F1 overnemen. De verdeling van de produktie over de 
andere fabrieken dient dan plaats te vinden, zodanig dat de laagste 

. Bedoeld is hier de afzetbegroting op korte termijn. Verderop in deze paragraaf 
wordt nog teruggekomen op de incorporering van de afzetbegroting op middellange 
en lange termijn. 
2. Over het programma zelf wordt in deze studie niet gesproken, aangezien dit 
tot een specialistisch terrein behoort. 
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produktie- en transportkosten voor de overblijvende bedrijven worden 
gevonden. Men past dan in feite lineaire programmering toe. 

D. Daarna wordt dezelfde berekening uitgevoerd, maar nu onder de 
veronderstelling dat niet bedrijf F 1, maar bedrijf F2 wordt gesloten. 

E. Hetzelfde als het vorenstaande laat men ook plaatsvinden voor alle 
mogelijke combinaties van concentraties van de desbetreffende be-
drijven. 

Voor de drie vestigingen F1, F2 en F3 is het aantal berekeningen 
2 3  — 1 = 7. De uitkomsten van deze berekeningen, derhalve het to-
taal der produktie- en transportkosten voor deze zeven berekeningen 
kunnen volgens een opklimmende reeks worden gerangschikt. Men 
krijgt dan bijvoorbeeld : 

Schema VII 

Alternatieven 	Allocatie van de produktie 	Totaal van de 
ten aanzien 	 in tonnen 	 produktie- en 

van een 	 transportkosten 
hergroepering 	Vestiging Vestiging Vestiging 	in miljoenen 
der produktie 	F1 	F2 	F3 	 guldens 

F1 en F2 17.000 10.000 18 
F1 en F3 20.000 7.000 19 
F2 en F3  19.000 8.000 20 
F1 en F2 en F3 16.000 5.000 6.000 22 
F1 en F2 en F3 
(bestaande situatie) 12.000 7.000 8.000 23 
F1 27.000 — — 24 
F2 — 27.000 — 25 
F3 — — 27.000 26 

Uit Schema VII blijkt dat concentratie der produktie te F1 en F2 het 
meest aantrekkelijk alternatief is, gevolgd door de combinatie F1 en F3. 
Dit wil nog niet zeggen, dat de produktie geconcentreerd zou moeten 
worden te F1 en F2, aangezien een desbetreffende beslissing mede dient 
te worden bepaald door de wijzigingen in de toekomstige investeringen 
en desinvesteringen waarmede deze herstructurering der produktie ge-
paard gaat. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 3.5. 

De verkregen reeks uitkomsten is de resultante van het huidige niveau 
en patroon van de afzet. Deze afzet is aan wijzigingen onderhevig. Ver- 
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anderingen in de afzet kunnen ertoe leiden dat de concentratie der 
produktie bij de bedrijven F1 en F2 haar eerste plaats kan verliezen aan 
andere alternatieven. Daarom dient in het model niet alleen de afzet 
op korte termijn, maar ook die op middellange en lange termijn te 
worden opgenomen. 

Zoals in paragraaf 1.4 betoogd, hebben wij als mogelijkheid over-
wogen een volledig dynamisch model te introduceren. Op grond van 
praktische bezwaren is dit niet gedaan. De bouw van een dergelijk 
model wordt ingewikkeld. Hierbij komt dat de te schatten toekom-
stige wijzigingen in de variabele kosten- en opbrengstencoëfficiënten 1, 
zoals lonen, transporttarieven, en ook de randvoorwaarden aan on-
zekerheden onderhevig zijn. De optimale verdeling van de produktie 
die door middel van een dynamisch model kan worden berekend, is 
daarom ook aan onzekerheden onderhevig. Wij stellen daarom een 
andere methodiek voor. 

Zoals hiervoor is gezegd, kunnen veranderingen in de afzet ertoe 
leiden, dat de concentratie der produktie bij de bedrijven F1 en F2 
haar eerste plaats kan verliezen aan andere alternatieven. Daarom is 
een tweede groep van berekeningen nodig, waarbij niet de afzet op 
korte termijn, maar die op middellange het uitgangspunt vormt. De 
berekeningen, uiteengezet in de vorenstaande punten A tot en met E, 
voor het totaal der produktie- en transportkosten, dienen daarom nog 
eens te worden herhaald op basis van de afzetgegevens op middel-
lange termijn. De uitkomsten van deze berekeningen worden even-
eens volgens een opklimmende reeks naast de eerst verkregen reeks 
gesteld. 

Hetzelfde dient daarna gedaan te worden met als basis de omzet-
gegevens op lange termijn. Uit de drie reeksen kan de inwerking 
van wijzigingen in de omzetten op de volgorde van de aantrekkelijkste 
concentratievormen worden afgelezen. Mocht blijken dat de omzet-
gegevens van grote invloed zijn op de gevonden uitkomsten, dan kan 
dezelfde serie van berekeningen nog eens herhaald worden met meer 
optimistische respectievelijk meer pessimistische schattingen van de 
verwachte afzet op korte, middellange en lange termijn. Men ver-
krijgt hierdoor een beter inzicht in de betekenis van de factor omzet 
voor de diverse concentratiemogelijkheden. Al deze berekeningen zijn 
zeer snel mogelijk, dank zij de basisgegevens en het programmerings-
model dat voor de computer is opgesteld. 

De transportkosten, die bij de bespreking van de basisgegevens wer-
den aangestipt, betroffen de thans geldende prijzen. 

t. Met opbrengsten zijn hier bedoeld de opbrengsten van bijprodukten. 
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In de toekomst kan het niveau der transportkosten zowel hoger als 
lager komen te liggen, afhankelijk onder meer van de produktiviteits-
ontwikkeling in de vervoerssector, maatregelen van de overheid, enzo-
voorts (zie paragraaf 2.3). 

De concentratiecalculaties dienen, indien relevant, daarom nog eens 
te worden herhaald met een optimistische, respectievelijk pessimis-
tische schatting van de toekomstige transporttarieven in vergelijking 
met de overige kostensoorten. Men ziet dan, welke veranderingen in de 
opklimmende reeksen zullen optreden door relatieve wijzigingen in de 
transportkosten. Door een dergelijke analyse wordt het inzicht ver-
diept in de betekenis van de transportkosten voor het resultaat van de 
diverse concentratiemogelijkheden. 

Verdieping van inzicht ten aanzien van de invloed van de aan- en 
afvoerkosten op diverse concentratiemogelijkheden is zeer nuttig. Ook 
voor andere kostensoorten kan dit in bepaalde gevallen gewenst zijn. 
Welke dit zijn, is afhankelijk van de structuur van de kostprijzen der 
produktie. Dit is voor elke bedrijfstak verschillend. Laten wij als voor-
beeld de lonen nemen. Het loonniveau is niet voor alle vestigingen 
gelijk en bovendien aan veranderingen onderhevig (zie paragraaf 2.4). 
Dit noopte ons reeds in die paragraaf te stellen dat het van belang is 
herstructureringsberekeningen ook uit te voeren bij gewijzigde loon-
hoogtes. 

De vraag kan gesteld worden of deze geprogrammeerde onderzoe-
kingen altijd nodig zijn. Wij menen deze vraag ontkennend te moeten 
beantwoorden. Er zijn gevallen denkbaar waarbij geen geprogram-
meerde calculaties nodig zijn om een concentratieplan op te stellen. 
Een concern kan bijvoorbeeld drie bedrijven exploiteren die vlakbij 
elkaar liggen en dezelfde produktie- en transportkosten per eenheid 
produkt hebben. Een dergelijke situatie kan ontstaan dooi fusie. In 
dit geval kan de concernleiding besluiten het bedrijf met de beste 
uitbreidingsmogelijkheden te vergroten en de andere twee te sluiten. 
Geprogrammeerde onderzoekingen zijn dan niet nodig en een concreet 
onderzoek kan direct worden toegepast. Zo zijn er nog meer situaties 
denkbaar, waarin concrete concentratie-onderzoekingen ter hand kun-
nen worden genomen zonder voorafgaande geprogrammeerde bere-
keningen. In hoeverre geprogrammeerde onderzoekingen nodig zijn, 
hangt af van de feitelijke situatie. 

3.3.4. Nieuwe produktievestigingen 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat concentratie der produktie 
doelmatiger kan plaatsvinden, indien met andere dan reeds bestaande 



VOORBEELD 
	

95 

vestigingsplaatsen wordt rekening gehouden. Het concentreren der 
produktie in één of meer van de bestaande bedrijven heeft als voor-
deel, dat de aanloopkosten van uitbreidingen kleiner zijn dan voor 
nieuwe vestigingen, aangezien men in het eerstgenoemde geval ge-
bruik kan maken van de aanwezige organisatie, die over de nodige 
ervaring beschikt. De aanloopkosten van een nieuw te stichten bedrijf 
zijn groter, omdat niet voortgebouwd kan worden op een aanwezige 
ondergrond. Het oprichten van een zeer klein nieuw bedrijf dat eerst 
de nodige ervaring moet opdoen en daarna uitgebouwd kan worden, 
is geen realistisch alternatief aangezien een fabriek een minimale 
grootte moet hebben, voordat de produktiekosten in een redelijke 
verhouding staan tot de produktie-omvang. In hoeverre nieuwe vesti-
gingen in concentratiecalculaties in aanmerking dienen te worden ge-
nomen, kan op de volgende wijze worden benaderd. 

De gemaakte geprogrammeerde calculaties zullen aangeven of con-
centratie der bedrijven tendeert naar de vindplaatsen, produktie-
plaatsen of aanvoerhavens van grondstoffen, hulpstoffen en materia-
len, of naar de afzetgebieden, of naar gebieden met relatief lage lonen, 
lage prijzen voor elektriciteit, enzovoorts. Afhankelijk hiervan, en 
wij nemen nu even aan dat de concentratie zich richt naar het afzet-
gebied, moet worden nagegaan of men tot lagere transport- en pro-
duktiekosten kan komen indien één of meer nieuwe fabrieken zo 
dicht mogelijk bij het afzetgebied worden gesticht. (Dit laatste is 
uiteraard alleen nodig voor afzetgebieden, waar nog geen bestaande 
vestigingen liggen, die uitgebouwd kunnen worden.) 

In het bevestigende geval dienen potentiële vestigingsplaatsen in dit 
afzetgebied (of vestigingsplaatsen in deze afzetgebieden) te worden 
gekozen. Deze keuze behoeft vanzelfsprekend niet exact te gebeuren; 
voldoende is de streek uit te kiezen, waar eventueel een nieuwe vesti-
ging kan komen. Indien de ondernemer in zijn concentratie-overwe-
gingen één of meer nieuwe vestigingen wil betrekken, dienen de cal-
culaties nog eens herhaald te worden, rekening houdend met deze 
nieuwe vestigingen. 

3.4. VOORBEELD VAN EEN GEPROGRAMMEERDE CONCENTRATIE-
CALCULATIE 

Het lijkt ons van belang het vorenstaande betoog met een voorbeeld 
te illustreren. In dit voorbeeld worden een aantal van de aspecten, 
die in hoofdstuk 2 en in de vorenstaande paragrafen van hoofdstuk 3 
aan de orde kwamen, in de uitwerking betrokken. Om de desbetreffen- 
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de uitwerking overzichtelijker te maken, is het aantal bedrijven en 
afzetcentra beperkt gehouden 1 . 

A. Inleiding 

Verondersteld wordt, dat onderneming 0 een merkartikel P in zes 
landen van Europa op de markt brengt, namelijk in Nederland, Bel-
gië, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. Dit produkt P wordt 
in elk van deze landen in 4 kwaliteiten verkocht; de kwaliteitsverschil-
len vloeien voort uit verschillen in de dosering van de hulpstoffen. De 
verpakking is voor elk land verschillend voor wat betreft formaat en 
opdruk. Op grond van verkoopoverwegingen is men tot de slotsom 
gekomen, dat deze verpakking niet gestandaardiseerd kan worden, 
behoudens de opdruk. Deze opdruk kan in de toekomst in 4 talen 
worden aangebracht. 

B. Geografische ligging van de produktievestigingen en maximale en minimale 
capaciteit daarvan 

In de onderstaande Tabel g zijn vier produktievestigingen aangegeven. 
Tevens is in deze tabel de maximale en minimale produktiegrootte 

in tonnen eindprodukt aangegeven. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 
en 2 zijn er factoren werkzaam, waardoor de produktiecapaciteit bij 
bepaalde bedrijven niet onbeperkt kan worden uitgebreid. De mini-
male produktiegrootte is door de ondernemingsleiding vastgesteld op 
5.000 ton, omdat zij meent, dat bedrijven beneden die omvang erg 
moeilijk zijn aan te passen aan de ontwikkeling van de techniek. 

Tabel g. Geografische ligging van de bedrijven en maximale 
en minimale produktiecapaciteit 

	

Maximale 	Minimale 
produktiegrootte 	produktiegrootte 

	

in tonnen 	in tonnen 

	

eindprodukt 	eindprodukt 

1. Antwerpen 100.000 5.000 
2. Hamburg 100.000 5.000 
3. München 100.000 5.000 
4. Milaan 30.000 5.000 

1. Dank is verschuldigd aan de heren J. Barnouw en Drs. J. G. van der Geest, die 
voor het programma van dit voorbeeld hebben zorg gedragen. 
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C. Afzetontwikkeling en haar geografische spreiding 

In Tabel io zijn de verwachte ontwikkeling van de afzet en de geogra-
fische spreiding daarvan getoond. Voor wat betreft de verzameling 
van deze gegevens wordt verwezen naar paragraaf 2.5. 

Bij het lezen van de afzetbegroting is het volgende van belang te 
weten. 

a. Benelux 
De verwachte omzetstijging voor de afzetcentra in Nederland vloeit 
voort uit het feit dat het produkt P nog niet lang op de markt is en 
men een sterke uitbreiding van het marktaandeel verwacht. In België 
en Luxemburg — waar het betreffende produkt P reeds tal van jaren 
wordt verkocht — verwacht men het marktaandeel in een langzaam 
groeiende markt te kunnen handhaven. 

b. Frankrijk 
In dit land wordt een grote stijging van de omzet verwacht. Dit om 
twee redenen. De nationale consumptie per hoofd van de bevolking 
ligt sterk onder het Europese gemiddelde. Deze achterstand wordt 
snel ingelopen. Het aandeel van het merkartikel P in deze groeiende 
markt is in de afgelopen jaren krachtig toegenomen en een verdere 
stijging wordt verwacht. 

c. Duitsland 
Hier geldt hetzelfde als voor België. De ondernemingsleiding verwacht 
haar marktaandeel in de langzaam groeiende markt te kunnen hand-
haven. 

d. Italië 
De nationale consumptie per hoofd van de bevolking ligt hier nog 
onder het Europese gemiddelde en wordt langzaam ingelopen. De 
onderneming 0 heeft met haar produkt P een zeer groot marktaan-
deel, aangezien de concurrentie in het verleden zwak is geweest. Men 
verwacht dat een niet-Italiaanse onderneming met een kwalitatief 
goed produkt het volgend jaar zal beginnen een deel van de markt 
te bemachtigen. Op grond hiervan verwacht de leiding van onder-
neming 0 een achteruitgang in marktaandeel, maar omdat de totale 
markt groeit, toch nog een aantrekkelijke stijging van de omzet. 
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Tabel io. Afzetontwikkeling en haar geografische spreiding 

Afzetcentra 	Afzet in tonnen gereed produkt 

Benelux 

Korte 
termijn 

1965 

Middel- 
lange 

termijn 
1970 

Lange 
termijn 

1975 

1. Utrecht 400 600 900 
2. Groningen 100 200 300 
3. Eindhoven 200 400 600 
4. Antwerpen 2.000 2.200 2.500 
5. Brussel 500 600 700 
6. Luik 1.000 1.100 1.200 

Totaal Benelux 4.200 5.100 6.200 

Frankrijk 
7. Lille 400 800 1.200 
8. Parijs 700 1.400 2.100 
9. Nancy 700 1.400 2.100 

10. Nantes 900 1.800 2.700 
11. Bordeaux 200 400 800 
12. Lyon 800 1.600 3.200 
13. Marseille 600 1.200 2.400 

Totaal Frankrijk 4.300 8.600 14.500 

Duitsland 
14. Hamburg 2.300 2.600 2.900 
15. Hannover 1.500 1.700 1.900 
16. Essen 4.600 5.100 5.700 
17. Kassel 1.800 2.000 2.200 
18. Mannheim 3.700 4.100 4.500 
19. Neurenberg 2.200 2.500 2.800 
20. München 1.700 1.900 2.100 
21. Berlijn 900 1.000 1.100 

Totaal Duitsland 18.700 20.900 23.200 
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Afzetcentra 

Italië 

Afzet in tonnen gereed produkt 

Korte 
termijn 

1965 

Middel- 
lange 

termijn 
1970 

Lange 
termijn 

1975 

22. Milaan 3.100 3.700 4.100 
23. Venetië 600 800 1.000 
24. Florence 300 400 500 
25. Ancona 200 300 400 
26. Rome 1.200 1.400 1.600 
27. Napels 800 900 1.000 
28. Ban i 200 300 400 
29. Messina 800 900 1.000 

Totaal Italië 7.200 8.700 10.000 

Totaal E.E.G. 34.400 43.300 53.900 

D. Kosten van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal 

Het produkt P heeft de volgende procentuele gewichtssamenstelling: 

a. Grondstoffen 	 60% 
b. Hulpstoffen 	 to% 
c. Water 	 20% 
d. Verpakkingsmateriaal 	io% 

Totaal 	 i00% 

a. Grondstoffen 
Er worden twee soorten grondstoffen in gelijke hoeveelheid bij de 
vervaardiging van het produkt P gebruikt. De ene soort grondstof 
komt uit Australië en wordt voor alle produktievestigingen centraal 
ingekocht. De kosten van aanvoer zijn voor alle grote havens van 
Europa als gelijk verondersteld. De kosten van lossing uit het zeeschip, 
inclusief vervoerkosten van zeehaven naar fabriek van de Australische 
grondstof zijn in Tabel II samengevat. 
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Tabel II. Kosten van aanvoer van Australische grondstof van zee-
haven naar fabriek * (Bedragen in guldens) 

Fabriek 	Zeehaven Kosten van aanvoer 	Kosten van aanvoer 
per ton grondstof 	per ton gereed produkt 

Antwerpen 	Antwerpen 	10 	 30% van 10 = 3, — 
Hamburg 	Hamburg 	 12 	 30% van 12 -= 3,60 
München 	Rotterdam 	80 	 30% van 80 = 24, — 
Milaan 	Genua 	 30 	 30% van 30 = 9,— 

* Inclusief kosten van lossen uit het zeeschip. 

De tweede soort grondstof wordt in de E.E.G. voortgebracht, met 
name in: 
I. Benelux 
2. Noordwest-Frankrijk 
3. Zuid-Duitsland 
4. Povlakte in Italië 

Onderstaand zijn in Tabel 12 de kosten van aanvoer van de Europese 
grondstof samengevat. 

Tabel 12. Kosten van aanvoer van Europese grondstof vanuit het 
dichtstbijzijnde voortbrengingsgebied naar fabriek (Bedragen in guldens) 

Fabriek 	Voortbrengingsgebied Kosten van Kosten van aanvoer 
van grondstof 	aanvoer per ton 	per ton 

grondstof 	gereed produkt 

Antwerpen België 	 20 	30% van 20 = 6, — 
Hamburg Noordoost Nederland 	35 	30% van 35 = 10,50 
München Zuid-Duitsland 	 20 	30% van 20 = 6, — 
Milaan 	Noord-Italië 	 20 	30% van 20 = 6,— 

b. Hulpstoffen 
De prijsnoteringen voor deze hulpstoffen zijn franco fabriek en de 
desbetreffende transportkosten kunnen daarom niet in de kosten van 
aanvoer worden medegenomen. (Zie sectie 3.2.1.) 

c. Water 
Aangezien water voor de produktievestigingen geen meetbare trans- 
portkosten met zich meebrengt, worden de desbetreffende kosten niet 



VOORBEELD 	 IOI 

onder de aanvoerkosten gegroepeerd. Daar het gewicht van het eind-
produkt groter is dan het gewicht van de verbruikte grondstoffen, 
hulpstoffen en verpakkingsmateriaal (zie procentuele gewichtssamen-
stelling van produkt P) zal er uit het oogpunt van transportkosten 
een aantrekkingskracht van de consumptiegebieden uitgaan. (Zie 
paragraaf 2.3.) 

d. Verpakkingsmateriaal 
De prijsnoteringen voor verpakkingsmateriaal zijn franco fabriek en 
de desbetreffende transportkosten zijn daarom niet onder de kosten 
van aanvoer gegroepeerd. (Zie sectie 3.2.1.) 

E. Prijzen van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal 
a. Australische grondstof 
Zoals reeds gesteld, wordt deze grondstof door de onderneming cen-
traal ingekocht voor de vier produktievestigingen. De prijs van deze 
grondstof bedraagt inclusief de transportkosten c.i.f. Europese zee-
havens ƒ4.000 per ton; derhalve per ton eindprodukt 30% van 
f 4.000 = f 1.200. 

b. Europese grondstof 
De loco-prijsnoteringen zijn voor deze grondstof gelijk. Er mag niet 
worden gerekend op kwantiteitskortingen door grotere aankopen op 
eenzelfde plaats, aangezien geen kwantiteitskortingen worden ver-
leend. De prijsnoteringen zijn voor partijen van 20 ton, en wel 
ƒ80.000; per ton eindprodukt komt deze grondstofprijs uit op 
-21,-:, x 30% x f 80.000 =f 1.200. 

c. Hulpstoffen 
Het eindprodukt bevat circa 20 hulpstoffen om het artikel een zekere 
consistentie, houdbaarheid, kleur en smaak te geven. De prijsnoterin-
gen per soort hulpstof zijn — zoals reeds opgemerkt werd — franco 
fabriek en lopen per produktievestiging nogal uiteen. Het gemiddelde 
prijsniveau voor het gehele pakket hulpstoffen per ton eindprodukt 
voor elk van de 4 kwaliteiten is daarentegen voor elke produktie-
vestiging nagenoeg gelijk. De leveranciers verlenen geen kwantiteits-
korting. De kosten van de hulpstoffen bedragen gemiddeld f 600,— 
per ton eindprodukt. 
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d. Verpakkingsmateriaal 
De prijsnoteringen voor verpakkingsmateriaal zijn franco fabriek en 
zijn per produktievestiging nagenoeg aan elkaar gelijk. Wel wordt een 
kwantiteitskorting verkregen bij grotere bestelorders. Onderstaand 
zijn in Tabel 13 de kosten van het verpakkingsmateriaal per ton eind-
produkt voor oplopende produktiegroottes weergegeven. (Hierbij is 
uitgegaan van de bestaande verhouding tussen de diverse kwaliteiten 
eindprodukt. Een toekomstige wijziging in deze verhouding stoort het 
doel van onze berekeningen niet. Immers deze wijziging zou dan ook 
gelden voor elke vestiging waar de produktie wordt geconcentreerd.) 

Tabel 13. Produktiegrootte versus kosten van verpakkingsmateriaal 
(Bedragen in duizenden guldens) 

Produktiegrootte 
in tonnen 

Kosten van 
verpakkingsmateriaal 

Kosten van 
verpakkingsmateriaal 

per ton gereed produkt 

5.000 1.000 0,200 
7.000 1.320 0,189 

10.000 1.800 0,180 
15.000 2.600 0,173 
20.000 3.400 0,170 
30.000 5.000 0,167 
40.000 6.600 0,165 
50.000 8.200 0,164 
75.000 12.200 0,163 

F. Fabricagekosten, indirecte kosten en kosten van het beslag op vermogen 

a. Fabricagekosten 
Het fabricageproces omvat: 

I. ontvangst en opslag van grondstoffen. 
2. malen en walsen van de grondstoffen. 
3. een chemisch proces waarbij onder toevoeging van enige chemi-

caliën en warmte de twee soorten grondstof worden samengesmol-
ten tot een halffabrikaat. 

Deze vorenstaande drie fasen in het fabricageproces zijn gelijk voor 
elke kwaliteit van het merkartikel P. Er treden daarom voordelen 
van schaalvergroting op. 
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4. overpompen van het halffabrikaat in kleine ketels, waarna hulp-
stoffen worden toegevoegd om het artikel een zekere consistentie, 
houdbaarheid, kleur en smaak te geven. 

5. verpakken; voor elk formaat is een afzonderlijke pakmachine vereist. 

De kosten van fabricagefase vier en vijf zijn afhankelijk van het aantal 
kwaliteiten en het aantal soorten verpakking. Voor deze fabricage-
fasen zijn geen voordelen van schaalvergroting van betekenis waar-
genomen. 

6. koelen van het verpakte produkt. 
7. opslag en verzending. 

De laatste twee fasen van het fabricageproces worden weer gekenmerkt 
door lagere kosten per ton gereed produkt bij oplopende produktie-
groottes. 

b. Indirecte kosten 
De indirecte afdelingen plukken eveneens de vruchten van schaalver-
groting, met name in de afdeling inkoop, personeel, kantine, proces- en 
kwaliteitscontrole. De schaalvergroting uit zich voornamelijk in een 
besparing op arbeidskosten per eenheid produkt. 

c. Kosten van het beslag op vermogen 
Als kosten van het beslag op vermogen is gehanteerd To% op 
(i) so% van de nieuwwaarde van gebouwen en machines. 
(ii) 00% van het vastgelegd vermogen in voorraden plus debiteuren 

en liquide middelen minus crediteuren, derhalve het werkkapitaal. 
Het veelvuldiger bestellen van Europese grondstoffen en hulpstof- 

' fen heeft een werkkapitaal verminderend effect, althans per ton 
eindprodukt. Dit wordt echter gecompenseerd door grotere voor-
raden gereed produkt onderweg en in de afzetcentra (depots). 

In Tabel 14 is het totaal van de fabricagekosten, indirecte kosten en 
kosten van het vermogensbeslag bij oplopende bedrijfsgroottes samen-
gevat. 

In Tabel 15 is het totaal van de produktiekosten bij oplopende 
bedrijfsgroottes samengevat. Derhalve zijn de gegevens over de prijzen 
van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal in deze tabel 
geïncorporeerd. 

Voor het totaal van de produktiekosten bij oplopende bedrijfsgroottes 
in Tabel 15 is uitgegaan van eenzelfde prijsniveau in de diverse landen. 
Voor wat betreft het loonniveau is in Tabel 16 verondersteld dat dit 
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Tabel 14. Fabricagekosten, indirecte kosten en kosten van het ver- 
mogensbeslag (Bedragen in duizenden guldens) 

Pro- 
duktie- 
grootte 

in 
tonnen 
gereed 
produkt 

C 
A 	B 	Grond 

op 100% 
gebou-
wen en 

machines 
op 50% 

van nieuw- 
waarde 

Fabri- 	Indi- 	Kosten van het beslag 
cage- 	recte 	op vermogen 
kosten kosten 	  

Totaal 	Per 
ton 

D 
Werk-
kapi-
taal 

E 
10% A+B+E 

rente op 
totaal 
van ko- 
lommen 

C+D 

5.000 3.000 1.000 6.000 3.000 900 4.900 0,980 
7.000 3.800 1.280 7.600 4.200 1.180 6.260 0,894 

10.000 5.000 1.700 10.000 6.000 1.600 8.300 0,830 
15.000 7.000 2.400 14.000 9.000 2.300 11.700 0,780 
20.000 9.000 3.100 18.000 12.000 3.000 15.100 0,755 
30.000 13.000 4.500 26.000 18.000 4.400 21.900 0,730 
40.000 17.000 5.900 34.000 24.000 5.800 28.700 0,718 
50.000 21.000 7.300 42.000 30.000 7.200 35.500 0,710 
75.000 31.000 10.800 62.000 45.000 10.700 52.500 0,700 

Tabel 15. Bedrijfsgrootte versus produktiekosten 
(Bedragen in duizenden guldens) 

Pro- 
duktie- 
grootte 

in 
tonnen 
gereed 
produkt 

Grond- 
en hulp- 
stoffen 

a 

Verpak- 
kings- 

materiaal 
b 

Produktiekosten 

Fabri- 
cage- 
kosten 

Indi- 
recte 

kosten 

Rente Totaal 	Per 
ton 

5.000 15.000 1.000 3.000 1.000 900 20.900 4,180 
7.000 21.000 1.320 3.800 1.280 1.180 28.580 4,083 

10.000 30.000 1.800 5.000 1.700 1.600 40.100 4,010 
15.000 45.000 2.600 7.000 2.400 2.300 59.300 3,953 
20.000 60.000 3.400 9.000 3.100 3.000 78.500 3,925 
30.000 90.000 5.000 13.000 4.500 4.400 116.900 3,897 
40.000 120.000 6.600 17.000 5.900 5.800 155.300 3,883 
50.000 150.000 8.200 21.000 7.300 7.200 193.700 3,874 
75.000 225.000 12.200 31.000 10.800 10.700 289.700 3,863 

a. Exclusief kosten van aanvoer voor grondstoffen. 
b. Inclusief kosten van aanvoer. 
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Tabel 16. Bedrijfsgrootte versus produktiekosten in Hamburg 
(Bedragen in duizenden guldens) 

Pro- 	 Produktiekosten 
duktie 	  
grootte 	Grond- Verpak- Fabri- Indi- 	Rente Totaal 	Per 

in 	en hulp- kings- 	cage- 	recte 	c 	 ton 
tonnen 	stoffen materiaal kosten kosten 
gereed 	a 	b 
produkt 

5.000 15.000 1.000 3.300 1.100 900 21.300 4,260 
7.000 21.000 1.320 4.180 1.408 1.180 29.088 4,155 

10.000 30.000 1.800 5.500 1.870 1.600 40.770 4,077 
15.000 45.000 2.600 7.700 2.640 2.300 60.240 4,016 
20.000 60.000 3.400 9.900 3.410 3.000 79.710 3,986 
30.000 90.000 5.000 14.300 4.950 4.400 118.650 3,955 
40.000 120.000 6.600 18.700 6.490 5.800 157.590 3,940 
50.000 150.000 8.200 23.100 8.030 7.200 196.530 3,931 
75.000 225.000 12.200 34.100 11.880 10.700 293.880 3,918 

a. Exclusief kosten van aanvoer voor grondstoffen. 
b. Inclusief kosten van aanvoer. 
c. Het relatief grotere vermogensbeslag in voorraad eindprodukt door hogere loon-
kosten in Hamburg is verwaarloosd. 

voor al de produktievestigingen gelijk is, met uitzondering van Ham-
burg, waar het 20% hoger ligt. 

De gegevens van de Tabellen II, 12, 15 en 16 zijn in Tabel 17 
getotaliseerd. 

G. Kosten van afvoer, inclusief -  fiscale heffingen en restituties 

De volgende aantekeningen zijn bij de kosten van afvoer van belang. 

a. Er is verondersteld, dat het eindprodukt naar depots van de onder-
neming 0 wordt gebracht, van waaruit de groothandel wordt be-
voorraad. De depots worden thans bevoorraad door de bestaande 
produktievestigingen. 

b. De transporttarieven per i.000 kg eihdprodukt zijn zodanig ge-
kozen, dat deze degressief verlopen naarmate de vervoersafstand 
groter is. 



Tabel 17. Produktiekosten en kosten van aanvoer bij oplopende bedrijfsgroottes 	(In duizenden guldens) 

Bedrijfsgroottes in tonnen 
gereed produkt 

5.000 7.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 75.000 

1. Antwerpen 
Produktiekosten (zie Tabel 15) 20.900 28.580 40.100 59.300 78.500 116.900 155.300 193.700 289.700 
Kosten van aanvoer: f 9,- per ton 

gereed produkt (zie Tabellen 11 
en 12) 45 63 90 135 180 270 360 450 675 

Totaal van produktie- en 
aanvoerkosten 20.945 28.643 40.190 59.435 78.680 117.170 155.660 194.150 290.375 

2. Hamburg 
Produktiekosten (zie Tabel 16) 21.300 29.088 40.770 60.240 79.710 118.650 157.590 196.530 293.880 
Kosten van aanvoer: 1'14,- per ton 

gereed produkt (zie Tabellen 11 
en 12) 70 98 140 210 280 420 560 700 1.050 

Totaal van produktie- en 
aanvoerkosten 21.370 29.186 40.910 60.450 79.990 119.070 158.150 197.230 294.930 

3. München 
Produktiekosten (zie Tabel 15) 20.900 28.580 40.100 59.300 78.500 116.900 155.300 193.700 289.700 
Kosten van aanvoer :ƒ 30,- per ton 

gereed produkt (zie Tabellen 11 
en 12) 150 210 300 450 600 900 1.200 1.500 2.250 

Totaal van produktie- en 
aanvoerkosten 21.050 28.790 40.400 59.750 79.100 117.800 156.500 195.200 291.950 

4. Milaan 
Produktiekosten (zie Tabel 15) 20.900 28.580 40.100 59.300 78.500 116.900 155.300 193.700 289.700 
Kosten van aanvoer: j- 15,- per ton 

gereed produkt (zie Tabellen 11 
en 12) 75 105 150 225 300 450 600 750 1.125 

Totaal van produktie- en 
aanvoerkosten 20.975 28.685 40.250 59.525 78.800 117.350 155.900 194.450 290.825 
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c. Hogere transporttarieven zijn gekozen voor leveringen van fabrie-
ken in de Benelux en Duitsland naar afzetcentra in Italië. Dit in 
verband met het traject door de Alpen. En omgekeerd zijn voor 
leveringen van het bedrijf in Italië naar afzetcentra in de Benelux 
en Duitsland overeenkomstig hogere tarieven gehanteerd. 

d. Ter wille van de eenvoud zijn de fiscale heffingen en restituties van 
Tabel 18 voor de uitwerking van dit voorbeeld in de transportta-
rieven geïncorporeerd. 

Tabel 18. Kosten van afvoer in guldens per ton gereed produkt 1  

Afzetcentra 	Produktievestigingen 

Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 

Kosten van afvoer 
per ton gereed produkt 

20,88 
46,40 
73,60 
92,84 
36,64 
32,88 
76,40 
94,41 
18,00 
48,48 
67,04 
85,00 

55,92 
71,84 
86,28 
11,08 
58,80 
70,08 
83,00 

Utrecht 
53 

33 

33 

Groningen 

33 

33 

Eindhoven 
33 

33 

3 3 

Antwerpen 

33 

33 

Brussel 
33 

33 

33 

1. Indien het aantal produktievestigingen en afzetcentra groot is, kan met vrucht 
worden gebruik gemaakt van rekenautomaten om de afstand in kilometers tussen 
produktievestigingen en afzetcentra te berekenen. Hiertoe moet de ligging van 
produktievestigingen en afzetcentra worden aangegeven in minuten Noorderbreedte 
en Oosterlengte. Uit deze coördinaten kunnen rekenautomaten de gevraagde af-
standen berekenen. De berekende afstanden worden daarbij verhoogd met een op-
slag voor het verschil tussen hemelsbreed gemeten afstand en de werkelijke afstand 
over de weg. Zie  R.  Bakker: `Vestigingsplaatsstudies in verband met de E.E.G.'. 
Tijdschrift voor efficiëntie en documentatie. 1963. Pagina 771. 
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Afzetcentra 

Luik 

55 

Lille 
55  

Produktievestigingen 	Kosten van afvoer 
per ton gereed produkt 

Antwerpen 	 20,40 
Hamburg 	 54,24 
München 	 61,44 
Milaan 	 76,68 
Antwerpen 	 21,28 
Hamburg 	 67,04 
München 	 77,28 
Milaan 	 86,68 
Antwerpen 	 40,00 
Hamburg 	 84,40 
München 	 78,48 
Milaan 	 77,40 

Nancy 	 Antwerpen 	 40,72 
Hamburg 	 69,92 
München 	 50,08 

	

35 	 Milaan 	 55,80 
Nantes 	 Antwerpen 	 72,00 

Hamburg 	 93,46 
München 	 92,35 
Milaan 	 94,01 

Bordeaux 	 Antwerpen 	 89,92 

	

53 	 Hamburg 	 95,40 
München 	 92,46 

	

5) 	 Milaan 	 90,20 

	

Lyon 	 Antwerpen 	 70,48 

	

35 	 Hamburg 	 91,75 
München 	 67,52 

	

33 	 Milaan 	 47,40 
Marseille 	 Antwerpen 	 91,03 

	

5) 	 Hamburg 	 94,85 

	

53 
	 München 	 82,24 

	

53 	 Milaan 	 52,28 
Hamburg 

5) 

5) 

Hannover 

Antwerpen 	 55,92 
Hamburg 
München 	 71,12 
Milaan 	 94,64 
Antwerpen 	 48,72 
Hamburg 	 23,12 
München 	 59,04 
Milaan 	 90,44 
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Afzetcentra 	Produktievestigingen 

Essen 
23 

33 

ff 

Kassel 
22 

32 

Mannheim 
55 

32 

33 

Neurenberg 
), 

55 

55 

München 

5) 

Berlijn 

55 

Milaan 

55 

Venetië 
53 

>2 

Florence 
32 

22 

Ancona 

Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 

Kosten van afvoer 
per ton gereed produkt 

27,84 
41,12 
59,60 
81,88 
45,28 
35,20 
48,08 
78,20 
44,40 
56,32 
37,44 
58,52 
61,12 
56,08 
25,04 
59,80 
71,84 
71,12 

48,20 
73,28 
35,28 
60,48 
93,93 
86,28 
94,64 
48,20 

94,25 
94,85 
43,88 
34,40 
95,51 
97,00 
61,72 
34,80 
96,95 
97,55 
65,80 
49,84 
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Afzetcentra 

Rome 
33 

33 

33 

Napels 
3) 

33 

33 

Bani 

33 

35 

Messina 
3) 

33 

3) 

Produktievestigingen 

Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 
Antwerpen 
Hamburg 
München 
Milaan 

Kosten van afvoer 
per ton gereed produkt 

98,45 
99,75 
83,08 
57,68 

100,60 
101,49 
93,88 
75,68 

101,79 
101,81 
94,43 
88,40 

104,46 
105,33 
97,74 
92,00 

H. Programmeringsmodel 

Om het programmeringsmodel op beknopte wijze te kunnen weer-
geven, is het nodig een aantal symbolen te introduceren. 

F• = produktievestiging (i = I, 2, ..., 4), zoals opgesomd in Tabel 9. 
DJ = afzetcentrum (j = 1, 2, ..., 29), zoals aangegeven in Tabel io. 
Pi  = bovengrens der produktiegrootte in tonnen eindprodukt van 

vestiging Fi, zie Tabel g. 
Qi = ondergrens der produktiegrootte in tonnen eindprodukt van 

vestiging Fi, zie Tabel 9. 
R5 = behoefte van afzetcentrum D5  in tonnen eindprodukt, zie Ta-

bel I°. 
= hoeveelheid eindprodukt in tonnen per jaar te transporteren 

van produktievestiging Fi  naar afzetcentrum D5 . 
= kosten van afvoer (inclusief heffingen en restitutie) in guldens 

per ton eindprodukt voor levering van produktievestiging F i  
naar afzetcentrum DI, zie Tabel 18. 

= met de produktiegrootte variërende produktiekosten (inclusief 
kosten van aanvoer) in guldens per ton eindprodukt voor pro-
duktievestiging F i, zie Tabel 17. 
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De in tabel 57 voorkomende kosten zijn door middel van regressie-
berekeningen onderzocht op het verband tussen met de bedrijfs-
grootte variërende produktiekosten (inclusief kosten van aanvoer) en 
niet met de bedrijfsgrootte variërende kosten 1•  De beste schatting 
werd verkregen voor de relatie: 

p = ax ± b 
waarbij: 
p = totale produktiekosten, inclusief aanvoerkosten 
a = met de bedrijfsgrootte variërende produktiekosten, inclusief kos-

ten van aanvoer 
x = bedrijfsgrootte 
b = een bedrag, dat niet varieert met de bedrijfsgrootte. 

De volgende uitkomsten zijn in het programmeringsmodel opgenomen. 
(De vaste bedragen zijn aan het eind van de berekeningen afzonderlijk 
bij de verkregen uitkomsten geteld.) 2  

Tabel 59 

Produktievestigingen Regressiecoëfficiënt 	Vast bedrag 
(a) = Kt 	in miljoenen guldens (b) 

Pl 	 3.849 	 1,700 
F2 	 3.908 	 1,822 
F3 	 3.870 	 1,700 
F4 	 3.855 	 1,700 

Stelsel van vergelijkingen met variabelen 

(i) Doelstellingsfunctie 
4 29 	 4 29 
E E Co. Xij + E E 	lfi 	—› minimaal, 

i= 1 j=1 	 i=1 J=1 

waarbij Xij o. 

. Voor een nadere uiteenzetting over regressievergelijkingen wordt verwezen naar 
P. de Wolff, Bedriffistatistiek. Alphen aan den Rijn t954. 
2. In de berekeningen is met niet afgeronde getallen gewerkt. De getoonde uitkom-
sten zijn echter wel afgerond. De berekende regressiecoëfficiënten kunnen onnauw-
keurig zijn. Daarom heeft het zin, de gevoeligheid van de te vinden optimale oplos-
sing door variatie in deze coëfficiënten te onderzoeken. (Zie sectie 3).3.) Dit is 
mede van belang, aangezien de voordelen van schaalvergroting zich kunnen wij-
zigen (Zie paragraaf 2.2.) 
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(ii) Restricties 
a. Afzetrestricties 

4 
E Xij = 	(j = 1,2, ..., 29) 

4=1 

b. Produktiegrootterestricties 
29 

Qi 	E 	Pi (i = 1, 2, ..., 4) 
j=1 

1. Aantal alternatieven 
Het aantal keuzemogelijkheden betreffende een eventuele hergroe-
pering van de produktie bedraagt 24  — 1 -= 15. In onderstaand 
schema zijn de 14 mogelijkheden om de produktie te concentreren 
aangegeven, plus de optimale produktieverdeling over de bestaande 
vestigingen. 

Schema VIIL Mogelijkheden 

Produktie- 	 Allocatie van de produktie 
V g...a 4161116G11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Antwerpen 'x o o o o o o o x xx x x x x 
Hamburgl 	x x o o x x o x o o o o x x x 
München 	xxx o x o x o x o o x o x o 
Milaan 	x xx x o x o o x x o o x o o 

o = produktievestiging wordt gesloten. x = produktievestiging blijft bestaan. 

J. Uitkomsten van de berekeningen 
In de nu volgende tabellen zijn de verkregen uitkomsten in een op-
klimmende reeks voor elk der drie afzetbegrotingen samengevat. 

Uit de tabellen blijkt, dat Antwerpen steeds als de aantrekkelijkste 
vestigingsplaats uit de bus komt. Indien de ondernemer concentratie 
der produktie in één vestigingsplaats te riskant zou vinden, dan kan 
gezien worden welke combinatie van twee vestigingsplaatsen het aan-
trekkelijkst is. In ons voorbeeld is dit de combinatie Antwerpen-Mi-
laan. Ook de verdeling der produktie over de zoeven genoemde vesti-
gingsplaatsen is hierbij aangegeven. 



Tabel 20. Afzetbegroting op korte termijn 
Verdeling der produktie in tonnen Kosten in 

Antwerpen 
34.400 

Hamburg München 
- 

Milaan 
miljoenen guldens 

136,0 
- 34.400 136,8 

24.100 - 10.300 137,2 
26.300 8.100 137,5 
29.400 5.000 - - 137,9 

- - 20.400 14.000 138,1 
5.000 - 29.400 138,3 

34.400 - - 138,3 
- 5.000 29.400 - 138,5 

20.800 - 5.000 8.600 138,9 
19.100 5.000 10.300 139,2 
21.300 5.000 8.100 139,4 

- 5.000 15.400 14.000 139,8 
15.800 5.000 5.000 8.600 140,8 

Tabel 2 1 . Afzetbegroting op middellange termijn 
Verdeling der produktie in tonnen Kosten in 

miljoenen guldens 

170,8 
Antwerpen 

43.300 
Hamburg München 

- 
Milaan 

- 43.300 171,8 
29.900 13.400 171,9' 
33.700 - 9.600 172,2 
38.300 5.000 - - 172,7 

- - 23.200 20.100 172,9 
13.300 30.000 173,3 

26.800 - 5.000 11.500 173,5 
- 5.000 38.300 - 173,6 
- 43.300 - - 173,8 

24.900 5.000 - 13.400 173,8 
28.700 5.000 9.600 174,1 

- 5.000 18.200 20.100 174,7 
21.800 5.000 5.000 11.500 175,4 

Tabel 22. Afzetbegroting op lange termijn 
Verdeling der produktie in tonnen Kosten in 

miljoenen guldens 

212,2 
Antwerpen 

53.900 
Hamburg München Milaan 

36.200 17.700 213,2 
53.900 213,6 

43.000 10.900 213,6 
48.900 5.000 214,1 

26.200 27.700 214,5 
33.300 5.000 15.600 214,8 
31.200 5.000 17.700 215,1 

23.900 30.000 215,2 
5.000 48.900 215,3 

38.000 5.000 10.900 215,5 
53.900 216,0 
5.000 21.200 27.700 216,2 

28.300 5.000 5.000 15.600 216,7 

Alternatief nummer 4, concentratie der produktie te Milaan is niet mogelijk, daar 
de maximale produktiegrootte slechts 30.000 ton kan bedragen. (Zie Schema VIII). 
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In het behandelde voorbeeld hebben wij ons tot één groep van be-
rekeningen voor elke afzetbegroting beperkt. Wijzigingen in de waarde 
van de kosten- en opbrengstcoëfficiënten zijn niet uitgewerkt. Het 
behoeft, na hetgeen hierover in paragraaf 3.3 is opgemerkt, geen 
betoog meer dat dit wel gewenst is. Wij hebben dit nagelaten, omdat 
dit niet essentieel is voor de uitwerking van een voorbeeld. 

3.5. HET OPSTELLEN VAN VOORLOPIGE CONCENTRATIEPLANNEN 

Er zijn door middel van geprogrammeerde studies tal van opklim-
mende cijferreeksen gemaakt over de produktie- en transportkosten 
voor de diverse mogelijkheden tot concentratie. Indien nu de opklim-
mende reeksen van produktie- en transportkosten steeds dezelfde 
tendens vertonen (dat wil zeggen steeds dezelfde bedrijven aanwijzen 
waarin de produktie bij voorkeur geconcentreerd zou moeten worden), 
dan is de opstelling van voorlopige concentratieplannen ter nadere 
studie niet zo moeilijk. Immers men weet nu in welke richting men 
moet zoeken. 

Ook is het mogelijk dat uit de reeksen niet zo duidelijk blijkt waar 
de produktie bij voorkeur geconcentreerd zou moeten worden. Dit is 
het geval als aan het begin van de reeksen diverse bedrijven beurte-
lings in aanmerking komen voor uitbreiding, al naar gelang de ver-
onderstellingen variëren. In deze situatie is het mogelijk dat aan het 
einde van de reeks steeds dezelfde vestigingen voorkomen waarin bij 
voorkeur niet geconcentreerd moet worden. In dit geval weet de on-
dernemer in welke richting hij niet moet zoeken voor het opstellen 
van een voorlopig concentratieplan. 

De derde mogelijkheid is dat uit de diverse reeksen geen enkele 
tendens voor concentratie in bepaalde vestigingen naar voren komt, 
noch in positieve noch in negatieve zin. Zulks is het geval indien in 
de opgebouwde reeksen cijfers steeds andere bedrijven op de voor-
grond treden waarin bij voorkeur wel en waarin bij voorkeur niet 
moet worden geconcentreerd. In een dergelijke situatie ligt hier de 
aanwijzing dat concentratie der produktie niet zinvol is. Immers wij-
zigingen in een van de veronderstellingen zoals omzet, loonhoogte of 
transportkosten hebben tot gevolg dat een tevoren berekend concen-
tratievoordeel tenietgaat of nog erger, omslaat in een nadeel. Dit geval 
doet zich voor indien de kostenverschillen tussen de diverse alterna-
tieven gering zijn. 

In sectie 3.3.3, werd er de aandacht op gevestigd, dat wijzigingen 
in de toekomstige investeringen en desinvesteringen, in duurzame pro- 
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duktiemiddelen, waarmede herstructurering der produktie gepaard 
gaat, mede in aanmerking dienen te worden genomen bij het opstellen 
van voorlopige concentratieplannen. Hierop zou nog een toelichting 
worden gegeven. 

In de geprogrammeerde berekeningen is rekening gehouden met de 
investeringen en desinvesteringen in duurzame produktiemiddelen, 
gebaseerd op 50% van de waarde van nieuw te bouwen fabrieken in 
de thans bestaande vestigingsplaatsen. Bij herstructurering der pro-
duktie heeft men te maken met reeds bestaande fabrieken. Dit impli-
ceert, dat de investeringen alsmede de desinvesteringen in duurzame 
produktiemiddelen, zowel groter als kleiner zijn, dan hetgeen in aan-
merking is genomen bij geprogrammeerde berekeningen. 

Grotere investeringen in duurzame produktiemiddelen kunnen ver-
eist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van: 

1. verbouwingen in fabrieken, teneinde na herallocatie van de produk-
tie een rationele produktiestroom te handhaven. Dit zou zelfs beteke-
nen, dat sommige fabrieken volledig opnieuw moeten worden opge-
trokken. 
2. vervanging van duurzame produktiemiddelen door eenheden met 
een grotere capaciteit. Het is in sommige gevallen — al naar gelang 
de aard van het produktieproces — rendabeler bij het tot stand brengen 
van een grotere produktiecapaciteit in overnemende fabrieken kleinere 
eenheden te vervangen door grotere in plaats van het bijplaatsen van 
machines. 

3. verplaatsingskosten van apparatuur. Vergroting van de produktie-
capaciteit in fabrieken, die produktie overnemen van andere vesti-
gingen betekent niet steeds — indien de capaciteit in de overnemende 
fabriek tekortschiet — het bijplaatsen van machines. Hiervoor kan in de 
desbetreffende afdelingen niet voldoende ruimte zijn, of er kan een 
ondoelmatige 'routing' ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat de reeds 
aanwezige apparatuur in het uit te breiden bedrijf volledig opnieuw 
moet worden opgesteld in grotere produktieruimten. Deze kosten, en de 
kosten van het verplaatsen van leidingen voor water, stoom, elektrici-
teit zijn daarbij soms niet gering. 

Herallocatie van de produktie kan ook met geringe investeringen ge-
paard gaan, bijvoorbeeld als gevolg van: 

1. het blijvend aanwezig zijn van overcapaciteit in het overnemende 
bedrijf. Dit kan als gevolg van structurele overcapaciteit. Ook is ech- 
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ter mogelijk, periodieke overcapaciteit door fluctuaties in de vraag. 
Indien de pieken in de fabricage bij de bedrijven A en B niet samen-
vallen, kan door concentratie een betere benuttingsgraad der duur-
zame produktiemiddelen worden verkregen. Hierop is reeds gewezen 
in paragraaf 2.2. 

2. het overhevelen van apparatuur - van te sluiten fabrieken - naar 
andere vestigingen waar voldoende ruimte in de bestaande gebouwen is. 

Men kan zich de vraag stellen, waarom de werkelijke investeringen en 
desinvesteringen in duurzame produktiemiddelen niet in het model zijn 
opgenomen. Immers dit zou passen in het kader van ons onderzoek, 
namelijk de optimale verdeling van de produktie onder aanpassing 
van de capaciteit van elk dezer bedrijven. De door deze aanpassing 
optredende wijzigingen in investeringen en desinvesteringen in duur-
zame produktiemiddelen ten opzichte van de situatie voor een herver-
deling van de produktie zouden daarom in het model moeten zijn 
opgenomen. Het antwoord op deze vraag is in paragraaf 1.3 reeds in 
het kort gegeven. Het is nu beter mogelijk dan in hoofdstuk i hierop 
een toelichting te geven. 

De bepaling van de data betreffende de investeringen en desinves-
teringen in duurzame produktiemiddelen - die in het model dienen te 
worden opgenomen - betreft elke mogelijke optimale verdeling van de 
produktie. Om het nog nader te preciseren: voor elk alternatief zouden 
deze investeringen en desinvesteringen voor elke mogelijke optimale 
verdeling van de produktie vooraf moeten worden bepaald. 

Voor de bepaling van deze data is men voor een belangrijk deel 
aangewezen op de technisch-economische calculatieafdelingen van de 
onderneming. Het verzamelen van deze gegevens voor herstructure-
rings-onderzoekingen is zo tijdrovend, dat zij verouderd zullen zijn 
op het moment, dat de programmering kan beginnen. 

Het zal nu ook duidelijk zijn, waarom in paragraaf 1.3 is gesteld, 
dat bij het oplosbaar maken van het vraagstuk der herstructurering 
der produktie in eerste instantie dient te worden uitgegaan van een 
model, waarin de data enige abstracties en veronderstellingen be-
vatten. 

Bij het opstellen van voorlopige concentratieplannen zullen de con-
crete investeringen, in duurzame produktiemiddelen, de keuze uit de 
vele alternatieven beïnvloeden. Complete herbouw van een fabriek 
om een concentratie te bewerkstelligen is een dure operatie en zal 
indien mogelijk vermeden worden. Een uitzondering hierop is de moge-
lijkheid dat de betrokken fabriek ook bij het achterwege blijven Van 
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concentratie toch grote verbouwingen moet ondergaan, bijvoorbeeld 
om de produktiecapaciteit te kunnen aanpassen aan de steeds stij-
gende vraag. 

Eveneens kan een bedrijf dat op grond van geprogrammeerde bere-
keningen voor sluiting in aanmerking komt, op grond van toekom-
stige investeringen nog sneller voor sluiting in aanmerking komen. 
Dit is het geval, indien in een dergelijke fabriek op korte termijn grote 
moderniseringen met of zonder verbouwingen moeten plaatsvinden. 
Immers men vermijdt dan deze grote investeringsuitgaven. 

Voor elk alternatief; dat in de geprogrammeerde berekeningen is 
betrokken, dienen daarom de contante waarde der toekomstige be-
sparingen ten opzichte van de huidige situatie te worden gecorrigeerd 
voor de contante waarde van de toekomstige investeringen en des-
investeringen in duurzame produktiemiddelen. De volgende verkorte 
procedure kan veelal met succes worden toegepast. Eenvoudigheids-
halve spreken wij daarbij ook van kapitaaluitgaven, indien investerin-
gen in duurzame produktiemiddelen worden bedoeld. 

a. Kapitaaluitgaven in eventueel te sluiten produktievestigingen 
Men gaat voor elke produktievestiging na welke omvangrijke — of 
beter gezegd — kostbare kapitaaluitgaven in de komende jaren nodig 
zijn. Voor de overige kleinere kapitaaluitgaven gaat men na het totale 
bedrag dat per jaar nodig is. Door een analyse te verrichten naar dit 
gemiddelde bedrag in de voorafgaande jaren heeft men een basis om 
dit voor de toekomst te projecteren. Dit gemiddelde bedrag voor minder 
kostbare kapitaaluitgaven zal veelal een percentage zijn van het vastge-
legde vermogen in duurzame produktiemiddelen. Voor de kapitaaluit-
gaven in de verdere toekomst, zeg na tienjaren, zal men zich veelal moe-
ten baseren op de veronderstelling dat deze kapitaaluitgaven gelijk zijn 
aan de afschrijvingskosten begrepen in de geprogrammeerde calcu-
laties 1 . Dit dan voor zover men geen aanwijzingen heeft dat deze 
veronderstelling kan worden vervangen door een begroting van de 
kapitaaluitgaven in de verdere toekomst 2• 

i. De fout die hiermede wordt gemaakt, wordt afgezwakt doordat in de hier be-
sproken situatie met de contante waarde van de kapitaaluitgaven wordt gewerkt. 
2. Het 'Domar-effect' kan buiten beschouwing worden gelaten. Domar heeft erop 
gewezen dat in een groeiend bedrijf de afschrijvingen groter zijn dan de vervan-
gingsinvesteringen (E. D. Domar, `Depreciation, replacement and growth' — 
Economie journal. Vol. 63, March 1953). Dit effect heeft geen invloed op de selectie 
uit concentratiemogelijkheden, aangezien het op alle alternatieven dezelfde invloed 
heeft. 
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b. Kapitaaluitgaven in produktievestigingen die eventueel voor uitbreiding in 
aanmerking komen 
Om deze kapitaaluitgaven te kunnen begroten, dient het team belast 
met het onderzoek een overzicht op te stenen van de eenmalige in-
vesteringen nodig om de produktie van andere vestigingen over te 
nemen. Voor de investeringen die daarna geschieden, kan de proce-
dure genoemd onder a. (vorenstaand) worden gevolgd. 

De eenmalige kapitaaluitgaven nodig om de produktie van andere 
vestigingen over te nemen behoeven dikwijls niet voor elk alternatief 
te worden begroot. Veelal zullen globale becijferingen de oninteres-
sante alternatieven direct uitsluiten. 

Nog een enkele opmerking over de desinvesteringen. De geprogram-
meerde berekeningen hielden rekening met 50% van de waarde van 
nieuw te bouwen fabrieken. Voor wat betreft grond (die op too°/,, 
werd gewaardeerd) en gebouwen - en apparatuur die niet kunnen 
worden overgeheveld naar vestigingen die worden uitgebouwd - 
dient een correctie te worden aangebracht voor het verschil tussen de 
opbrengstwaarde en de waarde zoals begrepen in de geprogrammeerde 
calculaties. Nu is het schatten van de opbrengstwaarde soms geen 
gemakkelijke aangelegenheid. Men zal daarom deze correctie weleens 
achterwege moeten laten. 

Na het overwegen van de uitkomsten van de geprogrammeerde 
berekeningen, te zamen met de zojuist genoemde aspecten van de 
toekomstige investeringen en desinvesteringen, zal de ondernemer een 
selectie moeten doen uit de diverse concentratiemogelijkheden. Deze 
selectie kan men aanduiden als het voorlopige concentratieplan. Dit voor-
lopige plan zal daarna door middel van concrete calculaties op zijn 
merites worden getoetst, voordat een definitief plan aangaande het 
beste alternatief kan worden opgesteld. 



4. CONCRETE CONCENTRATIE-ONDERZOEKINGEN 

4.1. REDENEN VOOR CONCRETE ONDERZOEKINGEN 

Het uitgangspunt voor concrete onderzoekingen vormt het voorlopige 
concentratieplan, dat de ondernemingsleiding heeft opgesteld. Dit plan 
moet nog in concreto worden uitgewerkt of, met andere woorden, na-
der te worden gepreciseerd. Deze concrete precisering is nodig omdat 
bij geprogrammeerde berekeningen is uitgegaan van zekere ver-
onderstellingen en abstracties. Wij wezen hierop in het vorige hoofd-
stuk. Nu een voorlopig concentratieplan of enige alternatieve concen-
tratieplannen zijn opgesteld, kunnen de veronderstellingen en ab-
stracties door concrete gegevens worden vervangen. 

Zo is bij de geprogrammeerde calculaties uitgegaan van één of meer 
fictieve produktiepakketten, omdat nog niet bekend was, welke be-
drijven men bij elkaar zou voegen. Nu het voorlopige concentratieplan 
bekend is, weet men welke vestigingen bepaalde afzetgebieden gaan 
beleveren en behoeft niet meer met een fictief produktiepakket te wor-
den gewerkt. Hetzelfde geldt voor de benuttingsgraad van de produk-
tiecapaciteit. Bij concrete concentratiestudies kan worden nagegaan in 
welke mate de fluctuaties in de vraag in de verschillende geografische 
afzetgebieden van bepaalde samen te voegen bedrijven elkaar com-
penseren. Vooraf was dit niet mogelijk, omdat men niet wist welke 
fabrieken men bij elkaar zou voegen. 

In de geprogrammeerde berekeningen werd uitgegaan van fabri-
cagekosten voor ideaal geplande produktiebedrijven. In de concrete 
berekeningen zal men worden geconfronteerd met bestaande vesti-
gingen, die worden uitgebreid om de produktie van andere bedrijven 
over te nemen. De wijzigingen in de produktiecapaciteit zullen zo-
danig zijn, dat men niet te maken heeft met een ideaal fabricageproces, 
maar met een rationeel gepland fabricageproces. 

De wijzigingen in de produktiegrootte gaan praktisch altijd met 
kapitaaluitgaven gepaard. Deze kapitaaluitgaven moeten nader wor-
den gepreciseerd, om de te bespreken rentabiliteitsberekeningen te 
kunnen uitvoeren 1•  Vooraf was dit nog niet mogelijk, omdat hier-
omtrent nog geen volledig onderzoek was gedaan. 
I. Zie paragraaf 2.6. 
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De diverse facetten die bij een nadere precisering op de voorgrond 
kunnen treden, verschillen onder andere naar gelang de aard van het 
produktieproces en het type produkten. Bij het betoog in de volgende 
paragrafen zal ter illustratie met vereenvoudigde cijfervoorbeelden 
worden gewerkt. Hierbij is als object van het onderzoek aangenomen: 
de samensmelting van de produktie der vestigingen A en B in bedrijf A. 

4.2. KOSTEN EN OPBRENGSTEN OP KORTE TERMIJN 

Het team belast met het onderzoek naar de herstructurering der pro-
duktie zal dienen te beginnen met het maken van bouwkundige teke-
ningen en layouts' (mensen, machines en voorraden) voor een doel-
matige produktiestroom in de uit te breiden fabriek. Het zijn niet 
dezelfde 'blauwdrukken' als waarover gesproken werd in sectie 3.3.3. 
De ontwerpen voor uitbreiding van een bepaald bedrijf dienen 
meer in detail te gaan en ook te omvatten de verbouwingen en ver-
plaatsing van apparatuur. 

Deze ontwerpen moeten tevens vergezeld gaan van een begroting 
van kosten van verbouwingen, uitbreiding van gebouwen en aanschaf 
van nieuwe apparatuur; daarnaast zal afzonderlijk aangegeven moeten 
worden, welke duurzame produktiemiddelen van te sluiten vesti-
gingen zullen worden overgenomen. Dit laatste is nodig in verband 
met rentabiliteitsberekeningen, waarbij een onderscheid dient te wor-
den gemaakt tussen kapitaaluitgaven die wel en die geen kasuitgaven 
inhouden. Vanzelfsprekend mogen de berekeningen over de grootte 
van de voorraden grondstoffen, hulpstoffen, materialen en eindpro-
dukten niet ontbreken. 

Met behulp van deze 'blauwdrukken' kunnen bedrijfseconomische 
en technische deskundigen gedetailleerde technisch-economische voor-
calculaties uitwerken. Wij willen op enkele aspecten van deze calcu-
laties wat nader ingaan, waarbij dezelfde volgorde wordt aangehouden 
als bij de bespreking van de basisgegevens voor geprogrammeerde con-
centratie-calculaties. In Schema IX — een uitgewerkt cijfervoorbeeld — 
is deze volgorde ook aangehouden. 

A. Kosten van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 

Na hetgeen hierover is opgemerkt in paragraaf 3.2, valt hier — wat 
betreft de concrete onderzoekingen — weinig aan toe te voegen. Voor 
zover wijzigingen in de samenstelling van het produktiepakket tot 
andere kosten van aanvoer kunnen leiden, moet dit worden onder- 



Schema IX. Situatie bij de vestigingen A en B vóór en nâ concentratie in vestiging A in het jaar 1968* 
(Bedragen in guldens) 

I 

Situatie 
te A vóór 

concentratie 

I I 

Situatie 
te B vóór 

concentratie 

II I 

Situatie 
te A+B vóór 
concentratie 

IV 

Situatie 
te A ná 

concentratie 

V 

Verschil tus- 
sen de kolom- 
men III en IV 

Produktiegrootte 12.000 ton 6.000 ton 18.000 ton 18.000 ton 

Totaal 	Per Totaal 	Per Totaal 	Per Totaal 	Per Totaal 
x 1.000 ton x 1.000 ton x 1.000 ton x 1.000 ton x 1.000 

Kosten van aanvoer van grond-
stoffen enz. 1.950 	163 1.140 	190 3.090 	172 2.250 	125 ± 	840 

Kosten van grondstoffen enz. 13.740 	1.145 6.920 	1.153 20.660 	1.148 20.560 	1.142 -I- 	100 
Fabricagekosten 5.449 	454 2.945 	491 8.394 	466 7.794 	433 ± 	600 
Indirecte kosten 1.825 	152 1.151 	192 2.976 	165 2.376 	132 -I- 	600 
Kosten van afvoer, inclusief fis- 

cale heffingen en restituties 960 	80 540 	90 1.500 	83 1.740 	97 - 	240 

Totaal 23.924 	1.994 12.696 2.116 36.620 2.034 34.720 	1.929 + 	1.900 

Af: winstbelasting 50% - 	950 

Concentratievoordeel na belastingen -I- 	950 
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* De alternatieve vermogenskosten zijn bij de concrete calculaties geëlimineerd in verband met de rentabiliteitsberekeningen. 
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zocht en in aanmerking worden genomen bij de concrete berekenin-
gen. 

B. Aankoopprijzen van de grondstoffèn, hulpstoffen en materialen 

Een analoge redenering als vorenstaand geldt voor de aankoopprijzen 
van de grondstoffen, hulpstoffen en materialen. Ook in de concrete 
studies kunnen de opbrengsten van bijprodukten eenvoudigheids-
halve van de aankoopprijzen van grondstoffen, worden afgetrokken. 

C. Fabricagekosten 

Voor de berekening van de besparing, die door concentratie in de 
fabricagesector kan worden bereikt, heeft men te maken met ener-
zijds wegvallende kosten in de te sluiten produktievestigingen en 
anderzijds de additionele kosten in de uit te breiden vestigingen. 

Ten aanzien van de fabricagekosten vormen de standaardkosten 
van de betrokken vestigingen het beste uitgangspunt voor de bereke-
ning van voor- en nadelen voortvloeiend uit concentratie. Voor zover 
de produktievestigingen niet over standaardkosten beschikken, kun-
nen de werkelijke fabricagekosten van het afgelopen jaar als uitgangs-
punt worden genomen. Deze dienen echter zodanig te worden gecorri-
geerd dat zij die kosten weerspiegelen, welke zouden zijn gemaakt 
onder voor de desbetreffende vestigingen normale werkomstandig-
heden. 

Hierbij wijzen wij op een tweetal punten, die niet over het hoofd 
mogen worden gezien: 

a. Standaardisatie 
Zoals in paragraaf 2.5 vermeld, dient vooraf te worden vastgesteld, 
welke mate van standaardisatie men met het oog op concentratie der 
produktie wil doorvoeren. Deze standaardisatie zal door de voordelen 
van schaalvergroting de fabricagekosten in gunstige zin beïnvloeden. 
Standaardisatie brengt een verschuiving in de optimale marketing mix 
mede, die met verlaging van verkoopprijzen of meer kosten voor ver-
koopbevordering gepaard kan gaan 1 . In het desbetreffende geval 
dient de kostenbesparing die door concentratie kan worden bereikt, 
te worden verminderd met de daling der opbrengsten door prijsver-
laging en/of hogere kosten van verkoopbevordering. In dit kader dient 
overigens de aandacht te worden gevestigd op het feit, dat een zekere 

i. Zie: paragraaf 2.5. 
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mate van standaardisering van het produktiepakket soms zal plaats-
vinden zonder een herstructurering der produktie. Deze 'stroomlijning' 
doet zich vooral de laatste jaren voor, omdat grote ondernemingen van 
een verkoopbeleid per land, koersen naar een meer internationaal ge-
richt verkoopbeleid. Om in dit geval een zo juist mogelijk beeld te ver-
krijgen van het concentratieresultaat moet dit effect op kosten en op-
brengsten buiten beschouwing blijven. 

b. Moderniseringsgraad 
Sommige vestigingen werken met moderne apparatuur, terwijl andere 
bedrijven voor eenzelfde produktieproces met oude machines werken. 
De verschillen in fabricagekosten welke voortvloeien uit dit verschil 
in moderniseringsgraad moeten — als zij van betekenis zijn — worden 
geëlimineerd. Immers, als men een bedrijf met moderne apparatuur 
zou samenvoegen met een bedrijf met oudere apparatuur, zou men tot 
hogere besparingen komen dan in het omgekeerde geval. Zou men de 
samensmelting enige jaren later doen plaatsvinden — nadat de relatief 
oude apparatuur grotendeels door modernere is vervangen — dan kun-
nen de aanvankelijk gevonden hogere besparingen geheel of groten-
deels zijn verdwenen. 

Een eliminering van de verschillen in de produktiekosten als gevolg 
van de verschillen in de moderniseringsgraad kan plaatsvinden door 
de invloed op de fabricagekosten van de op korte termijn geplande 
vervangings- en diepte-investeringen in de standaardkosten op te 
nemen. 

Voor zover er nog verschillen van betekenis overblijven — na reke-
ning te hebben gehouden met de geplande kapitaaluitgaven, die het 
gevolg zijn van een verschillende moderniseringsgraad — dient hier-
mede afzonderlijk rekening te worden gehouden bij de middellange 
en lange termijncalculaties, waarover in de volgende paragraaf 
wordt gesproken. 

Wij zullen nu in het kort diverse elementen van de fabricagekosten 
aanstippen, mede om straks bij de bespreking van de rentabiliteits-
calculaties de gewenste achtergrond voor nadere uiteenzettingen be-
schikbaar te hebben. 

De volgende pagina toont Schema X met fictieve cijfers, die aan-
sluiten op de gegevens in Schema IX. In de praktijk kan van een 
dergelijk schema met vrucht gebruik worden gemaakt. 

(Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat in het cijfervoorbeeld alleen 
totaalgegevens zijn getoond. In werkelijkheid zullen de fabricage-
kosten per produktie-afdeling moeten worden bekeken.) Ter toelich- 



Schema X. Fabricagekosten bij de bedrijven A en B vóór en nâ concentratie te A in het jaar 1968 

(Bedragen in guldens) 

Produktiegrootte 

I 
Situatie 

te A vóór 
concentratie 

12.000 ton 
Totaal 	Per 
x 1.000 	ton 

II 
Situatie 

te B vóór 
concentratie 

6.000 ton 
Totaal 	Per 
x 1.000 	ton 

III 
Situatie 

te A+B vóór 
concentratie 

18.000 ton 
Totaal 	Per 
x 1.000 	ton 

IV 
Situatie 
te A ná 

concentratie 

18.000 ton 
Totaal 	Per 
x 1.000 	ton 

V 
Verschil tussen 
de kolommen 

III en IV 

Totaal 
x 1.000 

Lonen, inclusief sociale kosten 2.736 	228 1.414 	236 4.150 	231 4.000 	222 -}- 	150 
Salarissen, inclusief sociale kosten 228 	19 132 	22 360 	20 300 	17 -I- 	60 
Water 70 	6 30 	5 100 	6 100 	6 — 
Elektriciteit 336 	28 184 	31 520 	29 500 	28 -I- 	20 
Gas 132 	11 68 	11 200 	11 200 	11 — 
Olie 432 	36 187 	31 619 	34 639 	35 — 	20 
Afschrijvingen machines 800 	67 500 	83 1.300 	72 1.100 	61 ± 	200 
Reparatie en onderhoud machines 400 	33 250 	42 650 	36 550 	31 ± 	100 
Afschrijvingen gebouwen 175 	14 100 	17 275 	15 225 	12 -1-- 	50 
Reparaties gebouwen 140 	12 80 	13 220 	12 180 	10 -1-- 	40 
Diversen — — — — — — — 

Totaal 5.449 	454 2.945 	491 8.394 	466 7.794 	433 ± 	600 

Indicators: 
Aantal arbeidskrachten 244 129 373 357 
Gemiddeld loon per uur, inclusief 

sociale kosten 5,10 5,00 5,07 5,10 
Aantal opzichters 15 9 24 20 
Prijs per kWh elektriciteit 0,07 0,075 0,07 0,07 
Prijs per cub m gas — 
Prijs per 1000 liter olie — — 
Machinerendement 70% 70% 70% 80% 
Benuttingsgraad van machines 70% 70% 70% 80% 
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ting op het schema het volgende: 
Kolom I geeft de standaardkosten van fabriek A, nadat deze zijn 

aangepast voor hetgeen gezegd is over standaardisatie en 
moderniseringsgraad. 

Kolom II als kolom I, maar dan voor fabriek B. 
Kolom III geeft het totaal van de kolommen I en II. 
Kolom IV geeft de kosten van fabriek A, nadat de produktie van fa-

briek B is overgenomen. Deze fabricagekosten in fabriek A 
betreffen derhalve de kosten uit kolom I plus de additionele 
kosten om de produktie van het te sluiten bedrijf B over te 
nemen. 

Nu volgt een toelichting op Schema X. 

Lonen, inclusief sociale kosten 
Bij sluiting van het bedrijf B zullen deze kosten daar niet meer worden 
gemaakt. Daar zal men de betrokken werknemers immers niet meer 
in dienst houden. Voor zover een overplaatsing naar bedrijf A moge-
lijk is, zullen overplaatsingskosten voor deze werknemers worden ge-
maakt, zoals verhuiskostenvergoedingen. Dergelijke uitkeringen zijn 
in het algemeen eenmalig. Op eenmalige uitkeringen komen wij nog 
nader terug. Werknemers, die niet langer in dienst kunnen worden ge-
houden — en niet voor overplaatsing in aanmerking komen (of willen 
komen) — verliezen hun werkkring. Zij hebben recht op een ontslag-
vergoeding, die in beginsel ook als eenmalig kan worden gezien. 

In Schema X zijn onderaan een aantal indicators opgenomen. Deze 
getallen zijn van belang voor het maken van analyses betreffende de 
aard der berekende concentratievoordelen. Zo heeft in Schema X het 
concentratievoordeel voor een deel een arbeidsbesparend karakter, 
zoals uit het aangegeven aantal arbeidskrachten en opzichters blijkt. 
In paragraaf 4 van dit hoofdstuk wordt aan het arbeidsbesparende 
karakter van concentraties nader aandacht besteed. 

De daaropvolgende reeks indicators laat het gemiddelde loon in-
clusief sociale kosten per uur zien. Met behulp van deze kencijfers kan 
het voor- of nadeel van het verschil in loonniveau op het concentratie-
resultaat worden becijferd. Zoals in paragraaf 2.4 betoogd is, kan dit 
verschil tijdelijk zijn. 

Salarissen, inclusief sociale kosten 
Voor deze kostensoort geldt hetzelfde als ten aanzien van de lonen 
is uiteengezet. De hiermede verbandhoudende indicators geven het 
aantal opzichters aan. In het gekozen voorbeeld resulteert de concen- 
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tratie in een besparing van 4 opzichters. Voor een vergrote produktie 
behoeft het aantal opzichters dikwijls weinig en soms geheel geen uit-
breiding. In het te sluiten bedrijf komen evenwel alle opzichters 'vrij'. 
Het verschil in salarisniveau (totaal salarisbedrag gedeeld door het 
aantal opzichters per bedrijf) kan afwijkend zijn. In het desbetref-
fende geval is hetzelfde van toepassing als opgemerkt voor verschillen 
in loonniveaus. 

Water, elektriciteit, gas en olie 
Deze groep kosten heeft een meer variabel karakter dan die van de 
salarissen. De kosten voor elektriciteit, water, gas en olie nemen dik-
wijls nagenoeg in gelijke mate toe met de verhoogde produktie. De 
kostendegressie is hier in de regel niet groot. Wel zijn er soms tussen 
de bedrijven onderling belangrijke afwijkingen in de prijzen van 
elektriciteit, water, gas en olie. De kengetallen onderaan in Schema X 
dienen voor een analyse aangaande de invloed, die deze prijsverschil-
len op het concentratieresultaat hebben. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat opzegging van contracten 
met leveranciers voor water, enzovoorts gepaard gaat met een af-
koopsom. Deze bedragen kunnen, evenals afkoopsommen aan werk-
nemers, worden beschouwd als eenmalige betalingen. 

Afschrijving op apparatuur en gebouwen 
Bij de geprogrammeerde calculaties is uitgegaan van een bepaalde 
benuttingsgraad van apparatuur, bijvoorbeeld 8o% en van een be-
paald machinerendement, bijvoorbeeld ook 80%. 

Door samensmelting van de produktie van de twee fabrieken kan de 
'reservecapaciteit' voor de piekproduktie kleiner worden geprojec-
teerd, voor zover het ritme in de afzetfluctuaties van de twee afzonder-
lijke bedrijven verschillend is. Eveneens kan minder 'reservecapaciteit' 
nodig zijn, indien het machinerendement door concentratie wordt 
verhoogd. Wij doelen hier op minder tijd, benodigd voor de omschake-
ling van machines. Bij concrete studies is het mogelijk de invloed van 
het ritme der afzetfluctuaties en van de overschakelingstijden nader te 
kwantificeren, omdat men nu weet over welk produktiepakket het gaat. 

De indicators omtrent benuttingsgraad en machinerendement zijn 
in Schema X aangegeven. Het zal na voorafgaande uiteenzettingen 
duidelijk zijn, dat dit voordeel in de toekomst weer verloren kan gaan, 
indien de marktomstandigheden zich zodanig wijzigen, dat de samen-
stelling van het produktiepakket een verandering ondergaat. 
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Reparatie en onderhoud machines en gebouwen 
Deze kostenpost behoeft nauwelijks enige toelichting. Bij sluiting en 
verkoop van de vestiging te B behoeven deze kosten daar niet meer 
te worden gemaakt. In de vestiging te A, waar de produktie wordt ver-
groot, zullen deze kosten in het algemeen een stijging te zien geven. Dit 
hangt samen met de uitbreiding van de apparatuur en het gebouwen-
complex. Veelal maken de reparatie- en onderhoudskosten een bepaald 
percentage van de bruto-vervangingswaarde der duurzame produktie-
middelen uit. Voor gebouwen geldt hetzelfde. De begroting van de 
additionele reparatie- en onderhoudskosten van vaste activa behoeft 
daarom niet moeilijk te zijn. 

Indirecte kosten 
Na hetgeen hierover bij de geprogrammeerde studies is opgemerkt, be-
hoeft de bepaling van de indirecte kosten vóór en ná de concentratie 
niet meer in extenso te worden toegelicht. De vaststelling van de be-
sparing in deze sector door concentratie kan het beste gebeuren aan 
de hand van een organisatie-schema met daarbij behorende kosten ná. 
concentratie. 

Evenals is opgemerkt bij 'lonen en salarissen' begrepen in de fabri-
cagekosten kunnen de overplaatsingskosten en ontslagvergoedingen 
als eenmalige kosten worden behandeld. 

Kosten van afvoer en fiscale heffingen en restituties 
In de concrete calculaties behoort te worden nagegaan of wijzigingen 
in de samenstelling van het produktiepakket tot andere afvoerkosten 
kunnen leiden. In het bevestigende geval moeten deze vanzelfsprekend 
in aanmerking worden genomen. Hetzelfde geldt voor de fiscale hef-
fingen en restituties. 

4.3. KOSTEN EN OPBRENGSTEN OP MIDDELLANGE EN LANGE 
TERMIJN 

In de voorgaande paragraaf werd gesproken over de besparing, die 
werd verkregen door samensmelting van twee produktievestigingen A 
en B te A. In feite is er sprake geweest van een momentopname van de 
samenvoeging van twee bedrijven. De besparing die men met de be-
oogde concentratie wil bereiken, dient ook voor de daaropvolgende 
jaren te worden opgesteld. 

Om de cijferreeksen te beperken, wordt bij het verdere betoog aan- 
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genomen, dat de gegevens over kosten en opbrengsten op middellange 
en lange termijn gelijk zijn aan die op korte termijn. 

a. Voor wat betreft het kosten- en opbrengstenaspect op middellange 
en lange termijn zou men dezelfde begrotingen kunnen opstellen als 
besproken in de voorgaande paragraaf, maar dan eenmaal gebaseerd 
op de afzetverwachting op middellange en eenmaal op lange termijn. 
(Voor de tussenliggende jaren zou men het concentratieresultaat door 
middel van interpolatie kunnen verkrijgen.) 

b. Men kan ook gebruik maken van de gegevens in de geprogram-
meerde calculaties, die onder meer zijn gebruikt voor de berekening 
van de diverse alternatieve concentratiemogelijkheden op middellange 
en lange termijn 1 . De uitkomsten die men bij deze laatste methode 
verkregen heeft, behoeven niet van een minder gehalte te zijn dan die 
welke zouden worden verkregen onder a, waarbij toekomstige ont-
wikkelingen als zeker worden aangenomen. Immers men heeft geen 
grotere zekerheid dan die, welke als uitgangspunt heeft gediend voor 
de geprogrammeerde calculaties op middellange en lange termijn. 

4.4. RENTABILITEITSCALCULATIES 

In paragraaf 2.6 werd gesproken over de rentabiliteitsberekening van 
herstructureringsprojecten. De verschillende aspecten daarvan worden 
nu achtereenvolgens besproken. Voor zover illustraties met cijfers wor-
den gegeven, sluiten deze cijfers aan op die, gehanteerd in paragraaf 
2 van dit hoofdstuk. De cijfervoorbeelden worden derhalve toegespitst 
op de samensmelting van de produktie van de vestigingen A en B. 

A. Rentabiliteit vóór en na concentratie 

Het eerste rentabiliteitsaspect is het nagaan of het betrokken herstruc-
tureringsproject na realisatie een rentabiliteit zal opleveren, gelijk aan 
of hoger dan de door de ondernemer minimaal verlangde rentabili-
teit. In Schema XI is een dergelijke berekening voor de produktie-
vestigingen A en B gegeven. Zoals men kan zien, is hierbij de gemid-
delde winst gerelateerd aan het gemiddeld vastgelegd vermogen zowel 
vóór als ná, concentratie 2 . 

1. Zie paragraaf 3.3. 
2. Het is juister dit (ook) te doen op basis van de interne rentevoet van de verwachte 
in- en uitgaande kasstromen. 



Schema XL Rentabiliteit van de bedrijven A en B vóór en na concentratie te A in het jaar 1968 

(Bedragen in guldens) 

Produktiegrootte 

Vastgelegd vermogen in guldens: 

I 
Situatie 

te A vóór 
concentratie 

12.000 ton 

II 
Situatie 

te B vóór 
concentratie 

6.000 ton 

III 
Situatie 

te A+B vóór 
concentratie 

18.000 ton 

IV 
Situatie 
te A nâ 

concentratie 

18.000 ton 

V 
Voor- en na-
delig verschil 
door concen-

tratie te A 

Grond 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 + 	500.000 
Gebouwen 7.000.000 4.000.000 11.000.000 9.000.000 ± 2.000.000 
Machines 8.000.000 5.000.000 13.000.000 11.000.000 H- 2.000.000 

Sub-totaal op basis van vervangings-
waarde als nieuw 16.000.000 10.000.000 26.000.000 21.500.000 ± 4.500.000 

Sub-totaal op basis van vervangings-
waarde voor grond plus 50% van 
de vervangingswaarde van gebou-
wen en machines 8.500.000 5.500.000 14.000.000 11.500.000 2.500.000 

Werkkapitaal (kas, voorraden, han-
delsdebiteuren, minus handelscre-
diteuren) 4.000.000 2.000.000 6.000.000 7.000.000 — 1.000.000 

Totaal vastgelegd vermogen 12.500.000 7.500.000 20.000.000 18.500.000 1.500.000 

Winst na belastingen 805.000 390.000 1.195.000 2.145.000 ± 	950.000 
Rentabiliteit na belastingen 6,4% 5,2% 6,0% 11,6% 
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Schema XII. Situatie bij bedrijf A en B vóór concentratie 	 (Bedragen in duizenden guldens) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 	 N 
1. Ingaande kasstroom 

Winst na belastingen 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 	 1.195 
Afschrijvingen 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 	 1.575 

Totaal 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 2.770 	 2.770 

II. Uitgaande kasstroom 
Investeringen 1.050 1.050 1.050 4.300 3.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.575 	 1.575 

Totaal 1.050 1.050 1.050 4.300 3.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.575 	 1.575 

Situatie bij bedrijf A ná concentratie 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 	 N 
1. Ingaande kasstroom 

Winst na belastingen 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 	 2.145 
Afschrijvingen 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 	 1.325 

Totaal 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 	 3.470 

II. Uitgaande kasstroom 
Investeringen 6.600 1.280 1.280 1.280 1.530 1.480 1.280 1.280 1.280 1.280 1.325 	 1.325 

Totaal 6.600 1.280 1.280 1.280 1.530 1.480 1.280 1.280 1.280 1.280 1.325 	 1.325 
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B. Rentabiliteit op de netto-investeringen 
Het tweede aspect betreft de rentabiliteit van de netto-investeringen 
(investeringen minus desinvesteringen) nodig om tot de verbeterde 
rentabiliteit te geraken. Hierbij is het volgende van belang. 

a. In Schema XII zijn eerst de in- en uitgaande kasstromen voor de 
bedrijven A en B — indien niet zou worden geconcentreerd — gegeven. 
Hierbij is verondersteld, dat in de jaren 1972 en 1973 uitgebreide ver-
vangingen van apparatuur nodig zijn. Vanaf 1978 is verondersteld, 
dat de investeringsuitgaven gelijk zijn aan de afschrijvingen 1 . 
b. Daarna zijn in Schema XII de in- en uitgaande kasstromen na con-
centratie getoond. De vervangingsinvesteringen, waarover onder a 
werd gesproken, zijn aanmerkelijk geringer. Dit, omdat verondersteld 
is, dat de samensmelting der desbetreffende bedrijven gepaard is ge-
gaan met deze vervanging; bijvoorbeeld in verband met de uitbreiding 
der produktie te A zijn machines, ketels en apparatuur vervangen 
door grotere eenheden. Vanaf 1978 is weer verondersteld, dat de in-
vesteringsuitgaven gelijk zijn aan de afschrijvingen 2• 

c. De investeringsuitgaven, kasuitgaven, nodig om de concentratie te 
kunnen realiseren, bedragen inclusief eenmalige afkoopsommen 
J" 8.600.000. De directe opbrengstwaarde van de vrijkomende over-
tollige activa, zoals grond, gebouwen en machines wordt geschat op 

2.000.000. De netto-investeringsuitgaven bedragen derhalve 
j" 6.600.000 3 . 

Het verschil in de in-  en uitgaande kasstromen als gevolg van concen- 
tratie kan nu worden geschreven als: 	(Bedragen in duizenden guldens) 

470 6.600 = 470 470 3.470 
(1 + 
2.270 

(1 + i) 2  
470 

(1 + i) 3  
470 

(1 + i) 4  
470 

(1 + i) 5  
470 

(1 4- i) 6  
950 

(1 

+ • 

-1- i) 7  (1 ± i)8 

950 
(1 + i) 9  (1 + i)" - 	• (1 + i) 4° 

i = 15% 

. Zie paragraaf 3.5. 
2. Zie paragraaf 3.5. Doordat de in- en uitgaande kasstromen vóór en ná concen-
tratie van elkaar worden afgetrokken, heeft de afwijking tussen investeringen en af-
schrijvingen een beperkte betekenis. 
3. Zie sectie 2.6.3 (Desinvesteringen') waarin het desbetreffende aspect van de rest-
waarde van overtollige activa is toegelicht. 
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Aangezien de herstructurering der produktie voor een onbepaalde 
periode haar vruchten afwerpt, kan in beginsel niet worden gesproken 
over de levensduur van een concentratieproject. Om de berekening 
eenvoudig te houden, is deze beperkt tot 40 jaar, aangezien een grotere 
periode nagenoeg geen wijziging geeft voor het berekende rentabili-
teitspercentage. 

C. Het maken van een keuze 
Het derde aspect van de rentabiliteitscalculaties is van belang, indien 
er meer elkaar uitsluitende alternatieven zijn in het voorlopige con-
centratieplan. Zoals in paragraaf 2.6 is uiteengezet, kan dit door mid-
del van de verschillencalculatie gebeuren. Hetzelfde geldt voor de 
mogelijkheid dat er twee of meer concentratieprojecten zijn, waaruit 
een keus moet worden gemaakt, indien de beschikbare middelen be-
perkt zijn. De hiervoor toe te passen rekentechniek is eveneens be-
schreven in paragraaf 2.6. Het lijkt ons niet nodig hiervan voorbeelden 
te geven; immers uitvoerig werd al ingegaan op het niet conventionele 
karakter van de in- en uitgaande kasstromen bij toepassing van de 
verschillencalculatie. 

D. Rentabiliteit beginperiode 
Voor projecten met een onbepaalde levensduur moet nader worden 
onderzocht of de beginperiode ook de minimaal gewenste rentabiliteit 
oplevert. Zoals in paragraaf 2.6 uiteengezet, dient hiertoe de interne 
rentevoet van de verschillen in de in- en uitgaande kasstromen — tussen 
nu investeren of enige jaren later — te worden berekend. In het voor-
beeld ter toelichting is een dromedarisbult in het kaspatroon aange-
bracht voor de jaren 1972 en 1973. Het is daarom zeer goed mogelijk 
dat dit het meest geëigende moment is om tot concentratie over te 
gaan. Immers, de contante waarde van het concentratievoordeel is 
groter, naarmate de grootste voordelen dichter bij het concentratie-
tijdstip liggen. 

Wij veronderstellen nu, dat het project 3 jaar wordt uitgesteld en de 
investeringsuitgaven plus afkoopsommen na aftrek van de opbrengst-
waarde van overtollige activa f 5.600.000 vergen. De daling met 
f .000.000 ten opzichte van 1968 vloeit voort uit een vermindering 
van de afkoopsommen. In Tabel 23 zijn de twee alternatieven namelijk 
I concentratie in 1968 

II concentratie in 1971 
opgesteld. 
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Tabel 23 (Bedragen in duizenden guldens) 

1968 1969 1970 	1971 1972 1973 1974 	.... N 

Alternatief I -6.600 470 470 	470 3.470 2.270 470 	.... 950 
Alternatief II — — — -5.600 3.470 2.270 470 	.... 950 
Verschil -6.600 470 470 	6.070 — — — 	.... — 

Deze verschillencalculatie kan worden geschreven als: 

470 	470 	6.070 6.600= 	 --F 	-f-- 	 (1 H- i) 	(1 + i) 2 	(1 H- i) 3  

i = 2% 

Als de alternatieve vermogenskosten op 6% worden gesteld, dan blijkt 
hieruit dat de rentabiliteit van de eerste 3 jaar van het betrokken her-
structureringsproject de toets van minimale rentabiliteit niet kan door-
staan. Uitstel tot 1971 is geboden. 

E. Algemene prijswijzigingen 
Tot nu toe is alleen nog aandacht besteed aan relatieve prijswijzigingen 
tussen de diverse vestigingsplaatsen. Het ging daarbij om de vraag, 
welke invloed op de besparingen van herstructurering der produktie 
kan uitgaan, indien de prijzen van de diverse kostencategorieën in de 
vestigingsplaatsen, waar de produktie wordt gealloceerd sneller of 
minder snel zullen stijgen of dalen dan in de overige vestigingsplaatsen. 
Toekomstige wijzigingen in de prijzen, zoals voor grondstoffen, elektri-
citeit en arbeid, behoeven immers niet voor alle vestigingsplaatsen 
gelijk te zijn. 

Behoudens de relatieve prijswijzigingen tussen de vestigingsplaatsen 
onderling, wordt de ondernemer geconfronteerd met algemene prijs-
wijzigingen. Met name is dit het geval voor de stijging van het alge-
meen prijsniveau als gevolg van inflatie en de stijging van de loonvoet. 
In een artikel in het 'Maandblad voor accountancy en bedrijfseconomie' 
is reeds aandacht besteed aan het onderwerp 'Prijswijzigingen en 
Investeringsselectie' 1• 

1. N. L. Ruizendaal, 'Prijswijzigingen en investeringsselectie'. Maandblad voor 
accountancy en bedrijfseconomie. 1966. Pagina's 248 tot en met 272. 
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Stijging van het algemeen prijsniveau (inflatie) 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog kenmerkten zich door een nage-
noeg onafgebroken inflationaire ontwikkeling. De redenen hiervan zijn 
velerlei. Onder meer kunnen als redenen worden opgesomd: 

a. Het streven van de nationale overheden naar volledige werkgelegen-
heid. In situaties waar de werkgelegenheid onder het gewenste niveau 
dreigde te komen of kwam, trof de overheid maatregelen, deze onge-
wenste situaties te keren. Enige tijd daarna werden in het algemeen de 
grenzen van de beschikbare produktiecapaciteit benaderd of over-
schreden met als gevolg een opwaartse druk op het prijsniveau. 
b. In landen, waar de situatie zich daartoe leende, heeft de vakbewe-
ging getracht het aandeel van de werknemers in het nationale inkomen 
te vergroten. Dit resulteerde in een stijging van de loonkosten boven 
de stijging van de produktiviteit met als gevolg prijsstijgingen. 

c. In vele landen werden de bestedingen krachtig opgevoerd. Ener-
zijds gebeurde dit door de overheid om haar programma's, zoals in-
dustrialisatie, zo snel mogelijk te realiseren. Anderzijds hebben ook 
gezins- en bedrijfshuishoudingen, mede onder invloed van de nagenoeg 
onafgebroken hoogconjunctuur, hun bestedingen opgevoerd. Hierbij 
werd dan veelal geanticipeerd op de toekomstige stijging van het in-
komen. 

De grote zuigkracht naar goederen, die hierdoor ontstond, veroorzaak-
te in die landen, waar de zoeven genoemde verschijnselen het krach-
tigst waren, tekorten op de betalingsbalans. In andere landen resul-
teerde dit in betalingsbalans-overschotten. Deze betalingsbalans-
overschotten verruimden de liquiditeit in de betrokken landen en 
stimuleerden op hun beurt tot grotere bestedingen. Hierdoor ontstond 
weer een zekere aanpassing aan landen met tekorten op de betalings-
balans. Dit alles ging gepaard met overschrijdingen van de grenzen 
van de beschikbare produktiecapaciteit, waardoor prijsstijgingen niet 
uitbleven. 

Het anticyclische compenseren door de overheid, ter voorkoming 
van deze inflatie is praktisch niet mogelijk. De toenmalige President 
van de Nederlandsche Bank merkte in dit verband op: 'Het ware een 
illusie te geloven, dat men zich door een zuiver nationale compense-
rende anticyclische overheidspolitiek zou kunnen onttrekken aan de 
beïnvloeding door het buitenlandse milieu. Het beste wat men kan 
bereiken is een matiging van die buitenlandse invloeden door deze 
slechts met een zekere vertraging te volgen en daarbij in de periode 
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van gunstige conjunctuur te streven naar een versterking van de 
nationale liquiditeitspositie, teneinde in een periode van ongunstige 
conjunctuur over een marge te beschikken, voldoende om zich een 
zekere vrijheid van handelen te kunnen veroorloven' 1. 

Op grond van de zoëven opgesomde argumenten lijkt het, dat de 
inflatoire ontwikkeling van de afgelopen decennia nog niet ten einde 
is. Het is daarom van belang de invloed van inflatie op de herstruc-
turering der produktie goed te onderkennen. 

Bij een inflationaire ontwikkeling vertonen zowel de opbrengsten 
als de kosten stijgingen. De winstmarge \Te& belastingen, derhalve het 
verschil tussen opbrengsten en kosten wordt nominaal steeds groter. 
In procenten van de opbrengst blijft de winstmarge ceteris paribus 
gelijk. De afschrijvingen, die in de kosten zijn begrepen, behoren op 
de vervangingswaarde te zijn gebaseerd. Hiertoe moeten de activa 
jaarlijks worden herwaardeerd om de afschrijvingen op basis van de 
vervangingswaarde te kunnen bepalen. In overeenstemming hier-
mede dient de behaalde winst — eveneens op basis van de vervangings-
waarde — aan het vastgelegde vermogen te worden gerelateerd. Indien 
ook de fiscus afschrijvingen op basis van de vervangingswaarde zou 
accepteren dan zou de inflatie in beginsel geen invloed op de renta-
biliteit van investeringsprojecten behoeven te hebben. 

De herwaarderingen van de apparatuur ten gevolge van de prijs-
stijgingen roepen een complicatie op voor de uitgaande kasstroom, 
aangezien herwaardering in beginsel geen kasuitgave betekent. Om 
rentabiliteitsberekeningen van investeringsprojecten vo.lgens de me-
thode van de interne rentevoet op basis van de vervangingswaarde 
te maken, dienen derhalve alle herwaarderingen in opwaartse richting 
als 'quasi-investering' te worden beschouwd 2 . 

In Tabel 24 is dezelfde detaillering van een rentabiliteitsberekening 
gegeven als in Tabel 1, met dit verschil, dat is uitgegaan van een in-
flationaire ontwikkeling van 5% per jaar. 

In bovenstaande berekeningen werd ervan uitgegaan dat het fiscaal 
is toegestaan voor de berekening van de verschuldigde belastingen, 
afschrijvingen op basis van vervangingswaarde toe te passen. In Neder-
land en vele andere landen is dit niet toegelaten, maar moeten de af-
schrijvingen voor de fiscale winstberekening op historische aanschaf-
fingswaarde worden gebaseerd. Dit betekent, dat de belastingdruk ten 
gevolge van inflatie relatief groter is; hierdoor ontstaat een drukkende 
werking op de rentabiliteit van investeringsprojecten. 

i. Verslag van de Nederlandsche Bank N.V. 1954. Pagina 18. 
2. Zie paragraaf 2.6. 



5. SPECIALISATIE 

5.1. PROBLEMATIEK VAN SPECIALISATIE 

Dit hoofdstuk is gewijd aan specialisatie tussen de produktiehuishou-
dingen van een onderneming. Het woord specialisatie wordt gebruikt 
om een bepaalde verbijzondering in de maatschappelijke voortbren-
ging aan te geven. Zoals in paragraaf 1.2 betoogd, wordt onder spe-
cialisatie in deze studie verstaan de verbijzondering in de produktie 
van bedrijven, behorend tot één onderneming. Dit houdt in, dat bin-
nen één onderneming bij de vestigingen twee of meer grondtypen 
produkt worden vervaardigd 1 . De samenvoeging van de produktie 
van dezelfde grondtypen produkt, of met andere woorden van gelijk-
soortige produktieprocessen, wordt aangeduid als specialisatie binnen 
de onderneming. 

Evenals bij de studie over concentratie is gesteld, is het aantal vesti-
gingen een gegeven; dus de variabele waar bepaalde grondtypen pro-
dukt te vervaardigen, is beperkt tot de bestaande vestigingen, waar 
deze grondtypen reeds werden vervaardigd. De optimale verdeling 
over de bestaande bedrijven van de produktie van twee of meer 
grondtypen produkt (onder aanpassing van de capaciteit van elk 
dezer bedrijven) is de oplossing die moet worden gezocht. Hierbij is 
het mogelijk, dat binnen het kader van die optimale verdeling aan 
één of meer vestigingen geen produktie wordt toegewezen. Dit houdt 
in, dat deze bedrijven voor sluiting in aanmerking komen. Speciali-
satie kan derhalve gepaard gaan met concentratie. 

Na de voorgaande uiteenzettingen over de hoofdlijnen van de con-
centratiestudies ligt het voor de hand dat de mate, waarin specialisatie 
binnen de onderneming mogelijk is, afhangt van de voordelen van 
schaalvergroting voor een bepaald produkt of groep van produkten 2 . 

. Wanneer wordt gesproken over verschillende grondtypen produkt, dan worden 
hiermede bedoeld produkten die niet of in beperkte mate produktieverwant zijn. 
Derhalve gaat het hier niet om verschillen in smaak, kleur, geur, maat, model, ver-
pakking, enzovoorts van een produkt. In dit laatste geval is er sprake van variëteiten 
van eenzelfde grondtype produkt. Voor een verdere toelichting zie paragraaf 2.5, 
'De mogelijkheden tot standaardisatie'. 
2. Zie paragraaf 1.2. 
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Voor de bespreking van de grondslagen van het specialisatieonderzoek 
wordt daarom herhaaldelijk teruggegrepen op de voorafgaande hoofd-
stukken. Immers specialisatie in deze studie kan worden gezien als een 
concentratie van gelijksoortige produkten in bepaalde produktie-
huishoudingen, behorend tot één onderneming. 

Theoretisch kan over specialisatie binnen de onderneming het vol-
gende worden opgemerkt. Door de groei van de optimale capaciteit 
van de kapitaalgoederen komt de optimale produktie-omvang voor 
diverse artikelen steeds hoger te liggen. Dit heeft tot gevolg, dat een 
lager kostenniveau kan worden bereikt, indien de diverse bedrijven 
zich toeleggen op één of een beperkt aantal produktieverwante arti-
kelen. De omvang der produktie in de gehele onderneming blijft dan 
weliswaar gelijk, maar elk bedrijf heeft een grotere produktie-omvang 
voor één artikel of een beperkt aantal artikelen. 

Specialisatie binnen een onderneming kan vooral vruchtbaar zijn, 
als de bestaande situatie zo is dat verschillende artikelen worden ge-
maakt, die in technisch opzicht weinig met elkaar gemeen hebben. 
De historische achtergronden van een dergelijke situatie zijn voor-
namelijk tweeërlei. 
a. Om de onderneming een grotere stabiliteit te geven, is in het ver-

leden de fabricage van produkten ter hand genomen die niet gelijk-
soortig waren aan het reeds bestaande grondtype of de grond typen 
produkt. 

b. Verder heeft de evolutie in het technisch kunnen een rol gespeeld, 
waardoor aan de afnemers steeds betere substituutprodukten kun-
nen worden aangeboden, die in technisch produktie-opzicht weinig 
raakvlakken hebben. 

Zeer treffend is dit in de zeepindustrie. Aanvankelijk werd zachte zeep 
gefabriceerd, spoedig gevolgd door de zeeppoeders, die op hun beurt 
gevolgd werden door de komst van synthetische waspoeders. Op het 
ogenblik  is  er een ontwikkeling naar vloeibare wasmiddelen aan de 
gang. Al de zojuist genoemde produkten vereisen fabricageprocessen, 
die in technisch opzicht geen of weinig onderlinge raakvlakken heb-
ben, maar commercieel wel. 

Aan de mogelijkheden tot specialisatie zijn grenzen gesteld. Deze 
grenzen worden veroorzaakt door technische en economische om-
standigheden. Een voorbeeld in het technische vlak is de extractie 
van olie uit zaden, waarbij tegelijkertijd schroot ontstaat. Specialisatie 
uitsluitend gericht op olie of op schroot  is  niet mogelijk. Een ander 
voorbeeld is de produktie van gas uit steenkool waarbij cokes be-
schikbaar komt; men kan zich hier ook niet richten op de vervaardi- 
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ging van uitsluitend cokes. Indien uit één produktieproces meer pro-
dukten tevoorschijn komen, is er geen oorzakelijk verband tussen deze 
produkten en de produktiekosten. Men spreekt hier nu van gemeen-
schappelijke kosten, dit zijn dus kosten, gemaakt voor één produktie-
proces, waaruit onvermijdelijk twee of meer produkten worden ver-
kregen 1•  

Voorbeelden in het economische vlak zijn er vele. Bij verzepen van 
olie met behulp van caustic soda ontstaan zeep en zogenaamde onder-
loog. Deze onderloog wordt veelal in de zeepfabrieken ingedampt tot 
een zeventigprocentige glycerine en daarna veelal aan chemische 
ondernemingen verkocht, waar zij een verdere bewerking ondergaat. 
Het indampen van de onderloog tot glycerine vindt bij voorkeur niet 
plaats in de chemische fabrieken, omdat de transportkosten voor het 
vervoeren van onderloog van zeepfabrieken naar chemische fabrieken 
veelal prohibitief zijn. Het indampen van onderloog tot glycerine 
vindt derhalve op economische gronden meestal plaats in zeepfa-
brieken. 

Een andere economische grens, die de mogelijkheden tot speciali-
satie beperkt, wordt gevormd door fluctuaties in de afzet. Bedrijven 
die meer produkten fabriceren, hebben in het verleden het nadeel 
van onderbezetting door fluctuaties in de vraag, geheel of gedeelte-
lijk opgevangen, door in het produktiepakket artikelen op te nemen, 
die tegengestelde fluctuaties in de vraag vertonen. Dit was vooral 
het geval, indien niet op voorraad geproduceerd kon worden of de 
kosten van het houden van voorraad te hoog waren. 

Voor men een specialisatie-onderzoek ter hand neemt, is het nodig 
na te gaan waarom de produktie van meer artikelen in een fabriek 
plaatsvindt, zodat de grenzen die aan specialisatie tussen bedrijven 
zijn gesteld, duidelijk voor ogen staan. 

5.2. ONDERZOEKMETHODE 

Ook bij het specialisatie-onderzoek geldt, dat een groot aantal factoren 
en diverse randvoorwaarden de optimale verdeling van de produktie 
beïnvloeden. Daarom kan men het vraagstuk der specialisatie het beste 
uitwerken door ook nu weer in eerste instantie uit te gaan van een 
model, waarin de data enige abstracties en veronderstellingen bevatten. 
Ook bij specialisatie is het veelal mogelijk tal van factoren, diverse 
randvoorwaarden en de doelstelling om te zetten in een stelsel van 

1. J. L. Meij, Leerboek der bedrijfseconomie, Deel I. 's-Gravenhage ig6o. Pagina 210. 
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algebraïsche formules. De optimale verdeling van de produkten over 
de bestaande vestigingen is — evenals bij concentratie — dan een vraag-
stuk van lineaire of kwadratische programmering. De meest aantrek-
kelijke alternatieven kunnen daarna concreet worden uitgewerkt voor-
al wat betreft de te verrichten investeringen om de meest aantrekke-
lijke alternatieven te kunnen realiseren. 

Evenals bij het concentratie-onderzoek is de eerste stap de vaststel-
ling van de hoogte der transport- en produktiekosten per eenheid pro-
dukt bij oplopende bedrijfsgroottes voor elk grondtype produkt voor 
die vestigingen, waar het produkt reeds wordt gefabriceerd. Indien het 
aantal produkten groot is, betekent dit dat de omvang van de gepro-
grammeerde berekeningen zeer groot kan worden. Meestal echter zal 
de ondernemingsleiding een aantal grondtypen produkt per vestiging 
bij elkaar willen houden. Wij denken hier niet aan de technische en 
economische grenzen die aan de specialisatie zijn gesteld 1. Het gaat 
om die produkten waartussen een zekere verwantschap bestaat, met 
name de verwantschap aan de inkoopzijde van grondstoffen, hulp-
stoffen en materialen en aan de kant van de fabricage. 

Als voor twee of meer produkten voor een aanmerkelijk deel de-
zelfde grondstoffen enzovoorts worden gebruikt, kan het bij elkaar 
houden van deze produkten in één fabriek voordelen opleveren voor 
wat betreft de inkoopprijzen. Immers men kan dan veelal hogere 
kwantiteitskortingen voor grotere bestelorders verkrijgen. 

Wat betreft de verwantschap aan de zijde van de fabricage, wordt 
soms voor de vervaardiging van verschillende grondtypen produkt 
gedeeltelijk dezelfde apparatuur gebruikt. Door het samenhouden van 
deze produkten met. fabricageverwantschap in eenzelfde fabriek kan 
een lager kostenniveau worden bereikt. Immers een meer optimale 
aanwending van produktiemiddelen is mogelijk. Tevens kan de pro-
duktiegrootte in de desbetreffende fabrieken een niveau bereiken 
waarop verdere mechanisering en automatisering mogelijk is. 

Bij concentratie-onderzoekingen spraken wij van complete kosten-
begrotingen. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zal worden uiteengezet 
dat bij specialisatiestudies niet van complete kostenbegrotingen mag 
worden uitgegaan. Het zijn voornamelijk die kosten welke samenhan-
gen met de aanwezigheid van een bedrijf als zodanig. 

Bij het opstellen van kostenbegrotingen voor specialisatie-onder-
zoekingen worden dezelfde abstracties en veronderstellingen gemaakt 
als bij de concentratiestudie. Deze zijn: 

1. Zie paragraaf 5.1. 
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a. De hoogte van de produktiekosten voor bedrijfsgroottes liggende 
tussen die waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt verkre-
gen door interpolatie, ongeacht het feit dat duurzame produktie-
middelen soms alleen met bepaalde capaciteiten verkrijgbaar zijn. 

b. Uitgegaan wordt van een zekere samenstelling van het produktie-
pakket per grondtype produkt. Immers elk grondtype produkt wordt 
dikwijls in een aantal varianten op de markt gebracht. 

c. Er zal een veronderstelling worden gemaakt omtrent de benuttings-
graad van de produktiecapaciteit. Dit kan niet vooraf gebeuren, om-
dat men niet weet hoe de produktieverdeling over de vestigingen na 
specialisatie zal zijn. 

d. Voor het beslag op vermogen voor oplopende bedrijfsgroottes wordt 
weer uitgegaan van so% van de waarde van nieuw te bouwen fabrie-
ken bij de huidige stand van de techniek. Dit houdt derhalve weer in 
dat de investeringen in duurzame produktiemiddelen voor vergroting 
van de produktiecapaciteit gelijk worden verondersteld aan de ver-
schillen in investeringen in duurzame produktiemiddelen voor de di-
verse bedrijfsgroottes. Voor desinvesteringen wordt ook weer aange-
nomen dat deze gelijk zijn aan 50% van de nieuwwaarde behoudens 
grond die op ir 00% van de vervangingswaarde wordt gesteld (zie 
paragraaf 3.1). 

Zoals betoogd werd bij concrete specialisatie-onderzoekingen, moeten 
deze abstracties en veronderstellingen in de gevonden meest aantrek-
kelijke alternatieven worden vervangen door de meer gecompliceerde 
werkelijkheid. Dit houdt in dat ook bij de geprogrammeerde speciali-
satie-onderzoekingen de abstracties niet te ver mogen gaan, aangezien 
anders een onjuist voorlopig specialisatieplan zal worden opgesteld. 

5.3. BASISGEGEVENS 

Achtereenvolgens worden de diverse basisgegevens voor geprogram-
meerde specialisatie-berekeningen in het kort opgesomd. Wij volgen 
hierbij dezelfde indeling als in paragraaf 3.2; het betoog zal echter 
meer toegespitst zijn op de verschillen ten opzichte van de concen-
tratie-studie. Over de begroting van de afzetontwikkeling wordt niet 
meer gesproken, aangezien dit is gedaan in paragraaf 2.5. 
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A. Kosten van aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 

Deze;  kosten zijn — zoals reeds opgemerkt — mede afhankelijk van de 
ligging van een produktievestiging. Het ene bedrijf kan gunstiger lig-
gen ten opzichte van de voortbrengingsplaatsen of aanvoerhavens van 
grondstoffen, dan het andere. Voor elk der bestaande vestigingen die-
nen de aanvoerkosten van grondstoffen per produkt bij oplopende 
produktiegroottes te worden berekend 1•  Het gaat hierbij om de vast-
stelling van de mate van degressiviteit in de aanvoerkosten — per een-
heid produkt — bij grotere ladingen. Er is geen essentieel verschil met 
het overeenkomstige onderzoek bij concentratie. 

B. Aankoopprijzen van grondstoffen, hulpstoffen en materialen 

Ook hier gaat het om de begroting van de lagere kosten voor deze ar-
tikelen door grotere aankopen, uitgedrukt per eenheid eindprodukt. 
Door schaalvergroting voor één of meer produkten kunnen de des-
betreffende prijzen lager worden. Wellicht overbodig is het op te mer-
ken dat dit onderzoek — hetzelfde geldt voor de aanvoerkosten — niet 
in detail behoeft te worden verricht. Men kan zich beperken tot die 
kosten, welke het overwegende deel van de totale produktiekosten uit-
maken, zoals reeds is opgemerkt bij de bespreking van de basisgegevens 
voor geprogrammeerde concentratie-studies. 

C. Fabricagekosten 

De begrotingen van de fabricagekosten bij oplopende bedrijfsgroottes 
dienen ook hier weer gebaseerd te zijn op 'blauwdrukken' van de op-
bouw van de fabricage-afdelingen 2 • Deze tekeningen dienen tevens 
te bevatten de opstelling van personeel, machines en grootte van 
magazijnen met de gemiddelde voorraadgrootte. Hierbij dient bij-
zondere aandacht te worden besteed aan de potentiële voordelen van 
schaalvergroting. 

Bij een toeneming van de produktiegrootte per grondtype produkt 
kunnen duurzame produktiemiddelen optimaal worden aangewend; 
tevens kan een niveau worden bereikt waarbij minder verlies door 
afrondingseffecten mogelijk is. Mechanisatie en automatisatie kunnen 
op grotere schaal worden toegepast. Ook een hogere benuttingsgraad 

t. In het geval twee produkten op technische of economische gronden samen moeten 
worden gehouden in één vestiging, dan spreken wij over één produkt, tenzij afwijkend 
aangegeven. 
2. Zie sectie 3.2.3, punt c) : 'Technisch-economische voorcalculatie'. 
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van apparatuur en een gunstiger effectiviteitsrendement kunnen veelal 
worden bereikt. Op deze aspecten werd gewezen in paragraaf 2.2. 
Een verdere uiteenzetting blijft daarom nu achterwege. 

Het zal duidelijk zijn, dat de opstelling van de fabricagekosten bij 
oplopende bedrijfsgroottes in het geval van specialisatie niet kan wor-
den gebaseerd op een empirisch-historisch onderzoek en soms ook niet 
op een empirisch-statistisch onderzoek 1. Immers bij specialisatie 
heeft men soms te maken met meerdere grondtypen produkt, die in 
één bedrijf met behulp van dezelfde machines worden gefabriceerd. De 
opstelling van de fabricagekosten bij oplopende bedrijfsgroottes moet 
daarom dikwijls een technisch-economische voorcalculatie zijn. Wel 
is het nuttig de gevonden uitkomsten per fabricage-afdeling te toetsen 
aan de huidige kosten bij de bestaande fabricage-afdelingen in de 
bedrijven, die het desbetreffende produkt vervaardigen. Hierbij moeten 
de cijfers per afdeling bij de bestaande vestigingen zo goed mogelijk 
vergelijkbaar worden gemaakt. 

In de vorige paragraaf werd erop gewezen, dat de geprogram-
meerde specialisatiecalculaties niet op complete kostenbegrotin-
gen kunnen worden gebaseerd. Een toelichting hierop is daarbij 
achterwege gelaten. Deze volgt nu. Een deel van de fabricagekosten 
hangt meer samen met een vestiging als zodanig dan met de produktie-
grootte. Fabrieksterreinen bijvoorbeeld bestaan niet alleen uit de 
grond waarop de fabriek staat. Aan de ingang van het fabrieksterrein 
is dikwijls een portierswoning of portiersloge, al dan niet aangebouwd 
aan de fabriek. Van hieruit wordt de toegang tot de fabriek geregeld. 
Vaak bezitten de bedrijven een spoorwegaansluiting, waardoor op het 
fabrieksterrein wagens kunnen worden ontladen en beladen. Veel 
produktievestigingen hebben een ketelhuis voor de opwekking van 
stoom voor produktiedoeleinden en verwarming van gebouwen. 

In de volgende paragraaf zal worden gesproken over geprogram-
meerde berekeningen, waarbij onder de alternatieven, combinaties 
van twee of meer produkten per vestiging kunnen voorkomen. Dit 
impliceert, dat bij complete kostenbegrotingen via geprogrammeerde 
calculaties aan de desbetreffende vestiging worden toegerekend twee 
of meer portierswoningen, twee of meer spoorwegaansluitingen en twee 
of meer ketelhuizen. In werkelijkheid echter zal men per vestiging 
meestal één portierswoning, één spoorwegaansluiting en één ketelhuis 
aantreffen. 

Het is daarom beter die elementen in de fabricagekosten welke in 
hoofdzaak samenhangen met een produktievestiging als zodanig niet 

t. Zie sectie 3.2.3, 'Fabricagekosten'. 
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in de basisgegevens voor de geprogrammeerde berekeningen op te 
nemen. Men vermijdt dan de bovengenoemde 'dubbeltellingen'. Door 
dit te doen kan het lineaire of kwadratische verband tussen produktie-
kosten en produktiegrootte een wijziging ondergaan 1•  In het verdere 
betoog wordt verondersteld dat dit verband geen wijziging ondergaat. 
Er is derhalve een veronderstelling bijgekomen die niet speelde bij de 
concentratiestudie. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat de geëlimineerde ele-
menten, in een verder stadium weer in aanmerking worden genomen. 
Zij worden met name opgeteld bij de uitkomsten van de geprogram-
meerde specialisatie-calculaties teneinde de verschillen in kosten, die 
de diverse alternatieven met zich brengen, te kunnen vergelijken. 

De opstelling van de fabricagekosten bij oplopende bedrijfsgroottes 
per produkt, is overigens gelijk aan die welke besproken is bij con-
centratie-onderzoekingen. Er is alleen een kwantitatief verschil. De 
hoeveelheid werk aan deze begrotingen is omvangrijker dan bij con-
centratiestudies, in verband met het feit, dat er meerdere produkten 
bij zijn betrokken. 

D. Indirecte kosten 

De techniek voor het begroten van deze kosten voor oplopende be-
drijfsgroottes per produkt is gelijk aan die beschreven bij de concen-
tratiestudie 2 • Derhalve voor de vaststelling van de kosten per pro-
dukt bij oplopende bedrijfsgroottes behoren eveneens organisatie-
schema's te worden getekend van de opbouw van de indirecte afde-
lingen. Hierin wordt aangegeven de functionele taak en de prestatie-
eenheden, zodat de kosten per functie kunnen worden begroot. 

Zoals reeds geciteerd, heeft men in grote ondernemingen met tal 
van produktievestigingen ervaring in het formeren van een fabrieks-
leiding voor diverse bedrijfsgroottes. De kosten van deze fabriekslei-
dingen kunnen daarom worden begroot per grondtype produkt. In-
dien nu bij de geprogrammeerde berekeningen combinaties van twee 
of meer produkten per vestiging voorkomen, heeft men aan de des-
betreffende vestigingen twee of meer fabrieksleidingen toegerekend. 
Dit hoeft geen bezwaar te zijn. 

Naarmate meer produkten bij een vestiging worden ondergebracht 
wordt de taak van de fabrieksleiding zwaarder. De complexiteit van 

i. Zie sectie 3.3.2, 'Uitbreiding van het model'. 
2. Zie sectie 3.24, 'Indirecte kosten'. 
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de functie-inhoud van de leiding vereist een grotere mate van delegatie 
aan subleiders en staffunctionarissen. Het aantal relaties van de leiding 
met subleiders en tussen de subleiders en staffunctionarissen onderling 
wordt groter. Het onderbrengen van twee of meer produkten bij één 
vestiging zal zich dan ook uiten in een uitbreiding van de leiding. 
Deze uitbreiding kan ongeveer gelijk zijn aan het totaal van twee of 
meer fabrieksleidingen. Men heeft dan weer een veronderstelling extra 
ingevoerd, die voor concentratiestudies niet gold. 

Mocht deze veronderstelling op grond van ervaringen of empirisch-
statistische onderzoekingen niet reëel zijn, dan dient het element 
'fabrieksleiding' niet in de basisgegevens voor geprogrammeerde bere-
keningen te worden opgenomen. Door dit te doen, heeft men tegelij-
kertijd een andere veronderstelling ingevoerd, namelijk dat het lineaire 
of kwadratische verband tussen produktiegrootte en produktiekosten 
door vorenstaande eliminering geen wijziging ondergaat 1 . Overigens 
zij opgemerkt dat dit geëlimineerde element 'fabrieksleiding' achteraf 
bij de uitkomsten van de geprogrammeerde specialisatie-calculaties 
dient te worden opgeteld. (Zie Fabricagekosten in deze paragraaf). 

E. Kosten van afvoer van het gerede produkt 
De opstelling van deze kosten is identiek met hetgeen daarover is 
gezegd bij de concentratiestudie 2 • Het betreft derhalve weer de op-
stelling van de verwachte omzetten per geografisch gebied en de 
berekening van de afvoerkosten per ton gereed produkt naar die ge-
bieden vanuit elk der bestaande produktievestigingen. 

F. Fiscale heffingen en restituties 
Ook deze berekeningen zijn identiek aan hetgeen besproken is bij 
concentratiestudies 3 . 

G. Maximaal en minimaal mogelijke produktiegrootte per vestiging 
De produktiegrootte voor iedere vestiging kan evenals bij de concen-
tratiestudie haar beperkingen hebben. De vaststelling van de mini-
male produktiegrootte per vestiging zal voor de ondernemingsleiding 
geen moeilijkheden opleveren. Immers de minimale produktiegrootte 

t. Zie voetnoot 1, op pagina 145. 
2. Zie sectie 3.2.5, 'Afvoerkosten van het gerede produkt'. 
3. Zie sectie 3.2.6, 'Fiscale heffingen en restituties'. 



PROGRAMMERING 	 1 47 

voor elk produkt kan de ondernemingsleiding vaststellen. Hierbij zij 
opgemerkt, dat naarmate de minimale produktiegrootte per artikel 
op een hoger niveau wordt vastgesteld, tegelijkertijd een grotere spe-
cialisatie wordt nagestreefd. 

Immers als de afzet van een bepaald produkt in totaal 19.000 ton 
bedraagt en de minimale produktiegrootte per vestiging voor dit 
artikel op 10.000 ton wordt vastgesteld, dan betekent dit automatisch, 
dat via geprogrammeerde specialisatie-calculaties (per alternatief) de 
genoemde 19.000 ton bij één vestiging zal worden ondergebracht. 

Op de maximaal mogelijke produktiegrootte voor elk artikel wordt 
in de volgende paragraaf ingegaan, omdat een toelichting hierop zich 
beter leent bij de bespreking van het specialisatiemodel. 

5.4. PROGRAMMERING DER SPECIALISATIE-CALCULATIES 

In paragraaf 3.3 is de programmering van de concentratie-calculaties 
besproken. In deze paragraaf wordt de programmering van de specia-
lisatie-berekeningen uiteengezet. Hierbij wordt in beginsel hetzelfde 
stelsel van algebraïsche formules gebruikt als in hoofdstuk 3. 

Begonnen wordt weer met een eenvoudig voorbeeld. Stel een onder-
neming heeft twee produktievestigingen F1 en F2, die elk twee pro-
dukten p1 en p2 vervaardigen. De maximale produktiegrootte van 
vestiging F1 is voor produkt p1 300 ton en voor produkt p2 200 ton. 
Voor vestiging F2 zijn er geen restricties ten aanzien van de produktie-
grootte. 

De produkten dienen in twee depots D 1  en D2 te worden afgeleverd. 
De behoefte van de depots is als volgt: 

Di  = 100 ton pl 
D2 = 200 ton pi 
Dl = 250 ton P2 
D2 = 150 ton p2 

De produktiekosten Ki bedragen J.  o,— per ton voor produkt pi en 
J.  I 2,- per ton voor produkt p2. De transportkosten per ton eindpro-
dukt Co voor het transport van een ton produkt van de produktie-
vestiging Fi  naar het depot DI zijn: 

Cni  = f6,— per ton produkt 
C112 = 4,— per ton produkt 
Cul =ƒ 3,— per ton produkt 
C122 = 2,— per ton produkt 
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C211 =f 3,- per ton produkt 
C212 =f 4,- per ton produkt 
C22i =f 5,- per ton produkt 
C222 =f 6,- per ton produkt 

De produktiegrootte voor de vestiging F1 en F2 voor depot DI respec-
tievelijk D2 wordt (zie Schema XIII) : 

Schema XIII 

Depot 	Vestiging F1  F2 

D1 
D2 

Pl p2 Pl p2 

Kos- 	Pro- 
ten 	duktie 

16 	xi 
13 	x3 

	

Kos- 	Pro- 

	

ten 	duktie 

	

14 	x2 
12 	x4 

Kos- 	Pro- 
ten 	duktie 

15 	x3  
17 	x7 

	

Kos- 	Pro- 

	

ten 	duktie 

	

16 	X6 

	

18 	X8 

De uit hoofde van de depotbehoefte en de maximale produktiegrootte 
voor vestiging F1 gestelde grenzen zijn nu wiskundig te formuleren. 
De produktie die vanuit de vestigingen F1 en F2 aan de depots Di 
en D2 dient te worden afgeleverd, kan worden geschreven als: 

X2 X6 = 250 
X4 ± x8 = 150 

xi  -I- 	= 100 
X3 ± x7 = 200 	  

} 

De restricties ten aanzien van de produktiegrootte kunnen worden 
geschreven als: 

x i  4- x3 	300 1 
X2 -I- x4 	200 j 

De doelstellingsfunctie kan worden geschreven als: 

16x + 14x2 -E 13x3 	12x4 	15x3 	16x6 	17x7 	18x8 -› 
-› minimaal III 

Met behulp van vorenstaande formuleringen is de optimale verdeling 
van de depotbehoeften voor de produkten pi en p2 over de produktie-
vestigingen een vraagstuk van lineaire programmering. Immers de 
variabelen x1 tot en met x8 komen ook in dit stelsel - evenals bij het 

II 
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concentratievoorbeeld - alleen maar voor in de eerste graad. Onder-
staand zijn deze vergelijkingen nog eens gegroepeerd. 

xi 	+ 	 X5 	 =100 
X3 	 -1-- 	 X7 	= 200 

X2 	-I- 	 X6 	 = 250 
X4 	 ± xs  = 150 

xt 	± X3 	 -_, 300 
.x2 	-I- .x4 	 < 200 

16xi H-- 14x2 ± 13x; ± 12x4 ± 15x5 -I- 16x 6  ± 17x7  + 18xs  -› minimaal 

waarbij x1 tot en met x8,>:- 0. 
Lost men het boven gegeven vraagstuk op, dan blijkt dat de optimale 
verdeling van de produktie over de vestigingen F1 en F2 voor de pro-
dukten pi en p2 als volgt kan worden samengevat: 

Schema XIV 

xi  = Produkt pi van vestiging F 1  naar depot Di; 0 ton. Kosten f 	-,- 
x2 = Produkt p2 van vestiging F 1  naar depot Di ; 50 ton. Kosten jr.  700,- 
X3 = Produkt pi van vestiging F1 naar depot D2; 200 ton. Kosten f 2.600,- 
x4  = Produkt p2  van vestiging F1 naar depot D2; 150 ton. Kosten je 1.800,- 
x5 = Produkt pi van vestiging F2  naar depot Di; 100 ton. Kosten f 1.500,- 
x6  = Produkt p2 van vestiging F2 naar depot Di; 200 ton. Kosten f3.200,- 
x7  = Produkt pi van vestiging F2 naar depot D2; 0 ton. Kosten f 	--,- 
xs  = Produkt p2  van vestiging F2 naar depot D2; 0 ton. Kosten f 	-,- 

Totaal 700 ton. Kosten f" 9.800,- 

De beperkte opzet welke aan vorenstaande vergelijkingen ten grond-
slag ligt, doet geen afbreuk aan de essentiële betekenis van het pro-
grammeringsmodel ten aanzien van specialisatie-berekeningen. Het 
aantal variabelen en het aantal vergelijkingen kan zonder meer worden 
uitgebreid. Zo is het mogelijk restricties in te voeren ten aanzien van 
de minimale produktiegrootte. Indien deze voor produkt p2 op 300 
ton wordt gesteld, kan men hiervoor schrijven: 

x2 + x4 300 1 V 
X6 ± x's _>-- 300 J 	  

Dit impliceert dat de optimale verdeling van de produktie voor pro-
dukt p2 zal komen te liggen bij vestiging F1 of vestiging F2. Een andere 
mogelijkheid is per definitie uitgesloten. Hierop werd reeds gewezen 
in de voorafgaande paragraaf. 
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Het kan nodig zijn restricties ten aanzien van de produktiegrootte 
voor combinaties van produkten vast te stellen. Zo werd de maximale 
produktiegrootte van vestiging F1 voor produkt p1 op 300 ton en 
voor produkt p2 op 200 ton vastgesteld. Laat ons nu aannemen dat 
er een restrictie is in de hoeveelheid koelwater die voor vestiging F1 
beschikbaar is. Stel dat dit 300.000 liter is. De hoeveelheid benodigd 
koelwater voor produkt pi bedraagt L000 liter per ton eindprodukt 
en voor p2 1.500 liter per ton eindprodukt. Deze restricties kan men 
dan schrijven als: 

1.000x ± 1.000x 3  + 1.500x2 --F 1.500x4 	300.000 

Hiermede is een uitbreiding aan de beperkte opzet van het model 
gegeven door restricties ten aanzien van de maximale produktie-
grootte voor combinaties van produkten aan te brengen. Hetzelfde 
kan men doen voor andere restricties, zoals de beschikbaarheid van 
arbeidskrachten in iedere vestiging. 

In het vereenvoudigd model is ten aanzien van de produktiekosten 
verondersteld dat zij rechtevenredig variëren met de produktiegrootte. 
Dit simplistische verband dient te worden vervangen door het werke-
lijke verband, een eerste-graadsvergelijking, dan wel een hogere-
machtsvergelijking 1 . 

Eveneens is voor specialisatiecal-culaties van toepassing hetgeen in 
paragraaf 3.3 is betoogd over de kosten van aanvoer van grondstoffen, 
hulpstoffen en materialen. Deze kosten kunnen per vestiging bij de 
produktiekosten worden opgeteld. Soortgelijk ligt dit voor de fiscale 
heffingen en restituties; deze kosten en restituties kunnen worden op-
geteld bij, respectievelijk afgetrokken van de kosten van afvoer naar 
de desbetreffende afzetcentra. 

De vorenstaande gegevens behoren nu te worden geprogrammeerd, 
zodanig dat berekeningen kunnen worden uitgevoerd over de opti-
male verdeling van de produktie voor de verschillende artikelen over 
de bestaande vestigingsplaatsen 2 . 

A. De eerste groep van berekeningen betreft de totalisering der pro-
duktie- en transportkosten, indien elk der bestaande vestigingen door-
gaat met de vervaardiging en aflevering van de produkten die tot 
dusver zijn gemaakt. Het totaal van deze kosten kan men vergelijken 
met het totaal van de werkelijke produktie- en transportkosten, zodat 
de invloed van de gemaakte abstracties en veronderstellingen bekend 

i. Zie paragraaf 3.3. 
2. Evenals bij concentratiestudies wordt over het programmeren zelf niet gesproken, 
aangezien dit een afzonderlijk onderwerp is. 
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wordt. Bij grote afwijkingen moet – evenals bij concentratiestudies – 
worden nagegaan of de abstracties kunnen worden verminderd. Hier-
toe kan men voor elk van de in paragraaf 5.3 besproken kosten-
groepen subtellingen laten maken, teneinde de belangrijkheid der af-
wijkingen welke het gevolg zijn van abstracties en veronderstellingen 
voor iedere kostengroep afzonderlijk te kunnen beoordelen. Voor 
sommige kostengroepen is de afwijking van betekenis, aangezien een 
aantal gemeenschappelijke bedrijfsvoorzieningen achterwege kunnen 
zijn gelaten, zoals spoorwegaansluiting, ketelhuis voor stoomopwek-
king. Ter beoordeling van de afwijkingen dienen deze kosten mede 
in de vergelijking te worden betrokken. 
B. Aansluitend wordt met behulp van een rekenautomaat de huidige 
produktie zodanig over de vestigingen verdeeld, dat de laagste pro-
duktie- en transportkosten worden verkregen. Er wordt derhalve li-
neaire of een andere programmeringstechniek toegepast om te komen 
tot een optimale verdeling van de produktie over de desbetreffende 
vestigingen. 
C. Daarna wordt het totaal van de produktie- en transportkosten be-
rekend onder de veronderstelling, dat één vestiging (zeg F1) wordt 
gesloten en de overige bedrijven de produktie en aflevering van vesti-
ging F1  overnemen. 
D. Vervolgens wordt dezelfde berekening als onder C genoemd uit-
gevoerd, maar nu onder de veronderstelling dat niet vestiging F1, 
maar bijvoorbeeld vestiging F2 wordt gesloten. 
E. Hetzelfde als vorenstaand, wordt verder verricht voor alle moge-
lijke combinaties van vestigingen, zoals uiteengezet bij de geprogram-
meerde concentratiecalculaties. 

De verkregen uitkomsten, derhalve de mogelijkheden van herverdeling 
van de produktie over de vestigingen met het totaal van de bijbehoren-
de produktie- en transportkosten, dienen weer volgens opklimmende 
reeksen te worden gerangschikt. 

Het aantal alternatieve berekeningen plus de optimale produktie-
verdeling over de bestaande vestigingen bedragen evenals bij concen-
tratie 2n — 1. Men krijgt bijvoorbeeld voor drie vestigingen F1, F2 
en F3, die elk drie produkten pl, ps en ps fabriceren: 2 3  — 1 = 7 
berekeningen. Hierna zijn de uitkomsten van deze berekeningen 
plus de bestaande situatie in Schema XV getoond, waarbij de ver-
deling in tonnen over de diverse vestigingen terwille van de eenvoud 
is weggelaten. (Aan de genoemde geldbedragen in Schema XV zijn 
de uit de basisgegevens geëlimineerde kosten weer toegevoegd.) 1  

i. Zie paragraaf 5.3. 
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Schema XV 	 (Bedragen in duizenden guldens) 

Totaal 

Produkt 
pi, P2 
en p3 

17.000 

21.300 

22.500 

26.000 

26.600 

27.200 

28.100 

29.600 

Specialisatiemogelijk- 
heden gecombineerd 

met concentratie- 
mogelijkheden 

Concentratie der produktie 
F1 en F2 

(5 produktieprocessen) 
F1 en F2 en F3 

(9 produktieprocessen) 
F1 en F2 en F3 

(9 produktieprocessen) 
(bestaande situatie) 

F1 en F3  
(3 produktieprocessen) 

F2 en F3 
(3 produktieprocessen) 

F1 
(3 produktieprocessen) 

F2 
(3 produktieprocessen) 

F3 
(3 produktieprocessen) 

Produktie- en transportkosten 

Pro- Vesti- 	Pro- Vesti- Pro- Vesti- 
dukt ging 	dukt 	ging dukt ging 
Pl 	 P2 	 P3 

6.000 	F2 	6.600 F1 en F2 4.400 F1 en F2 

7.100 Fl en F2 8.200 Fl en F2 6.000 F1 en F2 
en F3 	 en F3 	en F3 

7.500 F1 en F2 8.600 F1 en F2 6.400 F1 en F2 
en F3 

	

8.700 
	

E3 

	

8.900 
	

F2 

	

9.100 
	

F1 

	

9.400 
	

F2 

	

9.900 
	

F3 

en F3 en F3 

9.700 EI 7.600 F3 

9.900 F2 7.800 F3 

10.100 F1 8.000 F1 

10.400 F2 8.300 F2 

10.900 F3 8.800 F3 

Vóór specialisatie zijn er de produktievestigingen F1, F2 en F3 met 
in totaal negen produktieprocessen, waarbij de totale produktie- en 
transportkosten J" 22.500.000,- bedragen. De gunstigste alternatieve 
oplossing na specialisatie volgens Schema XV blijkt te zijn het hand-
haven van de twee vestigingen F1 en F2 met in totaal vijf produktie-
processen. De totale produktie- en transportkosten bedragen in deze 
laatste situatie J. 17.000.000,-. 

De verkregen reeks uitkomsten is gebaseerd op de structuur van de 
afzet, zoals deze voorkomt in de afzetbegroting op korte termijn. De-
zelfde berekeningen als zojuist uiteengezet, dienen ook te worden uit-
gevoerd op de afzetgegevens op middellange en lange termijn. De 
uitkomsten van deze berekeningen worden eveneens volgens een op-
klimmende reeks naast de eerst verkregen reeks gesteld. Men kan nu 
nagaan of de verwachte veranderingen in de afzet wijziging brengen 
in de meest aantrekkelijke alternatieven. 

Indien nu blijkt dat wijzigingen in de afzet veel invloed op de ge-
vonden uitkomsten hebben, kan dezelfde serie berekeningen nog eens 
worden herhaald met afzetschattingen die een zeker percentage boven 
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en onder de afzetschattingen op middellange en lange termijn liggen. 
(Zie ook paragraaf 3.3.) 

Hetzelfde geldt voor de transportkosten. Deze zijn gebaseerd op 
het huidige tarievenstelsel van vervoersbedrijven. De geprogrammeer-
de specialisatiecalculaties behoren daarom herhaald te worden op 
basis van een optimistische en pessimistische schatting van toekom-
stige vervoerstarieven. Men kan dan zien welke veranderingen optre-
den door een wijziging in de transportkosten. Hierop werd reeds 
gewezen in paragraaf 3.3. 

Verdieping van inzicht in wijzigingen in de kosten-coëfficiënten (en 
indien relevant in de opbrengst-coëfficiënten) op de diverse specialisa-
tiemogelijkheden is van veel belang. Immers men past een gevoelig-
heidsanalyse toe; of met andere woorden, men gaat na in hoeverre de 
gevonden opklimmende reeksen zich wijzigen als veranderingen in de 
basisgegevens optreden. 

In sectie 3.3.4, werd gesproken over nieuwe produktievestigingen. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat specialisatie doelmatiger kan 
plaatsvinden door met andere dan de reeds bestaande vestigings-
plaatsen rekening te houden. Hetzelfde als uiteengezet in sectie 
3.3.4, kan worden toegepast voor de geprogrammeerde specialisatie-
calculaties. 

Ook ten aanzien van geprogrammeerde specialisatie-onderzoekin-
gen kan de vraag worden gesteld of deze wel nodig zijn. Deze vraag 
is hier nog dringender dan bij geprogrammeerde concentratie-onder-
zoekingen. Immers, het specialisatie-onderzoek is veelomvattender, 
aangezien in feite specialisatie tevens concentratie inhoudt. De op-
stelling van de basisgegevens en het formuleren van de vergelijkingen 
van het model vergt veel meer werk. Het aantal veronderstellingen 
bij specialisatiestudies is — in het algemeen gesproken — groter dan bij 
concentratie-onderzoekingen; het realiteitsgehalte van de uitkomsten 
van geprogrammeerde specialisatieberekeningen kan dan ook minder 
groot zijn dan bij concentratiestudies het geval is. 

Wij menen dat geprogrammeerde berekeningen bij specialisatie-
onderzoekingen nagenoeg steeds nodig zijn. De restricties ten aanzien 
van de produktiegrootte voor de diverse artikelen kunnen van veel 
betekenis zijn. Er werd reeds de aandacht gevestigd op het feit dat 
dit voor het ene produkt de beschikbaarheid van arbeidskrachten kan 
zijn en voor een ander produkt de beschikbaarheid van water. Daaren-
boven dienen de alternatieven ten aanzien van specialisatie te worden 
getoetst op die factoren, die het resultaat in belangrijke mate kunnen 
beïnvloeden, zoals wijzigingen in de afzetverhoudingen, wijzigingen 
in de transporttarieven, enzovoorts. 
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In het algemeen kan men stellen dat het niet licht mogelijk is zonder 
geprogrammeerde onderzoekingen tot de opstelling van een verant-
woord voorlopig specialisatieplan te komen. 

5.5. HET OPSTELLEN VAN VOORLOPIGE SPECIALISATIEPLANNEN 

Op grond van uitgevoerde geprogrammeerde berekeningen is het ma-
ken van één of meer alternatieve specialisatieplannen — waarvoor een 
nadere uitwerking is vereist — de volgende fase in het onderzoek. De 
ondernemingsleiding kan dit doen op analoge wijze als uiteengezet 
in paragraaf 3.5. In het kort geresumeerd, geven geprogrammeerde 
studies in beginsel drie mogelijkheden weer. 

a. Er is een duidelijke tendens in welke richting de specialisatie zal 
moeten worden gezocht. De opklimmende cijferreeksen vertonen 
dan steeds of dikwijls dezelfde volgorde voor specialisatiemogelijk-
heden. 

b. Er is een duidelijke tendens in welke richting de specialisatie niet 
zal moeten worden gezocht. In dit geval vertonen de cijferreeksen 
aan het einde steeds of dikwijls dezelfde ongunstige specialisatie-
richting. 

c. Er komt geen enkele tendens naar voren. Het opstellen van een 
specialisatieplan — indien de ondernemer toch die kant op wil — 
dient dan op beleidsoverwegingen te geschieden. Dit kan bijvoor-
beeld zijn, dat het vinden van managers voor gecompliceerde (niet 
gespecialiseerde) fabrieken zeer moeilijk is. Ook de topleiding kan 
bijvoorbeeld menen, dat haar constituerende leiding beter tot haar 
recht komt bij gespecialiseerde fabrieken. 

Evenals bij concentratiestudies dienen de toekomstige investeringen en 
desinvesteringen mede te worden betrokken bij het opstellen van voor-
lopige specialisatieplannen. Wat betreft de investeringen dient daar-
om voor elk specialisatie-alternatief, dat in de geprogrammeerde cal-
culatie is betrokken, de contante waarde der toekomstige besparingen 
ten opzichte van de huidige situatie te worden gecorrigeerd voor de 
contante waarde van de toekomstige kapitaaluitgaven. De methode 
van dit onderzoek is gelijk aan die, beschreven in paragraaf 3.5. Het is 
voldoende de pieken in het investeringspatroon te analyseren, omdat 
deze de contante — waardebeschouwing van de toekomstige kapitaal-
uitgaven beïnvloeden. Voor de kapitaaluitgaven in de verre toekomst 
zal men zich meestal moeten baseren op de veronderstelling, dat deze 
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uitgaven gelijk zijn aan de afschrijvingen begrepen in de geprogram-
meerde calculaties. 

De begroting van eenmalige uitgaven om produktieprocessen van de 
ene vestiging naar een andere vestiging (of vestigingen) over te heve-
len, geldt ook voor hetgeen is gesteld bij het opstellen van voorlopige 
concentratieplannen. De werkzaamheden, verbonden aan het opstellen 
van de uitgaven om produktieprocessen 'over te hevelen', zijn tijdro-
vend. Veelal kan men met globale becijferingen de oninteressante 
alternatieven direct uitsluiten. 

Ten aanzien van de desinvesteringen — derhalve het vermogen dat 
beschikbaar komt uit de verkoop van overtollige activa — verwijzen 
wij weer naar paragraaf 3.5. Het schatten van deze opbrengstwaarde 
is geen gemakkelijke aangelegenheid. Men zal deze correctie op de 
geprogrammeerde calculaties soms achterwege moeten laten. 

Na het overwegen van de uitkomsten van de geprogrammeerde 
berekeningen te zamen met de zojuist genoemde aspecten van de toe-
komstige investeringen en desinvesteringen en aspecten die niet ge-
kwantificeerd zijn, zal de ondernemer een selectie moeten maken uit 
de diverse specialisatiemogelijkheden. Deze selectie duiden wij aan 
als het voorlopige specialisatieplan. Dit plan zal ook weer nader in 
concreto moeten worden uitgewerkt. 

5.6. CONCRETE SPECIALISATIE-ONDERZOEKINGEN 

De concrete specialisatie-onderzoekingen zijn — evenals in paragraaf 
4.1 werd opgemerkt — nodig omdat bij de geprogrammeerde calcula-
ties van zekere veronderstellingen en abstracties is uitgegaan. Hierop 
werd in de voorafgaande paragrafen gewezen. Nu een voorlopig spe-
cialisatieplan of enige alternatieve specialisatieplannen zijn opgesteld, 
kunnen de abstracties en veronderstellingen door concrete gegevens 
worden vervangen. 

Men gaat bij het concrete specialisatie-onderzoek op dezelfde manier 
te werk als bij het concrete concentratie-onderzoek. Wel zijn de specia-
lisatiecalculaties vaak uitgebreider omdat zij niet alleen een aantal 
vestigingen omvatten maar ook verschillende produkten. 

A. Kosten en opbrengsten op korte termijn 
1. Kosten van aanvoer 
Na hetgeen hierover in paragraaf 3 van dit hoofdstuk is gezegd, valt 
hieraan — voor wat betreft de concrete specialisatie-onderzoekingen — 
geen nieuw gezichtspunt toe te voegen. 
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II. Aankoopprijzen van de grondstoffen, hulpstoffen  en materialen 
Hetzelfde kan worden gezegd voor de aankoopprijzen van grondstof-
fen en materialen. 

III. Fabricagekosten 
Het doelmatigste uitgangspunt voor dit deel der calculatie vormen ook 
weer de standaardkosten van de betrokken bedrijven. Bij het ontbre-
ken daarvan kan men volstaan met de genormaliseerde produktie-
kosten van het afgelopen jaar. De besparing, die door specialisatie in 
de fabricagesector kan worden bereikt, bestaat uit het voordelig ver-
schil tussen enerzijds de wegvallende kosten in de te sluiten produktie-
afdelingen en anderzijds de additionele kosten in de uit te breiden 
produktie-afdelingen. Hierbij verdienen twee punten afzonderlijke 
aandacht: 

a. Standaardisatie. Specialisatie kan gepaard gaan met een zekere 
mate van standaardisatie, die een verschuiving in de optimale 
marketing mix teweeg brengt. In dit geval dient de kostenbesparing 
die door specialisatie wordt bereikt, te worden gecorrigeerd met de 
wijzigingen in verkoopprijzen die met deze standaardisatie samen-
hangen en/of hogere kosten door verkoopbevordering. De situatie 
is analoog bij concentratie. 

b. Moderniseringsgraad. De verschillen in de produktiekosten als ge-
volg van de verschillen in de moderniseringsgraad dienen te worden 
geëlimineerd, voor zover dit mogelijk is. Dit kan door rekening te 
houden met de invloed van de op korte termijn geplande vervan-
gingen en investeringen in de diepte op de fabricagekosten. Voor 
zover er daarna nog verschillen van betekenis overblijven, dient 
hiermede afzonderlijk rekening te worden gehouden bij de middel-
lange en lange termijncalculaties. 

IV . Indirecte kosten 
Hier geldt hetgeen is opgemerkt bij concentratiecalculaties. De vast-
stelling van de besparing in deze sector door specialisatie kan weer 
het beste gebeuren door middel van organisatieschema's. 

V. Kosten van afvoer en fiscale heffingen en restituties 
De vaststelling van deze kosten is analoog aan de werkwijze bij con-
centratiecalculaties. 
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B. Kosten en opbrengsten op middellange en lange termijn 

Wij menen, dat men hier de uitkomsten van de geprogrammeerde 
calculaties kan gebruiken. De geprogrammeerde calculaties zijn ge-
baseerd op basisgegevens, waarbij een zekere samenstelling van de 
varianten van een grondprodukt is aangenomen; uitgegaan is van een 
bepaalde technische outillage. De uitkomsten van deze calculaties 
zijn niet van een minder gehalte, dan zou worden verkregen, indien 
men opnieuw schattingen zou doen over toekomstige ontwikkelingen 
op dit gebied. Immers de nieuwe schattingen zullen op dezelfde prog-
noses zijn gebaseerd, als die, welke gebruikt zijn bij de geprogram-
meerde calculaties. 

C. Rentabiliteitscalculaties 
De aspecten waarop de rentabiliteitscalculaties voor specialisatiepro-
jecten berusten, zijn gelijk aan die, welke zijn beschreven in paragraaf 
4.4. Deze aspecten zijn: 
1. Berekening van de rentabiliteit vóór en ná. specialisatie, teneinde 

na te gaan of de betrokken herstructurering der produktie een 
rentabiliteit zal opleveren gelijk aan of hoger dan de door de onder-
nemer minimaal verlangde rentabiliteit. 

2. Rentabiliteitsvaststelling op de netto-investeringsuitgaven nodig om 
de herstructurering te kunnen realiseren. De verkregen uitkomst zal 
dienen te worden beoordeeld ten aanzien van het risico. 

3. Het kunnen maken van een keuze uit meerdere elkaar uitsluitende 
alternatieven en het kunnen maken van een keuze, indien de be-
schikbare middelen beperkt zijn. 

4. Het onderzoeken of de beginperiode de minimaal gewenste renta-
biliteit oplevert. 

5. Het nagaan van de invloed van algemene prijswijzigingen op de 
rentabiliteitscalculaties genoemd onder punt i tot en met punt 4 
hierboven. 

D. Beslissing 
Na uitvoering van vorenstaande calculaties dient de ondernemings-
leiding een beslissing te nemen welke herstructureringsprojecten (of 
beter specialisatieprojecten) zij wil doorvoeren en op welke termijn. 



6. BESLUIT 

De voorgaande beschouwingen waren gericht op enige hoofdlijnen van 
de bedrijfseconomische aspecten van de herstructurering der produktie 
binnen industriële ondernemingen. Deze herstructurering betrof met 
name de concentratie en specialisatie der produktie-activiteiten van 
ondernemingen, die meerdere produktievestigingen hebben. De ver-
wachte resultaten van een hergroepering der produktie vormen de 
pijlers, waarop de ondernemingsleiding haar beslissing over de her-
groepering van de produktie dient te nemen. Dit wil niet zeggen, dat 
er geen andere aspecten zijn, die de beslissingen omtrent een even-
tuele herstructurering van de produktie beïnvloeden. Wij wezen reeds 
in paragraaf 1.2 op de sociale problematiek van de bij de herstruc-
turering betrokken werknemers, die moeten migreren naar de nieuwe 
vestigingsplaatsen, dan wel buiten de onderneming een nieuwe werk-
kring dienen te vinden. 

De beslissing van de ondernemingsleiding naar aanleiding van de 
concentratie- en specialisatie-onderzoekingen kan van drieërlei aard 
zijn. 

t. Bepaalde concentraties of specialisaties zo spoedig mogelijk door-
voeren. Het overleg met belanghebbenden kan dan direct aanvangen, 
zodat de uitvoering van de plannen zo soepel mogelijk kan verlopen. 
Onder deze categorie van concentratie- en specialisatiebeslissingen kan 
men ook die rekenen, waarvan de tenuitvoerlegging binnen enige jaren 
zal plaatsvinden. 

2. Bepaalde mogelijkheden tot concentratie en specialisatie zullen pas 
op lange termijn worden gerealiseerd. Voorlopig zijn er nog belem-
meringen waardoor de herallocatie niet of niet voldoende attractief is. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn oorzaak vinden in de hoogte van de in-
vesteringsuitgaven of het nog bestaan van te grote heffingen bij levering 
over nationale grenzen; ook kunnen er andere belemmeringen bestaan, 
waarvan wordt verwacht, dat zij in de toekomst zullen verdwijnen. 
Deze mogelijkheden verdienen vanzelfsprekend voortdurend de aan-
dacht van de leiding van de onderneming. Dit is noodzakelijk om 
periodiek te laten nagaan of er zich omstandigheden hebben voorge- 
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daan, waardoor concentratie of specialisatie ondertussen rendabele 
proposities zijn geworden. 

3. Er zullen geen wijzigingen in de verdeling van de produktie over 
de diverse vestigingen worden aangebracht, aangezien dit de onder-
neming zal schaden dan wel te geringe of te onzekere voordelen zal 
opleveren. 

Zoals in het vorenstaande onder punt 2 werd opgemerkt zullen be-
paalde mogelijkheden tot concentratie of specialisatie pas op lange 
termijn worden gerealiseerd. Het is dan voor de hand liggend om de 
in deze periode noodzakelijke kapitaaluitgaven van importantie te 
toetsen aan het plan voor de herstructurering der produktie. 

Bij groeiende bedrijven dient herhaaldelijk de produktiecapaciteit 
te worden uitgebreid om de produktie aan de vraag aan te passen. 
Deze uitbreiding dient dan in beginsel niet plaats te vinden in die 
bedrijven, waar men op lange termijn tot sluiting wil overgaan, of 
waar men in het kader van de specialisatieplannen het desbetreffende 
produkt niet meer zal produceren. Het spreekt vanzelf dat calculaties 
nodig zijn om te zien of de invloed van nog bestaande belemmeringen 
niet te groot is voor de expansie bij daarvoor geselecteerde bedrijven. 

Het vorenstaande geldt niet alleen voor kapitaaluitgaven voor uit-
breidingen, maar ook voor investeringen ten behoeve van produkt-
verbeteringen en vervangingsinvesteringen. In beginsel moeten deze 
investeringen plaatsvinden bij die bedrijven, die in het concentratie-
en specialisatieplan op lange termijn als produktie-overnemende 
bedrijven zijn uitgekozen. Immers het is wellicht mogelijk een groter 
of kleiner deel van de vervangingsinvesteringen in daarvoor in aan-
merking komende bedrijven achterwege te laten door een deel van de 
produktie over te hevelen naar die vestigingen, waar zij volgens de 
lange termijnplannen uiteindelijk terecht zal moeten komen. 

Ook voor de bedrijven, die aangewezen zijn om produktie van an-
dere vestigingen over te nemen, behoren de kapitaaluitgaven te wor-
den getoetst aan het concentratie- en specialisatieplan. Dit impliceert, 
dat men dient na te gaan of de aan te schaffen activa beter een surplus 
aan capaciteit kunnen hebben, boven de direct benodigde capaciteit, 
die dan over enige jaren wordt benut als gevolg van concentratie of 
specialisatie. Dit kan immers een besparing op toekomstige investe-
ringsuitgaven opleveren. Door alle beslissingen omtrent belangrijke 
investeringen vooraf te toetsen aan het concentratie- en specialisatie-
plan groeit een onderneming stap voor stap naar een nieuwe pro-
duktiestructuur. Wanneer concentratie en specialisatie zich op deze 
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wijze stap voor stap kunnen voltrekken, wordt een soepele aanpassing 
verkregen aan deze nieuwe produktiestructuur. 

Concentratie en specialisatie zijn middelen om tot betere financiële 
resultaten te komen, waardoor de structurele positie van de onder-
neming wordt verbeterd. 

Een moeilijk punt bij de herstructurering van de produktie is de werk-
nemers te overtuigen, dat nieuwe organisatorische verhoudingen nood-
zakelijk zijn. Er zal in goede harmonie met deze werknemers, van hoog 
tot laag, gestreefd moeten worden naar een hoge mate van efficiëntie 
in voor hen nieuwe produktie-organisaties. Wisselink 1  heeft eens zeer 
kernachtig gezegd toen hij sprak over de bedrijfseconomische aspecten 
van concentratie (concentratie hier meer bedoeld in de zin van fusie) : 

'Een leger bestaat uit bataljons, brigades, divisies en legerkorpsen, om 
hierbij te blijven. Men kan nu uit bataljons brigades vormen en deze 
brigades op voortreffelijke wijze samenbrengen in grotere eenheden 
en een goede strategische opzet hebben, doch indien de brigades niet 
goed georganiseerd zijn en niet vlot en efficiënt functioneren, kan de 
beste organisatie van een divisie dit niet of maar zeer ten dele goed 
maken. Op kritieke momenten falen onderdelen in efficiëntie, in 
defensief of aanvallend vermogen, of simpel in snelheid. Daarmede 
faalt veelal ook de strategische opzet. Bij concentraties en vooral bij 
industriële concentraties is het niet anders'. 

Ook voor concentratie en specialisatie binnen een onderneming geldt 
dit, ongeacht of de hergroepering van de produktie haar diepere oor-
zaak vindt in fusies, of het ontstaan van grotere marktgebieden. Bij 
het tot stand brengen van grotere en meer gespecialiseerde produktie-
eenheden moeten de leiding en staf van deze eenheden ervan door-
drongen zijn, dat de fabricage op een ander niveau komt te liggen en 
dat ook veelal voor andere verkooporganisaties gewerkt zal worden 
dan voorheen. Er zullen andere eisen aan leiding en staf afdelingen 
worden gesteld, dan in de afgelopen jaren. Deze andere eisen zullen 
betekenen, dat men in andere verhoudingen en dimensies moet denken. 
Dit vergt een aanpassing van de leiding der bedrijven en hun staf-
afdelingen aan de nieuwe omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de 
topleiding van de onderneming en de stafafdelingen op het hoofd-
kantoor. Indien deze aanpassing niet plaatsvindt, zal de flexibiliteit 
van de desbetreffende onderneming schade lijden. De grotere en ge- 

t. J. Wisselink, 'Bedrijfseconomische aspecten van concentratie'. Maandschrift eco-
nomie. Juni 1963. 
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specialiseerde produktiebedrijven zullen dan immers logger, lang-
zamer worden, hetgeen haar weerslag zal vinden op de reactiesnel-
heid zowel op technische, commerciële alsook andere gebieden. 

Ter voorkoming van verstarring in de onderneming bij een her-
verdeling van de produktie is een heldere uiteenzetting door de top-
leiding, van haar plannen ten aanzien van de toekomstige locatie der 
produktie, een eerste vereiste. Verder zal de leiding moeten aangeven 
hoe men tot de gewenste locatie wil komen en de wijze waarop men 
toekomstige investeringsprojecten aan deze plannen wil toetsen. 

Daarnaast dient bij de benoeming van opvolgers in lijn- en staf-
functies speciaal te worden gelet op de geschiktheid, te denken en te 
handelen in grotere en andere dimensies. Het is genoegzaam bekend, 
dat deze wijzigingen in de personeelsstructuur niet van vandaag op 
morgen kunnen worden voltooid. Ook hier zal sprake zijn van een 
groeien naar een nieuwe personeelsstructuur. Dit groeien mag echter 
niet te langzaam verlopen, aangezien dit de vorming van grotere 
en gespecialiseerde produktie-eenheden zal vertragen. Ook mag men 
wijzigingen in de 'kwaliteitsopbouw' van het personeel niet schoks-
gewijs doorvoeren. Het schoksgewijs doorvoeren van wijzigingen kan 
een zeer zware tol van de onderneming vergen, die jarenlang zijn 
schaduwwerking zal hebben. Het moet een groeiproces blijven, zij 
het dan een gestimuleerd en gericht groeiproces. De dynamische wereld 
waarin wij leven vraagt onafgebroken om aanpassingen. De onder-
neming, die erin slaagt deze aanpassingen ook op het gebied der 
produktielocatie door te voeren, zal haar voortbestaan en verdere 
groei verzekerd weten. 



SAMENVATTING 

In het afgelopen decennium hebben zich in het bedrijfsleven tal van 
fusies voorgedaan. Zonder oorzaak en gevolg aan te geven kan men 
stellen, dat dit hand in hand ging met het ontstaan van grotere markt-
gebieden met wegvallende beschermende maatregelen. Door fusies en 
door het ontstaan van grotere marktgebieden hebben ondernemingen 
dikwijls een ongunstige verdeling van de produktie over hun vesti-
gingen verkregen. Dit noodzaakt de ondernemer tot herstructurering 
van zijn produktie om langs deze weg tot verdere rationalisering — en 
daardoor tot kostenverlaging — te komen. 

Deze studie geeft in het kader van de bedrijfseconomie enige hoofd-
lijnen voor het onderzoek aan, om via herstructurering te streven naar 
een optimale verdeling van de produktie over bestaande vestigingen 
binnen één onderneming, onder aanpassing van de capaciteit van elk 
dezer vestigingen. Hierbij is het mogelijk, dat binnen het kader van 
deze optimale verdeling een of meerdere vestigingen voor sluiting in 
aanmerking komen. Gezien de aard van het onderwerp hebben wij 
onze studie beperkt tot de hoofdlijnen aangezien een volledige uit-
werking voor elke bedrijfstak verschillend zou zijn. 

Herstructurering der produktie kan plaatsvinden door middel van 
concentratie en specialisatie. Onder concentratie verstaan wij de 
samensmelting van de produktie in een kleiner aantal vestigingen dan 
de bestaande. Onder specialisatie verstaan wij de concentratie van 
gelijksoortige produktieprocessen in bepaalde vestigingen, waarbij 
ook een of meerdere vestigingen voor sluiting in aanmerking kunnen 
komen. Specialisatie kan daarom gepaard gaan met concentratie. 

De bestaande studies over de industriële vestigingsplaats, die zich 
ten doel stellen het vinden van optimale vestigingsplaatsen voor nieuw 
te stichten bedrijven kan men voor herstructurerings-onderzoekingen 
niet gebruiken. Niet alleen is de literatuur over de factoren, die de 
industriële vestigingsplaats bepalen verouderd, maar ook de reeds 
aanwezige fabrieken met apparatuur dwingen tot een andere aanpak 
van het vraagstuk der industriële herstructurering. 

Het aantal factoren, dat de industriële herstructurering beïnvloedt, 
is niet gering. Het is nu veelal mogelijk tal van factoren, die de opti-
male verdeling van de produktie beïnvloeden en tevens de diverse 
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randvoorwaarden en de doelstelling om te zetten in een stelsel van 
algebraïsche formules. Met behulp van een dergelijk model wordt de 
optimale verdeling van de produktie over de bestaande vestigingen 
een vraagstuk van lineaire of kwadratische programmering. In dit 
verband spreken wij dan in deze studie van geprogrammeerde bereke-
ningen en geprogrammeerde onderzoekingen. 

Het onderzoek naar de herstructurering der produktie door middel 
van een volledig model, waarin alle variabelen en randvoorwaarden 
zijn opgenomen, heeft te grote praktische bezwaren. Vele van de 
noodzakelijke data zijn niet in de onderneming aanwezig en moeten 
afzonderlijk worden opgesteld. Dit geldt in het bijzonder voor de 
vereiste investeringen. Het verzamelen van deze gegevens voor elke 
mogelijke 'optimale' verdeling van de produktie vergt zoveel tijd, 
dat zij verouderd zullen zijn op het moment dat de geprogrammeerde 
berekeningen worden uitgevoerd. Hierbij komt, dat de kosten- en 
opbrengstencoëfficiënten en ook de randvoorwaarden aan onzeker-
heden onderhevig zijn. Ten aanzien van deze factoren kan worden 
gezegd, dat hoe langer de periode is, waarvoor zij worden geformu-
leerd, hoe onzekerder zij zijn. Aangezien onderzoekingen naar de 
herstructurering der produktie ondermeer gebaseerd moeten worden 
op deze lange-termijnfactoren is de te berekenen optimale verdeling 
van de produktie over de bestaande vestigingen ook onderhevig aan 
onzekerheden. 

Om het vraagstuk der herstructurering der produktie doelmatig te 
kunnen uitwerken, menen wij, dat in eerste instantie het beste kan 
worden uitgegaan van een model, waarin de data enige abstracties en 
veronderstellingen bevatten. Door middel van dit model en met be-
hulp van een rekenautomaat kan in een zeer kort tijdsbestek de opti-
male verdeling van de produktie voor tal van alternatieven worden 
uitgerekend. De meest aantrekkelijke alternatieven kunnen daarna 
concreet worden uitgewerkt door de abstracties en veronderstellingen 
in de data van het model te vervangen door reële uitgangspunten. 

Zoals reeds betoogd is, zijn de factoren, die de optimale verdeling 
van de produktie over de diverse vestigingsplaatsen beïnvloeden, 
velerlei. Ook het aantal alternatieven dat onderzocht dient te worden, 
kan zeer groot zijn. Het onderzoek naar de herstructurering der pro-
duktie is daarom een veelomvattend onderzoek, dat niet door één 
persoon, maar door een team van personen dient te worden uitge-
voerd. Dit team moet samengesteld zijn uit personen die door opleiding 
en ervaring belangrijke beslissingen kunnen voorbereiden. De onder-
nemer dient het onderzoek te organiseren, te coördineren, te beoor-
delen en de beslissingen te nemen. Aangezien herstructurerings- 
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onderzoekingen de uitwerking van vele alternatieven met zich kunnen 
brengen, zal de ondernemer er goed aan doen uit kostenoverwegingen 
reeds gedurende het onderzoek de onaantrekkelijke alternatieven te 
elimineren. 

Bij het onderzoek naar de herstructurering van de produktie is het 
van belang vooraf te analyseren aan welke factoren — die invloed op 
de uitkomsten van een herstructureringsonderzoek hebben — een grote 
en aan welke een geringe betekenis moet worden toegekend. Door 
vooraf een studie te maken van deze factoren, kan het zoeklicht op de 
belangrijkste nauwkeuriger worden gericht, zodat bij het onderzoek 
deze factoren meer gedetailleerd kunnen worden opgenomen in zowel 
geprogrammeerde als concrete berekeningen. 

Een belangrijke factor is de schaalvergroting. Zonder de voordelen 
van de produktie op grote schaal, zou de industriële produktie nog 
huisvlijt zijn. Er zouden geen fabrieken bestaan. Schaalvergroting 
resulteert in haar algemeenheid in lagere kosten per eenheid produkt. 
Bij het analyseren van de voor- en nadelen van schaalvergroting dient 
helder voor ogen te staan, dat het bij het onderzoek naar de herstruc-
turering der produktie alleen om het effect van schaalvergroting van 
produktieprocessen binnen de onderneming gaat. 

De transportkosten en andere factoren veroorzaken, dat de pro-
duktie niet in één groot bedrijf wordt samengebald. De transport-
kosten, waarmede men bij herstructurerings-studies te maken heeft, 
betreffen enerzijds de aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen en ma-
terialen en anderzijds de afvoer van het gerede produkt. Indien de 
gewichten van grondstoffen, hulpstoffen en materialen in totaal ge-
lijk zouden zijn aan het gewicht van het eindprodukt, dan zou uit 
een oogpunt van transportkosten in beginsel geen voorkeur ontstaan 
voor een bepaalde vestigingsplaats. Dit althans onder de voorwaarde, 
dat de transporttarieven per ton grondstof en per ton eindprodukt 
gelijk zijn. Het is voor de hand liggend, dat het gewicht van het eind-
produkt dikwijls niet gelijk is aan het gewicht van de gebruikte grond-
stoffen. Ook de transportmethoden en transporttarieven verschillen 
veelal. 

Het niveau van de produktiekosten in de diverse vestigingsplaatsen 
wordt mede bepaald door de prijzen die men heeft te betalen voor 
ondermeer arbeidsprestaties, water, elektriciteit en gas. Deze prijzen 
beïnvloeden de optimale verdeling van de produktie over de diverse 
vestigingen. Daarnaast speelt de factor beschikbaarheid een rol, zoals 
de beschikbaarheid van arbeidskrachten en water voor industrieel 
gebruik. 

Bij een onderzoek naar een herverdeling van de produktie over de 
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diverse vestigingen is de verwachte ontwikkeling van de structuur van 
de afzet van belang. Immers, veranderingen in deze structuur leiden 
tot andere kostencoëfficiënten, die het resultaat van de herstructu-
rering van de produktie zowel gunstiger als ongunstiger kunnen ma-
ken. Ook de mogelijkheden tot standaardisatie verdienen in dit ver-
band aandacht. De voordelen van schaalvergroting kunnen in belang-
rijke mate worden uitgebuit door na te gaan, in welke mate standaardi-
satie in het assortiment kan worden doorgevoerd. 

Als doelstelling van het onderzoek naar herstructurering van de pro-
duktie is gekozen maximalisatie van de winst boven de alternatieve 
vermogenskosten. Dit impliceert dat nagegaan dient te worden of: 

1. De verwachte rentabiliteit van de ondernemingsactiviteiten die bij 
het onderzoek zijn betrokken, na concentratie en specialisatie van 
de produktie tenminste gelijk is aan de alternatieve vermogens-
kosten. 

2. De netto-investeringen die vereist zijn om de concentratie- en spe-
cialisatieplannen te kunnen uitvoeren, ook weer een rentabiliteit 
opleveren, tenminste gelijk aan de alternatieve vermogenskosten. 

De methode van de interne rentevoet voldoet aan de eisen die men aan 
rentabiliteitsberekeningen — genoemd onder punt 2 — stellen mag, 
vooropgezet dat deze methode niet zo mechanisch wordt toegepast 
als in de literatuur wordt gedaan. 

De fiscale aspecten van concentratie en specialisatie zijn vooral van 
belang, indien herstructurering van de produktie zich uitstrekt over 
twee of meer landen. Het betrekken van deze aspecten in het herstruc-
turerings-onderzoek vereist een gedegen kennis van de belasting-
wetenschap in de landen, die hierbij zijn betrokken. Bij concentratie-
en specialisatie-onderzoekingen dienen daarom belastingdeskundigen 
te worden ingeschakeld. 

In hoofdstuk 3 is gesproken over geprogrammeerde onderzoekingen 
en voor een eenvoudige opbouw van het betoog hebben wij ons daarbij 
beperkt tot concentratie. De verzameling van de basisgegevens voor 
deze geprogrammeerde berekeningen betreft: 

1. Kosten van aanvoer en afvoer, die voor elke vestiging verschillend 
kunnen zijn. Speciale aandacht is hierbij nodig voor de mate van de-
gressiviteit van deze kosten ten opzichte van de bedrijfsgrootte, indien 
grotere ladingen worden besteld. 

2. Aankoopprijzen van grondstoffen, hulpstoffen en materialen, die 
ook weer voor elke vestiging verschillend kunnen zijn. Hierbij dient 
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het zoeklicht vooral te worden gericht op het effect van grotere bestel-
orders op deze prijzen. 

3. Produktiekosten. Voor de begroting van deze kosten voor oplopende 
bedrijfsgrootten kan men een empirisch-statistisch onderzoek verrich-
ten bij de bestaande vestigingen. Deze methode is niet steeds toerei-
kend, aangezien het verband tussen bedrijfsgrootte en produktiekosten 
slechts kan worden opgesteld voor het gebied dat ligt tussen de groot-
ste en kleinste produktievestiging van één onderneming. In deze ge-
vallen zal moeten worden overgegaan tot technisch-economische voor-
calculaties; dit wil zeggen de kostenbegrotingen worden gebaseerd op 
zogenaamde 'blauwdrukken' van de opbouw van de verschillende 
afdelingen voor oplopende bedrijfsgrootten. 

4. Fiscale heffingen en restituties. Hier zijn twee soorten berekeningen 
aan de orde. Deze betreffen de heffing en restitutie van invoerrechten 
en omzetbelastingen enerzijds en het verschil in winstbelasting tussen 
de bij het onderzoek betrokken landen anderzijds. 

5. Maximaal en minimaal mogelijke bedrijfsgrootte per vestiging. 
Voor alle vestigingen moet aandacht worden gegeven aan de maxi-
maal en minimaal mogelijke bedrijfsgrootte. 

De ondernemer kan nu de factoren en diverse randvoorwaarden die 
de optimale verdeling beïnvloeden, gieten in een stelsel van algebra-
ische formules. Gebruik makend van de ontwikkelde wiskundige for-
mulering is de vaststelling van de optimale verdeling van de produktie 
veelal een probleem van lineaire programmering. Wiskundigen heb-
ben echter reeds technieken ontwikkeld welke onder zekere voorwaar-
den optimale oplossingen kunnen brengen voor modellen waarin 
hogere machtsongelijkheden voorkomen (kwadratische program-
mering). 

Het aantal keuzemogelijkheden betreffende een hergroepering van 
de produktie plus de optimale produktieverdeling over de bestaande 
vestigingen bedraagt 2" — 1, waarbij n het aantal vestigingen aan-
geeft. Indien er bijvoorbeeld drie bedrijven zijn dan is het aantal 
geprogrammeerde berekeningen zeven. De uitkomsten van deze be-
rekeningen, derhalve het totaal van de produktie- en transportkosten 
voor deze zeven berekeningen kunnen volgens een opklimmende 
reeks worden gerangschikt. Deze berekeningen kan men herhalen 
voor een meer optimistische en meer pessimistische schatting van de 
toekomstige veranderingen in de afzet, transporttarieven, loonhoogtes 	I 
en andere factoren. De uitkomsten van deze berekeningen worden 



SAMENVATTING 	 167 

eveneens volgens opklimmende reeksen gerangschikt en naast de eerst 
verkregen reeks gesteld. Men krijgt dan een inzicht in de betekenis 
van de diverse factoren voor de diverse concentratiemogelijkheden 
en men gaat in feite na of de meest aantrekkelijke oplossing of op-
lossingen zich wijzigen door veranderingen in de afzet, kosten- of 
opbrengstcoëfficiënten. Al deze berekeningen zijn zeer snel mogelijk 
dank zij de beschikbare rekenautomaten. 

In hoofdstuk 3 is een voorbeeld van een geprogrammeerde concen-
tratiecalculatie gegeven. 

Met behulp van de uitkomsten van de geprogrammeerde bereke-
ningen — gecorrigeerd voor de toekomstige wijzigingen in investerin-
gen en desinvesteringen ten opzichte van de huidige situatie — zal de 
ondernemingsleiding een voorlopig concentratieplan met enige alter-
natieven kunnen opstellen. Dit voorlopig plan met zijn alternatieven 
moet dan nader in concreto worden uitgewerkt. Dit impliceert, dat de 
in aanmerking genomen abstracties en veronderstellingen door con-
crete gegevens moeten worden vervangen. Dit concrete onderzoek is 
in wezen het maken van begrotingen van kosten en opbrengsten vóór 
en ná. herstructurering der produktie. Het is derhalve een neerslag 
in cijfers van kosten en opbrengsten vóór en nâ eventuele uitvoering 
van geselecteerde concentratiemogelijkheden. 

Het sluitstuk van de herstructurerings-onderzoekingen vormen de 
rentabiliteitsberekeningen teneinde na te gaan cf en in welke mate 
voldaan is aan de doelstelling van het onderzoek. Dit houdt in dat: 
a. de rentabiliteit vóór en nt concentratie der produktie wordt vast-

gesteld; 
b. nagegaan wordt welke rentabiliteit op de netto-investeringsuit-

gaven — benodigd om de gekozen concentratieprojecten te kun-
nen realiseren — wordt bereikt; 

c. een keuze kan worden gemaakt uit twee of meer elkaar uitsluitende 
projecten, of uit meerdere projecten, indien de beschikbare midde-
len beperkt zijn; 

d. nagegaan wordt of de beginperiode van rendabele projecten ook de 
minimale rentabiliteitstoets kan doorstaan; 

e. een onderzoek wordt ingesteld naar het effect van algemene prijs-
wijzigingen op de vorenstaande berekeningen a tot en met d. 

In hoofdstuk 5 is het vraagstuk van de specialisatie besproken. Ook 
voor het specialisatie-onderzoek geldt, dat een groot aantal factoren 
en diverse randvoorwaarden de optimale verdeling van de produktie 
beïnvloeden. Daarom kan men het vraagstuk der specialisatie het 
beste uitwerken door ook nu weer in eerste instantie uit te gaan van 
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een model, waarin de data enige abstracties en veronderstellingen 
bevatten. De meest aantrekkelijke alternatieven kunnen daarna con-
creet worden uitgewerkt. Indien het aantal produkten groot is, bete-
kent dit dat het model zeer omvangrijk kan worden. In dit geval doet 
de ondernemer er goed aan voordat met de opstelling van basis-
gegevens wordt begonnen aan te geven, welke grondtypen produkt hij 
per vestiging bij elkaar wil houden. Het gaat dan om die produkten 
waartussen een zekere verwantschap bestaat, met name verwantschap 
aan de inkoopzijde van grondstoffen, hulpstoffen en materialen en/of 
aan de kant van de fabricage. 

De programmering van de specialisatie-calculaties is in beginsel 
gelijk aan de programmering van de concentratie-calculaties. Ver-
schillend is, dat men met meerdere produkten te maken heeft. Hierbij 
kan het nodig zijn restricties ten aanzien van de produktiegrootte voor 
combinaties van produkten vast te stellen. Dit alles levert geen moei-
lijkheden op. 

Het specialisatie-onderzoek is echter veelomvattender, aangezien er 
bij specialisatie sprake is van meerdere produkten en specialisatie 
tevens concentratie kan inhouden. De opstelling van de basisgegevens, 
het formuleren van de vergelijkingen van het model en de concrete 
uitwerkingen van de meest aantrekkelijke alternatieven vergt daarom 
veel meer werk. 

In hoofdstuk 6 is er in het kort op gewezen, dat de uitvoering van de 
herstructurering der produktie, nadat de onderzoekingen zijn geëin-
digd voor een deel direct ter hand kan worden genomen. Voor een 
ander deel zal de tenuitvoerlegging pas op langere termijn plaats-
vinden omdat er nog voorlopige belemmeringen zijn. In dit laatste 
geval is het voor de hand liggend om de in de tussenliggende periode 
te verrichten kapitaaluitgaven van importantie te toetsen aan het 
plan voor herstructurering der produktie. 

Bij het tot stand brengen van grotere en meer gespecialiseerde pro-
duktie-eenheden moeten de leiding en staf van deze eenheden er van 
doordrongen zijn, dat de produktie in de diverse vestigingen op een 
ander niveau komt te liggen en dat ook veelal voor andere verkoop-
organisaties gewerkt zal worden dan voorheen. Dit betekent, dat men 
in andere verhoudingen en dimensies moet denken, derhalve er wor-
den tal van aanpassingen gevraagd. De onderneming, die erin slaagt 
deze aanpassingen ook op het gebied der produktie-locatie door te 
voeren, zal haar voortbestaan en verdere groei verzekerd weten. 



SUMMARY 

In the last decade industry bas witnessed numerous mergers. Without 
indicating cause and result, we may say that this trend coincided with 
the creation of larger markets with diminishing protective measures. 
As a result of mergers and larger markets, many companies have 
ended up with their production spread uneconomically over their 
establishments. This compels the entrepreneur to restructure his 
production with a view to achieving rationalisation and thereby a 
reduction in cost. 

Within the scope of business economics this study suggests some 
broad outlines for restructuring aimed at optimal spread of production 
over existing establishments within one company ; the capacity of 
each establishment being adapted as required. This optimal spread 
may entail closing down one or more establishments. In view of the 
nature of the subject we have confined our study to the funda-
mental points, since a detailed analysis would differ with each 
industry. 

Restructuring of production can be effected by concentration and 
specialisation. Concentration means that production is concentrated 
in a smaller number of establishments, whilst by specialisation we 
mean concentrating similar production processes in particular es-
tablishments, which may likewise entail closing down one or more 
establishments. Thus specialisation may be accompanied by con-
centration. 

Existing studies on industrial location, the purpose of which is to 
determine optimal locations for new factories, cannot be used for 
investigations into restructuring of production. Apart from the fact 
that the literature on the factors determining industrial location is 
out of date, the existence of fully equipped factories necessitates a 
different approach to the problem of industrial restructuration. 

The number of factors influencing industrial restructuration is 
appreciable. It is often possible to translate many of the factors affecting 
optimal spread of production as well as several restrictions and the 
object function into a system of algebraic formulae. With the aid 
of such a model, the optimal spread of production over existing es-
tablishments becomes a problem of linear or quadratic programming. 



170 	 SUMMARY 

In this study we then speak of programmed calculations and pro-
grammed investigations. 

Investigation into the restructuring of production by means of a 
complete model, covering all variables and restrictions, has too many 
practical drawbacks. Many of the essential data are not available 
in the company and have to be compiled separately. This applies 
especially to the investment. Collecting these data for each possible 
`optimar spread of the production takes so much time that they will 
be out of date by the time the programmed calculations are made. 
Moreover, the cost and proceed coefficients as well as the restrictions 
are subject to uncertainty. In regard to these factors one can say that 
the longer the period in respect of which they have been formulated, 
the more uncertain they wal be. Since investigations into the re-
structuring of production have to be based among other things on 
these long-term factors, the optimal spread of production over the 
existing establishments is also subject to uncertainty. 

We believe that the best way of solving the problem of restructuring 
is in the first instance to proceed from a model, the data of which 
feature some abstractions and suppositions. With this model and with 
the aid of a computer the `optimal' spread of the production can be 
calculated for numerous alternatives. The most promising altematives 
can then be worked out in detail by substituting actual data for the 
abstractions and hypotheses in the data of the model. 

As we have already stated, the factors influencing the optimal 
spread of production over the various locations are numerous. Also 
the number of alternatives requiring investigation may be very 
considerable. The investigation into the restructuring of production is, 
therefore, a comprehensive one, and it should be performed not by 
one individual but by a team. This team should comprise persons, who 
by virtue of their training and experience, are capable of preparing 
important decisions. The entrepreneur should organise, co-ordinate 
and judge the investigation, taldng the decisions himself. In view of 
the fact that restructuration investigations may necessitate working 
out rnany alternatives, the entrepreneur will be well advised, for 
reasons of costs, to eliminate the less promising altematives. 

In investigating the restructuring of production it is essential to 
analyse in advance which of the factors influencing the outcome are 
important and which are not. By studying these factors in advance it 
is possible to pay more detailed attention to the more important ones, 
thus enabling these to feature in the actual investigation in greater 
detail in both the programmed and the concrete calculations. 

A major factor is the enlargement of the scale of production. Without 
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the advantages of large-scale production, there would still be domestic 
industry. Factories would not exist. As a general rule upscaling pro-
duction results in lower costs per unit. In considering the pros and cons 
of upscaling, it should be clearly borne in mind that the investigation 
into the restructuration of production is concerned solely with the 
effect of upscaling production processes within the company. 

Transport costs and other factors are responsible for the fact that 
production is not concentrated in one large factory. The transport 
costs, with which we are concerned in restructuration studies, are 
related to raw materials, auxiliary and other materials on the one 
hand, and dispatch of the finished product on the other. If the com-
bined weight of raw materials, auxiliary and other materials should 
equal the weight of the end product, then, from the point of view of 
transport costs there would in principle be no preference for a parti-
cular location; provided the freight rates per ton of raw material and 
per ton of end product were the same. Obviously, the weight of the 
end product will often be different from the weight of the raw materials 
used in it. Often too, the methods of transport and the freight rates 
will differ. 

The level of production costs in the various locations is governed in 
part by the prices one has to pay for such items as labour, water, 
electricity, gas. These prices influence the optimal spread of production 
over the various locations. Another factor is availability; such as the 
availability of labour and water for industrial purposes. 

Any investigation with a view to reallocating production over the 
various establishments must take into account the expected trend of 
the structure of sales. For changes in this structure lead to different 
cost coefficients, which can make the result of the restructuring of pro-
duction either better or worse. In this connection the possibilities of 
standardisation also merit attention. The advantages of upscaling can 
be exploited to the full by determining the extent to which it is possible 
to standardise the product range. 

As object function of the investigation for restructuration of the pro-
duction we have chosen maximising profits above the company's alter-
native cost of capital. This implies the need to ascertain whether : 

. after concentration and specialisation of production the expected 
profitability of the operations covered by the investigation is at 
least equal to the alternative cost of capita!; 

2. the net investment required for carrying out the concentration and 
specialisation plans produces a yield at least equal to the alternative 
cost of capital. 
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The method of the intemal rate of return satisfies the requirements one 
may stipulate for the profitability calculations mentioned under 2, pro- 
vided this method is not applied so mechanically as it is in the literature. 

The fiscal aspects of concentration and specialisation are especially 
important if restructuration of production covers two or more coun-
tries. The inclusion of these aspects in the restructuration study calls 
for a thorough knowledge of fiscal matters in the countries concerned. 
For this reason taxation experts have to be called in on concentration 
and specialisation studies. 

In chapter 3 we referred to programmed investigations, and to 
simplify the argument we confined ourselves to concentration. 

The collection of data for these programmed calculations relates to: 

. Costs of inward and outward transport, which may differ from one 
establishment to the next. Special attention has to be paid to the de-
gression of these costs in relation to the size of the factory if larger 
loads are ordered. 
2. Buying prices of raw and auxiliary materials, which may likewise 
differ according to the establishment. Here we must carefully examine 
the effect of larger orders on these prices. 

3. Production costs. In order to estimate these costs for progressively 
larger factories the production costs of existing establishments can be 
investigated on the basis of empirical statistics. This method is not 
always adequate, for the relationship between the size of the factory 
and the cost of production can only be established in respect of the 
area lying between the largest and the smallest production unit of one 
enterprise. In these cases we shall have to calculate technical-economic 
predetermined costs : which means that the cost estimates will have 
to be based on `blueprints' of the layouts of the different departments 
of progressively larger factories. 

4. Fiscal levies and refunds. This necessitates two kinds of calculations: 
the levy and refund of import duties and turnover tax on the one hand, 
and the difference in profit tax as between the countries involved on 
the other. 
5. Maximum and minimum potential size of factory by establishment. 
The maximum and minimum size of factory for each establishment 
must be considered. 

The entrepreneur can translate the factors and several restrictions 
affecting optimal spread of production into a system of algebraic 
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formulae. With the aid of mathematical formulation the optimal 
spread of production is a problem of linear programming. Mathema-
ticians have introduced techniques which – under certain conditions – 
provide solutions involving equations of higher degree. (Quadratic 
programming.) 

The number of possible choices for reallocating production plus the 
optimum distribution of production over the existing establishments 
is 2" — 1, n indicating the number of establishments. If, for instance, 
there are three operating units, the number of programmed compu-
tations is seven. The results of these computations, i.e. the total pro-
duction and transport costs for these seven computations, can be 
arranged in an ascending series. These calculations can be repeated 
for a more optimistic and a more pessimistic estimate of future changes 
in sales, transport charges, wage levels and other factors. The results 
of these computations are likewise arranged in an ascending scale and 
compared with the first series. This gives an insight into the signifi-
cance of the various factors for the different possibilities of concen-
tration, and it is in fact determined whether the most attractive 
solution or solutions are altered by changes in coefficients of sales, 
costs or proceeds. All these calculations can be made very quickly 
with computers. 

Chapter 3 contains an example of a programmed concentration 
calculation. With the help of the results of the programmed compu-
tations – adjusted for future changes in investment and disinvestment 
as compared with the present situation – the management of the 
company will be able to draw up a provisional concentration plan with 
some alternatives. This preliminary plan and its alternatives must then 
be worked out in actual terms. This means that actual data must be 
substituted for the abstractions and hypotheses. Such a concrete in-
vestigation is essentially the estimating of costs and proceeds before 
and after restructuring production. It therefore expresses in figures 
the costs and proceeds before and after effectuation of selected possi-
bilities of concentration. 

Investigations regarding the restructuration of production are com-
pleted with profitability calculations in order to ascertain whether, 
and, if so, to what extent the objectives of the investigation have been 
met. Hence: 

a. profitability before and after concentration of production is deter-
mined ; 

b. it is examined what profitability is obtained on the capital expen-
diture needed to achieve the selected concentration projects; 
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c. a choice has to be made from two or more mutually exclusive 
projects, or, if available resources are limited, from several projects; 

d. it is examined whether the initial period of profitable projects can 
stand the test of minimum profitability; 

e. an investigation is made of the effect of general price changes on 
a to d. 

Chapter 5 discusses the problem of specialisation. Here again, the 
optimum distribution of production is influenced by a great many 
factors and various restrictions. Therefore the best approach to the 
problem of specialisation is again to start first with a model the data 
for which include some abstractions and hypotheses. The most attrac-
tive alternatives can then be worked out in concrete terms. A large 
number of products may make such a model very extensive. In this 
case the entrepreneur would be well advised to indicate what basic 
types of product he wants to keep together for each establishment 
before he starts compiling basic data. Such products should be related 
especially on the buying side (raw materials, ingredients and other 
materials) and on the manufacturing side. 

Programming specialisation calculations is substantially the same 
as programming concentration calculations. The difference is that a 
number of products are involved. Limitations may have to be made as 
regards size of production for combinations of products. None of these 
causes any difficulties. The specialisation investigation, however, is 
more comprehensive, as specialisation involves a number of products 
and perhaps concentration at the same time. Much more work is there-
fore required for compiling the basic data, formulating the equations 
for the model, and elaborating the most attractive alternatives. 

Chapter 6 briefly points out that on completion of the investi-
gations restructuring of production can in part be put in hand right 
away. Another part can only be carried out later, because obstacles 
still exist for the time being. In the latter case, any capital expenditure 
of importance to be incurred in the meantime should obviously be 
examined in the light of the planned restructuration of production. 

In creating bigger and more highly specialised production units, 
their management and senior staff must be fully aware that production 
at the various establishments will be at a different level, and that work 
will often be done for different selling organisations than in the past. 
This requires a reproportioning and redimensioning of thinking, which 
calls for numerous adjustments. An enterprise that succeeds in making 
these adjustments also in location of production will be assured of its 
continuity and further growth. 
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STELLINGEN 

I 

In de jaarverslagen van De Nederlandsche Bank N.V. wordt herhaal-
delijk de aandacht gevestigd op de relatieve daling van de nationale 
liquiditeitsquote. Daarbij wordt opgemerkt dat de daling van de liqui-
diteitsquote waarschijnlijk ten dele moet worden toegeschreven aan 
een min of meer structurele vermindering van de liquiditeitsvoorkeur 
(pagina 8i van het verslag van het boekjaar 1965). 

Meer aandacht is nodig voor het feit dat de relatieve daling van de 
nationale liquiditeitsquote — wat betreft de sector bedrijven — mede 
voortvloeit uit de vele fusies die in het afgelopen decennium hebben 
plaatsgevonden. 

II 

Indien de overheid uitgekeerde ondernemingswinsten met een lager 
tarief belast dan in de onderneming behouden winsten — om daardoor 
het bedrijfsleven te stimuleren in grotere mate zijn expansie met mid-
delen van de vermogensmarkt te financieren — gaat hiervan een be-
lemmerend effect uit op de economische groei. 

III 

In de verklaring over de fluctuaties in het niveau van de totale investe-
ringen in de sector bedrijven zijn in de economische literatuur twee 
stromingen te onderkennen. Deze stromingen betreffen enerzijds de 
aanhangers van het winstbeginsel en anderzijds de aanhangers van het 
acceleratiebeginsel. Beide beginselen zijn echter nauw met elkaar ver-
bonden, zodat zij niet los van elkaar mogen worden gezien. 

IV 

Bij 'direct costing' (methode van de variabele-kostencalculatie) staat de 
dekkingsbijdrage, het verschil tussen opbrengsten en variabele kosten, 
centraal. Voor zover ondernemingen bij de produktie te maken hebben 
met samengevoegde kosten, faalt de methode van 'direct costing' op 
zich zelf, indien zij niet wordt toegepast te zamen met programme-
ringstechnieken. Dit aspect wordt te zeer verwaarloosd in de literatuur 
over 'direct costing'. 



V 

De opvatting dat industriële investeringen in ontwikkelingslanden ge-
richt moeten zijn op de vestiging en uitbreiding van exportbedrijven of 
importvoorkomende bedrijven, teneinde een ongunstige invloed op de 
veelal zwakke betalingsbalans van deze landen te vermijden, is te eng. 

741 

4' VI 

In Depreciation and replacement policy (redacteur J. L. Meij) wordt 
de aandacht erop gevestigd dat — voor een min of meer grote groep van 
vergelijkbare produktiemiddelen — gedurende de opgaande fase van de 
conjunctuur het afstoten van oude activa afneemt, terwijl de aanschaf 
van nieuwe activa toeneemt. Gedurende de neergaande fase van de 
conjunctuur vindt daarentegen het omgekeerde plaats. (Zie pagina's 
225 tot en met 231.) 

Hieruit mag geen algemene conclusie worden getrokken, aangezien dit 
zeer waarschijnlijk niet geldt voor een groot deel van het bedrijfsleven. 

VII 

Ten volge van het ontstaan van grotere marktgebieden zal de con-
c 'e krachtiger toenemen. Herstructurering van de produktie 

or een grotere omvang aannemen. 

VIII 

ing van Monhemius dat, indien er een kostenminimum bestaat, 
de k enkromme in de buurt van het minimum betrekkelijk vlak ver- 
loo 	vooralsnog een onbewezen stelling. (Kernproblemen der bedrijft- , 	. eco 	pagina 65.) 
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