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STELLINGEN

I

De opvatting, dat tussen beschrijvende economie en economische ge-  

schiedenis geen wezenlijk onderscheid zou bestaan, is alleen houdbaar

indien aan de economic het recht wordt toegekend te oordelen over

zich in de tijd voltrekkende wiizigingen in de data.

II

Beschouwingen over de inaatschappelijke consequenties van het groot-
bedrijf houden het gevaar in van eenzijdigheid, indien daarbii te zeer

de nadruk valt op de „social costs" van het grootbedrijf en wordt

nagelaten ook de „social returns" op hun juiste waarde te schatten.

III                      
    -

Het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers in het niidden-

en kleinbedrijf op een wijze zoals in Frankrijk geschiedt door middel

van de „Ordonnance no. 59-248 relative aux sociEt6s pour le d6velop-

pement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation
A la Cominunaut6 Economique Europ6enne" past, vanwege de door-

slaggevende invioed van de nationale overheid op het tot stand komen

van de samenwerkingsvormen, bij uitstek in een mededingingsbeleid

dat uitgaat van het verbodsstelsel.

IV

Indien men zich een denkbeeld wil vormen van de consequenties van
de revaluatie van de gulden voor de Nederlandse econoinie, heeft het

weinig zin liici·voor te radc te gaan bij de ontwikkeling van de Britse

economische verhoudingen na de revaluatie van het pond sterling

in 1925.

V

De bepaling in artikel 2, derde lid, der Middenstandskredietbeschikking

1959 (Nederlandse Staatscourant   1959,  nr. 47), luidende  dat  het  ver-

strekken van garanties door de Staat op ingevolge deze beschikking

verleende credieten kan worden beperkt indien de algemene economische

omstandigheden daartoe aanleiding geven, is te beschouwen als een

middel ten behoeve van het conjunctuurbeleid. \QI»9»«[[1(49*3**LE)
'3 t (6
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VI

De verhouding tussen eigen en vreemde middelen in het midden- enkleinbedrijf is in een groot aantal gevallen niet in overeenstemming
met de risico's van de bedrijfsvoering.

VII

De waarde van de recente publicatie van Van der Schroeff over leidingen organisatie van het bedrijf zou nog zijn verhoogd, indien daarin demateriEle aspecten van het overleg en de betekenis van het overlegvoor de externe organisatie nieer aandacht hadden gekregen.

VIII

Bij het formuleren van een oordeel over de gezinsonivang in de vooraf-gaande generaties dient men zich te hoeden voor een hantering van
maatstaven die eerst in de tegenwoordige tijd ingang hebben gevonden.

IX

De  uitspraak  van  Oud,  dat de petitiebeweging  van 1878, gericht tegen
het ontwerp-Schoolwet-Kappeyne, als staatsrechtelijk onjuist moetworden beschouwd, is betwistbaar. Gezien immers de destijds geringe
omvang van het kiezerskorps, kwam aan het recht van petitie eenbelangrijker plaats toe dan thans het geval is, hetgeen Oud uit het
oog verliest.

X
Uit de bepalingen over het recht van vestiging (artt. 52 t/m 58) van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
is af te leiden, dat opheffing van de beperkingen van de vrijheid van
vestiging in het algemeen voorrang zal dienen te hebben op de cour-
dinatie der wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten
betreffende de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst,en de uitoefening daarvan.

XI

Bij toepassing van substantialistische winstopvattingen op fiscaal terrein
zullen bijzondere voorzieningen ten aanzien van de waardering van
aflossingen op langlopende schulden onvermijdelijk zijn.
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HOOFDSTUK I

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

§ 1. AFBAKENING VAN HET STUDIE-OBJECT

De neiging tot machts- en groepsvorming, die kan worden be-
schouwd als een der belangrijkste karaktertrekken van ons huidig
maatschappelijk-economisch bestel, plaatst ook in de kringen van
het midden- en kleinbedrijf vele ondernemers voor problemen.
Traditioneel kenmerkt deze sector van het bedrijfsleven, in het
spraakgebruik en in officiele stukken veelvuldig aangeduid als
'de middenstand', zich door een sterke drang naar economische
zelfstandigheid. Het is echter de vraag of de economische ontwik-
keling mogelijkheden inhoudt tot het tenvolle bewaren van deze
zelfstandigheid, en vervolgens of het handhaven der zelfstan-
digheid onder alle ornstandigheden wenselijk moet worden ge-
acht.

In de onderhavige studie zal nader op het verschijnsel van de
samenwerking in het midden- en kleinbedrijf worden ingegaan.
Het ligt daarbij in de bedoeling, de probleemstelling zoveel als
doenlijk is te beperken tot de economische aspecten van deze samen-

werking. Dit betekent, dat de aandacht in het bijzonder zal zijn
gericht op de betekenis van de samenwerking voor de rentabiliteit
en continuiteit der betrokken ondernemingen, alsmede op de be-
tekenis voor de maatschappelijke behoeftenvoorziening.

Ongetwijfeld heeft de samenwerking tussen ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf behalve economische aspecten ook zeer
belangrijke aspecten van andere aard. Deze laatste liggen voor-
namelijk in het sociologische, het psychologische en het ethische
vlak. Dit behoeft er oils evenwel niet van te weerhouden, de econo-
mische gezichtspunten afzonderlijk aan de orde te stellen, indien
daarbij in het oog wordt gehouden, dat aan de te trekken conclusies
geen ruimere betekenis wordt toegekend dan zij uit hoofde van de
aangebrachte restrictie verdienen.
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§ 2. ENIGE VERWANTE ASPECTEN; HET VRAAGSTUK DER
ZELFSTANDIGHEID

Een facet van het onderhavige vraagstuk, dat zich in het bij-
zonder leent tot benadering vanuit uiteenlopende gezichtspunten,
is de kwestie van de beinvloeding der zelfstandigheid der samen-
werkende ondernemers. Het begrip zelfstandigheid wordt in het
spraakgebruik in velerlei betekenis gebruikt; men ontmoet  het  niet
alleen wanneer gesproken wordt over ondernemers, doch ook her-
haaldelijk wanneer het over werknemers gaat. Een 'zelfstandige
functie' bijvoorbeeld doelt op een positie, die vele werknemers
ambieren.

Zowel bij ondernemers als werknemers duidt zelfstandigheid in
het algemeen op een situatie, waarin de betrokkene een zekere
vrijheid van handelen geniet met inachtneming van bepaalde
normen. Vrijheid van handelen impliceert een oveteenkomstige
mate van verantwoordelijkheid: voor zover de vrijheid  van  han-
delen reikt is de betrokkene aansprakelijk voor het resultaat daar-
van. Een bankdirecteur in de provincie, die op eigen verantwoor-
delijkheid credieten mag verlenen  tot een bedrag  van f 100.000,-
zal bij ongunstige alloop van een dergelijk crediet zwaarder aan-
sprakelijk worden gesteld dan wanneer een crediet boven dit
bedrag niet opvorderbaar blijkt. In het laatste geval draagt het
hoofdkantoor in eerste instantie de verantwoordelijkheid en is de
directeur van het filiaal hoogstens aansprakelijk voor de kwaliteit
van de inlichtingen die hij het hoofdkantoor heeft verstrekt en die
tot de toekenning van het crediet hebben geleid. Zo kent ook een
ambtenaar een andere verantwoordelijkheid ten aanzien van be-
sluiten die hij zelf heeft genomen dan ten aanzien van beslissingen
die zijn chef heeft afgedaan.

De zelfstandigheid in de hier bedoelde zin heeft betrekking op de
werkzaamheid   van een persoon; hiernaast   kan   ook   nog   de   zelf-
standigheid in de zin van een kwaliteit van een persoon worden
onderscheiden. Iemand kan zich kenmerken door een zelfstandige
wijze van optreden: hij treedt op met een zekere beslistheid en durft
initiatief te nemen. Het zou ons te ver voeren nader op dit ver-
schijnsel in te gaan, dat bovendien buiten het terrein der econo-
mische wetenschap ligt. Volstaan wij met de vaststelling dat een
dergelijke eigenschap een van de vereisten lijkt waarvan een onder-
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nemer veel nut kan hebben, wil hij met kans op succes deelnemen
aan het economisch proces.

Terloops zij opgemerkt dat de zelfstandigheid in deze tweede '
betekenis, t.w. die van kwaliteit van een persoon, dikwijls mede-
bepalend zal zijn voor de uiterlijke vorm waarin zich de zelfstandig-
heid in haar betekenis van een kwaliteit van een werkzaamheid
voordoet: de persoonlijke eigenschappen   van een ondernemer
zullen in veel gevallen van invloed zijn op de mate van zelfstandig-
heid die hij bij zijn werkzaamheden lijkt te genieten, in het bij-
zonder wanneer het betreft het uitbuiten van de speelruimte die
hem binnen de gekozen samenwerkingsvorm overblijft. In het
vervolg van deze studie zullen wij nog meermalen gelegenheid
hebben hierop te wijzen.

De zelfstandigheid van de ondernemer in de zin van vrijheid van
handelen in het economisch proces, is in de practijk op velerlei
wijzen begrensd. In de eerste plaats wordt een begrenzing aan-
gelegd door het institutionele kader of de maatschappelijk-econo-
mische organisatievorm. In hoeverre de maatschappelijk-econo-
mische organisatie bepalend is voor de uitoefening van de onder-
nemerswerkzaamheid is reeds  in 1942 onderzocht door Stallaert  in
zijn studie over de ondernemer in de gebonden volkshuishouding.
Deze auteur komt tot de conclusie, dat alleen in het geval van een
totale dwanghuishouding, waarbij volledige gemeenschapsver-
antwoordelijkheid voor de afloop van het economisch proces is
doorgevoerd, geen plaats is voor de ondernemer, daar zijn functies
in dit geval zijn overgegaan op de centrale economische leidingl.

De zelfstandigheid van de ondernemer wordt voorts beperkt
door de bindingen die hij in het privaatrechtelijk vlak heeft aan-
gegaan. Hierbij treden in het bijzonder de gevolgen van de samen-
werking tussen ondernemers op de voorgrond. De vraag is, of een
aan de economische wetenschap ontleend criterium kan worden
gevonden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld. onder
welke omstandigheden de zelfstandigheid van de ondernemer is

1  A. L. S. P. Stallaert, De ondenwnwr in de gebonden volkshuishouding, Tilburg, z.j.,
blz. 200. Het is zonder meer duidelijk, dat Stallaert hier een hypothetisch model
op het oog heeft, dat evenmin als zijn tegenhanger, de volledige vrije ruil-
verkeershuishouding, in de practijk wordt aangetroffen. In werkelijkheid zal er
altijd infiltratie van decentralistische elementen zijn te constateren, waardoor
dan weer speelruimte wordt geschapen voor persoonlijke initiatieven van be-
perkte draagwijdte.
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opgeheven en zijn functie door een ander organisme is overge-
nomen.

Volgens Stallaert is er sprake van opheffing van de ondernemers-
functie zodra de mogelijkheid tot het nemen van initiatief, welke
activiteit hij beschouwt als het belangrijkste element in het leiden
van een onderneming, vervalti. Het is evenwel de vraag, of aan
deze stelling een in de practijk bruikbare maatstaf is te ontlenen,
in het bijzonder in die gevallen waarin weliswaar door samenwer-
king een deel der zelfstandigheid is opgeofferd, doch waarin het
probleem juist gevormd wordt door de vraag in hoeverre de zelf-
standigheid behouden is gebleven. Van de persoonlijkheid van de
ondernemer zal het immers veelal afhangen, in hoeverre hij de
hem gelaten mogelijkheden tot eigen initiatief weet uit te buiten.
Bij overigens gelijke omstandigheden zal de ene ondernemer meer
kansen zien dan de andere.

Dezelfde redenering geldt ons inziens, wanneer men de mate van
overgebleven zelfstandigheid tracht te bepalen met behulp van een
functi verdrachtsanalyse, waarbij wordt nagegaan hoever de
overdracht van de uit de litteratuur bekende ondernemersfuncties -
commerciele, technische, sociale, administratieve en beheers-
functie - kan gaan, vooraleer er van opheffing van de zelfstandigheid
sprake is. Dat in deze gevallen een stuk zelfstandigheid wordt
prijsgegeven, is zonder meer duidelijk: de betrokken ondernemer
ziet zich in zijn vrijheid van handelen beperkt naar de mate waarin
hij deze functies heeft overgedragen.

Waar het naar onze mening echter op aankomt is de vraag hoe
de continuiteit van de onderneming door een en ander wordt be-
invloed. Aangenomen mag worden, dat het merendeel der onder-
nemers die gaan samenwerken, dit doen in de verwachting hier-
door de levenskansen van hun onderneming, gezien als aparte
eenheid, te dienen. Indien deze veronderstelling juist geacht mag
worden, is het van belang na te gaan, in hoeverre de levensvat-
baarheid  van de onderneming als zelfstandige eenheid  door  de
samenwerking wordt beinvloed. Het wil ons voorkomen dat een
antwoord op deze vraag alleen kan worden verkregen door te
onderzoeken welke mogelijkheden voor het zelfstandig voort-
bestaan der onderneming resten, indien de banden met het samen-

1 Stallaert, t.a.p., blz. 199.
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werkingsorganisme worden verbroken. Wanneer zou blijken dat
bij uittreding uit de samenwerking weinig of geen kansen over-
blijven om de onderneming voort te zetten, dan heeft men naar
onze mening te doen met een samenwerkingsvorm waarbij de

zelfstandigheid  van de individuele ondernemer is opgeheven:   zij
kan immers niet meer tot gelding worden gebracht. Het behoeft

geen betoog, dat deze situatie het eindpunt kan zijn van een be-
paalde ontwikkeling:   het is immers niet uitgesloten   dat   op   het
moment dat de ondernemer tot de samenwerkingsvorm toetrad,
de kansen op een zelfstandig voortzetten van de onderneming na

een eventueel uittreden zeer reeel leken, doch dat zij geleidelijk,
als gevolg van het feit, dat het samenwerkingsorganisme ten op-
zichte van de aangesloten ondernemingen een steeds meer domi-
nerende positie is gaan innemen, zijn verdwenen.

Tegen deze redenering kan worden opgeworpen, dat de onder-

nemer, ook al is bij uittreden het voortbestaan van zijn onder-

neming niet verzekerd, in het kader van de samenwerking een zekere

zelfstandigheid kan blijven genieten. Dit kan inderdaad niet worden

ontkend, doch deze laatste zelfstandigheid is anders georienteerd dan
de zelfstandigheid in de eerder door ons gebruikte zin. Zij komt neer
op een zekere speelruimte, die binnen het kader van de samen-

werking  aan het eigen initiatief van de ondernemer wordt gelaten;
zij zal echter ondergeschikt zijn aan het doel van de samenwerking
en daar niet tegen kunnen ingaan.

Het vraagstuk spitst  zich  dus  toe  op deze beide casusposities:

6)  dient de zelfstandigheid te worden bezien in verband met de

mogelijkheden van voortbestaan van de onderneming als aparte
eenheid ?

76 kan men reeds van zelfstandigheid spreken indien de onder-
nemer binnen de samenwerkingsvorm een bepaalde speelruimte
wordt gelaten zonder dat er zekerheid bestaat omtrent het voort-
bestaan van de onderneming als aparte eenheid?

Het wil ons voorkomen, dat alleen het onder a genoemde geval
hier relevant is; in dat geval immers zal een redelijke zekerheid be-

staan, de onderneming desgewenst onafhankelijk voort te zetten

terwijl de ondernemer bovendien, zolang de samenwerking duurt,
een zekere speelruimte voor eigen initiatief zal hebben.  Deze moge-

lijkheid bezit hij ook in geval b, doch daar heeft de onderneming
'      als aparte eenheid afgedaan.
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§ 3. MIDDENSTAND EN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJFDat het hier aan de orde gestelde probleem betrekking heeft op een
belangrijke groepering in de Nederlandse volkshuishouding blijkt
o.a. uit het feit, dat volgens de Middenstandsnota 1954, die hierbij
verwijst naar de uitkomsten van de Bedrijfstelling 1950, niet minder
dan 93% van alle vestigingen in het Nederlandse bedrijfsleven (metuitzondering van de landbouw) behoorden tot de categorie van
vestigingen met minder dan  11  personeni. Deze categorie maakt
volgens de nota het hoofdbestanddeel uit van wat zij noemt 'de
middenstand': dit is: de maatschappelijke groepering der zelf-
standige risicodragende ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf op het gebied van handel, nijverheid en dienstverlening3.

    Het betreft hier dus een groep ondernemers, een groep evenwel,
sdie in het geheel van de ondernemerswereld een in economisch en
  Liolggisch,-opzightbijzgnder  verschijnsel  vormt.   In  het  vervolg
R van deze studie zullen  wij nog gelegenheid hebben, daarop nader
in te gaan. Het lijkt echter dienstig, met het oog op de afbakeningvan het onderwerp van deze studie, reeds thans enkele onderschei-
dende kenmerken aan te geven, in het bijzonder voor wat betreft
de ondernemingen waarover wij hier spreken.

Wanneer in het vervolg de term 'midden- en kleinbedrijf' wordt
gehanteerd, dan wordt hiermee bedoeld het midden- en kleinbedrijfin de sectoren 48ndcl„nijyerheid.en digslyctlening. De landbouw,waarin eveneens vele kleinere ondernemingen worden aangetrof-
fen, doch die op belangrijke punten weer een geheel verschillende
problematiek vertoont, zowel voor wat betreft productie als afzet,

1 Middenstandmota 1954, Tweede Kamer, zitting 1953-1954,stuk3378, no. 2, blz. 11.2  Naar uit bijlage  1  van de Middenstandsnota 1954 blijkt,  is de grers  van  11personen in een aantal gevallen te laag. De aandacht dient bij de kwalificatievan een onderneming als middenstandsonderneming dan ook in mindere matete vallen op kwantitatieve begrenzing dan op de kwalitatieve criteria van debedrijfsvoering, zoals de band tussen gezin en bedrijf en de dominerende per-
soonlijke invloed van de ondernemers op de gang van zaken in het bedrijf.Overigens wordt in deze studie het gebruik van de term 'middenstand' zoveelmogelijk vermeden. Wij geven de voorkeur aan de term 'midden- en klein-
bedrijf', die naar ons inzicht een meer nauwkeurige benadering mogelijk maaktdan de term 'middenstand'. Laatstgenoemde categorie omvat naar onze mening
behalve een aantal ondernemers ook een groep niet-zelfstandigen alsmede de
beoefenaars der zgn. vrije beroepen en wekt associaties met een maatschappelijkegeleding, die wij hier niet in haar totaliteit op het oog hebben, nl. de 'midden-
groepen'.
3  Middenstandsnota 1954, t.a.p., blz. 10.
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valt er dus buiten. Het feit, dat de landbouw-economie in het geheel
der economische wetenschap een afzonderlijke plaats inneemt, lijkt
ons uit wetenschappelijk gezichtspunt reeds een voldoende recht-

vaardiging voor het niet betrekken van deze sector in de onder-

havige studie.
Voor een nadere aanduiding van het type ondernemingen dat wij

hier op het oog hebben, menen wij met vrucht te rade te mogen gaan

bij het rapport van de Staatscommissie 'Het Kleine Middenstands-

bedrijf', waar de 'middenstandsonderneming' is gedefinieerd alsi
'de meestentijds met het'6gezin van de ondcrnemer. yerstrengelde       T

be_drijBhuishouding,-waarill de<6ngedifferentice.rde leiding berust     ,
bij de ojd rnerner,'die met inzet van eigen persoon en vermogen i     '-
een overheersende persoonlijke invloed op het bedrijf uitoefent en

.)tot de a  lers in een geindividualiseerde verhouding staat' 1.

In de litteratuur komt veelvuldig tot uitdrukking, dat er be-
treffende het belang der samenwerkingsvormen voor het huidig
economisch leven nog vele vragen open blijven. De onderhavige
studie wil een bijdrage leveren tot het onderzoek naar deze ver-

schijnselen, waarbij, zoals hierboven reeds werd aangeduid, het
onderzoekingsterrein beperkt zal blijven tot die vormen van con-

centratie, die voor het midden- en kleinbedrijf van betekenis zijn.
Gezien  het feit dat, zoals in de Middenstandsnota  1954 werd ver-

meld, men alleen reeds  in de sectoren ambacht en detailhandel
ongeveer   215  verschillende  branches kent, waarvan  vele  zich  ken-
merken door een s cifiek-eigen problematiek, zullen de conclusies

«.    I .      .....   ..,  .....,„'.-- :«

van het onderzoek in eerste instantie niet meer dan een globaal
karakter kunnen dragen. Wel zal, voor zover mogelijk, op de situatie
in enkele afzonderlijke branches worden ingegaan.

§ 4. MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF EN ECONOMISCHE THEORIE

De vraag kan worden gesteld, in hoeverre de economische samen-

werking in het midden- en kleinbedrijf een aparte behandeling
rechtvaardigt. In meer algemene termen komt het probleem hieropt

neer,  of er  voor de economische wetenschap wel aanleiding bestaat 1

tot een aparte behandeling van het midden- en kleinbedrijf. In het
merendeel der algemene handboeken wordt aan de kleine onder-

1  Het Kleine Middenstandsbedrjf (rapport van de Commissie Het Kleine Midden-

standsbedrijf, ingesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Economische

Zaken d.d. 27 okt. 1954), 's-Gravenhage, 1958, blz. 28.
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neming doorgaans in zoverre aandacht besteed, dat het pro encontra van grootbedrijf en kleinbedrijf vanuit economisch gezichts-
punt wordt besproken. De voordelen die aan het grootbedrijfboven het kleinbedrijf worden toegeschreven, zijn welbekend:   zij
liggen in hoofdzaak op het terrein van de voorziening in bedrijfs-
kapitaal, in de mogelijkheden tot mechanisatie en arbeidsverde-
ling en in de positie op de inkoop- en verkoopmarkten. Daartegen-over is het kleinbedrijf soms in het voordeel door een sterkere per-soonlijke relatie tot de afnemers en door een geringere conjunctuur-
gevoeligheid.

Zoals nog nader zal blijken, ligt achter de samenwerkingspo-
gingen in het kleinere bedrijf veelal de gedachte, de voordelen van
het grootbedrijf door gezamenlijke inspanning te realiseren zonder
het eigen karakter van de kleinere onderneming, zoals dit speciaaltot uitdrukking komt in de verbondenheid tussen de persoon van de
ondernemer en het bedrijf, te zeer geweld aan te doen. Het is dit
streven, dat het kenmerkende element van de samenwerkings-
pogingen  in het midden- en kleinbedrij fuitmaakt, en daarom heeft
naar onze mening een aparte behandeling van dit verschijnsel, uit
wetenschappelijk oogpunt gezien, zeker haar zin.

§ 5. INDELING VAN HET WERK
Alvorens hiertoe over te gaan, lijkt het van belang, bij wijze van
algemene inleiding iets nader in te gaan op de betekenis van het
midden- en kleinbedrijf in de samenleving en op de mogelijkhedendie voor deze bedrijfsvorm bestaan, zich in de huidige economische
ontwikkeling te handhaven. Deze kwestie wordt behandeld in
hoofdstuk II. Daarna wordt in hoofdstuk III een algemene be-
schouwing gegeven over de concentratiebeweging  in het midden- en
kleinbedrijf in Nederland, waarbij de merites van de verschillende
samenwerkingsvormen zullen worden behandeld. In hoofdstuk IV
wordt dan ingegaan op de orientatie van het beleid der centrale
Overheid ten opzichte van de beschreven ontwikkeling. In hoofd-
stuk V zal tenslotte een samenvatting worden gegeven, gevolgd
door enige conclusies die uit de behandelde stof kunnen worden
getrokken.
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HOOFDSTUK II

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
IN DE SAMENLEVING

§ 1. ENIGE KWANTITATIEVE BESCHOUWINGEN

Bij het vellen van een oordeel over de maatschappelijke betekenis
van het midden- en kleinbedrijf, kan van tweeerlei gezichtspunt
worden uitgegaan. Men kan immers het vraagstuk zowel van de
kwantitatieve als van de kwalitatieve zijde trachten te benaderen.
Wordt de kwantitatieve methode gevolgd, dan  zal  men het aantal
ondernemingen, het aantal werkzame personen, en andere sta-
tistisch waarneembare grootheden van deze sector van het bedrijfs-
leven stellen tegenover de overeenkomstige gegevens van andere
sectoren of van de volkshuishouding als geheel. Voorwaarde hierbij
is, dat deze kwantitatieve gegevens in voldoende mate voorhanden
zijn, hetgeen in de practijk lang niet overal het geval is. Het in
1958 verschenen rapport over de middenstandspolitiek in de zes
landen van Klein-Europa is in dit opzicht illustratieP. De moeilijk-
heden beginnen reeds bij de pogingen tot vaststelling van kwanti-
tatieve criteria voor het midden- en kleinbedrijf. Voorzover der-
gelijke criteria worden vastgesteld, doet zich vervolgens het be-
zwaar voor, dat de inzichten hierover van land tot land verschillen,
zodat de vergelijkbaarheid in het gedrang dreigt te komen. Een
bezwaar is voorts, dat de data van de waarnemingen in de ver-
schillende landen uiteen lopen. Niettemin geeft het zojuist ver-
melde rapport een globale aanwijzing omtrent de verhouding van
het aantal kleinere ondernemingen tot het totale aantal niet-
agrarische ondernemingen. Deze verhouding is weergegeven in
onderstaande tabel, waarin voor elk land tussen haakjes is vermeld
hetjaar van onderzoek, alsmede het criterium inzake de grootte van
de ondernemingen die aldaar tot het midden- en kleinbedrijfworden
gerekend. Dit criterium ontbreekt bij Luxemburg, waar de getelde
1 De middenstandspolitiek in de zes tanden van Klein-Europa, 's-Gravenhage, 1958,
blz. 9 e.v.
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ondernemingen in het ambacht, de handel en het hotel-, restaurant-
en cafdbedrijf vrijwel alle  tot het midden- en kleinbedrijf behoren.

Tabel 1. Het aantal ondememingen in het midden- en kleinbedriif in
percentages  van  het  totale  aantal  niet-agrarische  ondernemingen 1

Nederland Belgie W.Duitsl. Frankrijk Italie
(1950) (1947) Luxem-

(1950) (1954) (1951)

(max. 10 (max. 10
burg
(1953) (max. 19 (max. 49 (max. 49

pers.) werkn.) pers.) < werkn.) werkn.)

93% 96,3% 90% 96,4% 97,1% 99,3%

Omtrent de betekenis van het midden- en kleinbedrijf als bron van
werkgelegenheid geeft de eerder genoemde publicatie indirect een
indruk door vermelding van het aantal werknemers dat in de
getelde ondernemingen werkzaam was. In de zes betrokken landen
bedroeg dit aantal respectievelijk 2:

Nederland (1950) 416.000    '  C  '0
'- 111

Belgie (1947) 247.300

Luxemburg (1953) 40.000

W. Duitsland (1950) 3.555.000
Frankrijk (1954) 5.033.700
Italie (1954) 3.907.000

Hierbij dient te worden aangetekend, dat voor wat West-Duitsland
betreft, het in de geciteerde bron opgegeven aantal met 2.000.000
is verlaagd omdat in bedoeld aantal tevens de ondernemers der
1.946.000 getelde ondernemingen waren opgenomen. In aanmer-
king nemend dat onder deze ondernemingen een aantal zullen
worden gevonden met twee- of meerhoofdige leiding, lijkt ons een
aftrek van 2.000.000 aan de veilige kant.

Een nadere indicatie omtrent het relatieve belang van het
midden- en kleinbedrijf als werkgelegenheidsbron kan worden ver-
kregen indien men bovenvermelde aantallen werknemers verge-

1  ontleend  aan:  De  middenstandrpolitiek  in  de zes landen van Ktein-Europa,  t.a.p.,
blz. 11.
2 De middenstandspolitiek in de zes landen van Klein-Europa, t.a.9, blz. 11.
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'1

lijkt met het totale aantal werkzame personen in loondienst buiten
de landbouw in elk der zes landen. In 1955 bedroeg dit aantal

respectievelijk voor

Nederland 2.921.000
Belgiif 2.389.600

Luxemburg 89.900
W. Duitsland 16.253.000
Frankrijk 10.774.000

Italie 8.181.0001

Wat Nederland betreft is een meer nauwkeurige benadering moge-
lijk, wanneer het aantal van 416.000 werknemers in het midden- en
kleinbedrijf wordt geplaatst naast het totaal aantal personen in
loondienst in het zelfde jaar (1950) in het gehele niet-agrarische
bedrijfsleven d.w.z. in de sectoren nijverheid, handel en verkeer.
Dit aantal bedroeg 1.926.7712, waaruit blijkt  dat  21,65. van  het
aantal werknemers in het niet-agrarisch bedrijfsfeven in laatst-

genoemd jaar in het midden- en kleinbedrijf werkzaam waren.
Omtrent de bijdrage van het Nederlandse midden- en klein-

bedrijf in het nationaal inkomen deelt de Middenstandsnota   1954

mede, dat deze in 1950 circa 140/. bedroega. Uitgaande van ruimere
criteria voor het begrip midden-en kleinbedrijf komt de Midden-
standsnota  1959   tot de conclusie, dat bedoelde bijdrage  in 1950  en
1956 respectievelijk 19% en 18% moet hebben bedragena. Dit zou
er dus op wijzen, dat het aandeel van het midden- en kleinbedrijf
in de economische expansie gedurende deze periode enigszins bij de
totale ontwikkeling is achtergebleven.

Ook voor enkele andere landen zijn gegevens bekend omtrent het
aandeel van het midden- en kleinbedrijf in het nationale inkomen.
Het rapport inzake de middenstandspolitiek in de zes landen van

Klein-Europa vermeldt voor Frankrijk 18%, voor Luxemburg
35% en voor Italie 45%. Evenwel moet worden overwogen dat

1  ontleend aan:  Verstag van de sociale toestand in de  Gemeenschap van de Commissie
der Europese Economische Gemeenschap, 17 september 1958, bijlage 4.
2 CC traal Bureau  voor de Statistiek,  2e  Algemene  Bed4ifttelling, 16 oktober  1950,
deel 2, Utrecht, 1955, blz. 34.
s   Middenstandsnota   1954, t.a.p. blz. 12.
4 MWdenstandsnota 1959, Tweede Kamer, zitting 1959-1960, stuk 5819, no. 2,
blz. 46.
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verschillen tussen de landen met betrekking tot de afgrenzing van
het midden- en kleinbedrijf onderlinge vergelijkbaarheid van deze
cijfers in de weg staanl.

Een indruk omtrent de positie van het midden- en kleinbedrijf
in de afzonderlijke sectoren van het economisch leven in Nederland
kan worden verkregen door beschouwing van de gegevens over de
ontwikkeling van de bijdrage in het nationale inkomen van het
midden- en kleinbedrijf in procenten van het totale aandeel der
desbetreffende sectoren.   In de Middenstandsnota   1959  zijn  cij fers
vermeld over de situatie in de jaren 1950 en 1956. Deze cijfers zijn
in onderstaande tabel gereproduceerd.

Tabel 2. Bijdrage in het nationale inkomen van het midden- en kleinbedriif
in  %  van  het  totaal  van  de  sector  in  dejaren  1950  en   19562

1950 1956

Nijverheid                                                         24                    20
Detailhandel                                                                                 78                              77
Vervoer- en communicatiebedrijven                                              15                                         15

Hotel-, caf6-, restaurant- en pension-
bedroven                                   87             85

Dienstenverlenende bedrijven                                                               12                                         10

De cijfers vermeld in tabel 2 tonen in de eerste plaats, dat het
midden- en kleinbedrijf in de detailhandel en de hotel-, caf6-,
restaurant- en pensionbedrijven een belangrijke positie inneemt;
voorts blijkt er uit, dat de teruggang die van 1950 op 1956 is te
constateren het midden- en kleinbedrijf in deze beide sectoren het
minst heeft beroerd. Het is - bij ontbreken van de daartoe benodigde
gegevens - niet te zeggen of deze teruggang zich in de jaren na 1956
heeft voortgezet.

§2. DE KWALITATIEVE BENADERING
In de litteratuur wordt in het algemeen, meer dan aan een
kwantitatieve benadering van de betekenis van het midden- en
kleinbedrijf, aandacht geschonken aan de kwalitatieve aspecten
van het vraagstuk. Met name komt daarbij het probleem aan de
orde van de functie die het midden- en kleinbedrijf vervult, niet
1 De middenstand*litiek in de zes landen van Ktein-Europa, t.a.p., blz. 13.
2    Middenstandsnota 1959, t.a.p., blz. 46.
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alleen als marktpartij, dochook in zijn belekenis voor dq_persgon-
lijkheid van de_ond nemer en digns medewerkers. Wij zullen thans
de opvattingen behandelen van enkele schrijvers, die het probleem
in de laatstgenoemde zin hebben besproken. Marhach.kon in zijn
in 1942 verschenen 'Theorie des Mittelstandes' nog klagen  over  de
geringe belangstelling die de beoefenaars der economie konden

opbrengen voor het midden- en kleinbedrijf. Dit gebrek aan be-
langstelling zou naar zijn opvatting niet alleen voor het midden- en

kleinbedrijf, doch ook voor de economische wetenschap zelf na-
delig zijn geweestl. Vastgesteld kan echter worden, dat in de
laatste jaren sprake is van een kentering in dit opzicht, waardoor de
achterstand die Marbach signaleerde, langzaam maar zeker wordt

ingelopen. In dit verband kan worden gewezen op een aantal pu-
blicaties van schrijvers, vooral uit het Duitse taalgebied, die in
verhandelingen over bepaalde onderdelen der economische theorie
het vraagstuk mede benaderen vanuit het gezichtspunt van het
midden- en kleinbedrijf. Voorts is het aantal publicaties over speci-

fieke vraagstukken van het midden- en kleinbedrijf de laatste jaren
aanmerkelijk gestegen. Inmiddels blijft het een feit, dat werkelijk
diepgaande analyses van de maatschappelijke betekenis van het
midden- en kleinbedrijf nog vrij schaars zijn. Niettemin menen wij,
dat de opvattingen der schrijvers die wij hierna zullen behandelen,
voldoende stof bieden om op dit punt tot een synthese te komen.

Het is niet onze opzet, in het navolgende een overzicht van de
litteratuur over dit onderwerp te geven, dat aanspraak mag maken

op volledigheid. Behalve de schrijvers, wier ideeen hier worden be-

handeld, zouden nog een aantal anderen kunnen worden genoemd,
die zich over het hier aan de orde zijnde vraagstuk hebben uit-
gesproken. Wij menen echter te mogen volstaan met de geciteerde   4
auteurs voor het formuleren van een antwoord op de vraag naar dq   \,
economische en sociologische betekenis  van het midden-  en  klein- t         G

bedriif en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de maat- !

schappelijk-economische organisatie en de overheidspolitiek.

a.  Het Distributisme
Het leek ons goed, in dit verband allereerst nog eens het licht te
doen schijnen op de ideeen dieChesterion en Rellor te berde hebben

gebracht. Niet omdat wij menen, dat deze ideeen een pasklare
1 Fritz Marbach, Thewie des Mittelstandes, Bern, 1942, blz. 43.
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oplossing voor het probleem zouden bieden, doch vanwege decritische instelling van beide auteurs ten opzichte van de gevestigde
maatschappelijke instellingen lijkt ons enige bezinning op hun pro-
bleemstelling interessant, zo niet belangrijk.

Een algemene introductie van de persoon en het werk van G. K.Chesterton (1874-1936) en Hilaire Belloc (1870-1953) lijkt hierniet nodig gezien de grote bekendheid die beiden, ook buiten
Katholieke kringen, vanaf het begin van deze eeuw hebben geno-ten. De officiele economische wetenschap heeft aan hen vrij weinig
aandacht geschonken; mochten hun theorien niet tot de verbeelding
van het merendeel der economisten spreken, des te meer echter
spraken zij tot een belangrijk deel van het grote publiekl. De een-
heid van opvatting die bij Chesterton en Belloc bestond in het
denken over mens en maatschappij dateerde reeds uit de tijd van de
Boeren-oorlog; in latere jaren stonden zij bij hun optreden naar
buiten, naar Chesterton's eigen woorden, bekend als 'the quadru-ped, the twiformed monster that Mr Shaw has nicknamed the
Chesterbelloc' 2.  Van deze twee-eenheid was Chesterton bij uitstek
de cultuurfilosoof eh socioloog, terwijl Belloc zich vooral ook ver-
diepte in de verwante economische vraagstukken. In het midden
der jaren twintig, in een periode van grote maatschappelijke ver-
warring en onzekerheid, kwamen beiden ertoe, de practische con-
sequenties van hun reeds eerder in een aantal geschriften vast-gelegde ideeen te trekken door het ingang zettenvan een beweging
tot maatschappelijke hervorming, die onder de naam 'Distributis-
mel bekendheid zou verwerven en die haar grootste bloei heeft
gekend gedurende de laatste helft der jaren twintig en een groot
deel der jaren dertig. Ilet voor onze Audie interessante aspect yal
dgze beweging is,.dat  slrikte Jot gen maatschappg.liike-organisatje
waarin het midden-_en kleinbedriif een dominergde_positie zou
innemen.

Chesterton zag in het bestaan van het midden- en kleinbedrijf
  de mogelijkheid van

een middenweg tussen kapitalisme en socialis-
me, welke beide systemen hij beschouwde als de grootste bedreigin-
gen van het menselijk geluk. Beide vinden hun belichaming in de
vorming van monopolies, en het is dus daartegen dat men in de
1   vgl. David Mathew, Cathoticism in England,   Tlze  portrait  of a  minority: its culture
and tradition, Londen, 1948, blz. 240.
2  G. K. Chesterton, Autobiography, Londen,  1950, blz.  118.
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eerste plaats dient te strijden: 'A thinking man should always

attack the strongest thing in his own time. For the strongest thing
of the  time is always too strong... The great outstanding fact and
feature of our time is monopoly'. Deze uitspraak van Chesterton
in de aflevering van 25 april 1925 van 'G.K.'s Weekly'l is te be-
schouwen als het uitgangspunt van het Distributisme. Zowel
Chesterton als Belloc hadden in vroegere geschriften reeds herhaal-
delijk gewaarschuwd tegen de gevaarlijke gevolgen voor de mense-

lijke waardigheid van de ontwikkeling der maatschappij in kapita-
listische richting, getuige o.a. Belloc's 'The servile state' en Ches-
terton's 'What 's wrong with the world?'. Evenzeer stonden zij
afwijzend tegenover het alternatief van het socialisme:  in het eerste

nummer van 'G.K.'s Weekly', dat in november 1924 verscheen,

wijst Chesterton dit alternatief op de hem karakteristieke wijze af:
'To say we must have Socialism or Capitalism is like saying we
must choose between all men going into monasteries and a few
men having harems' 2. Het doel van de beweging was in Chesterton's
eigen woorden 'to restorcl&psgsion', waarbij hij herinnert aan
Francis Bacon's uitspraak: 'Property  is  like  muck,  it  is  good  only  if
it be spread'3.

Belloc werkt dit beginsel voornamelijk uit in een tweetal boeken,
t.w. 'The restoration of property' en'Economics for Helen',  op  de

inhoud waarvan hierna wordt teruggekomen. Chesterton publiceert
in deze jaren *The outline of sanity'. Hierin wordt een terugkeer
naar gezonde maatschappelijke verhoudingen bepleit: in plaats van
een ongezonde maatschappij, gedomineerd door trustvorming en

mechanisatie, werkloosheid, overproductie en gebrek, moet men
komen tot een samenleving, waarvan de kleine zelfstandige onder-
nemer het kenmerkende element uitmaakt.

Met nadruk wijst Chesterton er op, dat zijn theorie haar basis

vindt  in een bepaalde wereldbeschouwing:..  .   'it is impossible  to
deny that there is a doctrine behind the whole of our political
position...  that is to say, il must at least have some reference to an

ultimate  view  of the universe and especially  of the nature  of man' 4.

In vele moderne stromingen meent hij de tendens waar te nemen

1  aangehaald bij Maisie Ward: Gilbert Keith Chesterton, New York, 1943, blz. 499.
2 Maisie Ward, t.a.p., blz. 509.
3 Maisie Ward, t.a.p., blz. 509.
4 G. K. Chesterton, Tlze outline of sanity, Londen, 1926, blz. 226.
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van twijfel aan de individuele menselijke vermogens, waaruit de
  opvatting voortkomt dat de collectiviteit allerlei functies die de

mens geheel of ten dele zelfstandig zou kunnen verrichten, dient
over te nemen. Dit ziet hij o.a. tot uitdrukking komen in de gezond-
heidszorg, de sociale wetgeving, de onderwijspolitiek en de volks-
huisvesting. Ook de machtsconcentraties in het economisch leven
zijn er op uit, de indi viduele mens zijn zelfstanflig id en vrijheid
van keuze te ontnemen. Zowel de politieke als de economische

  machthebbers, zegt Chesterton, streven naar eenheid en gelijk-
1 vormigheid en verafschuwen veelzijdigheid.  Het  is  op deze basis,
dat  Chesterton een combinatie van beide machten voorziet:  'they
are  already one spirit;   they  will  be  soon  one  body' 1. Schumpeter
zal   later een soortgelijke opvatting verkondigen   in   zijn   in    1942
verschenen werk 'Capitalism, Socialism and Democracy'. In tegen-
stelling tot Chesterton gelooft hij  in de onvermijdelijkheid van deze
ontwikkeling2. Chesterton wijst op het dreigende gevaar van een ge-
standaardiseerde wereld, die hij uit de combinatie van economische
en politieke machten ziet voortkomen en stelt zich tot taak, de
mensheid op dit dreigende gevaar attent te maken en haar aan te
sporen tot verweer.

Vooral in het begin kon aan zijn beweging enig succes niet wor-
den ontzegd. De belangstelling voor het Distributisme groeide
gestadig, en de gepropageerde ideeen vonden buiten Engeland
vooral weerklank in Canada, Australie en de Verenigde Statens.
Op de vergadering van de centrale afdeling der beweging werd be-'

sloten, dat de leden hun inkopen uitsluitend bij kleine bedrijven
zouden verrichten. Elke afdeling zou een lijst aanleggen van deze

1 zaken ten gerieve van haar leden.
Dit was nog slechts een begin van activiteit. De gangmakers

hadden een grootse visie voor ogen:  'We hope to enlist the support
of the small farmer and the small master craftsman. We hope, little  
by little, to put the small producer in touch with the small retailer.
We  hope  in  the  end to establish within the state a community,  - almost self-supporting,  of men and women pledged to Distributism, 1

1   Chesterton,  t.a.p.,  blz.  216.
2  Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democrag, Londen, 1947, blz. 61;
vgl.  ook:  P.  P. van Berkum, Katholicisme-Socialisme, opgenomen  in de bundel
'Economische Wetenschap en Economische Politiek', Leiden, 1952, blz. 151.
3 Maisie Ward, t.a.p., blz. 524.
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and to a large extent practising it. Less and less then, will the   -
juggling of finance have power over us.  . . '1.

Een aantal practische problemen doet zich echter voor, zodraj
het aankomt op de uitvoering. Wat moet er gebeuren met het be- 1    I
staande gemechaniseerde productie-apparaat? Chesterton voelt,
voor gemeenschappelijke eigendom der productiemiddelen:, doch
gezien het gevaar van gemechaniseerde productiemethoden voor
de menselijke persoonlijkheid, stelt hij voor een 'special provision
about machines,   as  we  all do about weapons; admitting  them  for
particular purposes, but keeping watch on them in particular ways3.

Tegen het gebruik van machines op zichzelf staat Chesterton niet
afwijzend, dit is immers ethisch neutraal. Aan de Overheid kent hij
een rol toe met betrekking tot de vakopleiding en het treffen van
beschermende maatregelen om de uitvoering van het systeem te be-
vorderen. Voorts ziet hij denoodzaak totemigratieopdoemen; hetzal
wellicht niet mogelijk zijn iedereen werk en brood te verschaffena.

Chesterton was zich ervan bewust, dat zijn opvattingen inzake  
de betekenis van de mechanisatie van het productieproces lijnrechtl
ingaan tegen de algemeen geldende opinie. Hij voelt het echter als
een plicht, deze algemeen gangbare opinie te bestrijden...  'we do
desire to destroy a certain sort of mentality. And that is precisely
the sort of mentality that begins by telling us that nobody can
destroy machinery. Those who begin by saying that we cannot
abolish the machine, that we must use the machine, are themselves
refusing  to  use  the  mind...   The  aim of human polity is human
happiness. There is no obligation on us to be richer, or busier, or
more efficient, or more productive, or more progressive, or in any
way worldlier and wealthier, if it does not make us happier'5.

Zijn deze uitspraken van Chesterton belangrijk  voor het vormen'
van een indruk over de geest van het Distributisme, de opstelling
van een concreet werkprogram is vooral he rk geweest van Belloc.

Deze onderscheidt in zijn boekje Yi& r Helen',6 waarin
' 'is'»,. A

1 Maisie Ward, t.a.p., blz. 512. -  21,41**ILI
2 Chesterton, t.a.p., blz. 148. 0 got'*' 1*,2
3 Chesterton, t.a.p., blz. 225. 0    0,11/4 /-
4 Chesterton, t.a.p., blz. 226.  '  6*·.5 Chesterton, t.a.p., blz. 144-145.
6 De hier gegeven samenvatting is ontleend aan de Nederlandse bewerking van
Belloc's  'Economics for Helen', verzorgd door Dr. Th. Schlichting en verschenen
onder de titel 'Economic uoor iederem' bij 'De Toorts N.V.' te Heemstede, 1937.
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hij op elementaire wijze een uiteenzetting geeft over de belangrijkste
economische vraagstukken, d«e maatichappilijkfcono lische-or-

I ganisievormen,  die  aan de prpctijk zijn getoetst, t.w% de slaven- <
<

staat;lle kapitalistische staat en,de distributieve staat. Zij verschillen      ,
overeenkomstig de wijze waarop beschikt wordt over de productie-   :
factoren arbeid, kapitaal en grond. In de slavenstaat zijn de pro-  '- ductiefactoren het eigendom van de vrijen, die ook de dragers van
de menselijke arbeidskracht bezitten;  in de kapitalistische staat zijn
de stoffelijke productiefactoren in handen van enkelen, terwijl de

jdragers van de menselijke arbeidskracht weliswaar formele vrijheid
genieten, doch geen eigen bezit hebben. In de distributievg-staat
tenslotte zijn de stoffelijke productiefactoren het eigendom van de
.vrije menselijke producenten.

Belloc tekent hierbij aan, dat men de zojuist gegeven typeringen
niet al te absoluut moet opvatten, d.w.z. met in die zin, dat de
getroffen schikkingen van toepassing zijn op alle gezinshuishou-
dingen in de betrokken samenleving, doch dat men de typeringen
aldus moet verstaan, dat zij gelden voor de meerderheid van het
aantal gezinnen en dus kleur en vorm geven aan de gehele maat-

p schappij. Hij beschouwt de distributieve samenleving als de natuur-
 lijke staat van de mensheid: de mensen zijn op de volmaaktste wijze
zichzelf, wanneer ze eigenaars en vrije mensen zijn. Ofschoon hij
op grond hiervan aan de distributieve staat de voorkeur blijkt te
geven, is hij toch niet blind voor een aantal zwakke punten die aan
deze organisatievorm inherent  zijn.
1.In de eerste plaats is het voor een goed functioneren, alsmede voor
dn duurzaam bestaan van het stelsel noodzakelijk, dat bij de leden
der gemeenschap een krachtig verlangen bestaat naar vrijheid en
individuele eigendom, daar anders weldra de minst actieven of de
minst bekwamen hun positie van eigenaifr zullen verliezen aan hen,
die ijveriger of bekwamer zijn dan zij Vervolgens bestaat het ge-
vaar,   dat een dergelijke maatschappij   tot slsur vervalt: Belloc
wijst er op, dat degenen die onder deze maatschappijvorm leven,
gewoonlijk traag zijn in het aanvaarden van verbeteringen in de
productiemethoden of in het exploiteren van nieuwe gntdekkingen,
omdat de noodzakelijke prikkel daartoe ontbreekeEvenzeer zal
het in een distributieve staat minder gemakkelijk zijn middelen
bijeen te brengen voor grote investeringsprojecten dan in een kapi-
talistische of een slavenstaat Tenslotte zullen ook de Overheid in
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een distributieve staat veel minder mogelijkheden ten dienste staan
om door middel van belastingheffing grote fondsen te vergaren dan
in de beide andere genoemde maatschappijvormen vanwege de
proportioneel zwaardere druk op de vrij lage inkomens der con-
tribuabelen.

In zijn boek 'The Restoration of Property' 1 geeft Belloc een over-
zicht van de maatregelen die genomen moeten worden om de idea-
len van het Distributisme te verwezenlijken en de distributieve
maatschappijvorm tot stand te brengen. Werstel van het pIiyaat-

-I. .

bezil is  het- uiteinshlijke dggl: hierdoor immers  Fi de economische
vrijheid en daardoor ook de ze-lfstandigheid van de i-n xjduelc.mens
worden vergroot. De ontwikkeling van de maatschappij in kapitalis-
tische en socialistische richting drijft de mens naar de slavernij
onder leiding van enkele economische en politieke machthebbers.

Vrijheid en zelfstandigheid, die zo belangrijk zijn voor de ont-
wikkeling der menselijke persoonlijkheid, worden dan een illusie.

Btlloc is realist en het ontgaat hem met, dat in een land waar het
grootste deel der arbeidende bevolking uit loonarbeiders bestaat,
bij de betrokkenen een zekere neiging aanwezig is, de economische
zelfstandigheid te schuwen. Hij gelooft niet dat de bestaandei
economische structuur snel ingrijpend gewijzigd kan worden   en  
hecht daarom weinig waarde aan propaganda voor idealen:. Meer,
verwacht hij van concrete maatregelen, die weliswaar het bestaande j
kapitalistische stelsel aanvankelijk weinig schade zullen doen, doch idie het wel in zijn wezen zullen aantasten. Deze maatregelen ver-
deelt  hij  in drie categorieen:

@  het herstel van de positie der kleine boeren, handelaars  en
ambachtslieden,

Q de verdeling van bezit, dat krachtens zijn aard omvangrijk is,
onder vele aandeelhouders,

,@ de bevestiging dezer nieuwe bezitsverhoudingen door be-
paalde regelingen en instellingen.

1 De hier geciteerde uitspraken zijn ontleend aan de Nederlandse vertaling van
Belloc's Restoration of Property, verzorgd  door  Dr. Th. Schlichting en verschenen
bij 'De Toorts N.V.' te Heemstede, 1939.
2 Duff Cooper verhaalt, hoe Belloc een jonge bewonderaar meedeelt, dat hij
slechts 66n moeilijkheid ziet om het Distributisme te verwezenlijken, en dat deze
moeilijkheid 'is like trying to force the water at Niagara to go up instead of
coming down.' The young man went away sorrowful, aldus Duff Cooper,
Old menforget, Londen 1954, biz. 166.
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Belloc werkt deze punten vervolgens  uit;  wij  gaan hier voorbij
aan zijn behandeling van het vraagstuk der kleine boeren, daar dit
probleem buiten het kader van deze studie valt. Zijn opmerkingen
over de andere onderwerpen laten wij in het kort hieronder volgen.

Om te komen tot verbetering van de positie der kleine zelfstandige
handelaars ziet hij heil in een progressiye_kelastiBg-op het groot-
wiLlkelbedrijf  en-  de- -warenhuizen,   ggcombineerd   met   een   kunst-/

 ,-«:,.  -  ,       matige  122che,r.4ng  van  de 14£%:9 distribuant, welke  uit  de  op-
: brengst der zojuist bedoelde belasting wordt gefinancierd en b.v.

&      bestaat in de oprichting van corporatieve credietinstellingen. Ook
het ambacht zal meer gestimuleerd moeten worden en de consu-
menten de betekenis van kwaliteitsproducten bijgebracht.

Belloc acht dwingende,vetten en krachtige instellingen nood-
zakelijk om op kunstmatige wijze de kleine handelaar tegen de
grote, de kleine ambachtsman of machinegebruiker tegen de grote

<      industrieel te beschermen. Een dergelijke handelwijze zal on-
$».   »           1 economisch worden genoemd omdat de prijs van het massaproduct

f.
lager ligt dan die van het kwaliteitsproduct. Doch voor de hogere

a   prijs van het kwaliteitsproduct koopt men tegelijkertijd een goed
i::t voor de gemeenschap, iets dat de gemeenschap meer ten goede

komt dan goedkope artikelen, n.1. _burgerschap en ontvluchting uit
,de slavernii.

Belloc is zich ervan bewust dat indien al deze voorstellen worden
verwezenlijkt, er toch nog een groot gebied zal overblijven waarin
voor het kleinbedrijf geen plaats is. De oorzaken  an het ontstaan
van het grootbedrijf acht hij van tweeerlei aardljin het ene geval
heeft de economische activiteit krachtens haar aard alleen zin als
zij in de vorm van het Frootbedrijf wordt uitgeoefend (b.v. een
spoorwegmaatschappij) Z/in het andere geval is het de drang tot
uitschakeling van de concurrentie en de perfectionering der
productiemethoden. In het eerste geval moet elke gelegenheid
worden aangegrepen om de grote eenheid te vervangen door een
aantal kleinere, zodra een nieuwe ontdekking daartoe de mogelijk-
heid opent (de electro-motor biedt b.v. perspectieven voor de
vervanging  van de stoommachine);  in het tweede geval dient
krachtig te worden opgetreden: f sie moet worden beboet en de£en-
tralisatie bevorderd. In beide gevallen dient te worden gestreefd
- -I--*-Il*---
naar spreiding van het aandelenkapitaal en uitbreiding van de
verantwoordingsplicht van de leiding tegenover de aandeelhouders.
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Belloc ontveinst zich niet, dat het moeilijk zal zijn deze maat-
regelen door te voeren tegen de gevestigde maatschappelijke orde in.
Hij is echter reeds tevreden indien op beschsiden scllaal een begln 

kan worden gemaakt. Hij twijfelt echter aan de mogelijkheid tot3
succes,  daar  naar zijn mening het kapitalisme  en zijn vrucht,  het 1

socialisme, thans b.v. in Engeland worden geaccepteerd als factoren  
die de sfeer van de samenleving bepalen.

Het  alternatief is echter duidelijk: men herstelt de eigendom,  of     T

men  herstelt de slavernij.  Op de Overheid  rust  de  taak, het sparen

en de bezitsvorming te stimuleren o.a. door belastingfaciliteiten en
door maatregelen ter verzekering van de waardevastheid van het

geld. Voorts zal de Overheid wettelijke voorzieningen dienen te
treffen met het oog op de oprichting van verenigingen tot zelf-

verdediging (gilden), waarvan men lidlmoet zijn om een bepaald
beroep of bedrijf te kunnen uitoefenen en die voor de toetreding
zekere eisen kunnen stellen. Ook zullen voor het midden- en klein-

bedrijf aparte credietvoorzieningen moeten worden getroffen in de
vorm van officieel erkende, co8peratieve banken, die in nauwe rela-

tie staan tot de gilden.

b.     Rdpke' s  opuattingen
Een schrijver, wiens opvattingen enige verwantschap vertonen
met die van de voorvechters van het Distributisme is Rapke, Hij
stelt het hier besproken probleem aan de orde o.a. in zijn bijdrage
voor de bundel 'Handwerk und Kleinhandel in der modernen
Volkswirtschafti. Na er op gewezen te hebben dat enkele tientallen

jaren geleden algemeen de neiging bestond het grote bedrijf te zien
als een symptoom van de vooruitgang, merkt hij op dat de ver-
wachtingen ten aanzien van een zegetocht van het grootbedrijf in
diverse sectoren niet in vervulling zijn gegaan en dat, voorzover het
vaste voet heeft gekregen, zijn succes heel andere gevolgen heeft i
teweeggebracht dan men oorspronkelijk verwachtte. In dit verbandi
wijst Rupke er op, dat de technische vooruitgang niet noodzakelijkl

haar uitdrukking behoeft te vinden in grotere bedrijfseenheden.  De |

ontwikkeling van de electromotor heeft dit zijns inziens aangetoond

en het is zeker van belang na te gaan in hoeverre de technische voor-

1 W· Rbpke, Die Funktion des Klein- und Mittelbetriebes in der Volkswirt-

schaft, opgenomen in: Handwerk  und  Kleinhandet  in  der  modernen   Volkswirtschaft,

Sankt Gallen, 1947,
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uitgang dienstbaar kan worden gemaakt aan de behoeften van het
midden- en kleinbedrijf.

Voorts stelt hij, dat de technische vooruitgang, die op bepaalde
terreinen het ontstaan van het grootbedrijf heeft gestimuleerd en
het aantal zelfstandigen heeft verminderd, op andere gebieden derproductie het aantal zelfstandigen kan doen toenemen. Naast de

i;  .4 i 'PIbIlaire productie'  van de agrarische sector  en de 'secundaire
7  12Eodlictie' der grootindustrie die tezamen de voorziening in de

/    basisbehoeften verzorgen, onderscheidt hij een omvangrijk gebied
;3·4':  /1...01  &

der 't£EgiBire-Rrodllft e', waarin men zich bezighoudt met de voort-

74.,f -     1:=13:„al   l ei  la ar 32231=re nd:aoncieo dee ng::
in handel, ambacht, reparatie, onderhoud, opvoeding, gezondheids-
zorg enz. De mogelijkhedender tertiaire productie hangen ten nauw-
ste  samen  met het algemene welvaartspeil;  is de welvaart groot  danfal de behgefte aan tertiaire productie eveneens groot zijn enjuist
in deze sector met zijn sterk op individuele behoeften afgestemd
productieproces ziet R8pke de grote mogelijkheden voor de ze]f-

_standige ondernemer in het midden- en kleinbedrijf.
Van de vraag immers hangt het af, of kapitaalintensieve massa-

productie lonend is. Voorwaarde voor de rentabiliteit van massa-
productie is massaliteit en bestendigheid  van de vraag:  hoe  meer
deze een individueel en wisselend karakter heeft, hetgeen in de
sector der tertiaire productie het geval is, des te minder zijn er voor
het grootbedrijf mogelijkheden aanwezig en des te meer stijgen de
kansen voor het kleinere bedrijf.

 vraag ook over de conjunctuurcyclus heen voortduren. Deze eis
Wil het grootbedrijf gedijen, dan  moet de bestendigheid van  de

heeft consequenties ten aanzien van de optimale'bedrijfsgrootte: het
I apparaat der massaproductie kan alleen bij volledige benutting
1 van de capactiteit economisch werken. Het merkwaardige is echter

  dat juist in
die sectoren die het meest conjunctuurgevoelig zijn,  het

grootbedrijf domineert, n.1. in de zware industrie en de daaraan
verwante productieondernemingen van kapitaalgoederen. Deze
situatie werkt monopoli sche str vingen in de hand en leidt ook
vaak tot beschermende maa gelen van staats· ege. In verband
hiermede behandelt R8pke de vraag, in hpsverre de sterkere
positie  van het grootbedrijf niet berust op grotere efficiency, maar
op ande.rep oorzakeI Het grootbedrijf heeft gemakkelijker dan het
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kleinere bedrijf toegang tot de banken en de beurs, de reclamemedia
en de overheidsinstanties#/oorts kan het vaak een eigen inkoop-
politiek volgen e,i komt het gemakkelijker tot vorming van
monopolies.  Zou  men op grond

hierval 
besluiten,  dat het groot-

bedrijf op leBEngebigd-can.xporsprong heeft, dan laat men naar
R8pke' s mening de kostencategorie die hij met de naam 'latente
kosten' aanduidt, buiten beschouwing. Deze z.g. laten,_»3tgl
komen  niet in de boekhouding voor: niettemin moeten zij gedragen

worden, en wel door de gemeenschap.
Tot de latente kosten van het grootbedrijf rekent R6pke alle

nadelige gevolgen van de urbanisatie, tot uitdrukking komend o.a.
in hogere lasten voor de aanleg van wegen en kanalen, hogere
criminaliteit, schade aan het landschapsschoon, verontreiniging
van rivieren, lawaai e.d., en ook de kosten van de sociale verzeke-

ring. Dit gehele complex van op de gemeenschap drukkende kosten
van het grootbedrijfis fomvingIijk, dat er naar Rapke's opvatting
slechts 66n weg openblijft, n.1. decentralisatie der productie en
vervanging van het grote bedrijf door kleinere.

Hij vraagt zich af, wat het uiteindelijke doel is van de ontwikke-
ling van het grootbedrij f.  Is  het grogtbedIUffen  voQruitgang in dic
zin,  dat.het de ule-nsheid gelukkigerj ketgr on.rijkgr-magkt?

Deze vraag moet naar de mening van Rapke ontkennend worden
beantwoord. Het bestaan van het grootbedrijf vergemakkelijkt
pogingen tot concentratie en daardoor tot economische machts-

vorming die haar weerslag kan vinden in het sociale en politieke
vlak. Concentratie betekent voorts vermindering van de stabiliteit
van het economisch leven en grotere gevoeligheid voor inzinkingen.
Daarom is decentralisatie het belangrijkste middel om aan stijgende
onstabiliteit en een daaraan aangepast economisch beleid te ont-
komen. Niet alleen decentralisatie in de zin van vermeerdering van
het aantal ondernemingen is nodig, doch ook ruimtelijke decentra-
lisatie in de zin van overplaatsing uit grotere industriecentra naar

1,10='tite-,ina nottchlt:,tl, trootbed«jf geen  v.oruitgangi l.et
leidt tot grotere afhan elijkheid der arbeiders, die bij voortgezctte
concentratie op steeds minder werkgevers zijn aangewezen, el* tot
massaproductie van proletariers. De sociale politiek moet op dit
feit worden afgestemd, tot schade van het midden- en kleinbedrijf.

Het grootbedrijf weet door middel van collectieve arbeidsovereen-
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komsten het midden- en kleinbedrijf een loonniveau op te dringen,
,

dat het niet dragen kan. Daarbij komt nog, dat de sociale verzeke-
ring op het midden- en kleinbedrijf zwaarder drukt dan op het
grootbedrijf. Het zou kortzichtig zijn, meent R6pke, om dezeredenen het midden- en kleinbedrijf als achterlijk te bestempelen.
Men dient er immers naar te streven dat het aantal proletariers
verminderd wordt inplaats van vermeerderd.

Het probleem der bedri.jfsgrootte heeft aanrakingspunten met het
probleem van onze b eschaying. Is het niet het grootbedrijf, zo vraagt
R6pke zich af, dat heel het beeld van onze beschaving ten ongunste
heeft gewijzigd, dat verandering heeft gebracht in het denken en de
levenswijze van de mens en in zijn geloofsovertuiging, dat geleidheeft tot het ontstaan der steenwoestijnen onzer grote steden, tot een
v rvlakking*  eon  mechanisatic  van het leven? Is hieruit  niet  het
socialisme en het totalitarisme gegroeid dat onze beschaving naar........ -

de afgrond dreigt te voeren? Hij haalt in dit verband Jacob Burck-
hardt aan, die reeds in 1872 schreef: Uene Menschenanhaufungen
in den grossen Werkstatten durfen nicht in aller Ewigkeit ihrer Not
und ihrer Gier uberlassen bleiben; ein bestimmtes und itberwachtes
Mass von Misere mit Avancement und in Uniform taglich unter
Trommelwirbel begonnen und beschlossen, das ist's, was logischkommen milsste'.

Als voorwaarde voor het oplossen van dit probleem acht Rijpke
een    gike.er-02. sthisch    gebicd    nood *elijk:    onze    leyantitaticf
iBgestelde   cultuur .moet  dop.r   ee-n-_J valitatieve   worde-4  -XCr.Zangen
en begrippen als kwaliteit, eerlijkheid, schoonheid enz. dienen weer
een reele inhoud te krijgen. R6pke meent, dat het midden- en
kleinbedrijf hierbij een belangrijke rol zou kunnen vervullen.

c. Marbach
Een schrijver, die vanuit een geheel ander gezichtspunt dan
Chesterton, Belloc of Rilpke zijn beschouwingen opbouwt, isMarbach. In tegenstelling tot vorengenoemde auteurs neemt de
laatste de economische structuur min of meer als gegeven aan, en
onderzoekt hij de mogelijkheden die het midden- en kleinbedrijfheeft om zich onder de hedendaagse economische ontwikkeling
staande te houden. In het omvangrijke werk, dat hij in 1942 onder
de titel 'Theorie des Mittelstandes' publiceerde, behandelt hij naast
de problematiek van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
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ook de vraagstukken van de onzelfstandige middenstand en de be-
oefenaars der vrije beroepen.

Uitgaande van de meerwaarde-theorie van Marx schetst Mar-
bach de ontwikkeling die geleid heeft tot rationalisatie, mechanisatie
en massaficatie van het productieproces. Uit concurrentie-over-
wegingen zagen de ondernemers zich gedwongen deze ontwikketing
te volgen. Hierbij dienden zij echter de beschikking te hebben over
de nodige financiele middelen. Konden zij niet in deze behoefte

voorzien, dan was hun bedrijf vaak ten dode opgeschreven, zoals
blijkt uit het feit dat tal van oude ambachten zijn verdwenen.

Marbach tekent hierbij aan, dat de ontwikkelingslijn, zoals Marx
deze heeft aangeduid, onvolledig is weergegeven. Marx had naar
zijn mening te weinig oog voor de begrenzing der mogelijkheden
van het grootbedrijf, en de innerlijke zwakheid die aan deze be-
drijfsvorm inherent is. De voornaamste zwakheid van het groot-
bedrijf ligt in het feit, dat bij toenemende mechanisatie niet meer
de loonkosten, doch de vaste kosten maatgevend zijn voor de kost-
prijsbe_paling. Marbach spreekt in dit verband van de 'Anderung
der organischen Kapitalszusammensetzung' bij het grootbedrijf.
De vaste kosten vormen een constante  last  en hun aandeel  per I
eenheid product is minder naarmate de productie die met de  be-  
staande capaciteit kan worden verwezenlijkt, groter is. De grote i
onderneming  zal dus streven naar kostendegressie en volledige
benutting van de capaciteit. Kostenprogressie is voor haar een
schrikbeeld.

De kleine onderneming daarentegen is veel meer 'kostenelas-
tisch' vanwege de grotere arbeidsintensiviteit van haar productie-
proces. Een en ander heeft ertoe geleid, dat de grote onderneming
zich zal werpen op de vervaardiging van standaardartikelen, en voor
de kleine onderneming  de weg zal vrij laten voor de vervaardiging  
van die goederen die meer aan de individuele smaak zijn aangepast. 1
(Marbach merkt hierbij op dat de koopkrachtige consument een
afkeer heeft van standaardproducten.) Ookmet reparatiewerkzaam-
heden kan de grote onderneming zich niet bezig houden. Voor de
kleine onderneming vormen deze werkzaamheden juist in perioden
van laagconjunctuur een belangrijke bron van inkomsten.

De conclusie is dan ook, dat dezelfde economische ontwikkelingl
die het voortbestaan van de kleine zelfstandige ondernemer scheen  
te bedreigen, juist de voorwaarden heeft geschapen waaronder  het I
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I   midden- en kleinbedrijf kan gedijen: 'es sind also nicht nur ge-
fithlsmassige, sondern auch 6konomisch-klassische Argumente, auf
die sich der produzierende Mittelstand stutzen darf, wenn er auf
die Frage nach seiner grundsatzlichen Lebensfahigkeit und volks-
wirtschaftlichen Zweckmassigkeit eine bejahende Antwort erteilti.
Dit behoeft echter niet te betekenen, dat zijn kwantitatieve omvang
een constante grootheid is, noch dat zijn samenstelling niet aan
sterke wijzigingen onderhevig kan zijn. Merkwaardig is in dit ver-
band, hoe enkeledecenniageleden economistenvan naam zich lieten
verblinden door de opkomst van het grootbedrijf. Zo meende Som-
bart:   'sie   ( = de zelfstandige ambachtslieden) schmelzen  in  dem
Masse zusammen, wie das Produktionsgebiet des Handwerks sich
verringert, die Verarmung der Handwerker zunimmt und der
Differenzierungsprozess der Betriebe fortschreitet, so dass es nach
alledem nicht voreilig geurteilt scheint, wenn wir sagen, das Hand-
werk sei im Begriffe, sich als soziale Klasse aufzultjsen'2.

Marbach daarentegen wijst er op, hoe de samenstelling van het
midden- en kleinbedrijf vanuit het gezichtspunt der onderscheiden
branches zich aanpast aan de gehele industriele ontwikkeling. Oude
ambachten gaan ten onder, nieuwe komen echter op. De toepassing
van de electriciteit schiep behoefte aan de electrotechnische in-
stallateur, die van de radiotechniek aan de radiomonteur, die van de
automobiel aan de garagehouder en reparateur. De toeneming van de
welvaart creeerde bestaansmogelijkheden voor een groot aantal
andere nieuwe beroepen, zoals b.v. bloemisten, fotografen, opti-
ciens, terwijl andere beroepen aanmerkelijk aan betekenis wonnen.
Uit de ontwikkeling der laatste vijftig jaar kan  dan ook de conclusie
worden getrokken, dat in het economisch proces gestadig nieuwe
functies ontstaan, die het meest doelmatig door ondernemers in
het  midden- en kleinbedrijf kunnen worden vervuld: 'Wir k6nnen
also die existentielle Konstanz des Mittelstandes allgemein  und  die-
jenige des selbstiindig produzierenden im besonderen als gegeben
hinnehmen'3.

d.  Cobbenhagen
Ook Cobbenhagen heeft zich met de vraag naar de maatschappelijke
betekenis van het midden- en kleinbedrijf bezig gehouden. Zijn
1 Marbach, t.a.p., blz. 91.
: aangehaald bij Marbach, t.a.p., blz. 261.
3 Marbach, t.a.p., blz. 266.
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opvattingen vindt men o.a. weergegeven in het opstel 'Economische
karaktertrekken der geordende maatschappij' 1. Schrijver zegt daar,
dat 'wat de economische bedrijfsvormen betreft, de opbouw der
geordende maatschappij gedifferentieerd (zal) moeten zijn volgens
het in de encycliek 'Quadragesimo Anno' zo op de voorgrond ge-
plaatste beginsel dat leert, dat hetgeen het individu  zelf kan ver-  
richten niet in handen ener gemeenschap moet worden gelegd en 
dat hetgeen door kleinere lichamen van ondergeschikte rang kan
worden verricht, niet moet worden overgedragen op grotere, van
hogere orde'. Cobbenhagen concludeert hieruit, dat wanneer  dit
beginsel, dat een maatschappelijke orde op het oog heeft waarbij
aan de menselijke persoonlijkheid en aan de gemeenschap recht
wordt gedaan, consequent wordt doorgevoerd, de bedrijfsvormen I
die met kleinbedrijf en middelgroot bedrijf worden aangeduid de  
voorkeur moeten hebben boven het grootbedrijf. Dit houdt geen,
miskenning in van de betekenis van het grootbedrijf. Deze bedrilfs-
vorm heeft in vele gevallen economische voordelen voor de be-
hoeftenvoorziening. Er zijn immers producten die wegensde tech-
niek welke hun voortbrenging vereist alleen maar in het grootbedrijf
kunnen worden voortgebracht. Doch ook wanneer het gaat om
producten of diensten die technisch weliswaar in kleinere bedrijven
zouden kunnen worden voortgebracht, kan men uit deze mogelijk-
heid alleen nog niet concluderen, dat de productie in kleinere be-
drijven wenselijk is. Immers, wat technisch mogelijk is, is daarom
nog niet economisch mogelijk, en wat economisch mogelijk is, is daar-
om nog niet economisch het meest doelmatig.

De geordende maatschappij dient echter aan de  eis van econo-  
mische doelmatigheid te beantwoorden. Voor de beoordeling van de I
economische doelmatigheid moet het economische doel, de ge-
ordende behoeftenbevrediging, als maatstaf worden genomen.,
Eerst nadat men overzicht heeft van de aard en de omvang van de
totale behoeftenvoorziening welke van een bedrijfstak wordt ver-
langd, kan men zich bezinnen op de middelen om deze voorziening
zo doelmatig mogelijk tot stand te brengen. Hierbij is de goed-
koopste weg niet altijd de meest doelmatige, want niet alleen de
kwaliteit der behoeftenvoorziening kan door overheersing van de
leus der zuinigheid gevaar lopen, maar ook de continuYteit en de

1 Dit artikel is opgenomen in de bundel 'De economist Cobbenhagen', Amsterdam-
Brussel, 1957, blz. 285-297.
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regelmaat der voorziening, en de bevoorrading en de spreiding der
voorraden over de productie- en distributieplaatsen kunnen in
gevaar komen.

In een geordende en in een naar bewuste ordening strevende maat-
schappij heeft de Overheid de taak leiding te geven, opdat het
gemeenschappelijk doel zo goed mogelijk worde bereikt. Elk bedrijf,
groot of klein, heeft daar in principe de plaats die de Overheid
door haar ingrijpen, of door haar onthouding van ingrijpen wil,
dat deze bedrijfsvorm zal hebben. Onthouden van ingrijpen doordegene, die de macht en de bevoegdheid tot ingrijpen heeft, be-
tekent een bepaalde toestand sanctioneren en de ontwikkeling in
een bepaalde richting bevorderen. Een Overheid, die het groot-

 1 bedrijf
zijn expansie- en penetratieneigingen niet belet, steunt

volgens Cobbenhagen practisch deze ontwikkeling.
Om de economische doelmatigheid der bedrijfstypen te beoor-

delen moet men het geheel van de bedrijfstak overzien en rekening
houden met al de eisen die aan de geordende behoeftenvoorziening
moeten worden gesteld. Uit de verschillende economisch mogelijke
samenstellingen van bedrijfstypen moet men vervolgens die kiezen,
welke relatief economisch het meest doelmatig is en het meest in
overeenstemming is met de eisen der sociale rechtvaardigheid en
der sociale liefde. Sociale motieven bepalen dus tenslotte, welke der

 
verschillende economisch-doelmatige samenstellingen gekozen moet
worden. De beste waarborgen voor de respectering der menselijke
persoonlijkheid en voor de handhaving der verschillende maat-
schappelijke groepen en standen, die met hun eigen aard en kwali-
teiten de maatschappij cultureel verrijken en behoeden voor een-
vormigheid, bieden volgens Cobbenhagen die economisch doel-
matige samenstellingen, welke de meeste plaats geven aan de zelf-
standige kleine en middelgrote bedrijven.

e.  Nieuwere opuattingen
In de meer recente litteratuur worden weinig nieuwe elementen
aan de discussie over het vraagstuk toegevoegd. Welis te constateren,
dat het merendeel der auteurs de meer romantische beschouwings-

I wijze, zoals wij die aantroffen bij Chesterton en Belloc, heeft ver-

 

laten en het bestaan en de economische betekenis van het groot-
;
bedrijf algemeen als datum aanvaardt. De probleemstelling is aldus
afgebakend binnen de lijnen van het onderzoek naar de betekenis
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van het midden- en kleinbedrijf in een geindustrialiseerde samen-
leving.  iu=te-rso-h-ni onderscheidt de krachten, die in de hedendaagse

maatschappij ten gunste van de kleinere bedrijfsvormen werken in 
irrationele en buiteneconomische tendenties enerzijds en economi-F

sche krachten anderzijds.

  Tot de eerstgenoemde categorie rekent hij het verschijnsel dat,
naar hij zelfopmerkt, in de romaanse landen van meer betekenis zal

zijn dan in Noordelijker streken, het feit n.1. dat velen er voor
terugschrikken hun totale werkkracht in dienst te stellen van een

bepaalde beroepsbezigheid en genoegen nemen met een bescheiden
bestaan. Voorts zijn voor de vestiging van een kleine onderneming
in de regel minder moeilijkheden te overwinnen dan bij het stichten
van een grotere. Nog tal van andere overwegingen in het persoon-

lijke vlak spelen vaak een rol, zoals bijvoorbeeld de verwachting,
een bepaald aanzien te verwerven binnen de dorps- of kleine stads-

gemeenschap, het leggen van een persoonlijke band met de af-
nemers, en de mening dat de consumenten in het

algemeen aan het 
kleine bedrijf de voorkeur zullen geven.

2 De
economische krachten die ten gunste van het kleinere bedrijf

werkzaam zijn, beschouwt Gutersohn als bepaald door kenmerkende
verschillen tussen groot- en kleinbedrijf zowel ten aanzien van het
kosten- en prijsniveau als met betrekking tot de geleverde prestaties.
Na de uiteenzettingen van andere schrijvers op dit punt, die wij in
het

voorafgaanjle weergaven, bieden Gutersohn's beschouwingen
weinig nieuw6 Op  het  vlak  van de kosten en prijzen constateert'

hij, dat de voordelen die het kleine bedrijf in bepaalde gevallen in
vergelijking met het grootbedrijf heeft, in belangrijke mate be-1
rusten  op de mindere ingewikkeldheid  van de organisatorische:
opbouw, een gemakkelijker aanpassen   van de werkzaamheden  
aan de te vervullen opdrachten, minder moeilijkheden bij
het vinden van de optimale combinatie, grotere toewijding,
en meer elasticiteit met betrekking tot de beloning van de
arbefl 4-Qnde ondernerner en diens medrwerkende familie-

154en.

-/6 Wat de dilTerentiatie tussen groot- en kleinbedrij f ten aanzien van   )
dt geleverde prestatie betreft meent Gutersohn in de prijstheorie
de neiging waar te nemen om het verschil in kwaliteit en de diffe-

1 A.  Gutersohn, Das Gewerbe in der freien Marktwirtschaft,  Band  I,  Zurich/St.
Gallen, 1954, blz. 92 e.v.
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, rentiatie in de wensen der consumenten eerder als complicaties vanhet algemene beeld dan als bepalende factoren te zien. Toch zijn
hetjuist deze verschijnselen die de weg vrij maken voor het midden-

  en kleinbedrijf, dat niet alleen een levenskans heeft in de sector der
I z.g. 'tertiaire productie', doch ook een rol kan blijven spelen bij de
  voorziening in de eerste levensbehoeften. De schrijver wijst in dit
verband op het verschijnsel, dat bewust of onbewust een algemeenverzet groeiende zou zijn tegen de nivellering in het dagelijkse
bestaan.

1 Tenslotte beschouwt hij ook de tendenties tot samenwerking in
het midden- en kleinbedrijf alsmede de overheidspolitiek als oor-

 zaken die, voor  een decl althans, aansprakelijk zijn voor het blijvenvoortbestaan van het midden- en kleinbedrijf.In zijn bijdrage 'Stand und Kritik der Mittelstandsfrage heute'
voor de bundel 'Der Mittelstand in der Wirtschaftsordnung heutel,
constateert A.F.Utz O.P., op grond van de desbetreffende uit-
spraken van vele vooraanstaande deskundigen tijdens het congres
dat  in  1958 te Madrid is gehouden,  dat  over de vraag,  of het  zelf-
standige midden- en kleinbedrijf een economisch gefundeerd be-
staansrecht heeft, geen verschil van mening meer bestaat. Wel is het
van betekenis, dat de vervulling van de economische functie in het
midden- en kleinbedrijf niet alleen omvat het leveren van een
materiele bijdrage aan het maatschappelijk product, doch ook eenin het ethisch vlak liggende prestatie inhoudt, t.w. de productie
en de dienstverlening in het licht van de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van de ondernemer, die in onmiddellijke relatie staat tot
de eigendom van de onderneming. In materieel opzicht bestaat de
functie van de kleine ondernemer dan ook in de prestatie die hij
levert, in formeel opzicht in de directe persoonlijke band van deondernemer met het bedrijf, zowel in economische als in zuiver
menselijke zin.

§ 3. BEOORDELING EN CONCLUSIES
Uit de bloemlezing van opvattingen, welke wij zojuist hebben
gegeven, treden een aantal elementen naar voren die de mogelijk-

1 A. F. Utz O.P., Stand und Kritik der Mittelstandsfrage heute; opgenomen in:Der Mittelstand in der WirtschaAsordnung heute, Die Akten des internationalen
Mittelstandskongresses von Madrid (7-11 Mai 1958), Heidelberg/Leuven, z.j.,blz. 533 e.v.
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heid bieden tot een bepaling van de economische betekenis van het
midden- en kleinbedrijf. Ook blijkt, dat het bestaan van het
midden- en kleinbedrijf uit andere dan economische overwegingen
van belang wordt geacht. In het kader van deze studie verdienen
in de eerste plaats de overwegingen van economische aard de aan-
dacht;  aan de overwegingen van andere aard zullen wij echter niet
geheel kunnen voorbijgaan vanwege het feit, dat in de problematiek
van het midden- en kleinbedrijf economische en andersoortige
elementen nauw met elkaar zijn verweven. Ligt hierin misschien de
verklaring van het feit, dat bij de economisten een zekere
huivering is geconstateerd om zich te wagen aan de problemen van
het midden- en kleinbedrijf? Men kan weliswaar een economisch
betoog opzetten over de voor- en nadelen van het kleinbedrijf ten
opzichte van het grootbedrijf, doch daarmee roert men nog slechts
66n aspect van de zaak aan. Om tot de kern door te dringen moet
men zich b.v. begeven in kwesties als de eigen mentaliteit van de
kleine ondernemer, de vraag om welke motieven het zelfstandig
ondernemerschap wordt geprefereerd boven het werknemer zijn,
de werkelijke betekenis van de vooruitgang op technisch gebied, en
de daaruit soms voortvloeiende uitschakeling van het kleine bedrijf,
en dergelijke meer.

Economisch bezien wordt de levensvatbaarheid en daarmede de'
maatschappelijke betekenis van het midden- en kleinbedrijf be-
paald door de behoefte aan goederen en diensten die deze bedrijfs-
vorm kan leveren. Van de aard der behoeften hangt het af, op
welke wijze, gegeven de technische mogelijkheden en het beschik-
bare kapitaal, daarin kan worden voorzien. De volgende gevallen
zijn globaal hierbij te onderscheiden.

1)In de eerste plaats komen behoeften voor, die zich kenmerken
door massaliteit: de behoefte aan een en hetzelfde goed van homo-
gene samenstelling openbaart zich op vele plaatsen tegelijk. Het is
dan mogelijk,  dat in het ene geval niet direct duidelijk is of in deze
behoefte het meest rationeel kan worden voorzien door massa-

productie in grote bedrijfseenheden, in het andere geval daarentegen
wel. Als voorbeelden van beide gevallen zouden respectievelijk
kunnen worden genoemd de behoefte aan brood en de behoefte aan
drinkwater.
l'Tegenover dit ene uiterste van het behoeftencomplex staat, ge- '
scheiden door een breed overgangsgebied met allerlei mengvormen,
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' het andere uiterste: een aantal behoeften   met een individueel
karakter, waarbij de geleverde producten of de gepresteerde
diensten, wanneer men ze vergelijkt met andere eenheden van hun
soort ofmet andere voortbrengselen van het bedrijf, zich kenmerken
door heteroger#tcit, die het gevolg is van het rekening houden met
speciale wensen van de opdrachtgever. Wat deze groep betreft,
kan in het algemeen worden geconstateerd, dat het antwoord op  de
vraag of de voorziening door grote of kleine ondernemingen zal
plaats vinden, afhankelijk is van de hoeveelheden der productie-
factoren die voor de bevrediging van elke afzonderlijke behoefte
moeten worden aangewend. Zijn deze hoeveelheden groot, dan zal
de productie in het grootbedrijf plaats hebben; zijn zij betrekkelijk
gering, dan kan het kleinbedrijfin de betrokken behoeften voorzien.
Een voorbeeld van het eerste geval is de scheepsbouw, een voor-
beeld van het tweede geval het reparatiebedrijf.

Bij het uiteindelijke antwoord op de vraag, ofde voorziening door
grote of kleine bedrijven zal kunnen geschieden, speelt ook nog een
belangrijke rol het verschijnsel dat de consument voor de bevredi-
ging van een aantal veelvuldig voorkomende behoeften verwacht
in zijn neste OIngeving de daartoe geschikte ondernemingen aan
te treffen, hetgeen dus een grote spreiding van deze ondernemingen
veronderstelt. Aldus is het mogelijk, dat de productie van bepaalde
artikelen in het groot geschiedt, terwijl de distributie aan kleine
ondernemingen toevalt.

Geconstateerd kan worden, dat de bestaansmogelijkheden voor
het kleinere bedrijf het gunstigst zijn in die gevalle yaarbii indivi-
dued.gctinte.k hpeften kunnenw-orden bevredigd door aanwending
van een naar verhauding weinig gmvangrijke combinatie vanpro-
ductiefactoren. In andere gevallen, waarbij de mogelijkheid bestaat
de voorziening eveneens door grote bedrijven te doen geschieden,
zul]en de levenskansen van het kleinere bedrijf voorts afhangen van
een aantal andere omstandigheden zoals de vereiste afzetsnelheid

i in verband met bederfelijkheid van de waarlfie kosten aan de
aflevering verbondenY'df voorkeur  van de consumenten  voor  be-
paalde leveranciers, et 1 00rts de mogelijkheden tot het bereiken
van een gunstige proportionaliteit in de productie.

Zoals bleek uit het voorafgaande, meent Rapke dat de mogelijk-
heden voor de zelfstandige ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf vooral liggen in de sector der z.g. tertiaire productie. Ook
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uit de geschriften van Colin Clark en Fourasti6 is een dergelijke
opvatting af te leiden. Aandacht verdient, dat de meningen over de
omvang van de sector der tertiaire productie bij de drie hier ge-
noemde auteurs niet gelijkluidend zijn en dat het evenmin opgaat
te veronderstellen dat het arbeidsterrein van het midden- en klein-
bedrijf de gehele tertiaire productie zou omvatten. Het dichtst bij
deze opvatting komt Fourasti6, die de verschillende economische
activiteiten indeelt naaY-demate van aanwending van technische
hulpmiddelen. Hij komt dan tot drie groepen, t.w. de sector der
primaire productie, gevormd door de agrarische beroepen, waarin
de industrialisatie middelmatig is, de sector der secundaire pro-
ductie, waar de industrialisatie een hoog peil heeft bereikt en ten-
slotte de sector der tertiaire productie, die zwak ofin het geheel niet
geindustrialiseerd is. Laatstbedoelde sector omvat de handel, de
administratieve beroepen en een groot aantal ambachten eid
dienstenverlenende bedrijveni.

Clark's indeling is enumeratief; hoewel het resultaat in grote
trekken overeenkomt met de indeling der economische activiteiten
van Fourasti6, heeft naar de mening van laatstgenoemde het ont-
breken van een welomschreven indelingscriterium bij Clark er toe
geleid, dat sommige activiteiten in een verkeerde groep zijn terecht
gekomen 2.

Fourasti6 heeft berekend, dat in 1938 in Frankrijk de verdeling
van het nationale inkomen over de drie sectoren aldus verliep, dat
daarvan 22% toeviel aan de primaire productie, 44% aan de
secundaire en 34%  aan de tertiaire. Hij meent, dat de productiviteit
in de sectoren der primaire en secundaire productie op de duur
zodanig kan stijgen, dat maximaal 80% van het arbeidspotentieel
in de tertiaire sector zal kunnen worden te werk gestelds.

Clark heeft op basis van statistisch materiaal een berekening ge-
maakt van de omvang der tertiaire productie per hoofd der be-
volking in verhouding tot het totale reele inkomen per hoofd. Hij
kwam tot de conclusie, dat bij een stijgend reeel inkomen het aan-
deel van de tertiaire productie stijgt tot bijna 705. van het gehele
reele inkomen4. De groep die zich met de tertiaire productie bezig

1 Jean Fourasti6, Le grand espoir du XKme siecle, Parijs,  1949, blz. 41.
2 Fourastit, t.a.p·, blz. 42.
3 Fourastid, t.a.p., blz. 64,65,90.
4 Colin Clark, ne economics of 1960, Londen,  1944, blz.  28 en 29.
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houdt, en die voor een groot deel uit kleinere ondernemingen
bestaat, heeft dus groot belang bij een zo hoog mogelijk reeel
inkomen per hoofd der bevolking. Het behoeft geen betoog, dat ook
de kleine ondernemingen, die buiten de tertiaire sector werkzaam
zijn, in dit geval de gunstigste mogelijkheden hebben.

Nu is het een onmiskenbaar feit, dat de geleidelijke verhoging
van het reele inkomen per hoofd der bevolking sinds de indus-
triele revolutie zich heeft doorgezet, het gevolg is van de toenemend-e
mogelijkheden tot massale productie van allerlei gebruikgoederen.
Het grootbedrijf is de stuwende factor geweest bij deze uitbreiding
der  behoeftenvoorziening; het kleinere bedrijf kon  voor het meren-
deel niet anders dan de ontwikkeling passief volgen. Tegen deze
achtergrond zullen wij de opvattingen moeten plaatsen  die  Ches-
terton en Belloc alsook R8pke naar voren brengen inzake de meest
doelmatige vorm van maatschappelijk-economische organisatie.
Allereerst stoten wij dan op het feit, dat de vooruitgang op technisch
gebied van de laatste twee eeuwen niet alleen een omwenteling
op het terrein der productie heeft teweeggebracht, doch ook het
gehele individuele en maatschappelijke leven een ander aanzien
heeft gegeven. Het is vooral dit laatste punt, waarop de zojuist ge-
noemde auteurs hun aandacht richten en dat voor hen aanleiding
vormt tot een bezorgdheid voor de toekomst van onze beschaving,
waaraan men niet schouderophalend voorbij kan gaan.

Het is niet te ontkennen, dat de ideeen van de voorvechters van
het Distributisme een zekere mate van aantrekkelijkheid bezitten
en bij de mens in de geindustrialiseerde samenleving het verlangen
kunnen wekken naar een meer rustige en idyllische maatschappij.
Toch hebben zowel Chesterton als Belloc begrepen, dat de kans op
integrale verwezenlijking van hun denkbeelden klein moest worden
geacht. De voorwaarden hiertoe leken immers nauwelijks te ver-
vullen. In de eerste plaats zou hiertoe nodig zijn eenvolkomen omme-
keer in de heersende levensinstelling. Chaterton zegt weliswaar dat
er geen noodzaak bestaat tot het verrichten van allerlei bezigheden
indien daardoor het menselijk geluk niet wordt vermeerderd, doch
hij moet ook toegeven, dat het bij de uitvoering van zijn plannen
wellicht niet mogelijk zal zijn, iedereen brood en werk te verschaffen,
zodat een daling van het levensniveau waarschijnlijk zou zijn. Het
is zeer de vraag,  hoe de grote massa hierop zou reageren; de  ver-
onderstelling dat haar opvattingen over het 'menselijk geluk' aan-
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zienlijk zouden afwijken van die van Chesterton, lijkt niet gewaagd.
Aan de ontwikkeling van de techniek immers wordt een diepgaande
invloed toegeschreven op de levensinstelling en daarmede op de
verwachtingen die men ten aanzien van de voorziening in de men-
selijke behoeften heeft. Het behoeft weinig betoog, dat de m cria-
11§ Sh gsklefde levensin tclling YE.-da.huidige.tijd een niet zeer
vruchtbare voedingsbodem lijkt te bieden voor hervormingen in de
trantzoals Chesterton enBelloc bepleiten. Zoals wij reeds opmerkten,
waren beide auteurs zich hiervan wel bewust, waarbij  in het bij-
zonder Belloc de innerlijke zwakheden van het Distributisme breed
heeft uitgemeten. Men kan zich afvragen, waarom zij niettemin
propaganda hebben gemaakt voor een systeem dat onder de heer-
sende omstandigheden niet was te verwezenlijken. Het antwoord
ligt ons inziens voor de hand: door het verkondigen van een extreem 1
standpunt hebben Chesterton en Belloc de aandachtxill .vgatigen
op bepaalde uitwassgl v/n-hjtka}illiatische ste]sd, teneinde te
bevorderen dat de ontwikkeling daarvan zou worden omgebogen
op een zodanige wijze, dat de menselijke Kaardigheid meer dan
vIQ-eger._tot.haar.recllt_zou.jcomen.   In deze richting wijst bijvoor-
beeld de bewondering die Belloc uitspreekt voor de organisatie van
de Deense volkshuishouding, waarin de kleine bezitters een voor-
aanstaande plaats innemen, doch die zeker niet kan gelden als een
schoolvoorbeeld van een distributieve staat zoals Belloc die heeft
beschreven. Het feit echter, dat het privaatbezit over velen is ver-
spreid, en dat de kleine ondernemingen talrijk zijn, doet reeds
gunstige voorwaarden verwachten voor een evenwichtige ont-
plooiing van de individuele menselijke capaciteiten. Wanneer wij
de ontwikkeling op dit punt in een aantal landen bezien, dan blijkt
althans een deel van de idealen van de voorvechters van het Dis-
tributisme in vervulling te gaan, gezien het van overheidswege
gesteunde streven naar de vorming van een duurzaam bezit door
die maatschappelijke groeperingen, die hiertoe in het verleden
weinig mogelijkheden bezaten. Voorts is in de practijk gebleken,
dat ook in een economisch beleid, dat in het teken staat van de
bevordering der industrialisatie, plaats is voor constructieve maat-
regelen in het belang van het midden- en kleinbedrijf.

In hoeverre hierbij sprake is van invloed van de denkbeelden van
Chesterton en Belloc is moeilijk uit te maken. Zij zijn immers niet
de enigen die voor maatschappelijke hervorming in de hier be-
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doelde zin hebben geijverd, terwijl daarnaast nog tal van andere
factoren, zowel van interne als van externe aard, op de maatschap-
pelijk-economische organisatie hebben ingewerkt. Wanneer wij
echter op gezag van Ronald Knox mogen aannemen dat een gehele
generatie bewust of onbewust onder invloed heeft gestaan van de
ideeen van Chesterton,1 dan is een zekere relatie niet te ontkennen,
al kan zij niet empirisch worden vastgesteld.

/2,   /             1     In de beschouwingen van de verkondigers van het Distributisme» wordt voorts aandacht besteed aan de noodzaak van decentralisatie
en het breken van monopolies. Ook ] Rks legt veel nadruk op
deze punten. De maatschappelijke nadelen van het grootbedrijf
heeft hij in schrille kleuren geschilderd. Te bagatelliseren zijn deze
niet, al vraagt men zich af, of Rupke zich niet al te zeer heeft laten     b

leiden door een idyllische verheerlijking van het leven ten platte-
lande in Midden-Europa, waar de markten nog een voornamelijk
locale of regionale betekenis hebben en voor grote ondernemingen
weinig perspectief bestaat. In het geindustrialiseerde West-Europa
moet men evenwel met het bestaan van talrijke grootbedrijven
rekening houden en het is de vraag, of het recept van Rapke vol-
doende op de practijk is afgestemd om de wegen te kunnen aan-
geven tot een meer bevredigende situatie.

Zijn opmerkingen over de betekenis van het midden- en klein-
bedrijf moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de
algemene denkbeelden inzake de economische politiek, die hij in
verschillende publicaties naar voren heeft gebracht en die hem een
plaats hebben verworven als voorman van de neo-liberale richting.

i Zoals bekend, bevat het program van deze z.g. 'derde weg' een
pleidooi voor het herstel van hel primaat der mededinging, waarbij
de Overheid tot taak heeft, het kader te scheppen voor een goed
functioneren van het mededingingsproces en eventuele uitwassen
te beteugelen. Met het oog hierop dient de Qxerl d zich af te
vragen, of m-dat gdgi die zij wenst te nemen :conform' zijn -
passen in het bedoelde kader - of als 'nist-contorm' achterwege
moeten blijven. Ropke meent, dat het volgen van zijn 'derde weg'
zal leiden tot meer evenwichtige verhoudingen in het economische
leven, waarbij de toenemende massificatie, centralisatie, de aan-
bidding van het kolossale, een halt zal worden toegeroepen en de
spontane uitingen alsmede de natuurlijke heterogeniteit in het
1 vgl. Maisie Ward, t.a.p., blz. 524.
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menselijk handelen weer een kans gaan krijgenl. Zijn voorkeur voor
het kleinere bedrijf ligt logisch in deze lijn, evenals zijn aikeer van

monopolies.
De eenzijdigheid van Rapke's denkbeelden is in verschillende

commentaren uitvoerig belicht. Zo is Zijlstra uitvoerig ingegaan op
het gemis aan theoretische samenhang alsmede op de practische
mogelijkheden tot verwezenlijking. Wat de monopolies betreft, die
men heden ten dage zowel in de ondernemers- als in werknemers-

kringen aantreft, lijkt het vrijwel ondenkbaar, dat de Overheid in
een democratische staat zou overgaan tot het afbreken hiervan.
Zijlstra wijst er op, dat het doel dat Rapke zich stelt, t.w. de ver-
wezenlijking van de vrije concurrentie, hierdoor trouwens niet zou
worden bereikt, gezien o.a. het feit dat in het totale beeld der prijs-
vorming de oligopolies een veel belangrijker plaats innemene.

Van Berkum keert zich tegen het alternatief dat R6pke heeft

gesteld voor het geval dat zijn'derde weg' niet zou worden gevolgd,
t.w. een totalitaire of bevelseconomie, en stelt vast, dat het niet
juist is dat hiertussen geen middenoplossingen zouden zijn. Het zou .
van weinig zin voor de realiteit getuigen, zegt van Berkum, om de
invloed die heden ten dage op het economisch mechanisme wordt
uitgeoefend door de grote bedrijven, de vakbeweging en de over-
heidssector te willen breken omwille van de verwezenlijking der

vrije concurrentie. Daarbij heeft R pke weinig oog voor de stijging
van de productiviteit en de levensstandaard als gevolg van de pro-
ductie op grote schaal, alsmede voor het feit, dat de macht van het

monopolie vaak in evenwicht wordt gehouden door het contra-
monopolies.

Wat de mogelijkheden van decentralisatie betreft stuit men even-
zeer op practische moeilijkheden. Het wil ons voorkomen, dat bij
uitvoering van de ideeen van R8pke de onhoudbaarheid van zijn
onderscheid tussen 'conforme' en 'niet-conforme' maatregelen -
een onhoudbaarheid waarop Zijlstra enkele malen heeft gewezend -

1 zie bv. W. Ropke, Die Le/tre Don da· Wirt:chqft, Erlenhach-Zurich, 1946, i.h.b.
blz. 284 e.v. Een samenvatting van Ropke's denkbeelden is te vinden in het
desbetreffende opstel van D. W. Ormel, opgenomen in decl III van de serie

'Denkers van deze tUd', Franeker, 1957, blz. 205 t.v.
2 J. Zijlstra, Aspecten der economische orde, opgenomen in de bundel Econo-

mische orde en  economische politiek', Leiden, 1956.
3  P. P. van Berkum, Over denkers van deze tijd, Economic, juni 1957, biz. 418 e.v.

4 zie bv. Aspecten der economische orde, t.a.p., blz. 43.
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duidelijk aan de dag zou treden. De Overheid kan weliswaar bij het
opstellen van ontwikkelingsplannen rekening houden met de wen-
selijkheid van regionale spreiding, waardoor de opeenhoping van
bedrijven in bepaa]de plaatsen of streken wordt tegengegaan, doch
het is de vraag of op deze wijze het ontstaan van nieuwe groteondernemingen kan worden verhinderd. Zij zou kunnen trachten,door middel van wettelijke regelingen grenzen te stellen aan de
bedrijfsgrootte. Ofschoon een maatstaf voor een dergelijk ingrijpenwellicht is te vinden, b.v. in de kapitaalsgrootte, is het economisch
niet doelmatig, daar op deze wijze het gevaar ontstaat dat de
ondernemingen in hun normale ontwikkeling worden belemmerd,ide vorderingen van de techniek niet kunnen volgen en daardoor in
een ongunstige concurrentiepositie raken ten opzichte van reeds
eerder gevestigde ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. Dit zou' vooral het geval kunnen zijn bij ondernemingen, wier afzetgebiedniet locaalis begrensd. Men zou dan tot de bevinding kunnen komen,dat een regeling, die in haar opzet als 'conform' kon worden be-
schouwd, gericht als zij was op de stimulering van de concurrentie
door creatie van talrijke kleinere ondernemingen, in haar uit-
werking 'niet-conform' blijkt te zijn, daar zij de mededinging scheef
dreigt te trekken. Voor ondernemingen, wier afnemers in de on-
middellijke nabijheid zijn gevestigd, ligt de situatie enigszins
anders. Experimenten op dit gebied zijn dan ook niet onbekend.

Zo bestond in Belgie tot voor kort de z.g. Grendelwet, die tot
doel had de uitbreiding van het grootbedrijfin de detailhandel tegen
te  gaan. De regeling dateerde  van   1954  en  is  tot   1959 van kracht
gebleveni; zij strekte tot vervanging van vroegere regelingen  die
sinds 1937 hebben gegolden. Ingevolge de Grendelwet waren
vestiging en uitbreiding van warenhuizen in gemeenten van minder
dan 50.000 inwoners verboden. Onder warenhuizen verstond de
wet elke detailhandelsinrichting waarin tenminste drie onderschei-
den branches werden uitgeoefend en waarin tenminste vijf ver-
kopers werkzaam waren, de eigenaar, zijn echtgenote, en zijn familie-
leden in rechte lijn niet medegerekend.

De Grendelwet bood aldus een kunstmatige bescherming aan het

1  Ofschoon de Grendelwet op 6 maart  1959 is vervallen, voorziet een tot 1961 vankracht blijvend accoord tussen het Ministerie van Middenstand en de groot-winkelbedrijven in een overgangsregeling, die in grote trekken neerkomt op cen
verlenging van het systeem der Grendelwet.
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middelgrote en kleine detailhandelsbedrijf tegen de concurrentie
van het grootwinkelbedrijf. Uit economisch oogpunt bezien hield
deze   situatie het gevaar   in van verstarring: het middelgrote   en
kleine bedrijf wist zich beveiligd tegen de mogelijkheid dat zijn
economische positie werd ondergraven door vestiging van groot- .,

winkelbedrijven. Het invoeren van de Grendelwet geschiedde f,ts"
indertijd met het oogmerk om door middel van deze maatregel van, . :,1.6.,l':.1
tijdelijk karakter de kleinere ondernemingen een rustpauze   t e, . , . , .

gunnen, opdat zij zich op een reele economische basis zouden kunnen i. ,   ie- v.
.,                   ...48<

reorganiseren en aldus na het intrekken der wet betere kansen

zouden hebben in de concurrentiestrijd met het grootbedrijf. Het
is echter aan twijfel onderhevig, of van de verwezenlijking van
deze doelstelling veel terecht is gekomen. Als men de cijfers be-
schouwt die in 1953 door de Belgische Senaatscommissie van
Economische Zaken en Middenstand werden gepubliceerd over
het aantal detailhandelsondernemingen in een aantal landen in
verhouding tot de bevolking van deze landen, dan krijgt men daar-
uit een weinig bemoedigende indruk omtrent de weerstands-

kracht van het Belgische distributie-apparaat. Deze cijfers luidden

als  volgt:
West-Duitsland: 1   onderneming  per 102 inwoners

Verenigde Staten:  1 onderneming per 91 inwoners
Groot-Britannie: 1 onderneming per 89 inwoners
Frankrijk: 1 onderneming per 62 inwoners
Belgie: 1 onderneming per 29 inwoners 1

Lijkt een maatregel als de Grendelwet uit economisch gezichtspunt
dan ook ondoelmatig, een ander vraagstuk is het of zij aanbeveling
zou verdienen uit sociale overwegingen, n.1. als middel tot bescher-

ming van de positie van een bepaalde maatschappelijke groepering. .
  Men zou in dit verband de vraag kunnen stellen waarom ook voor

de handeldrijvende kleine middenstand niet bepaalde beschermende

1     ontleend aan Marcel Brisme: De kleit,e detailhandel en de grootwarenhuizen,
opgenomen in TO'drchrift voor de Middenstand van Belgie 1957, no. 2. Voor het oor-
deel van het grootwinkelbedrijf over de Grendelwet zie o.a. jaarverslag 1954
der S.A. Belge des Magasins Prisunic, Uniprix et Priba en Rappon du Conseit

d'Administration (1954) des Grands Magasins 'A l'Innovation'. Voor een af-
geronde behandeling van het vraagstuk kan men voorts te rade gaan bij de
publicatie van R. Evalenko en M. Michel, La structure du comnwrce de ditail en

Belgique et la tigistation de cadenas, Brussel-Leuven, 1958.
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maatregelen zouden worden genomen indien men voor andere
maatschappelijke groepen, met name de arbeiders, dergelijke
maatregelen treft op grond van hun economisch zwakke positie.
Het antwoord moet ons inziens luiden dat de middenstand die,
in tegenstelling tot de arbeiders, zelfstandig aan het economisch

  verkeer wenst deel te nemen, meer gediend is met maatregelen,
r   I gericht op de bevordering van zijn bekwaamheid, maatregelen dus
i    die tot doel hebben hem meer geschikt te maken om in zijn zelf-

; standige werkzaamheid een behoorlijk resultaat te behalen, dan1  met regelingen die hem tegen de gevolgen van normaal te verwach-
ten gebeurtenissen, i.c. het optreden van concurrentie, willen vrij-
waren.  Laatstbedoelde regelingen achten wij uiteindelijk  noch  in
het belang der betrokkenen zelf, noch in het belang van de maat-
schappij als geheel.

Een laatste bezwaar tegen de opvattingen van Ropke, een bezwaar
dat ook voor het midden- en kleinbedrijf niet zonder betekenis is,
vormt het ontbreken van duidelijke denkbeelden ten aanzien van
de conjunctuurpolitiek. Waar de belangen der kleinere onder-
nemingen vooral liggen in de sector der tertiaire productie en de
behoefte aan prestaties van deze sector, zoals hierboven is gebleken,in lineair verband staat tot het inkomen per hoofd der bevolking,

I lijkt een overheidsbeleid  dat het conjunctuurverloop  aan  het
j marktmechanisme moet overlaten, niet bijster aantrekkelijk.

De conclusie moet dus luiden, dat de middelen die Rapke aan
de hand doet om de positie van het midden- en kleinbedrijf in de
samenleving te verstevigen, met het nodige voorbehoud dienen te
worden bezien. Dit doet niets af aan het respect, dat R6pke als

,;1        .

cultuurfilosoof zeker toekomt.
./Bip'.8 De opvattingen van Marbash, zoals wij die in het voorafgaande

hebben weergegeven, behoeven ons inziens weinig commentaar.
Zijn betoog over de levensvatbaarheid van het kleine en middel-
grote bedrijf stemt in grote lijnen overeen met hetgeen Rapke
en andere schrijvers daarover na hem hebben gezegd. Het interes-
sante punt is echter, hoe het staat met de werkelijke zelfstandigheid' der   kleine en middelgrote bedrijfseenheden, die Marbach   ziet
ontstaan als gevolg van de industriele ontwikkeling. Wij denken
hier b.v. aan garagebedrijven, reparatiewerkplaatsen voor elec-
trische apparatuur e.d. Wanneer men zich stelt op het standpunt,
dat het voortbestaan van het midden- en kleinbedrijf is gegaran-
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deerd krachtens de economische functie van deze bedrijfsvorm, dan
kan men het verschijnsel over het hoofd zien, dat de functie van het
midden- en kleinbedrijf wordt overgenomen door economische

machtsgroepei ingen, zonder dat daaruit  een meer doelmatige  be-
hoeftenvoorziening resulteert. In volgende hoofdstukken zullen wij
nog gelegenheid hebben, nader op deze kwestie in te gaan.

, 1    L.     U, A
De opvattingen van Cobbenhaggn over het belang van het mid-7#·v.-V.    f

den- en kleinbedrij f zijn van betekenis, omdat daarin tot uitdrukking                         
komt, dat niet alleen met het oog op de economische functie die het
midden- en kleinbedrijf kan vervullen, doch ook en vooral uit

-----

svg ovenvegingen een maatschappelijk-economische organisatie-
vorm, waarin de mogelijkheid zslfe.Bdig en voor eigrn risico aan
het economisch veikeer deel te nemen wordt gehandhaafd, de
meest wenselijke ist,4owel beschouwd vanuit het gezichtspunt van

het indi*lu, dat hierin belangrijke ontplooiingsmogelijkheden kan
vinden, ls vanuit het gezichtspunt van de samenleving, die aldus
een zeker tegenwicht behoudt tegen economische machtsstrevingen.
Voor wat betreft het maatschappelijk belang van het midden- en
kleinbedrijf mogen wij voorts herinneren aan een tweetal redevoe-
ringen van Paus Pius XII, waarin veel nadruk wordt gelegd op het 
belang  van de middengroepen  in het algemeen als

stabiliserende factor in de maatschappelijke verhoudingeni.
Voor wat betreft ons commentaar op de meer recente litteratuur

kunnen wij kort zijn en volstaan met er op te wijzen, dat 1£1-keI15 »U-4ALL
opnieuw de binding. wordl.-g#legd.-tusse_n„,sanomische-_flin-(tig..CIl
e-t ische waardering van de p:restaties. Zonder te willen ontkennen,
dat er in de sector van het midden- en kleinbedrijf een wederzijdse
beinvloeding kan bestaan tussen de beroepsbezigheden en het per-
soonlijke leven, zien wij het ekmn_belangrijkyerachijnsal-dat.het
scgnomisch bestaansrecht  van  het ·middLn- en.kleinbedrijf thep.re
tisch steeds beter wordt gefundeerd. Het spreekt immers vanzelf,
dat het midden- en kleinbedrijf, waar het bestaat, steeds zal moeten
beantwoorden aan de eis van interne doelmatigheid. Het baseren
van het bestaansrecht van het midden- en kleinbedrijf enkel op dc
typische band tussen persoon en bedrijf is op zich zelfniet voldoende,      :

1  Allocution prononde par le Souverain Ponble, lon de l'audience accordde h la d616-
gation de l'Institut International des Classes Moyennes h Rome, le 25 octobre
1956, Gent, z.j., Idem, lors de l'audience aux Reprdsentants de la Confddtration
Internationale de Cr6(lit Populaire, le 9 juin 1956, Parijs, z.j.
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ide te vervullen economische functie zal een reele inhoud moeten
 hebben.

v Een korte-recaRiqllalle moge dit hoofdstuk besluiten.  In het op-
schriftwerd aangekondigd, dat zou worden gepoogd de betekenis
van het midden- en kleinbedrijf in de samenleving te benaderen.
In het voorafgaande is uiteengezet, dat de ontwikkeling van de
moderne techniek, ondanks ongunstige nevenverschijnselen, heeft ge-
leid tot een sterke welvaartsvermeerdering. Het grootbedrijf is
hierbij de stuwende factor geweest?het heeft enerzijds een deel van
het traditionele arbeidsterrein van het midden- en kleinbedrijf op-
geslokdanderzijds ruimte geschapen voor het ontstaan van nieuwe

'

kleine ondernemingen. Vit economisch gezichtspunt. is het dan ook
I#et realistisch, te pleitef-voor_Sen-laats-chappelijk-econgmische
grganisatieyorm, waarin .yoor prpductiemethoden zoals  die  in  het
grootbedrijf kunnm worden toegepast, geen plaats is.

De  mogelijkheden  voor het midden- en kleinbedrijf liggen vooral
in de sector der z.g. tsftiaire Productio. Waar bij toenemende
welvaart het aandeel in het nationale inkomen van deze sector de
neiging heeft te groeien, is een algemeen economisch beleid dat

  gericht is
op expansie, voor het midden- en kleinbedrijf van wezen-

lijke betekenis.

 Metschappelijk gezie is de mogelijkheid om zelfstandig een eigen
6#-r 44      bedrijf te beginnen van belang door de vdih id die de economische

subjecten wordt gelaten om zelf een keuze te doen met betrekking
.'          tot hun inschakeling in het arbeidsproces.  Met het oog hierop lijkt

het raadzaam, dat de zelfstandigheid van de ondernemer in het
midden- 69 kleinbedrijf van overheidswege zoveel mogelijk wordt
beveiligd Uit economisch gezi htspunt kunnen deze maatregelen
niet verder gaan datet bevorderen van de economische weerbaar-
heid der ondernemers n het optreden tegen machtsconcentraties
die er naar streven, zonder mogelijkhedgn te openen_tot een meer
rationele voortbrenging, zeggenschap in het economisch Fven te
verkrijgen.  Een en ander 12etekent.ni   dat de ondernemers  in het
midden- en_kleinbedrijf, wat hun economische weerbaarheid be-
treft, ogn..passie.ve Loti8-9Skedacht. Dat met name de economische
w.lifirkinsame g een belangrijk middel kan zijn om hun economische

positie te verstevigen, hopen wij in het volgende hoofdstuk nader toe
te lichten.

42



De wenselijkheid tot het nemen van maatregelen van algemene
aard, gericht op het tegengaan van voor de menselijke persoonlijk-
heid nadelige gevolgen van de industrialisatie, valt buiten het kader
van deze studie.

Het bestaan van het midden- en kleinbedrijf is overigens niet
alleen van belang voor de daarbij direct betrokken ondernemers,
doch ook voor de consumenten en, in het bijzonder wanneer het
gaat om de handeldrijvende ondernemingen, voor de voorafgaande
stadia van het productieproces. Voork-consumenten schept het
bestaan van het midden- en kleinbedrijfimmers de mogelijkheid, dat
rekening wordt gehouden met individuele aspecten van de behoefte;
'eor..de ondernemillgell-jll.v99gafgaaBdc.stadia.van het productie-
proccs betekent het een overbrugging van de afstand tussen pro-
ducent en consument, welke overbrugging haar bestaansrecht ont-
leent a».gunstige proportionaliteitsverhoudingeni.

1 vgl. Middenstandsnota 1954, t.a.p; blz. 10.
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HOOFDSTUK III'

DE CONCENTRATIEBEWEGING
IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

§ 1. INLEIDING
' In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde naar de betekenis der
economische samenwerking in het midden- en kleinbedrijf. Ter
benadering van deze betekenis zal moeten worden nagegaan, welke
factoren als oorzaken der samenwerking zijn aan te merken. Uit-
gaande van de scholastieke indeling naar doel-, stof-, vorm- en
werkoorzaak, zullen wij in het navolgende dan ook achtereenvolgens
aandacht wijden aan het doel der samenwerking, de maatschappe-
lijke constellatie of datastructuur die het klimaat voor de samen-
werking bepaalt, de vormen waarin de samenwerking is gerea]i-
seerd, en de ondernemers, die daarbij als werkoorzaak zijn opge-
treden. Op deze wijze zal het tevens mogelijk zijn, nader in te gaan
op de vraag of vanuit algemeen-economisch gezichtspunt een
essentieel onderscheid bestaat tussen de samenwerkingspogingen
in het midden- en kleinbedrijf en die in het grotere bedrijfsleven en
zo ja, of hieruit practische consequenties voortvloeien, b.v. ten
aipzien van het Overheidsbeleid.

49nder samenwerking wordt in dit verband verstaan elkeover-
i, eenkgmaltussen ondernemers die strekt tot het Bezamenlijk  (doen)
1 verrichten van  66n  of meer ondernemersfuncties  of van onderdelen
,  aarvan, waarbij de bedoeling voorzit, aan de overeenkomst een
min of meer duurzaam karakter te geve  In de litteratuur pleegt

' men de zojuist bedoelde functies, zoals bekend, te onderscheiden in
de technische, de commerciele, de administratieve, de sociale, de
financiele en de beheersfunctie.

..il------0

§ 2. HET DOEL DER SAMENWERKING
In elke onderneming, hoe klein ook, moeten, wil een goede be-
drijfsuitoefening zijn gewaarborgd, de functies worden vervuld die
wij zojuist hebben genoemd. Wij menen ons ontslagen te mogen
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achten van een uitvoerige behandeling van deze functies, aangezien
kan worden aangenomen, dat zij door de bedrijfseconomische

litteratuur vo]doende bekendheid hebben verkregeni.

Vanouds  gold als  een der kenmerken van het midden- en klein-

bedrijf het verschijnsel,  dat alle genoemde functies- en  dus  alle
werkzaamheden die verband houden met het bedrijfsbeleid, moeten
worden vervuld door 66n persoon, de ondernemer zelf. Het aantal

ondernemingen, waarIR-HE-onETEFnemer de gelegenheid heeft, zich
hierin door enkele naaste medewerkers te doen bijstaan, is ook nu
nog tamelijk beperkt al vertoont het in de laatste jaren een tendens

tot stijging. In vele gevallen is evenwel het personeel van de onder-

nemingen niet gerechtigd, beleidsbeslissingen te nemen en draagt het
dus op dit punt geen eigen verantwoordelijkheid. In de litteratuur is

op dit verschijnsel herhaaldelijk de aandacht gevestigd. Zo wijst j
de Economische Publicatie  No.  22  van de Nederlandse Midden- j
standsbank N.V. er op, dat van de betrokken ondernemers vrijwel  
het onmogelijke wordt geeist, aangezien technische, administra-  
tieve, commerciele en andere vereiste bekwaamheden slechts hoogst
zelden  in 66n persoon verenigd worden aangetroffenz. Volgens ditl
geschrift is het dan ook niet te verwonderen, dat in de bedoelde

ondernemingen vaak gebreken op  een of meer der zojuist genoemde

gebieden worden geconstateerd, welke gebreken de onrendabiliteit
of zelfs de ondergang der ondernemingen ten gevolge kunnen
hebben.

Het ligt dan ook voor de hand, dat belanghebbenden zich hebben
bezonnen op middelen om in deze toestand verbetering te brengen.

Overwegingen van maatschappelijke aard, met name het strevenl
het midden- en kleinbedrijf als maatschappelijke groepering te
handhaven, traden hierbij in enge samenhang met economische

F-Tgezichtspunten op de voorgrond: het streven diende in vele gevallen.

1  9,

zijn gericht op een versterking van de concurreltiepositig van het  
midden- en kleinbe0rijf te8_22zichte van het grootbedriif en  de
verbruikscoljperatier'in andere gevallen op verbetering van  de 1

L concurrentieverhoudingen in de branche. Dit streven werd echter

bemoeilijkt door het feit, dat de gedachte aan economische samen- A

1 Zie b.v. 'Ondernemersfunctie' in Bedrgfseconomische Engclopedie, deel III,
Utrecht,  1947,  blz.  354, en J.  L.  Mey en P.  M.  M.  H. Snel, 77,eoretische Bedr(ifs-

economic, deel II, 's-Gravenhage, 1951, blz. 337 e.v.
2  Sammwerking in het ambacht m de kleine nijverheid, Economische Publicatie No. 22,
Nederlandse Middenstandsbank N.V., 1952.
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i werking vanouds in het midden- en kleinbedrijf zekere weerstanden
1 heeft opgeroepen. Velen zagen in het om economische motieven
afstand doen van de uitoefening van een of meer ondernemers-
functies een ernstige bedreiging van de zelfstandigheid. Weliswaar
hield men zich in de landelijke en diocesane standsorganisaties, dieaan het begin van deze eeuw zijn ontstaan, met regelmatige tussen-
pozen met het vraagstuk bezig en waren, deels onder auspicien van
deze organisaties, een aantal inkoopcombinaties opgericht, dochde instelling van de individuele ondernemers ten opzichte van de
economische samenwerking - merkwaardigerwijs aangeduid met de
in die dagen in de kringen van kleine zelfstandigen ongunstigeassociaties oproepende benaming *cobperatie' - bleef over het alge-
meen aarzelend. Tekenend  is in dit verband, dat tergelegenheid van
het buitengewone congres van de 'Nederlandsche Bond van Ver-
eenigingen van den Handeldrijvenden en van den Industrieelen
Middenstand' van 21 januari 1920 de inleider voor het onderwerp'co8peratie', oud-minister Prof. Mr. M. W. F. Treub, de vergade-
ring o.a. de volgende stellingen moest voorhouden:

 Blijft de handeldrijvende middenstand zich principieel tegen de
coaperatie kanten, dan loopt hij gevaar uit de maatschappelijkeorganisatie van de naaste toekomst te worden weggedrongen, niet
door de verbruikscooperatie, maar door de gevolgen van de zichsterk ontwikkelende bedrijfsconcentratie. De geconcentreerde groot-bedrijven zullen, tenzij er een maatschappelijk nuttige samenwer-
king tussen hen, die de sociale functie vervullen van te zorgen voor
de distributie der goederen, tot stand kome, voor zich en voor de
maatschappij die functie beter kunnen opdragen aan eigen agenten
en verkoopkantoren.'

'De middenstander, die zich verbeeldt zelfstandig  te zijn, begrijpt
noch zijn plaats in de maatschappij, noch de eisen die deze in het
tegenwoordige stadium harer ontwikkeling stelt. Alleen door een
deel  van de zelfstandigheid, welke  hij  tot  nu toe gevoelde, prijs  te
geven, kan hij het overige deel daarvan reddenl.'

Tot een uitspraak van het congres over de wenselijkheid van samen-
1 V ifen twintigjaren middenstandsbeweging, Gedenkboek van den Nederlandschen
Middenstandsbond, uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan,
's-Gravenhage, 1927, blz. 128-129.
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werking kwam het bij deze gelegenheid echter niet. Een commissie
ingesteld om het vraagstuk aan een nadere studie te onderwerpen,
kwam in haar in 1926 door de ledenvergadering goedgekeurde
rapport tot de conclusie 'dat in het algemeen de vrije, zelfstandige
handel en het vrije bedrijf, zonder vooropgestelde uitschakeling
van groepen in het handels- en industrieleven, voorkeur verdienen,
dat echter de theoretische waarde van de co8peratie als stelsel voor
de middenstand kan worden aanvaard, doch dat de practische
waarde in elk voorkomend geval door de betrokken organisatie ter
beoordeling dient te worden overgelaten'. Een volgende conclusie

luidde 'dat bij het in practijk brengen van cooperatie eerder fouten

in het beheer en in de leiding worden gemaakt dan in het particu-
liere bedrijf, en dat de geringste tekortkoming in leiding en beheer

bij een cooperatie veel noodlottiger is, dan bij een gewone zaak het
geval  is'.  Men  kwam  tot de slotsom,  dat 'de middenstand'  zeer
ornzichtig te werk dient te gaan, wil hij co6peratie toepasseni.

Ondanks deze afwijzende houding, die niet alleen in de kringen
van neutrale, doch ook in die van de Katholieke organisaties kon
worden waargenomen2, had men in een aantal branches reeds

samenwerking op het gebied van de inkoop tot stand gebracht, een
vorm van differentiatie, waarbij men streefde naar uitschakeling .
van de grossier, een sterkere marktpositie ten opzichte van de
fabrikant, en daardoor naar lagere inkoopprijzen. De betrokken
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meenden aldus een
middel te hebben gevonden om tegenwicht te bieden aan de con-
currentie van het grootbedrijf. Ofschoon deze inkoopcooperaties
het in tijden van economische neergang vaak zwaar te verduren

hadden, daar zij in vele gevallen voor eigen rekening en risico
moesten inkopen en niet waren gedekt door garanties of orders der

leden3, heeft men anderzijds kunnen constateren, dat juist in een 
crisisperiode, althans in de levensmiddelenbranche de inkoopver-[
enigingen van detaillisten een krachtiger positie wisten te verwerven. 
Zodra  wij de vormen van samenwerking bespreken, zal gelegenheid
bestaan, hierop nader in te gaan.

In de voorafgaande alinea werd reeds terloops iets gezegd over de

i VUfen twintigjarm middenstandsbeweging, t.a.9, biz. 115.
2 Em halue emw zetgstandige middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch, 1952,
blz. 96 e.v.
s idem, blz. 98.
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doeleinden der samenwerking. Het voornaamste doel van de samen-
werking is ongetwijfeld het scheppen van voorwaarden om zich in
de concurrentiestrijd te kunnen handhaven, c.q. om zijn economi-
sche positie te beveiligen of te versterken. Dit streven kan zowel
een defensief als een offensief karakter dragen, afhankelijk van de
omstandigheden, die de totstandkoming bepalen, waarbij de con-
junctuurphase, waarin de volkshuishouding zich bevindt, niet in
de laatste plaats van gewicht is.

/Marbagh-verdedigt de opvatting, dat samenwerking tussen onder-
j nemers  in het midden- en kleinbedrijf uitsluitend een defensieXe
1 inslag  hee]9 hij voert deze opvatting  o.a.  aan als argument  voor
zijn stelling, dat de economische wetenschap zich in het verleden
nauwelijks met het midden- en kleinbedrijf heeft ingelateni. Naar
zijn oordeel spelen overwegingen van marktbeheersing of winst-
vermeerdering geen rol wanneer b.v. ambachtslieden of andere
kleine producenten zich aaneensluiten en afspraken maken ten
aanzien van prijzen en andere leveringsvoorwaarden. Volgens
Marbach gaat het er de betrokkenen slechts om, hun bescheiden
inkomen veilig te stellen door uitschakeling van ruineuze concurren-
tie ; e samenwerking heeft  naar zijn opvatting alleen  tot  doel  het
behoud van bestaansmogelijkheden en staat in geen enkel verband
met het streven naar winst in de zin van arbeidsloos inkomen  of met
het oogmerk, de markt te beheersen  j het grootbedrijf daaren-
tegen zou het

in_i e eerste plaats om winstvergroting en markt-
beheersing gaane. <

Ofschoon MarESch hier vooral het oog heeft op de kartelvorming,
menen wij uit de algemene strekking van zijn betoog te mogen
afleiden, dat zijn visie eveneens betrekking heeft op andere samen-
werkingsvormen, voor wat de doelstelling daarvan betreft. Naar
aanlei%ling van zijn uitspraak doet zich echter een  eetal„yragen
voorlj[In de eerste plaats kan men zich afvragen of het juist is,
samenwerkingsvormen in het grootbedrijf bij voorbaat als agressief
te bestempelen en die in het midden- en kleinbedrijf als defensief, in

 le tweede plaats kan men er over twisten, of tussen de doeleinden,
die bij de samenwerking in het grootbedrijf, resp. het midden- en
kleinbedrijf worden nagestreefd, wel een wezenlijk onderscheid
bestaat. Men kan natuurlijk stellen, dat in het midden- en klein-
1 Marbach, t.a.p., blz. 43-44.
2 Marbach, t.a.p., blz. 44-45.
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bedrijf de winst slechts als prikkel fungeert om een inkomen te
verwerven, in het grootbedrijf daarentegen als zelfstandig en enig
doel der ondernemingsactiviteitl, doch hiermede is de moeilijkheid
niet opgelost. Bovendien menen wij, dat de hier geconstrueerde
tegenstelling in de tegenwoordige omstandigheden aan scherpte
gaat verliezen. Inderdaad kan men bij tal van kleinere bedrijven,
vooral ten plattelande, constateren dat de onderneming uitsluitend
is opgezet als bron van inkomsten, vaak zelfs slechts als bron van
neveninkomsten voor de ondernemer en zijn gezin, doch evenzeer
[ an men bij vele middelgrote en kleinere ondernemingen het stre-
ven waarnemen tot uitgroei naar een grotere bedrijfsomvang, die
een meer op de voorgrond treden van het winstmotief, zoals dat aan
het grootbedrijf wordt toegeschreven, met zich brengt. Hiernaast
komt het  bij het grootbedrijf steeds meer voor,  dat in het kader van
de ondernemingsactiviteit een vaste plaats wordt ingeruimd aan
maatregelen, die niet onmiddellijk een vergroting van de winst be-
ogen. Te denken valt hierbij aan het personeelsbeleid en het
sociale beleid  dat  in vele grote ondernemingen wordt gevoer  Wij F
menen dan ook, datMarbach in zijn hierboven geciteerde uitspraak
niet geheel realistisch is geweest en de v houdingen te zeer in eenl:,
sfeer van zwart-wit heeft afgeschilderd. ee practijk heeft bewezen7
dat bij sommige samenwerkingsvormen in het midden- en klein-
bedrijf - wij denken hier b.v. aan de zogenaamde exclusief-ver-
keersregelingen - wel degelijk van een streven naar marktbeheersing
sprake i slbe conclu e moet ons inziens luiden, dat samenwerkings- 
vormen-itrhet midden- en kleinbedrijf evenzeer de beveiliging en
eventueel de uitbreiding van de winstmogelijkheden - zij het dan op 
beperkter schaal  en  met het persoonlijke element als

dominerende  factor - tot doel kunnen hebben als die in het grootbedrij 
Meer afgestemd op de werkelijkheid zijn de verklaringsgronden

die men aantreft in de hierboven reeds genoemde Economische
Publicatie No. 22 van de Nederlandse Middenstandsbank N.V.2. Ditl
geschrift belichvi;et  doel der samenwerking vanuit  het- gezichts-
punt  van de.wlmsolijkh_qid_yaB_een,-efgnomijfh_do.elmalige.pig-

ductil Daarnaast  zijn de samenstellers van oordeel, dat[ e  econo- 5
mische ontwikkeling heeft geleid tot een situatie, waarin. zowel

1  Vgl. M. J. H. Cobbenhagen, De verantwoordelijkheid in de onderneming, De
economist Cobbenhagen, t.a.p., blz. 72.
2 Samenwerking in het ambacht m de kleine nijverheid, t.a.p.
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interne als gxtfIne oorzaken de ondernemers in hfupidden- en
kleinbedrijf in de richting van samenwerking dringe 1 ls intern€-1-

I

oorzaa wordt genoemd het feit, dat in duizenden ondernemingen  
de verschillende ondernemersfuncties moeten worden waargenomen
door 66n persoon, de ondernemer zelf, terwijl in vele andere onder-   ,
nemingen deze functies moeten worden verdeeld over een te gering  I
aantal krachte e extern-e-gorzaken zouden voortvloeien uit de

 enorme
ontwikkeling van de techniek, waardoor in sommige geval-   1

len de pr ductie in groter verband op meer efficiente wijze kan ge-    
schieden#n voorts uit de efonomische machtsvormi .door samen-    
werking van producenten of leveranciers, waardoor ook de af- <
nemers in de richting van samenwerking worden gedrongen. -

Het is ongetwijfeld een verdienste van het zojuist besproken ge-
schrift, dat het wijst op de 'EE nis. der sameTEgrking.valluit,-ten
algemfeg Dnomiscligmiditspunt. Hoewel wij de indruk hebben,
dat dit gezichtspunt de individuele ondernemer minder aanspreekt
dan de behartiging van zijn eigen belangen waartoe de samenwer-
king nieuwe mogelijkheden opent, is een dergelijke verwijzing niet
zonder betekenis. Het besef immers, dat het bestaan van het mid-

  den-en kleinbedrijf alleen zin heeft daar, waar het een economische
6 functie kan vervullen,  is nog in lang  niet alle kringen van kleinere
, ondernemers gemeengoed geworden.

Ons vervolgens bepalende tot de meer individuele motieven voor

 amenwerking, kan het volgende worden opgemerkt.
Het is inderdaad duidelijk, dat bij een enigszins ontwikkeld 66n-

mansbedrijf de leider van de onderneming bekwaamheden zou
moeten bezitten die zelden in 66n persoon verenigd worden aan-
getroffen. In het algemeen zal de aanleg voor 66n der functies -
in het ambacht ofde kleine nijverheid de technische, in de handel de
commerciele - domineren, waarbij de vervulling der overige functies
zowel door gebrek aan capaciteiten als door tijdgebrek in het ge-
drang kan komen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat wegen
worden gezocht om bepaalde functies met andere ondernemingen
gezamenlijk uit te oefenen, en dus tot differentiatie van cell of meer
functies over te gaan. Hieruit vloeien verschillende voordelen voort.

16(*In de eerste plaats kan deleidEr van-de onderneming dan zijn activi-

 teiten richten  op de vervulling  van die functies,  die  voor  hem  de
(belangrijkste zijn of waarvoor hij de meeste aanleg bezE) Een meer
rationele indeling van zijn werkzaamheden ligt dan binnen zijn
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bere  vooral vanwege het feit dat hij zijn aandacht over minder,
en minder uiteenlopende, handelingen kan verdelen. Wij ontmoeten
hier een speciaal geval van het uit de litteratuur bekende algemene
verschijnsel van differentiatie, en wel een geval, waarbij tussen de
nieuwe geleding en de bestaande ondernemingen geen nieuwe markt
ontstaat 1.

Bij wijze van voorbeeld is hieronder een schematisch overzicht
gegeven van de betekenis van de samenwerking voor een meer
rationele indeling van de arbeidstijd van de ondernemer. Het be-
treft hier de aansluiting bij een vrijwillig filiaalbedrijf in de levens-
middelenbranche. Geval I heeft betrekking op de situatie v66r de
aansluiting, geval II op de toestand daarna2.

Tijdsindeling ondernemer                I                   II

verkoop 48,0% 79,0%
boekhouding 7,0% 1,5%
magazijnwerkzaamheden 14,0% 8,0%
etaleren 9,0% 9,0%
inkoop 22,0% 2,5%

Uit dit aan de practijk ontleende voorbeeld blijkt, welke mogelijk-
heden de samenwerking opent voor concentratie van de activiteit
o  de functie, die door de ondernemer in de handel als de belang-

jkste zal worden beschouwd, t.w. de verkoopfunctie.
1'          In de tweede plaats is het afstoten van functies, dat hier wordt r
-- beschouwd, economisch rationeel omdat eerst door het vervullen

van deze functies in combinatie met andere ondernemingen een
oftim lielgnheid _kan worden verkregen,  die de afgestoten functies

vervult  Nemen wij als voorbeeld de inkoopfunctie, die deel uit-
maaktran de commerciele functie. D.,afzon(krlijke_klgine gnder- 
nemer heeft.op  de _inkoppmarkt  geen .positie  van  enige.betekenis.1
De hoeveelheden welke hij inkoopt, zijn in vergelijking met die van
grotere ondernemingen van geringe omvang, met het gevolg dat
hij niet de gunstige condities kan bedingen, die bij afname in het
groot gelden. Aldus heeft hij, uitgezonderd wellicht in tijden van
depressie, als marktpartij niet veel te betekenen ten opzichte van

1 Vgl. 0. Bakker, Bed,(Ukhuishoudkunde, deel I, Purmerend, 1947, blz. 86.
2 het hier gegeven overzicht is ontleend aan C. Ruberg, <wei Partner, Ein Ziel,
Band 2, Keulen, 1959, blz. 164.
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zijn leveranciers. Slaagt hij er echter in, met andere kleine onder-
nemers tot gezamenhjke inkoop over te gaan, dan wordt de markt-
situatie onmiddellijk veel gunstiger. Het is dan immers mogelijk,
een eenheid op te richten, b.v. in de vorm van een inkoopcombina-
tie, die het optimum bij de inkoop dichter benadert dan de kleine
ondernemer dit zelf ooit zou kunnen.

Deze redenering kan worden uitgebreid tot verschillende andere
punten, waarop het kleinere bedrijf ten opzichte van het grotere
in een nadelige positie verkeert, zoals de voorziening in vermogen,
de vervanging van menselijke door mechanische arbeidskracht, de
grotere efficiency met betrekking tot het materiaalverbruik en
de betere mogelijkheden tot het voeren van een goede admini-
stptie.

1   1 Op deze wijze kan in de betrokken ondernemingen een gunstiger
i proportionaliteit worden bereikt.  Ook  in het midden- en klein-
bedrijf geldt de werking van de wet der toe- en afnemende meer-
opbrengsteijjDe combinatie van de productiefactor leiding met de
andere productiefactoren zal in de meeste kleinere ondernemingen,
gezien de veelheid van functies die door de leiding moeten worden
vervuld, in het algemeen zodanig zijn, dat de productiefactor
leiding bij alle combinaties in het minimum verkeertislaagt men
door afstoting van bepaalde functies in een meer optimale combi-

  natie  van de factor leiding  met de overige functies,  dan  zal  een
j hogere productiviteit het gevolg zijil In de litteratuur is deze kwestie
uitvoerig behandeld, zodat wij menen, hierop niet nader in te

4110even gaani.

Ilic, liroor de afzonderlijke ondernemer houdt samenwerking dus
mogelijkheden in voor een meer rendabele exploitatie van zijn
bedrijf en zal zij dienstbaar kunnen zijn aan zijn streven naar een

  optimale benutting van de hem ten dienste staande outillag Het
     streven  is

dus gericht  op  een zo gunstig mogelijke marge tussen
i   .kostp,rijs  en verkoopprilij Hierbij  zijn twee gevallen te onderschei-

denjin de eerste plaats verdient aandacht het geval waarin de prijs
voor de ondernemer een datum vormt, hetzij omdat de marktvorm
gaat in de richting van vrije concurrentie, hetzij als gevolg van
prijszetting door voorafgaande schakels in het productieproce2 In
de tweede plaats kan worden onderscheiden het geval waarin de
1 Zie b.v. 0. Bakker, BedWfshuishoudkunde, dl. I en dl. IV en F. Benham, Econo-
mies, Londen, 1948.
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ondernemer in meerdere of mindere mate met de prijs kan mani-
puleren, afhankelijk van de marktverhoudingen.

In theoretische uiteenzettingen is wel de opvatting verdedigd,

dat de( dernemer in het eerste geval zal streven naar het bereiken
van het bedrilf Bimum en in het tweede geval naar het rentabili-

-I.

teitF.RtiE  Bij dergelijke beschouwingen wordt soms uitgegaan
van de premisse, dat winstmaximalisatie op korte termijn het doel'
vormt van het ondernemingsbeleid, een veronderstelling die in de
recente litteratuur wordt aangevochten. De ondernemer zal, aldus
de moderne opvatting, in eerste instantie bedacht zijn op het behoud
van zijn relatieve marktpositie op lange termijn en zijn bedrijfs-
beleid op korte termijn daarop afstemmeni. In hoeverre deze laatsto./
stelling ook van toepassing is op de ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf, die wij hier op het oog hebben, blijft vooralsnog een
open vraag.  F. J. de Jong meent, dat de kleine ondernemingen 'nog
veelzins (worden) beheerd uit een XIXe-eeuwse puur "kapitalis-
tische" mentaliteitz.' Hoewel dit gezichtspunt geen zuivere tegen-
stelling behoeft te vormen tot de moderne opvattingen inzake het
bedrijfsbeleid, suggereert het toch een zeker gebrek aan inzicht in
de taak van de hedendaagse ondernemer. Dat de Jong hierin on-
gelijk heeft, is niet houdbaar; evenrnin lijkt het echter juist, alle
kleinere ondernemers in dit opzicht over 66n kam te scheren.

Toch lijkt het ons niet realistisch, te menen dat de kleinere
ondernemers gemakkelijk in staat zullen zijn, de ligging van hun

,bedrijfsoptimum resp. hun rentabiliteitsoptimum te berekenen.

l.3ls bsdrijfsontisim geldt dan de bezettingsgraad, waarbij de
(gemiddelde) kostprijs per eenheid zo laag ligt als bij de gegeven,
capaciteit en technische werkwijze mogelijk is, de productieomvang       
dus, waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de gemiddelde-g trii-kosten per eenheid. Het  BIAbiliteitsoptimjun ligt bij de productie-         +'7'
omvang waarbij de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de mar-

#nale kosten en waarbij de winst dus een maximale grootte bereikil
L In de practijk zal men constateren, dat de ondernemers hunl
kosten zoveel mogelijk pogen te drukken hetgcen dus neerkomt opl
het nastreven van het bedrijfsoptimulgEIln het voorafgaande zagen
wij reeds, dat econon[li8che samen waking e.en kostenverlagcnflcffect

1   zie  b.v· J. E. Andriessen, De ontwikkeling van de moderne prUstheorie, Leiden,  1955,
en de daar aangehaalde litteratuur.
2   F. J.  de Jong, De werking van een volkshuishouding, decl II, Leiden,  1957,  blz.  432.

53



1   1
kan teweegbrengen. Van een bewuste keuze tussen bedrijfsoptimum

,  en rentabiliteitsoptimum is hierbij geen sprake: in het geval dat de 1v :, ondernemer geen of weinig zeggenschap heeft over de prijs, zullen
beide punten trouwens samenvalle 

r  /ndien de ondernemer wel invloed van betekenis kan uitoefenen
j op de prijsvorming, zou hij moeten streven naar het bereiken van
1| het rgliabiliteitspptimplo· Ofschoon voor de berekening van dit

punt;behalve pzoductiviteits:sn kostengeevee Ook gegevens nodig
zijn over de vral naar de productenl, en blijkens onderzoekingen
zelfs de grotere ondernemingen niet altijd beschikken over deze
gegevensu, wordt toch aangenomen, dat in de practijk de prijs-
vorming onbewust conform aan de daarvoor in de theorie bestaande
denkbeelden plaats vindt 

De vraag doet zich thans voor, in hoeverre bij ondernemers die
zeggenschap hebben over de prijs van hun producten, de neiging
zal bestaan tot economische samenwerking. Dat ondernemers voor
wie de prijs min ofmeer een datum is, zijn geinteresseerd bij samen-
werking is niet verwonderlijk. Hun belang brengt mede dat de
ruimte tussen het plafond, gevormd door de prijs, en het kostenpeil

f zo groot mogelijk is. Doch in het geval waarin de ondernemers zelf
5 de prijsvaststelling in de hand hebben, is dit belang op het eerste
  gezicht minder duidelijk.
'    Dat het niettemin aanwezig is, wordt duidelijk wanneer men be-
i denkt, dat de betrokken ondernemers niet naar believen met de
f

prijs kunnen manipuleren, zonder rekening te houden met de
potentiele concurrentie. Zij zullen in het algemeen de prijs zodanig
stellen, dat gevaren voor de toekomstige marktpositie zoveel moge-
lijk worden vermedend. Er is in dit geval dus evenzeer sprake van
een bovenste grens. Het verschil met de situatie waarbij de prijs eendatum vormt is slechts, dat dAAr de bovenste grens niet kan en hier
niet mag worden overschreden. Pogingen om, zo nodig met ver-

, eende krachten, het kostenpeil te drukken, hebben dan ook vanuit
het ondernemersbelang beschouwd, in het laatste geval evenzeer

, zin als in het eerste.

1 vgl· 0, Bakker, BedrUBhuishoudkunde, deel IV, Purmerend, 1949, in het bijzon-
der hoofdstuk II; en Andriessen,  t.a.p., blz. 212-213.
2  zie b.v. Andriessen, ta.p., blz.  165 e.v.; en J.  P. de Bodt, Laformation des prix,
Parijs, 1956, blz. 21 e.v.
8 vgl. Andriessen, blz. 234.
4 Andriessen, t.a.p., blz. 247.
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ICi(,aarenboven opent de samenwerking  nog een belangrijk ander 1

perspectief en wel de mogelijkheid tot het vervullen van taken, die
in de afzonderlijke ondernemingen onvoldoende kunnen worden be-

hartigd. In dit verband kan b.v. worden gedacht aan de reclame, |
de winkelinrichting, de boekhouding e.jDZo de kleinere ondememer j
er niet gemakkelijk toe over gaat, hiervoor de hulp in te roepen vant

gespecialiseerde adviesbureaus op dit gebied, kan de vervulling van
deze taken echter met vrucht worden toevertrouwd aan samen-
werkingsorganen. Deze laatste zullen op de bedoelde terreinen
immers gemakkelijker tot optimale verhoudingen komen dan de

afzonderlijke ondernerningen. Aldus biedt de samenwerking niet
slechts de mogelijkheid tot betere vervulling van bestaande functies,
doch ook tot het aanvatten van nieuwe taken, die in de individuele

onderneming in het geheel niet konden worden vervuld.
1 euit    Illaatschappelijk-economisch    gezichtspunt    bezien    is    de,

rationalisatie, die door middel van de samenwerking kan wordenp
verwezenlijkt, ongetwijfeld van

beteken t.
Overwegende dat de

ondernemingen die bij de samenwerking zijn betrokken voor een
groot deel werkzaam zijn in de z.g. tertiaire sector, en gelet op het
feit dat, zoals in hoofdstuk II werd toegelicht, het aandeelzan-de
tmigiEG=Sector in het nationaal product een gestadige stijging vcr-
toont    is-elks-R2ging  tot  verhoging  van  de  efliciency  in. de_ tertiaire
sector van belang. In het vervolg van deze studie zal dit aspect dan
ook meermalen ter sprake komen.

§ 3. DE OMSTANDIGHEDEN, DIE DE SAMENWERKING

BEGUNSTIGDEN

De samenwerking tussen de ondernemers als probleem staat in
nauwe relatie tot het vraagstuk der maatschappelijke ordening.

Het begrip 'maatschappelijke ordening' is door Kuin in zijn disser-

tatie gedefinieerd als 'het bewuste scheppen van geregelde ver-
houdingen tussen sociale organen'1. Zoals deze schrijver opmerkt 2'.

betekent elke ordening onderwerping aan bepaalde regels, be-
perking van de itidividuele vrijheid en een zich voegen naar anderen. I
Eerder in deze studie maakten wij reeds gewag van weerstanden

tegen samenwerking in het midden- en kleinbedrijf, die vooral
zouden voortkomen uit de vrees voor verlies van zelfstandigheid.
1 po Kuin, Ordening ab maatschappelijk verschiinset, Haarlem, 1938, blz. 27.
2 Kuin, t.a.p., blz. 48 e.v.
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Wn, die zijn beschouwingen plaatst in een meer algemeen kader,
vraagt eveneens de aandacht voor dergelijke beletselen, die naarzijn oordeel moeilijk weg te nemen zijn en zelfs na aanvankelijke
onderdrukking weer telkens kunnen opduiken. Behalveirijheids-
drang een verschijnsel dat qua inhoud met zelfstandigheidsdrangis te vergelijken, noemt kii,als voorbeelden van beletselen/heers-

I zucht en'Geltungsbedurfnis'  Hij meent, dat irrationele remI2n als
deze bij de moderne indiviaualistische mens zo sterk zijnl, dat in de
meeste gevallen de vrijwillige ordening slechts tot stand komt indien
op veelal catastrofale wijze is gebleken, dat het doel der betrokken
organen, respectievelijk de verrichting van functies, zonder deze
ordening niet meer behoorlijk wordt gediend.

Een soortgelijke opvatting treft men aan in een recente uiteen-
zetting van Lambers over het streven naar institutionalisering der

V.marktverhoudingenwe;Lambers is van oordeel, dat een zeer duidelijk

A zightbare verlieskansineer dan een verhoogde winstkans de geestenrUp of murw zal maken voor de samenwerkingsgedacht  Econo-
misch-rationele overwegingen zouden dus de doorslag geven, het-geen nog nader wordt toegelicht door verwijzing naar het ver-
schijnsel, dat zodra een begin is gemaakt met de 'institutionalise-
ring' van een markt, de voorwaarden voor een snelle ontwikkeling
van de samenwerking zijn vervuld. Voorkomen moet immers wor-
den, dat het voortbestaan der ondernerning wordt bedreigd alsgevolg van het feit dat zij buiten de samenwerking is blijven staand.

Anderzijds wijst Kuin er op, dat ook de irrationele factoren som-
tijds in de richting van ordening en samenwerking kunnen drijven,
waarbij hij als voorbeeld noemt het verlangen naar een geregeld
levensverband, dat sommige leiders van sociale organen op de duur
een ongeregelde toestand tussen hen en hun collega's of zelfs con-
currenten doet verwerpen. Ofschoon het a priori niet is uitgesloten,

Y         komen
van samenwerking in het midden- en kleinbedrijf, menen wij

dat irrationele factoren een rol hebben gespeeld bij het tot stand

toch, dat in deze bedrijfsvorm zakelijke overwegingen de doorslag
i .hebben gegeven en dat in de meerderheid der gevallen het tot stand

1   De vraag is gewettigd,  of hier met recht van 'irrationele' remmen kan worden
gesproken. Onzes inziens is dit alleen mogelijk, indien in dit verband onder

/ irrationeel' wordt verstaan 'niet-economisch-rationeel'.
*  5  H. W. Lambers, Over de institutionele markt, De Economist, november  1958.8 Lambers, t.a.p., blz. 769.

4 Lambers, t.a.p., blz. 770.
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komen van samenwerking in het midden- en kleinbedrijf moet wor-
den gezien als het resultaat van een overwinning der zakelijke over-
wegingen op de weerstanden in het irrationele vlak. Het strikte
bewijs voor deze bewering is niet te leveren, doch de hierna vol-
gende overwegingen versterken ons in deze mening.

Zo wordt in de Middenstandsnota 1954 uitvoerig ingegaan op de
omstandigheden, die in het midden- en kleinbedrijf tot samenwer-
king hebben geleidi. Uitgangspunt der beschouwingen vormt de
depressie der jaren dertig,  toen als gevolg van het feit,  dat  het  aan-
bod van goederen de vraag belangrijk overtrof, in een groot aantal
bedrijfstakken een toestand van desastreuze concurrentie ontstond.
Het prijspeil was, doordat het bedrijfsbeleid van vele ondernemers
slechts gericht was op instandhouding van de liquiditeitspositie, in
vele gevallen gedaald tot een niveau, waarbij de bedrijfsuitoefening
op de duur onmogelijk werd, terwijl een sanering van de betrokken
bedrijfstakken door het in groten getale wegvallen van zwakke on-
dernemingen niet tot stand kon komen, aangezien de plaats van de
verdwenen ondernemingen weldra weer werd ingenomen door
nieuwe, veelal evenmin levensvatbare ondernemingen, opgezet
door werknemers die als gevolg van de heersende depressie werkloos
waren geworden en hun geluk eens op andere wijze wilden be-
proeven. Hiertoe werden zij in de gelegenheid gesteld, doordat
financiele middelen, vooral in de vorm van leverancierscrediet,
meestal gemakkelijk te verkrijgen waren, hetgeen te verklaren is uit
de afzetmoeilijkheden, waarin ook vele leveranciers verkeerden.
Ook vrijgekomen productiemiddelen waren tegen afbraakprijzen
op ruime schaal verkrijgbaar. Het feit, dat deze nieuwe onderne-1
mers in vele gevallen ondeskundig waren en zich vaak op weinig 
verantwoorde wijze in de strijd wierpen, droeg nog verder bij tot een;
verscherping van de concurrentieverhoudingen. Overweging van ,
al deze verschijnselen deed bij de betrokken bedrijfsgenoten gelei-
delijk het inzicht groeien dat slechts samenwerking enige uitkomst I
kon bieden. Wij constateren dus hier een bevestiging van de boven
aangehaalde uitspraak van Kuin, dat in dc mceste gevallen de
vrijwillige ordening slechts tot stand komt uit het besef, dat men
zonder deze ordening niet uit de bestaande catastrofale situatie kant
geraken. Dit houdt   in, dat rationele overwegingen de overhand  
hebben gekregen op irrationele weerstanden.
1   Middenstandsnota  1954, t.a.p., blz. 10.
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Ook Luyckxl blijkt deze opvatting te steunen, wanneer hij als
oorzaak van samenwerking in een bepaalde sector van het midden-
en kleinbedrijf, en wel het ambacht, het gevaar van desastreuze
concurrentie noemt. F. de Vries heeft indertijd als belangrijkste
oorzaak van samenwerking genoemd de toenmaals optredende
divergentie tussen het streven naar optimale bedrijfsgrootte der
moderne grootbedrijven en het opnemingsvermogen van de markt,
terwijl de automatische rem, welke de prijsvorming aan een scheef-
getrokken productie zou dienen aan te leggen, bij de omstandig-
heden waaronder de moderne grootindustrie werkt, in belangrijke
mate in haar functie wordt belemmerd2. Om te komen tot een betere

aanpassing van het aanbod aan de vraag, ging men daarom over
tot concurrentiebeheersende maatregelen, waardoor het mogelijk
was, althans het nadelige effect van de overbezetting weg te nemen.

Ofschoon F. de Vries bij het formuleren van zijn uitspraak het
oog had op de grotere ondernemingen, geldt naar onze mening zijn
conclusie evenzeer voor het midden- en kleinbedrijf. Ook bij deze

, bedrijfsvorm  was ten tijde  van de eerste grote opbloei der samen-
werkingsgedachte sprake van een divergentie tussen optimale be-

 drijfsgrootte en opnemingsvermogen van de markt. Het verschil
  met de situatie in het grootbedrijf lag slechts in het kwantitatieve
vlak;   bij het midden- en kleinbedrijf zullen zowel het bedrijfs-
optimum als het opnemingsvermogen van de markt lager liggen dan
bij het grootbedrijf, doch evenzeer als bij het laatste zal ook bij het
midden- en kleinbedrijf een zekere mate van harmonie tussen be-
drijfsoptimum en opnemingsvei mogen   van de markt aanwezig
dienen te zijn. Nu bleek in de beschouwde periode het opnemings-
vermogen van de markt op tweeerlei wijze te worden aangetast, en
wel enerzijds door het teruglopen van de vraag en anderzijds door
«n gestadige toeneming van het aantal aanbieders. In een aantal
branches van het midden- en kleinbedrijf waren als gevolg van een
en ander de voorzieningsbronnen voor de afnemers zo talrijk ge-
worden, en de afzetmogelijkheden per onderneming zo gering, dat
het voor de afzonderlijke ondernemingen in vele gevallen moeilijk,
zo niet onmogelijk was, het bedrijfsoptimum te benaderen. Zoals
reeds eerder tot uitdrukking kwam, leidt een zodanige situatie er

1 A. W. Luyckx, Het ambacht in de huidige maatschappj, Proefschrift Tilburg,
1952, blz. 82.
2 aangehaald bij A. M. Lucas, Bed4ifshuishoudkunde, Delft, 1945, blz. 94.

58



toe, dat het klimaat ontstaat waarin de gedachte aan samenwerking
veld wint.

Het beeld dat hierboven werd geschetst van de omstandigheden,1
die samenwerking stimuleren, is met het voorafgaande echter nogl
niet compleet. Het staat tot dusverre voornamelijk in het teken van'
de vooroorlogse depressie en het behoeft dan ook

aanvulling in het  licht van de latere ontwikkeling.
Kuin's analyse van de voorwaarden waaronder samenwerking

ontstaat voldoet uitstekend om de eerste aanloop tot samenwerking
in het midden- en kleinbedrijf te helpen verklaren, doch het is de
vraag of zij voor het verklaren van de samenwerkingsverschijnselen
in de na-oorlogse periode nog wel volledig bruikbaar is. In dit
tijdval ,hebben immers, afgezien van de conjunctuurbeweging, een
aantq factoren, zowel van intgr.Be als van ealerne aard effecten
teweedgebracht, die zich o.a. ook openbaarden in de houding ten

  opzichte van de samenwerkingsgedachte4  Als belangrijke iDICrne. factos  moet lder worden genoemd   de'
1   werking  van de Vestigingswet Kleinbedrij f  193 Deze  wet  had  tot

j   doel de verheffing van het peil der ondernemers door het bevorderen
van een goede bedrijfsuitoefening. De middelen hiertoe werden J
gevonden in het stellen van eisen van vakbekwaamheid, handels-
kennis en credietwaardigheid aan ondernemers, die zich willen
vestigen. De wet kon alleen worden toegepast indien een repre-
sentatieve organisatie van ondernemers in een tak van detailhandel,
ambacht of kleine nijverheid hiertoe bij de Overheid een verzoek
indiende. Zij was een belangrijke stimulans voor het handels- en
vakonderwijs, aangezien de Overheid voor toepassing van de wet
o.a. de voorwaarde stelde, dat de aanvragende organisatie ervoor
zorgde, dat een voldoende aantal goede en goedkope opleidings-
mogelijkheden werden gecreeerd.

Ondanks de somtijds gehoorde critiek ten opzichte van het niveau
der eisen van handelskennis en vakbekwaamheid, staat het buiten
kijf, dat de Vestigingswet Kleinbedrijf

1937 ilie
inmiddels is ver-

vangen door de ' gigings yel Belrijyen. 19541 e:n belangrijke stap
is geweest in de richting van verbetering van het peil der onder-1
nemers in het midden- en kleinbedrijfi. Behalve dat aan onbekwa-
men de toegang tot bedrijfstakken, waarop de wet van toepassing

1 in de Middenstandsnota 1954 wordt deze uitspraak gestaafd met behulp van
enige kwantitatieve gegevens.
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was, werd versperd, heeft de grote vlucht die het onderwijs aan
aspirant-ondernemers sinds haar afkondiging heeft genomen, de
weg naar een meer rationele bedrijfsvoering helpen effenen. Wij
menen dan ook te mogen aannemen, at als gevolg van deze ont-
,wikkeling in de kringen der kleinere-bndernemers meer begrip is
gegroeid voor de noodzaak, de economische evolutie te volgen

 1    .......

izelfs indien dit zou gaan ten koste van een deel der zelfstandigheif 
Een soortgelijke invloed is naar onze mining uitgegaan van de

ontplooiing der werkzaamheden van het Economisch Instituut voor
de Middenstan  Dit instituut, in 1420 opgericht door samenwer-
king van de landelijke middenstandsbonden, de Kamers van Koop-
handel en Fabrieken, de Economische Hogescholen te Rotterdam
en Tilburg, de economische faculteit van de Gemeentelijke Uni-
versiteit te Amsterdam en de Overheid, verricht onderzoekingen
van sociale en economische aard in het belang van het midden- en
kleinbedrijf. Hoewel het instituut slechts met een beperkt aantal
ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in contact is geko-
men, hebbenFijn werkzaamheden - wij denken hier vooral aan de
beddjfsve*geRiking - naar onze mening belangrijk bijgedragen tot

* het kweken van meer begrip voor een rationele bedrijfsvoerin£1,
\ -r- Als factor van  terne_.aard kan allereerst worden genoemdlde.-\

6 i     ged'2ngen organisatie van het midden- en kleinbedrijf tijdens de
oorlogsjaren in de bedrofsH€hamen van de z.g. Organisatie-j,

/ WoltersongDe Overheid wendde zich in verschillende gevallen om
advies tot deze bedrijfslichamen, b.v. ten aanzien van de distributie
van grondstoffen en de vaststelling van prijzen. De verschillende
bedrijfsgroepen en vakgroepen konden de belangen hunner leden
bepleiten bij de bevoegde overheidsinstellingen en wisten daarmede

, in vele gevallen succes te boeken. De Middenstandsnota 1954 wijst
er op, dat de aldus gedwongen tezamen gebrachte ondernemers

5 dikwijls eerst hierdoor tot overleg en samenwerkingkwamen optrent
de bedrijfsvoering en andere gemeenschappelijke belangen.jNa de
bevrijding bleek de geneigdheid tot samenwerking en ovelleg in-
zake de bedrijfsvoering in zeer belangrijke mate te zijn toegenomen 
Men had oog gekregen voor de mogelijkheden welke hierdoor

  werden geopend.
rV Een andere factor van externe aard is de geiging tet SamenweIking4 lAin andere sectoren van het .be.*lifsleY(4 1 In het bijzonder verdient
/, 1 vgl. Middenstandsnota 1954, t.a.p., blz. 71.j
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hier de aandacht het verschijnsel van kartelvoLIBiBE.iB_dg industrie 
dat in vele gevallen leidde tot een sterke bemoeienis van de indus-
triele kartels met de gang van zaken op de afzetmarkt. Dit laatste

kwam tot uitdrukking door het treffen van maatregelen op het
terrein van de distributie, zoals het stellen van bepaalde voorwaar-
den of het voeren van een bepaalde prijspolitiek. De ondernemers
in het midden- en kleinbedrijf, die zich aldus op hun inkoopmarkt
zagen geconfronteerd met concentraties, kwamen er daardoor ge-

1 makkelijker toe, te trachten het verstoorde machtsevenwicht te

(  herstellen door middel van economische samenwerkingl.

     1      Ook  de ontwikkeling  van .de internationale economische- intti, ,
j gratie  kan  als een factor van externe aard worden aangemer 5

/ etr het zich laat aanzien, zal de marktverruiming, die verwacnt

kan worden als gevolg van de totstandkoming van de Europese

Economische Gemeenschap, ook de pogingen tot samenwerking in
het midden- en kleinbedrijf, in navolging van hetgeen het groot-
bedrijf reeds  op  dit  stuk  te zien geeft, verder stimuler€bAls wij  oils
hierover een indruk willen vormen, dienen wij in de eerste, plaats
in het oog te houden, dat de bedoelde marktverruiming voor de
diverse sectoren van het midden- en kleinbedrijf uiteenlopende
consequenties zal hebben, afhankelijk van de uitgebreidheid van de
inkoop- en verkoopmarkten der betrokken bedrijfstakken en van de
mogelijkheden van toegang tot deze markten. Zolang zij locaal ofl
regionaal zijn begrensd  en het aantal marktpartijen  niet op korte i

termijn een sterke uitbreiding kan ondergaan, zal de marktver- 
ruiming en de daaruit voortvloeiende verscherping van de concur-i
rentie in deze bedrijfstakken nauwelijks worden gevoeld.

Wat de inkoopmarkt betreft kan men in de meerderheid der

gevallen stellen, dai van een locale of regionale begrenzing in de
tegenwoordige omstandigheden nauwelijks meer sprake is. Grond-

stoffen, productiemiddelen, halffabrikaten en eindproductenworden
ook van buiten de plaats waar de onderneining is gevestigd en haar
onmiddellijke omgeving, gevraagd en aangeboden. De geleidelijke
opheffing van de binnentarieven tussen de zes landen der E.E.G.
zal deze mogelijkheden nog vergroten.

Met betrekking tot de v kgopmarkt is het van belang, of de f
afnemer van het product tevens de uiteindelijke verbruiker is. Is 1

1  vgl· MWdenstand en Mededinging, Rapport van de Bondscommissie Economische

Mededinging van de Christelijke Middenstandsbond, Zutfen, 1959, biz. 14-15.
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dit laatste het geval, dan kan men in het algemeen aannemen, dat
de verkoopmarkt locaal of regionaal begrensd  is; de consument
immers pleegt zijn aankopen in zijn naaste omgeving te verrichten.
De opheffing der douanegrenzen zal alleen betekenis hebben voor
de concurrentieverhoudingen op de markt voor gebruiksartikelen,voorzover zij een uitbreiding van het assortiment tot gevolg heeft.
Een uitzondering moet hier evenwel worden gemaakt voor op-komende nieuwe distributietechnieken, waarbij vooral de snelle
ontwikkeling van het Rgslorderbedrijf de aandacht verdient.
Eveneens is het denkbaar, dat het aantal aanbieders op de locaal of
regionaal begrensde markt vermeerdert door vestiging van buiten
af. Wij denken hier b.v. aan de mogelijkheid, dat buitenlandse groot-
winkelbedrijven hun arbeidsveld tot ons land zouden uitstrekken. In
hoeverre deze kans reeel is, is op dit ogenblik niet te zeggen, omdat
wij ons in dit stadium van de Europese economische integratie nog
geen afgerond oordeel kunnen vormen over de vraag, of vestigingin Nederland voor buitenlandse ondernemingen aantrekkelijker zal
worden. Wij volstaan met er op te wijzen, dat deze mogelijkheden
tot vestiging ook thans reeds bestaan.

De vraag of de verwezenlijking van de Europese economische
integratie aanleiding kan vormen tot het stimuleren van de samen-

  werking in
het midden- en kleinbedrijf, is aldus herleid tot de vraag,

ofverscherping van de concurrentie de samenwerking bevordert. In
het voorafgaande hebben wij reeds geconstateerd, dat deze relatie

,inderdaad bestaat. De vraag blijft echter, in hoeverre het E.E.G.-
verdrag perspectieven inhoudt voor samenwerking met behoud van
een zo groot mogelijk zelfstandigheid der betrokken ondernemingen.In het eerste lid van artikel 85 van dit verdrag wordt immers
bepaald, dat verboden zijn alle overeenkomsten tussen onderne-

imingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onder-
ling afgestemde feitelijke gedragingen, welke de handel tussen de
Lid-Staten ongunstig kunnen beinvloeden en er toe strekken of ten
gevolge hebben, dat de mededinging binnen de gemeenschappelijkemarkt wordt verhinderd, beperkt ofvervalst. In dit verband worden
o.a. de hierna volgende categorieen van handelingen verboden:

a  het rechtstreeks ofzijdelings bepalen van de  aan- en verkoop-priJzen  of van andere contractuele voorwaarden,
bl  het beperken of controleren van de productie, de afzet, de

technische ontwikkeling of de investeringen,
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cj     het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen.
Het  derde  lid van artikel 85 stelt echter vast,  dat de bepalingen,

van lid 1 van dit artikel buiten toepassing kunnen worden verklaard
voor die in dat lid genoemde handelingen, die bijdragen tot ver-

betering van de productie  of van de verdeling der producten,  of tot
verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits
een billijk aandeel in de daaruit vo°eloeiende

voordelen de ge-
bruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken on-
dernemingen beperkingen op te leggen welke voor het bereiken
van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, en zonder de mogelijk-
heid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten
de mededinging uit te schakelen.

Aangezien door de daartoe bevoegde organen van de Europese
Economische Gemeenschap nog zal moeten worden beslist, welke

handelingen in concreto buiten het verbod van het eerste lid van
artikel  85  van het verdrag vallen, is momenteel  niet te zeggen, 1

welke samenwerkingsvormen  van het midden- en kleinbedrijf een j
uitzonderingspositie zullen genieten. Wel is reeds van diverse zijden
de mening uitgesproken, dat bijvoorbeeld het belang van de inkoop--...-„.=..      -....

verenigingen in het kad r van de Europese-economische intregatie
belangrijk zal toenemen, alleen reeds door de grotere onoverzisill
t£liikhg.d v-an de inkooRHErkt voor de individuele ondernemer.1

Reeds op deze grond kunnen dergelijke samenwerkingsvormen een
reele economische functie vervullen en men zou dan ook verwach-

ten, dat hun activiteit in dit opzicht geheel in de lijn ligt van de
doelstellingen van de gemeenschappelijke markt door de mogelijk-
heden die zij openen tot het bereiken van een hogere productiviteit.

Zolang echter niet meer concrete gegevens voorhanden zijn over
de officiele interpretatie van artikel 85 van het E.E.G.-verdrag,
blijft elke beschouwing over de stimulans tot samenwerking in het
midden- en kleinbedrijf die van de Europese economische samen-

werking zou kunnen uitgaan, iets speculatiefs behouden. Theo-
retisch gezien lijkt, met het oog op de bepalingen van dit artikel,
ter bereiking van een sterkere concurrenticpositic fpfle van,
ondernemingen aantrekkelijker. Men kan dan immers alle voor-
delen van een veiliger marktpositie genieten, zonder het ge-
vaar te lopen met artikel 85 in conflict te komenl. Wij nemen hier-'

1  vgl. Concentratie van bedrdiven en Euromarkt, Publicatie van de Amsterdamse Bank

N.V., 1958.
\
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bij aan, dat deze fusie van ondernemingen niet de creatie van een
monopolie tot gevolg heeft, aangezien anders artikel 86 van het
E.E.G.-verdrag van toepassing zou zijn. Naar mag worden aan-
genomen, zal een fusie als laatstbedoelde in de practijk echter
nauwelijks voorkomen. In dit verband is het van belang er op te
wijzen, dat het doel van de samenwerking, gestimuleerd door deEuropese econOInische integratie, met kan liggen in een streven
naar marktbeheersing, aangezien de uit deze samenwerking te
voorschijn tredende grotere eenheden, zoals de zojuist geciteerde
publicatie van de Amsterdamsche Bank N.V. terecht vaststelt, op
de grote Europese markt niet meer zijn dan 66n van de vele markt-
partijen, die met elkaar de strijd aanbindenl. Deze constatering
lijkt ons van belang als basis voor een meer algemene beschouwingover de doeleinden der samenwerking in de toekomst. Markt-
beheersing als doel van samenwerking zal in het vervolg alleen
dan zin hebben, als het gaat om afspraken van locaal of regionaal
belang. Zodra de samenwerking boven de locale of regionale sfeer

uitgaat, zal men immers enerzijds stoten op het feit, dat het
practisch onmogelijk is om in een ruime markt als de Europese eendominerende positie te verwerven, terwijl men anderzijds de kans
loopt, in conflict te komen met het E.E.G.-verdrag zodra de samen-
werking het gevaar inhoudt, dat de handel tussen de Lid-Staten op
nadelige wijze wordt beinvloed.

Een en ander houdt de merkwaardige consequentie in dat, af-
gezien van het eventueel ingrijpen van de nationale Overheid,
juist voor het midden- en kleinbedrijf met zijn afspraken van locaal
of regionaal belang het streven naar marktbeheersing door middel
van samenwerking betere perspectieven zou kunnen bieden dan
voor het grootbedrijf.

§ 4. DE VORMEN DER SAMENWERKING
a. Inkiding
Nadat wij in de voorafgaande paragrafen de doeleinden van
samenwerking hebben genoemd en de omstandigheden hebben be-
sproken, die de neiging tot samenwerking beinvloeden, zullen wij
thans onze aandacht richten op de vormen, waarin de samenwer-
king zich voordoet.

Hierbij kunnen wij zowel empirisch als deductief te  werk  gaan:
1 Concentratie van bedr(ium m Euromark4 t.a.p., biz. 13.
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empirisch, indien wij een analyse geven van de samenwerkings-
vormen zoals   deze   in de practijk bestaan; deductief, indien  wij
uitgaan van de definitie van samenwerking, gegeven in de inleiding
tot dit hoofdstuk, en vandaar uit de verschillende combinatie-
mogelijkheden opbouwen waarin functies kunnen worden overgedra-
gen. Deze laatste methode is gevolgd in het rapport van de Com-
missie Concentratievormen van de Nederlandse Katholieke Mid-
standsbondl. Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen tijde-
lijke en duurzame vormen van samenwerking en tussen horizon-
tale concentratie - samenwerking van ondernemingen, die een
zelfde functie in de bedrijfskolom vervullen - en verticale concen-
tratie, d.i. samenwerking met voorafgaande of volgende stadia in
het productieproces.

Wij geven er de voorkeur aan, in het navolgende uit te gaan van
de samenwerkingsvormen in het midden- en kleinbedrijf, zoals deze
in de practijk worden aangetroffen. Onze beschouwingen hebben 1
niet de pretentie van volledigheid, gezien de talrijke vormen van
samenwerking die bestaan en het aantal gevallen waarbij de samen-
werking niet naar buiten blijkt en slechts aan de direct daarbij be--I
trokkenen bekend is. Vanuit ons gezichtspunt zijn dan globaal de
volgende samenwerkingsvormen te onderscheiden:

a.  de inkoopcombinaties .
b.   het vrijwillig filiaalbedrijf en soortgelijke organisaties
c.   de kartelvormen in hun diverse varianten
d.  de fusies
e. enige andere samenwerkingsvormen.
In  de hierboven gegeven opsomming  zijn de inkoopcombinaties

en de vrijwillige filiaalbedrijven afzonderlijk vermeld. Deze beide
vormen van samenwerking verdienen ook een aparte behandeling,
doch zoals hierna in de paragraaf over het vrijwillig filiaalbedrijf
zal blijken, is gezien de punten van overeenkomst tussen beide vor-
men het trekken van een vergelijking in bepaalde opzichten interes-
sant. De verwantschap tussen inkoopcombinatie en vrijwillig
filiaalbedrijf komt ook tot uitdrukking in de daarvoor in de Ver-
enigde Staten gebezigde benamingen:  voor de inkoopcombinaties
wordt aldaar wel de term 'retailer-owned wholesalers' gebruikt,
terwijl de vrijwillige filiaalbedrijven aanvankelijk werden aangeduid
1 Rapport van de Commissie Concentratievormm, Nederlandse Katholieke Midden-
standsbond, 's-Gravenhage,  z.j.   (1954).
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als 'wholesaler-sponsored voluntary chains', later meer en meer als
*voluntary groups' 1.

b.    De  inkoopcombinaties
Als inkoopcombinatie worden hier beschouwd organisaties, op-
gericht op initiatief van een aantal zelfstandige ondernemers in  een
zelfde schakel van het productieproces met het doel de inkoop-
functie van deze ondernemers geheel of gedeeltelijk over te nemen.
Als bijkomstig verschijnsel kan men constateren, dat in sommige
gevallen integratie van voorafgaande geledingen in het productie-
proces wordt nagestreefd.

De inkoopcombinatie vindt als regel haar oorsprong in een onder-
linge afspraak tussen enige ondernemers, die zich gezamenlijk
wenden tot een of meer van hun leveranciers met de bedoeling,
onder bepaalde voorwaarden korting te bedingen op hun aankopen.
Bedoelde voorwaarden zullen meestal inhouden, dat de bestellingen
een zekere omvang zullen hebben en dat de goederen binnen een
bepaalde termijn worden betaald. Loopt deze samenwerking goed,
dan zullen weldra andere branchegenoten de wens te kennen geven
zich bij de afspraak aan te sluiten. Na verloop van tijd kan het aan-
tal  deelnemers zo groot worden,  dat het wenselijk  is:

a.  de verhoudingen tussen de deelnemers onderling en tussen de
deelnemers en de leveranciers schriftelijk vast te leggen in de vorm
van een overeenkomst;

b. deelnemers te weren die door het niet nakomen van deze
overeenkomst de belangen van de combinatie schade kunnen be-
rokkenen;

c.   deelnemers te weren, van wie op grond van de zwakke econo-
mische positie van hun onderneming kan worden verwacht, dat zij
de bepalingen van de overeenkomst niet zullen kunnen na-
komen;

d.  te overwegen, of het rationeel is de verzameling der orders
van de leden en de financiele transacties op te dragen aan een af-
zonderlijk orgaan, dat namens de leden optreedt;

e.     na te gaan,  of het mogelijk is dit centrale orgaan uit te rusten
met een eigen magazijn en eigen voorraden;

f de mogelijkheid te onderzoeken van uitschakeling van de
1 vgl. Robert Nieschlag, Strukturwandlungen im Grosshandet, Heft 42 der Schrif-
tenreille des Deutschen Industrie- und Handelstages, z.p; z.j. (1956),blz. 51.
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leveranciers aan het centrale orgaan door integratie van vooraf-
gaande geledingen in de productiekolom.

In het bovenstaande is zeer schematisch het groeiproces van de
inkoopcombinatie weergegeven. Dit schema behoeft nadere aan-
vulling en verklaring. Hiermede zullen wij ons thans bezig houden.
Wij gaan daarbij weer uit van de combinatie in haar beginperiode,
waarin zij van de deelnemers nog alleen de inkoopfunctie heeft
overgenomen. Weldra echter komt zij tot de bevinding, dat de
verschillende functies in de onderneming weliswaar logisch kunnen
worden onderscheiden, doch dat in de werkelijkheid de onder-
neming 66n levend geheel vormt en dat de verschillende functies
elkaar wederzijds beinvloeden. Het is mogelijk, de vervulling van de
inkoopfunctie uit het ondernemingscomplex te lichten en ervoor te
zorgen dat deze functie economisch-rationeel wordt verricht, doch
indien de vervulling van de overige functies - wij denken hier in het
bijzonder aan de verkoop- en de financieringsfunctie - beneden de
maat blijft, zal het uiteindelijke resultaat van de onderneming on-
gunstig blijven en zal dit ongunstig resultaat weer zijn weerslag
hebben op de inkoopfunctie. Het is inderdaad van belang, dat
onder zo gunstig mogelijke voorwaarden kan worden ingekocht. De
ingekochte goederen echter moeten via de onderneming hun weg
vinden naar de afzetmarkt om daar, eveneens op zo voordelig
mogelijke condities, te worden verkocht.

Ondernemingen, die goederen via de combinatie inkopen, zullen
daarom, wat hun interne organisatie betreft, aan bepaalde eisen
moeten voldoen. Zij zullen allereerst in staat moeten zijn zodanige
hoeveelheden ineens te bestellen, dat na bundeling van de orders der
gezamenlijke leden een zodanig kwantum kan worden ingekocht,
dat hierbij de voordelige condities van inkoop in het groot kunnen
worden bedongen. Ook uit een kostenoogpunt zijn zeer kleine orders
der leden voor de combinatie niet aantrekkelijk, indien de distributie
vanuit een centraal punt geschiedt. Vervolgens zullen de onder-
nemers de bestelde goederen op het daarvoor vastgestelde tijdstip
moeten kunnen betalen. Ingeval dit door liquiditeitsmoeilijkheden
bezwaren oplevert, is het denkbaar dat het centrale orgaan van de
combinatie, indien het daartoe de middelen bezit, leveranciers-
crediet verleent. De bereidheid hiertoe zal echter in sterke mate
alhankelijk zijn van de solvabiliteit der betrokken onderneming.
Tenslotte moet enige zekerheid bestaan, dat de deelnemende onder-
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nemingen de goederen afzetten tegen economisch verantwoorde
prijzen en ze niet benutten voor het bedrijven van desastreuze con-
currentie waardoor aan branchegenoten schade wordt toegebracht.
Er zal dus enig inzicht bij de ondernemers aanwezig moeten zijn in
de   eisen van kostprijsberekening en rentabiliteit; in sommige   ge-
vallen zal de leiding der combinatie voorts overgaan tot het vast-
stellen van verkoopprijzen en het invoeren van eigen merken.

In het voorafgaande zijn wij reeds enigermate op de ontwikkeling
der inkoopcombinatie vooruitgelopen, waar wij het bestaan aan-
namen van een centraal orgaan. Zodra de combinatie haar ledental
ziet toenemen, zal weldra het tijdstip zijn aangebroken waarop de
wenselijkheid zich voordoet, de verzameling en distributie van de
orders der leden te leiden via een aparte instelling. Tweeerlei voor-
deel wordt hierdoor verkregen. In de eerste plaats kan men hier-
door komen tot een bundeling van orders, die dan als 66n regel aan
de leverancier(s) kunnert worden doorgegeven. Deze laatsten
leveren dan niet meer aan elk der leden afzonderlijk, doch in 66n
partij aan het adres van het centraal orgaan, dat zorg draagt voor
de distributie. De inkoopcombinatie bereikt hierdoor een verster-
king van haar positie: zolang de leveranciers rechtstreeks in kleine
partijen aan de leden leverden, was het belang van de leveranciers
bij de afspraak met de combinatie betrekkelijk gering, daar het
berustte op de moeilijk controleerbare conventie, uitsluitend bij
deze leveranciers te kopen. De opzet van de combinatie was dus
innerlijk vrij zwak. Zodra echter de leveranciers grote partijen aan
66n enkel adres kunnen leveren, worden de perspectieven ook voor
hen aantrekkelijker. Zij kunnen dan proberen althans een deel van
de besparing aan transportkosten, verpakkingskosten e.d. naar zich
toe te halen. In de tweede plaats verkrijgt de combinatie door de
oprichting van een centraal orgaan een zeker overzicht over het
doen en laten van haar leden, in het bijzonder over de relatie van
haar leden tot de leveranciers en het nakomen van de overeenge-
komen voorwaarden.

Een volgend stadium wordt bereikt zodra het centraal orgaan de
beschikking krijgt over een eigen magazijn en een voorraadvormen-
de functie op zich neemt. Een behoorlijke financiele basis zal nu,
door het toegenomen risico, onontbeerlijk zijn. De leden zullen
hierin moeten voorzien, eventueel door een eenmalige storting -
voor nieuwe leden in de vorm van een entreegeld - indien de jaar-
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lijkse contributie daartoe niet toereikend is. Het belangrijkste voor-

deel dat met het aanhouden van een eigen voorraad door het cen-

traal orgaan wordt verkregen, is de overbrugging van tijd. Het
centraal orgaan kan dan zijn bestellingen plaatsen wanneer het de

gelegenheid daartoe het meest geschikt acht, onafhankelijk van de

onmiddellijke behoefte van de leden. Voorwaarde voor een rationele1

gang van zaken is hier echter de kennis van deze behoeften. Voortsl

zullen voor opneming in de voorraad in het algemeen slechts die

artikelen in aanmerking komen, waaraan een geregelde behoefte

bestaat;  het in voorraad nemen van goederen  die snel verouderen,
als b.v. mode-artikelen, zal wegens het daaraan verbonden specu-

latieve element met de nodige voorzichtigheid geschieden.
Voor ons doel is het niet noodzakelijk, dieper op de problemen

verbonden  aan de voorraadvorming  in  te  gaan. Het belangrijkste

punt is, dat met het overnemen van de voorraadhoudende functie

de eerste stap is gezet op de weg naar integratie van voorafgaande
stadia in de productiekolom, die haar grenzen vindt in de financiele

mogelijkheden van de combinatie. Een overzicht van de functies,
die een behoorlijk ontwikkelde inkoopcombinatie kan verrichten,
is te vinden op bladzijde 70.

In het midden- en kleinbedrijf behoort de inkoopcombinatie tot
de oudste vormen van samenwerking. Reeds betrekkelijk kort na de

eeuwwisseling waren in een aantal branches met meer of minder

succes inkoopverenigingen werkzaam, die veelal nauw waren ge-
lieerd aan stands- en vakorganisaties. Zo werd in 1903. onder

auspicien van de vakorganisaties in het Bisdom 's-Hertogenbosch
een Diocesane Co6peratieve Inkoopvereniging opgericht, die voor

eigen rekening een groothandelsonderneming dreef Ook de klom-

penmakers, de manufacturiers en de molenaars kenden omstreeks

deze tijd reeds inkoopverenigingenl. Op landelijk niveau was in de

jaren rond de eerste wereldoorlog de Hanze-Inkoopvereniging voor

Bakkers en Kruideniers te Rotterdam een bekende instelling, die
nauwe betrekkingen onderhield met de Nederlandsche Roomsch-

Katholickc Middenstandsbond en de diocesane bonden, en die
talrijke plaatselijke onderafdelingen bezat. Eveneens op landelijk

niveau bestonden in Katholieke kring inkoopcoBperaties voor
metselaars, schilders, smeden en timmerliedenz.

1   Em  halve eaw  zegtandige  middenstand in het Bisdom's-Hertogmbosch, t.a.p., blz. 95.

2 Idem, blz. 97.
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Het zwakke punt in de opzet van een aantal inkoopcombinaties
in deze aanloopperiode was gelegen in de organisatie. Het feit, dat
vele van deze instellingen zaken moesten doen voor eigen rekening
en risico, zonder garanties en niet gedekt door orders van de leden,
leidde bij een teruggang van de conjunctuur in een aantal gevallen

tot een financiele debacle. Anderzijds kon men constateren, dat -
althans in de levensmiddelenbranche - juist in een crisisperiode de

inkoopverenigingen van detaillisten een krachtiger positie wisten te

verwerven. Dit past geheel in de opvatting van Kuin, die wij hier-
boven hebben besproken. Zo wijst Alers er op, dat in de periode
1926-1928 in totaal slechts 5 winkeliersinkoopverenigingen werden

opgericht, tegen niet minder dan 45 in de periode 1930-19321.

Wat de huidige omvang van het instituut der inkoopcombinaties
betreft, zijn gegevens nog betrekkelijk schaars. Ook in de Neder-

landse vaklitteratuur wordt aan de inkoopvereniging nog weinig
aandacht besteed, dit in tegenstelling tot de situatie in andere West-

Europese landen, zoals West-Duitsland en Zwitserland, waar in de
laatste jaren tal van publicaties op behoorlijk niveau over dit onder-

werp zijn verschenen. Ongetwijfeld hangt dit verschijnsel samen

met de grotere economische betekenis, die de inkoopco6pera-
ties aldaar bezitten. Zo is bijvoorbeeld voor West-Duitsland de
totale omzet   over   1956   der 1592 combinaties berekend   op   8.038

miljoen D.M., ofwel per combinatie gemiddeld ongeveer 5 miljoen
D.M.2. Weliswaar worden ook in ons land inkoopverenigingen aan-

getrofTen met miljoenenomzetten - zo bereikte de CoBperatieve
Inkoopvereniging 'Door Eendracht Sterk' U.A. te 's-Gravenhage

blijkens haar jaarverslag in het boekjaar 1958-1959 een omzet van

ruim f 1 5 miljoen  - doch dergelijke omzetcijfers behoren  hier   te

lande tot de uitzonderingen.
Voor een zeer globaal overzicht van de inkoopcombinaties in ons

land kan men te rade gaan bij de brochure *Inkoopcombinaties van

middenstanders', verzorgd door het Economisch Instituut voor de

Middenstand,  van welk geschrift in  1956  een vij fde druk verscheen.

IIel is jammer, dat deze brochure niet meer bevat dan een opgave

van de namen en adressen der inkoopverenigingen in verschillende

branches, alsmede in een aantal gevallen een aanduiding omtrent de

1  J'  Alers,  Het vrOwittig filiaalbedrijL dissertatie Rotterdam,  1953,  biz.  115.
5 E. H. Diederichs - B. Menzel, Die Grosshandeis- und sonstigen Fachgenossen-

schti en des gewerblichen Mitteistandes, Wiesbaden, z.j. (1957), blz. 38.
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rechtsvorm. Naar gegevens over de economische betekenis der
combinaties, die b.v. zou kunnen blijken uit het aantal leden en de
omzet, zal men tevergeefs zoeken. Uit de brochure blijkt, dat in1956 in een aantal onderzochte branches de volgende aantallen
inkoopcombinaties bestonden:

I aardappelen-, groenten- en fruithandel                        24  bakkerijbedrijf                              26
behangersbedrijf                                                        2
beroepsvervoer                                              1brandstoffenhandel                                                                      4
drogisterijbedrijf                                                           4
horlogemakersbedrijfen handel in uurwerken, goud en zilver      1
hotel-,caft- en restaurantbedrijf                                    2handel in huishoudelijke artikelen                                     8
ijzerhandel                                           7kantoorartikelenhandel                                                                 1
kantoorboekhandel                                                                       5

I kruideniersbedrijf 681
loodgietersbedrijf                                                           1maalderijbedrijf                                                            5

I melk- en zuivelhandel                                                23
meubelhandel en woninginrichtingsbedrijf                          3
parfumerieenhandel                                                       2schildersbedrijf                                                          2schoenhandel en schoenmakersbedrij f                                                                   12sigaren- en sigarettenhandel                                             4

1 slagersbedrijf                                                       33handel in speelgoederen en sportartikelen                              3
4
textielhandel 242

Enig houvast met betrekking tot het lidmaatschap van inkoop-
combinaties bieden de resultaten van de door het Economisch
Instituut voor de Middenstand in 1953 in de sectoren ambacht en

1 waarvan 53 aangesloten bij z.g. topcombinaties, t.w. 21 bij de CentraleCooperatieve Groothandelsvereniging in koloniale waren 'Enkabe' U.A. teRotterdam, 28 bij de Cobperatieve Bond van Kruideniersinkoopverenigingen'Nederlands Sperwerverbond' G.A. te Utrecht en 4 bij de Coaperatieve Ver-eniging Unie van Inkooporganisaties in het Kruideniersbedrijf 'UNIKA' U.A.te Rotterdam.
2   waarvan    15    aangesloten    bij    een    topcombinatie,    t.w. de Vereniging    vanTextielinkoopcombinaties te Amsterdam.
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7 detailhandel ondernomen z.g. '6000-enqlzeti; het bezwaar  is  hier
-a

*  evenwel  dat deze gegevens momenteel reeds van zeven jaar  her
dateren, zodat het niet zeker is of zij op dit ogenblik een geheel
juist beeld van de situatie verschaffen. Zoals hieronder nog zal
blijken, is voor enkele branches een vergelijking met meer recente

gegevens mogelijk. De in 1953 verzamelde gegevens omtrent het
lidmaatschap van inkooporganisaties naar branche zijn weergege-
ven in de hieronder vermelde tabel.

Tabel 3 Lidmaatschap inkooporganisatie naar branchei

AMBACHT

Geenqueteerde waarvan lid
ondernemingen inkooporganisatieBranche

aantal % aantal          %

Bakkerij 378 100       44        12

Slagerij 208 100        11         5

Smederij 154 100         3          2

Rijwielkleinbedrijf 168 100                 1                  1

Electrotechn. installatiebedrijf           76              100                 1                  1
Loodgietersbedrijf                       91           100            3             3
Schoenherstellersbedrijf 177 100 32
Schildersbedrijf 237 100                2                  1

Timmer-metselbedrijf 425 100         2          0

Woninginrichting 124 100        11         9

Kappersbedrijf 248 100                -                 -

Kleermakerij 155 100         6         4

Overige ambachten 570 100         9          2

DETAILHANDEL

Kruideniersbedrijf 507 100        66         13

Melk-zuivelhandel 272 100       30        11

Handel in groenten en fruit 355 100        23          6

Handel in tabaksartikelen 202 100        18          9

Brandstoffenhandel 131 100         4         3

Textielhandei 300 100        52         17
' Handel in drogisterijartikelen         70           100           15            21

Overige detailhandel 830 100        22          3

1 Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door het Economisch Instituut voor
de Middenstand te 's-Gravenhage.
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Enige gegevens over de ontwikkeling van het instituut der in-
koopcombinaties levert  ook de Middenstandsnota 1959. Aldaar  is
o.a.  vermeld dat in het drogisterijbedrij f in  1952  de in deze branche
bestaande inkooporganisaties 657 leden telden, tegen 1033 omstreeks
1 januari 1959, waarbij in het beschouwde tijdvak de omzet per
lid met ruim 55% steeg. Het aantal detailhandelaren in textiel,
dat bij een inkoopcombinatie is aangesloten steeg in dezelfde periode
met circa 20% en zou thans ongeveer 3000 bedragen, tezamen be-
schikkend over 20% van het aantal verkooppunten in de gevestigde
textieldetailhandel. Ongeveer 25% van de landelijke textielomzet
zou in handen zijn van de leden der landelijke federatie van textiel-
inkoopcombinaties, waarbij 18 van de 25 inkoopcombinaties zijn
aangesloten. Het aantal bij een commerciele organisatie aangesloten
kruideniersbedrijven zou momenteel ruim 17.000 bedragen, ofwel
ruim 75% van de verkooppunten in deze branche die tot het mid-
den- en kleinbedrijf zijn te rekeneni. Hiervan komen ongeveer
14.450 verkooppunten voor rekening van het vrijwillig filiaalbedrijf
en ongeveer 2800 voor rekening van de inkoopcombinaties2.

Bij beschouwing van de hierboven vermelde gegevens valt het op,
dat de inkoopcombinaties vooral in de levensmiddelensector, in het
drogisterijbedrijf en in de textielbranche tot bloei zijn gekomen.
Dit verschijnsel kan niet uitsluitend worden verklaard aan de hand
van het feit, dat het aantal ondernemingen in deze branches hoog
is in verhouding tot het aantal ondernemingen in andere branches.
Ook de verhoudingen in de bedrijfstak als geheel hebben hier een
rol gespeeld. Ten aanzien van het bakkerijbedrijf, het kruideniers-
bedrijf, het slagerijbedrijf en de textielhandel kan in dit verband
worden opgemerkt, dat in deze branches het midden- en kleinbedrijf
reeds lange tijd rekening moet houden met de concurrentie van het
grootwinkelbedrijf en de verbruikscoBperaties, van welke situatie
een stimulans tot samenwerking zal zijn uitgegaan. Voorts staat het
vast, dat niet iedere branche zich tot het oprichten van een inkoop-
combinatie even goed leent. In de Economische Publicatie No. 15
van de Nederlandse Middenstandsbank N.V. worden als prealabele
voorwaarden voor de kans op succes van een inkoopcombinatie
genoemd:
1. een grote variatie in het aantal door de deelnemers gevoerde
1 Middenstandm ola 1959, blz. 7 en 8.
2 vgl. De zegstandige melk- en Luivelhandelaar, 27 okt.  1959.
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artikelen. De redenering is, dat indien deze voorwaarde is vervuld, 1
als regel ook de positie van de grossiers sterk zal zijn. Is dit laatste '
niet het geval, en komt in de betrokken branche in hoofdzaak
rechtstreekse levering voor van fabrikant aan detaillist of uiteinde-
lijke verwerker, dan heeft een inkoopcombinatie, die de grossiers-
functie immers wil overnemen, weinig mogelijkheden van bestaan.
Uitschakeling van de groothandel door de fabrikant zou des te
gereder plaats hebben wanneer de groothandel slechts weinig
artikelen voert, doch veel moeilijker zijn indien het assortiment van
de grossier ruim is en hij dus door vele producenten tegelijkertijd
zou moeten worden uitgeschakeld. Dit laatste punt lijkt ons het
belangrijkste, waarbij de variatie in het assortiment van de groot-
handel of van de detaillist niet moet worden opgevat in de zin als
zou het vele verschillende artikelengroepen moeten omvatten. Uit
de practijk zijn immers gevallen bekend, met name in de textiel-
handel, van inkoopcombinaties, gevormd door speciaalzaken.
2.  de aanwezigheid van een aantal ondernemers, die zich bewust
zijn van de voordelen van de samenwerking en bereid zijn, daarvoor
enige offers te brengeni.  Dit  is  dus een kwestie van mentaliteit;  na
hetgeen wij in het voorafgaande hierover hebben opgemerkt, menen
wij dat het niet nodig is, te dezer plaatse hierop verder in te gaan.
Aan deze prealabele voorwaarden zouden wij nog willen toevoegen
dat de levensvatbaarheid van een inkoopcombinatie mede afhangt
van de mate van marktordening die in de betrokken bedrijfstak
reeds bestaat. Indien bijvoorbeeld door middel van bedrijfsrege-
lingen reeds een bepaald systeem ingang heeft gevonden voor het
verkeer tussen de verschillende geledingen van de bedrijfskolom,
zal het niet eenvoudig zijn, dit systeem te doorbreken.

Het hier geciteerde geschrift somt nog enkele andere condities op
voor de levensvatbaarheid van een inkoopcombinatie, die een be-
vestiging inhouden van hetgeen wij reeds in deze paragraaf hebben
gezegd. Nodig acht men:

1.    een behoorlijk aantal deelnemers;
2.   een duidelijke regeling van de financiele aansprakelijkheid der

deelnemers, alsmede een niet te geringe contributie en een niet te
laag  inleggeld;

3.    de aanwezigheitl van een eigen magazijn met eigen voorraden;
1 Economische Pubti6aties, Nummer 15, Nederlandse Middenstandsbank N.V.,
1947, blz. 25 en 26.
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4.    een theoretisch ofpractisch geschoold leider onder toezicht van
een commissie uit de deelnemersi.

Wat de rechtsvorm betreft, welke de inkoopcombinaties plegen
te kiezen, valt een grote verscheidenheid te constateren. Men treft
zowel aan verenigingen  met of zonder rechtspersoonlijkheid  als
naamloze vennootschappen, stichtingen en co6peraties. De rechts-

1 vorm van de coaperatieve vereniging blijkt, indien men afgaat op de
hierboven vermelde publicatie van het Economisch Instituut voor
de Middenstand, vaker voor te komen dan alle andere rechts-
vormen tezamen. Van de aldaar vermelde 272 inkoopcombinaties
hebben niet minder  dan   180 de co6peratieve verenigingsvorm  ge-
kozen. Dit lijkt een voor de hand liggend verschijnsel, aangezien
deze rechtsvorm het meest van alle geschikt lijkt om juridisch ge-
stalte te geven aan het economisch streven dat met de inkoopcom-
binatie wordt beoogd. De co8peratie op zich wordt immers niet
gekenmerkt  door een zelfstandig streven naar winst; haar doelein-
den reiken niet verder dan het bevorderen van de belangen harer
leden. Toch bevredigt deze verklaring niet geheel. Paulick wijst er
op, dat het bij de inkoopcombinaties in de eerste plaats gaat om een
economische activiteit, gebaseerd op een bepaalde geestelijke in-
stelling: 'So haften auch heute  noch der Genossenschaft wesentlich
ethische Zuge    an... v. De rechtsvorm waarin deze speciale
economische activiteit is belichaamd, doet naar de opvatting van
deze schrijver eigenlijk  niet  zo  veel  ter zake: zelfs ondernemingen
in de rechtsvorm der naamloze vennootschap kunnen, wanneer zij
afstand doen van het zelfstandig winststreven, bruikbaar zijn voor
het vervullen van co6peratieve functies, zoals anderzijds gevallen
denkbaar zijn, waarin co8peratieve verenigingen bij de verrichting
van hun werkzaamheden streven naar het behalen van winst en
ondanks hun rechtsvorm niet van ondernemingen met een winst-
oogmerk zijn te onderscheiden. Paulick's conclusie is dan ook, dat
de rechtsvorm geen uitsluitsel geeft ten aanzien van de vraag, welke
activiteiten vanuit economisch of sociologisch gezichtspunt als
co6peratief moeten worden beschouwd. Liefmann blijkt een soort-
gelijke opvatting te huldigen3.
1 Economische publicaties, Nummer   15,  t.a.p.,  blz.  6.
2 aangehaald bij Robert Nieschlag, Strukturwandlungen im Grosshandet, t.a.p;
blz. 16.
3 Vgl. Franz Bieling, Das Ferhdttnis von Kartellen und Genossenschaften, Marburg/
Lahn, 1953, biz. 28.
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Zonder ons verder in een juridische discussie te begeven, zouden

wij willen opmerken, dat naar onze mening de zojuist weergegeven

opvatting steun vindt in de practijk, indien men zich bezint op de

ontwikkelingsmogelijkheden der inkoopcombinaties. Onafhankelijk
van de rechtsvorm waarin zij zijn opgezet, zijn zij oorspronkelijk

slechts een middel geweest tot bevordering van de economische

belangen der leden. De leiding der combinatie streefde uiteraard

naar het behalen van een zo gunstig mogelijk economisch resultaat,

een zo goed mogelijke bedrijfsvoering door de deelnemers en een zo

voordelig mogelijke marktpositie, doch zij was in heel haar doen en
laten een instrument in de handen der gezamenlijke deelnemers. Er

is, zoals hiervoor reeds werd betoogd, echter een ontwikkeling
merkbaar - althans bij de grotere inkoopcombinaties - in de rich-

ting van een grotere zelfstandigheid der leiding en een vermindering
van de invloed der individuele deelnemers. De combinatie krijgt
een eigen, zelfstandig leven.

In dit verband merkt Scheitereri op, dat een inkoopcombinatie

slechts dan een hoge graad van efficiency kan bereiken, indien zij
een straffe organisatie kent, waaraan de leden zich onderwerpen.

Hoe beter de combinatie haar ondernemingen kent, hoe effectiever

haar bemoeiingen kunnen zijn bij eventuele moeilijkheden. De

inkoopcombinaties hebben hun oorspronkelijke functie van be-

middelingsorgaan bij de inkoop uitgebreid tot die van een veelzijdig

georienteerd bedrijfseconomisch adviesbureau, aldus deze schrijver.

Ook andere auteurs signaleren eenzelfde tendens2.

Het valt niet te loochenen, dat het de efficiency der inkoopcom-

binaties ten goede komt, indien zij reeds in een vroeg stadium van

haar bestaan een zekere selectie toepassen bij het toelaten van nieu-

we leden, geheel afgezien van de vraag of een maximaal aantal

leden per rayon moet worden vastgesteld. Zwakke ondernemingen

zal het vaak moeilijk vallen, tijdig aan financiele verplichtingen te

voldoen; voorts  is de deelneming van kleine ondernemingen  vaak

niet aantrekkelijk vanwege de relatief geringe omvang der bestel-

lingen. '1'eneinde zoveel Inogelijk voor verrassingen te worden gevrij-

waard, zal de leiding der combinatie enig inzicht willen hebben in de

economische situatie der aangesloten ondernemingen; eventueel zal

1 aangehaald bij Nieschlag, t.a.p., blz. 27.
2 V 1. Nieschlag, t.a.p.
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zij optreden als adviseur bij moeilijkheden in het bedrijfseconomischevlak en leiding geven bij collectieve reclame.
De inkoopcombinaties nemen dus op de duur niet alleen de in-

koopfunctie over, doch gaan hun werkzaamheden ook uitstrekken
tot andere aspecten van de bedrijfsvoering der leden, hetgeen debinding tussen de aangeslotenen en de leiding der combinatieversterkt. Met deze ontwikkelingsmogelijkheid voor ogen meent
Marbach, dat goed geleide inkoopverenigingen op de duur zosterk worden, dat de leden in een zekere afhankelijkheidsverhoudingtot haar staan en dat de vraag, ofzij de dienares of de heerseres der
leden zijn, hoogstens nog wijsgerige betekenisheeft. Marbach spreektin dit verband van 'tendenzielle Sell)stsozialisierung durch Selbst-
hilfe' 1.

Anderzijds kan men de vraag stellen of deze tendens zich on-
beperkt zal voortzetten en of niet op een bepaald moment sommigeindividuele ondernemingen, die tijdens hun lidmaatschap tot grotere
bloei wisten te komen, uit de combinatie zullen treden omdat zij
zich sterk genoeg voelen om de concurrentiestrijd in het vervolgzelfstandig te voeren. Tot op heden is van een zodanige neiging nog
weinig gebleken: weliswaar komt het voor, dat ondernemingen hun
lidmaatschap beeindigen, doch over de gehele linie genomen groeit
de belangstelling voor de samenwerking nog steeds. Ondernemers
die met het plan rondlopen om zich van de combinatie los te maken,zullen meestal bedenken, dat het niet gemakkelijk zal vallen
de verschillende functies, die voor hen door de combinatie wordenverzorgd, op economisch verantwoorde wijze zelfstandig te gaan
verrichten. Men kan dus wel aannemen, dat voor het overgrotedeel der aangesloten ondernemingen de binding aan de combinatie
bestendigd zal bijven en dat in de bezwaren, gelegen in het verlies
van enige economische zelfstandigheid, zal worden berust.

De kleine en financieel zwakke ondernemingen blijven voor
deelneming aan inkoopverenigingen een weinig aantrekkelijkepartij. Het merkwaardige feit kan zich dus voordoen, dat juist die
ondernemingen, die uit samenwerking in het bijzonder voordeel
kunnen putten, te zwak van structuur zijn om mede te werken. Wij
stoten hier op het probleem van de mogelijkheden van het z.g.randbedrijf. Het is in dit stadium van onze studie en in dit beperkteverband van de inkoopcombinatie nog te vroeg om tot algemene
1 Marbach, t.a.p., blz. 336 e.v.
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conclusies inzake het randbedrijf te komen; in de slotparagraaf van
dit hoofdstuk zullen wij echter gelegenheid hebben nader op de
perspectieven van het randbedrijf in te gaan.

c.     het  urijwillig jiliaalbedriif en  soortgelijke  organisaties

Volgens de definitie van Alers is het vrijwillig filiaalbedrijf een
onder een eenheidsnaam werkende, centraal geleide organisatie,
bestaande uit 66n of meer gelijksoortige groothandelsondernemingen
en een in de regel groot aantal gelijksoortige detailhandelsonder-

nemingen, waarbij de eigendom en de exploitatie in handen van de
afzonderlijke deelnemers blijveni.

Leemhuis ziet de essentie van het vrijwillig filiaalbedrijf in de
verhouding winkelier-grossier en de wijze, waarop de samenwerking
tussen beiden wordt ontwikkeld. Als kenmerk van deze bedrijfs-
vorm noemt hij de intensieve samenwerking tussen groothandel en

detailhandel, waarbij met handhaving van de zelfstandigheid en
onderlinge onafhankelijkheid van grossier en winkeliers onder een

gemeenschappelijk embleem en op voet van wederkerig belang
wordt gestreefd naar verbetering van de bedrijfsvoering en het
bedrijfsresultaat2.

Het komt ons voor, dat Alers duidelijker dan Leemhuis de wezen-

lijke kenmerken van het vrijwillig filiaalbedrijf heeft getypeerd.
Weliswaar is de centrale organisatie, waarover Alers spreekt een

product van de ontwikkelingsgang van het vrijwillig filiaalbedrijf,
doch het is niet te ontkennen dat deze centrale organisatie het meest L

opvallende element van de bedrijfsvorm uitmaakt.
Lag het initiatief voor de totstandkoming van de inkoopcombi-

naties bij de ondernemingen in de laatste geleding van de bedrijfs-
kolom, bij het vrijwillig filiaalbedrijf heeft daarentegen de groot-
handel een dominerende rol bij de oprichting gespeeld. Alers noemt

een aantal oorzaken op, die tot dit optreden van de groothandel

hebben geleid, en wel de sterke daling van de koopkracht in de
depressiejaren na 1929, de groei van de filiaalondernemingen in het
grootwinkelbedrijf eil de opkomst van de inkoopverenigingen3.

Terecht wijst hij er op, dat deze oorzaken als 66n complex moeten

1 Alers, t.a.p., blz. 39.
2 H. Leemhuis, Een merkwaardige bedrijfsvorm, Economisch-Statistische Be-

richten,  26 juni  1957, nummer 2087.
s Alers, t.a.B, blz. 116.
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worden beschouwd. De koopkrachtdaling en de groei van hetfiliaalbedrijf zijn immers,  elk  voor zich, evenzeer oorzaken geweest
die het ontstaan van de inkoopverenigingen in de hand hebben ge-werkt. Naar onze mening is evenwel de sterke terreinwinst van de
inkoopcombinaties, waardoor vele zelfstandige grossiers zich metuitschakeling zagen bedreigd, te beschouwen als de hoofdoorzaak
van de oprichting der vrijwillige fliaalbedrijvenl.

Opvallend is in dit verband, dat de zojuist bedoelde reacties van
de grossiers, althans in West-Europa, tot nu toe in hoofdzaak be-
perkt zijn gebleven tot de levensmiddelenbranche. In andere
branches waar inkoopverenigingen zijn gesticht, is het systeem vanhet vrijwillig filiaalbedrijf nog niet toegepast, al is b.v. ook in dekringen van de textielhandel en de rijwielhandel de belangstelling
voor dit systeem groeiende. Alers heeft getracht, de oorzaken van dit
verschijnsel op te sporen; hij noemt als voorwaarden voor de oprich-
ting en ontplooiing van een vrijwillig filiaalbedrijf de aanwezigheidvan een krachtige grossiersstand, voldoende mogelijkheden tot het
aantrekken van een zodanig aantal detailhandelsondernemingen,dat een harmonie der bedrijfsoptima kan worden bereikt, en eenvoldoende gelijksoortigheid dezer ondernemingen teneinde de
daarvoor in aanmerking komende functies gecentraliseerd doorspecialisten te kunnen laten uitoefenen2.

In branches waar de grossiers van weinig betekenis zijn doordat
de fabrikanten rechtstreeks leveren aan de detailhandel of aan de
uiteindelijke verwerkers, ontbreekt de mogelijkheid een organisatieals het vrijwillig filiaalbedrijftot stand te brengen, daar het initiatief
hiertoe in de practijk bij de grossiers ligt. Evenmin is dit rationeel
in branches waar inkoopcombinaties reeds een groot deel van de
ondernemingen verenigen en/of het grootwinkelbedrijf een over-
wegend deel van de markt beheerst. In dergelijke branches zal het
zeer moeilijk zijn, een voldoende aantal nog niet elders gebondenondernemingen te vinden om een filiaalbedrijf op te bouwen. De
derde door Alers genoemde voorwaarde, t.w. een voldoende gelijk-
1 Het Verdient in dit verband de aandacht, dat de grossiers die buiten hetvrijwillig filiaalbedrijf zijn gebleven, zich in sommige gevallen op hun beurtweer bedreigd voelen door de grote vlucht die het vrijwillig filiaalbedrijf onderde leiding van hun vroegere collega's heeft genomen en trachten, tegen dezelaatsten een gezamenlijk front te vormen, b.v. door druk uit te oefenen op

producenten.
2 Alers, ta.p., blz. 118-119.
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soortigheid der ondernemingen, spreekt ons inziens voor zich zelf.
Toch is uitsluitend aan de hand van deze voorwaarde niet te ver-
klaren, waarom bijvoorbeeld in de levensmiddelenbranche wel
vrijwillige filiaalbedrijven worden gevonden en in de textielbranche
niet.

Voor een beoordeling van de mate van initiatief, die aan de
deelnemers in een vrijwillig filiaalbedrijf wordt gelaten, dienen wij
nader in te gaan op de functies welke deze bedrijfsvorm van de aan-
gesloten ondernemingen overneemt. In de eerste plaats komt van-
zelfsprekend de centralisatie van de inkoop. Na hetgeen wij in de
voorafgaande paragraaf daarover hebben opgemerkt, behoeven wij
hierop tharls met nader in te gaan. Voorts verricht de centrale orga-
nisatie, hierbij het principe van de harmonie der bedrijfsoptima in
toepassing brengend,  tal van andere functies  voor de leden, zoals 1

voorlichting op bedrijfseconomisch gebied, het verzorgen van col- '.
lectieve reclamecampagnes, het aanbieden van artikelen onder een
zelf gekozen merk, het geven van deskundig advies ten aanzien van
de bouw en de inrichting van winkels en magazijnen, de vaststelling
van algemeen geldende leverings- en betalingscondities, de ver- ,
zorging der administratie, het verstrekken van juridische adviezen    t
en het verlenen van bijstand in financiele moeilijkheden. Zoals wij . i
in  de vorige paragraaf zagen, vervullen ook de centrale organisaties
der grotere inkoopcombinaties deze functies in meerdere of
mindere mate. Hierbij kan men twisten over de vraag of de inkoop-
combinaties in dit opzicht het voorbeeld van het vrijwillig filiaal-
bedrijf hebben gevolgd, of dat bij beide bedrijfsvormen de uit-
breiding van hun oorspronkelijke taak min of meer logisch in de
lijn der ontwikkeling heeft gelegen. Zoals moge blijken uit ons be-
toog over de groei der inkoopcombinaties, achten wij de laatste op-
vatting het meest voor de hand liggend.

De conclusies waartoe wij bij de behandeling van de inkoop-
combinaties kwamen met betrekking tot de zelfstandigheid der aan-
geslotcnen zijn, gezien de helangrijke mate van overeenkomst wel-
ke in de practijk bestaat tussen de grotere inkoopcombinaties en de

"vrijwillige filiaalbedrijven, ook thans weer  relevant.j)ok  in  het  *.fft#f 4
vrijwillig filiaalbedrijf zal de afzonderlijke ondernemer een decl    /
van zijn zelfstandigheid overdragen aan de centrale organisatie,
waarvoor hij compensatie vindt in de kans tot verbetering van zijn
bedrijfsresultaat en verhoging van zijn inkomen. Overigens zal
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ook bij het vrijwillig filiaalbedrijf een streven kunnen bestaan tot
selectie van aspirant-deelnemers, waardoor juist de zwakke onder-
nemingen minder mogelijkheden hebben om zich via het vrijwillig
filiaalbedrijf-systeem omhoog te werken. Toch zal het vrijwillig
filiaalbedrijf de zwakke ondernemingen niet bij voorbaat uitsluiten,
doch wel degelijk rekening houden met eventuele ontwikkelings-
mogelijkheden die voor deze ondernemingen openstaan. Het spreekt
vanzelf, dat eventuele verwezenJijking van deze mogelijkheden de
binding tot het vrijwillig filiaalbedrijf ten goede zal komen.

Weliswaar blijven de afzonderlijke ondernemingen vrij het con-
tact met het vrijwillig filiaalbedrijf desgewenst te beeindigen,  doch
de voordelen welke uit de aansluiting voortvloeien zullen hierbij als
een rem werken. Er zal zich een analoge situatie kunnen ont-
wikkelen als bij die inkoopcombinaties, waar een afhankelijk-
heidsverhouding is ontstaan. Zeker zal dit het geval zijn, indien het
centraal orgaan van het vrijwillig filiaalbedrijf zich financieel  in de
aangesloten ondernemingen gaat interesseren; de eenzijdige bin-
ding van lid tot centraal orgaan wordt dan omgezet in een twee-
zijdige.

Vanuit economisch gezichtspunt is voorts de vraag interessant,
in hoeverre door de totstandkoming van het vrijwillig filiaalbedrijf
en van de inkoopcombinaties een rationalisatie in de distributie
is verkregen. Aangezien statistische gegevens  op dit punt vrij schaars
zijn, zullen wij ons bij de behandeling van deze vraag tot enige
voorbeelden moeten beperken, ontleend aan publicaties over de
groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen. In
deze tak van bedrijvigheid nemen de inkoopverenigingen, de vrij-
willige filiaalbedrijven en z.g. 'commerciele organisaties', welke
laatste een sterke verwantschap met het vrijwillig filiaalbedrijf
vertonen, een dominerende plaats in: gedurende   het  jaar   1953
verzorgden zij respectievelijk   13%,   42%   en   21%   van de totale
groothandelsomzet, ofwel 76% tezamen 1.   In 1958 luidden  deze
percentages respectievelijk 14, 47 en 232. Het aandeel van de
zelfstandig gebleven grossiers daalde  dus  in de periode 1953-1958
van 24% tot 16% van de totale groothandelsomzet.

1 Leernhuis, t.a.p.: Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de binnenlandse handel,
het verbmik en de prijrm, maart  1960, blz.  89.
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Onderstaand staatje geeft een overzicht van de ontwikkelingvan
de bruto-winstpercentages, de exploitatiekosten en het economisch
resultaat in de groothandel in kruidenierswaren gedurende het
tijdvak waarin de zojuist genoemde bedrijfsvormen tot opmerkelijke
bloei zijn gekomen.

Tabel 4. Ontwikkeling in de groothandet in kruidenierswaren, 1937-1957

Bruto-winst Exploitatiekosten  Econ. resultaat
Jaar (in percenten van de totale omzet)

1937 a) 7,70 7,90 -0,20
1947 b) 7,94 7,76 0,18
1948 b) 7,42 7,16 0,26
1950 b) 6,76 6,16 0,60
1952 b) 6,48 5,86 0,62
1956 b) 7,15 6,01 1,14
1957 b) 7,15 6,46 0,69

a) Leemhuis, t.a.p.
b)   Jaarverstag    1957    der    Federatie    van    Organisaties    van    Groothandelsbedrijom   in
Kruidenierswarm.

Het valt echter niet zonder meer te bewijzen, dat deze voor de
ondernemers gunstige ontwikkeling ten opzichte  van  een voor-
oorlogs jaar het gevolg zou zijn van het optreden der inkoopcom-
binaties, vrijwillige filiaalbedrijven en daaraan verwante bedrijfs-
vormen. In de beschouwde periode zijn immers enkele andere
factoren aan te wijzen, die evenzeer tot een verhoging van de effi-
ciency kunnen hebben bijgedragen, en wel de teruggang in het
aantal ondernemingen, de maatregelen van overheidswege ten
aanzien van de vestiging van nieuwe ondernemingen en de sterke
bevolkingsgroei. Voor de overblijvende ondernerningen ontst6Ilden
hierdoor ruimere mogelijkheden tot het bereiken van 'economies
of scale': de steeds groeiende afzet werd immers verzorgd door een
dalend aantal ondernemingen. Voorts is uit de cijfers niet op te
maketi, of in de beschouwde periode, waarin het algemene prijs-
niveau een belangrijke stijging onderging, de verkoopprijzen en de
exploitatiekosten in gelijke mate zijn gestegen.

Wel is het aannemelijk, dat de activiteiten der inkoopcombi-
naties, vrijwillige filiaalbedrijven en soortgelijke organisaties de
ontwikkeling   in de richting van rationalisatie hebben versterkti -
Vast staat immers, dat al deze organisaties zijn opgericht met het
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oogmerk de productiekosten te verminderen en dat de werkwijze
die daarbij wordt gevolgd, geheel op dit doel is gericht. Met name
voor wat betreft de rationalisatie van de betrekkingen tussen de
verschillende geledingen van de productiekolom kan worden aan-
genomen, dat dit streven heeft bijgedragen tot vermindering van
het aantal ondernemingen, enerzijds doordat een aantal onderne-
mingen haar functie zag inkrimpen, anderzijds doordat de ver-
hoging van de efficiency en de daarmee bereikte gunstiger con-
currentiepositie een aantal randbedrijven zal hebben uitgeschakeld.

De groei van de inkoopcombinaties, vrijwillige filiaalbedrijven
en commerciele organisaties ten opzichte van de zelfstandig ge-
bleven grossiers in de periode 1947-1953 komt ook tot uitdrukking
in de hierna volgende indexcijfers van de geldomzet der betrokken
categorieen  in  1953 op basis  1947   =  100:
Winkeliersinkoopverenigingen 215

Vrijwillig filiaalbedrijfgrossiers 239
Grossiers overige commerciele organisaties 207

Overige zelfstandige grossiers 1691
Uit de onderzoekingen van het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek is voorts gebleken dat de gemiddelde omzet per onderneming
zowel in 1953 als in 1958 het hoogst was bij de vrijwillig filiaal-
bedrijfgrossiers en het laagst bij de zelfstandige grossiers. De onder-
zochte ondernemingen, behorend tot de verschillende hierboven
vermelde bedrijfsvormen, vertoonden in die jaren het volgende
beeld:

Tabel 5.  Ontwikkeling van de omzet  bij uerschillende categoriefn grossiers2

gemidd. omzet peraantal onder- onderneming
nemingen ( x f 1000,-)

1953 1958 1953 1958

Inkoopverenigingen                       49             45 1928 3298

Vrijw.filiaalbedrijfgrossiers              91             91 3277 5449
Commerciele organisaties               98             99 1503 2512

Overige zelfst. grossiers 366 236 465 707

1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de binnentandse handet,
het  verbruik  en de prjzen, juli   1956,  blz.   171.
2 Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek enz. juli 1956, blz. 173.
idem, maart 1960, blz. 91.
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De gemiddelde omzet per arbeidskracht in duizenden guldens per i
jaar was in beide jaren het hoogst bij de inkoopcombinaties en het

laagst bij de zelfstandig gebleven grossiers, hetgeen blijkt uit onder-

staand staatje:

Tabel 6. Gemiddelde omzet per arbeidskracht bij verschillende categorieen

grOSSiersi

Vrijw. fili- Commercit- Overige
Inkoopver- zel£st.aalbedr.- le organisa-

Omzetklasse enigingen grossiers ties grossiers
(xf 1000)

1953 1958 1953 1958 1953 1958 1953 1958

<50------1413
50 - <  100            -       -      -       -      -       -      25       27

100 - <  250            -       -      -       -      -       -      46       53
250 - <  500            -       -      -       -      -       -      60       74
500 - < 750 174 164 --   111    82    98    56    93

750 -  < 1000 163 -- 101 -- 86 101    86   101

1000 -  < 1500 179 196 102 112    89   107    86   111

1500 -  < 2500 153 209    99   125    96   122    74   110

2500 -  < 5000 157 205 116 147 115 146    83   104

> 5000 126 185 138 161 -- 158 --   121

Opmerkelijk is hier dat, terwijl over het algemeen de omzet per

arbeidskracht stijgt naarmate de omzet der onderneming groter

is, dit bij de inkoopverenigingen niet het geval is. Het Centraal

Bureau voor de Statistiek wijst in dit verband terecht op de aparte

plaats die de inkoopverenigingen in de groothandel innemen, met
name voor wat betreft de z.g. administratieve leveranties, dit zijn

leveringen rechtstreeks van de fabrikant aan de detaillist, waarbij
alleen de betaling via de combinatie loopt. Volgens becijfering
van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken deze leveranties

bij de inkoopverenigingen in de beide hoogste omzetklassen onge-

veer een zesde deel van de totale omzet uit.
Uit het voorafgaande volgt, dat de personeelssterkte bij stijgende

omzet Lij de inkoopcombinaties sneller oploopt dan bij de andere

bedrijfsvormen. Dit zal van invloed kunnen zijn op de onderlinge

kostenverhoudingen, doch hierbij moet niet uit het oog worden

verloren, dat de gemiddelde personeelssterkte bij de inkoopver-

1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek enz., juli 1956, blz. 176,

idem, maart 1960, blz. 94.
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enigingen over het algemeen aan de lage kant is in vergelijkingmet de andere bedrijfsvormen.  Voor de ondernemingen met eenomzet tussen flyz miljoen  en f 5 miljoen die, uitgezonderd  bij  de
zelfstandige grossiers, het meest worden aangetroffen, is b.v. desituatie als volgt:
Tabel 7.   Personeelsomuang  bij  verschillende  categorieEn grossiers  ( 1958) 1

gemidd. per-aantal onder- totale perso- soneelssterkteBedrijfsvorm nemingen neelssterkte per onderne-
ming

Inkoopverenigingen                    26 348 13,38Vrijw. fil. bedr. grossiers            51 1051 20,60Commerciele organisaties            62 1279 20,63Ov. zelfst. grossiers                  22 511 23,23

Voor wat betreft het werkterrein en het aantal leden van het vrij-willig filiaalbedrijf en soortgelijke commerciele organisaties kannog het volgende worden opgemerkt. In de reeds eerder ter sprake
gebrachte '6000-enqu6te' van het Economisch Instituut voor deMiddenstand was een vraag opgenomen omtrent het lidmaat-
schap van verkooporganisaties; de inhoud   van dit begrip bleek
ongeveer samen te vallen met die van het vrijwillig filiaalbedrijfen soortgelijke organisaties. De antwoorden  op deze vraag zijnverwerkt in tabel 8.
Uit  deze  van 1953 daterende gegevens blijkt  in de eerste plaats,dat in het ambacht de betekenis van de verkooporganisatie zeergering was, een conclusie die in het licht van meer recente gegevensgeen belangrijke wijziging behoeft te ondergaans.  Wel  werd, voor-
namelijk in het bakkerijbedrijf, in een aantal gevallen geconsta-teerd, dat de betrokken ondernemers alleen voor de uitoefeningvan een nevenbedrijf, hetgeen dan meestal het kruideniersbedrijfbetrof, bij een verkooporganisatie waren aangesloten.
1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek enz., maart  1960. N.B.:  bijde overige zelfstandige grossiers heeft het C.B.S. geen aparte omzetgroep vanf 2* miljoen - f 5 miljoen onderscheiden, doch volstaan met een restgroep vanf 2* miljoen crl meer. Deze restgroep is in bovenstaande tabel in haar geheel pgenomen en kan dus een geringe vertekening van het beeld veroorzaken.vgl. terzake De samenwerkingsgedachte in het ambach4 Mededelingen van hetHoofdbedrijfschap Ambachten, no. 11, 1960.
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Wat vervolgens de detailhandel betreft blijkt dat het lidmaat-

schap van een verkooporganisatie vooral in het kruideniersbedrijf

werd aangetroffen en voor de rest alleen in de melk- en zuivel-

handel van enig belang was. In het kruideniersbedrijf kan in de

Tabel 8. Lidmaatschap  verkooporganisatie  naar  branche 1.

AMBACHT
Geenqueteerde Waarvan lid

Branche ondennemingen verkooporganisatie

aantal % aantal 1 %

Rijwielkleinbedrijf 168 100         4         2

Overige ambachten 2843 100        --        --

DETAILHANDEL

Kruideniersbedrijf 507 100 143        28

Melk-zuivelhandel 272 100        15         6

Handel in groenten en fruit 355 100        --       --

Handel in tabaksartikelen 202 100        --       --

Brandstoffenhandel 131 100                   1                  
 1

Textielhandel 300 100                 -                -

Handel in drogisterijartikelen         70          100           -           -

Overige detailhandel 830 100                   1                  
 0

laatste jaren van een spectaculaire ontwikkeling worden gesproken:

medio 1959 zouden oageveer 14.450 verkooppunten of circa 65%

van het totaal bij een vrijwillig filiaalbedrijf zijn aangeslotenw.

Het betreft hier een tiental organisaties, waarvan de grootste op

dat tijdstip 2050 en de kleinste 530 verkooppunten bezat.

d.   De karkluormen in hun diverse varianten

In de litteratuur treft men legio definities aan van het kartelbegrip;

niet alleen de theoretici, doch ook de wetgevers in verschillende

landen hebben zich met het vraagstuk van de vastlegging van het

begrip 'kartel' bezig gehouden, waarbij in het algemeen de con-

currentiebepsrking als wezenskenmerk naar voren treedt. Zo ver-

staat b.v. Liefmann onder kartels 'freie Vereinbarungen oder

VerbS:nde von selbstiindig bleibenden Unternehmern derselben

1 Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door het Economisch Instituut

voor de Middenstand te 's-Gravenhage.
2 De zegtandige melk- en zuivethandetaar, t.a.p.
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Art zum Zwecke monopolistischer Marktbehemchung'1. Marbach,die het vraagstuk zowel vanuit theoretisch als van uit practischgezichtspunt heeft kunnen bestuderen - het laatste in zijn functievan voorzitter der 'eidgenossischen Preisbildungskommission' -definieerde in 1932 de kartels als 'freie Vereinbarungen zwischengrundsatzlich selbstandig bleibenden Unternehmen derselben Art,urn mittels monopolistischer Beherrschung des Marktes Profiter-haltung und Profitmehrung zu erzielen' 2. Later meende   hij   datdeze  definitie te eenzijdig  op het grootbedrijf was afgestemd;   in
een   publicatie   uit    1956   ziet   hij de kartels   dan   ook als 'Verein-barungen bisher freier Unternehmer auf Grund welcher versuchtwird, den Wettbewerb zum Zwecke der Ertragsbesserung durch eineFulle von m6glichen, alternativ oder kumulativ zu treffenden Mass-nahmen, einzuschrtinken' 3. In vergelijking   tot de eerste definitiedoet de tweede gematigd en zelfs enigszins vergoelijkend  aan;  ditklaarblijkelijk overeenkomstig de latere opvatting van deze auteur,dat kartels niet nonrizakelijk ren agressieve ind,g_hebben.Een definitie, waarbij niet zozeer de concurrentiebeperking alsde concurrentieregeling in het geding komt, is die van WilhelmAndreae: 'Kartelle sind Vereinbarungen sell)standig bleibendenUnternehmungen zur Sicherung oder Erhbhung der Wirtschaft-lichkeit und des Ertrages, bzw. Gewinnes, ihrer Mitglieder durchgemeinsame Ordnung der Erzeugung und des Marktes'4. Eenandere Duitse auteur, Franz Bieling, benadert de kwestie vanuiteen juridisch gezichtspunt en somt drie voorwaarden op waaraaneen overeenkomst moet voldoen, wil zij als kartelovereenkornstworden aangemerkt:

1  '1.  Es muss ein Zusammenschluss selbstiindig bleibender Markt-
, teilnehmer vorliegen,

3  .  2.  Diese Marktteilnehmer mussen in unvollstandiger Konkurrenzanbieten oder nachfragen,3. Die wirtschaftliche Wirkung unvollst:indiger Konkurrenz darfnicht durch gebundene Konkurrenz ausgeschaltet seins'.
1 R. Liefmann, Kartelle, Konzerne, Tnats, 1930, blz. 10.2 Marbach, t.a.p., blz. 44.
3 J. R. Cuthbertson e.a., Die Kartelle und Ferbade in unrew *it, Ruschlikon,1956, blz. 7.
4 Wilhelm Andreae, Die Kartelle als Ordnungsfaktor, Finanzarchio,   Band   13,Heft 14, 1952.
5 Franz Bieling, t.a.p., blz. 21.
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Volgens paragraaf 1 der Westduitse wet op de concurrentiebeper-  '
king is er sprake van een kartel, indien de volgende feiten zich
voordoen:

1. een overeenkomst tussen ondernemingen tot het bereiken van
een bepaald doel,
2. deze overeenkomst is gesloten tussen zelfstandige ondernemin-
gen.

3.  zij moet de mededinging beperken,
4.  zij moet, door middel van de mededingingsbeperking, invloed
uitoefenen op de productie of op de marktverhoudingen in het
verkeer van goederen en diensten.

In de Nederlandse Wet Economische Mededinging (Stb. 1958,
413) komt het begrip 'kartel' niet voor; wel kent deze wet de be-
grippen 'mdedingingSmEding'   en 'economische machtspositie'.
Onder een mededingingsregeling wordt verstaan een overeen-
komst of burgerrechtelijk besluit, waarbij de economische mede-
dinging tussen eigenaren van ondernemingen wordt geregeld; onder
economische machtspositie een feitelijke verhouding of rechtsver-
houding in het bedrijfsleven, die een overwegende invloed van een of
meer eigenaren van ondernemingen op een markt voor goederen en
diensten in Nederland medebrengt.

Bij onderlinge vergelijking van bovengenoemde definities blijkt,
dat sommigen in de mgcling-van de concurrentie reeds een wezens-
kenmerk van een kartel zien, anderen daarentegen eerst bij beper-
king der concurrentie van een kartel willen spreken. Tussen rege-

ling en beperking van concurrentie is wel enig verschil. Van rege-
ling is b.v. reeds sprake, indien de betrokken ondernemers in onder-
ling overleg trachten te komen tot een verantwoorde kostprijs-
calculatie, en in het algemeen indien wordt beoogd een zuivering
van de onderlinge concurrentieverhoudingen en het tegengaan

van desastreuze concurrentie. Beperking der concurrentie grijpt
daarentegen veel dieper in:  ziji  rechtstrpeks grrirht op beheersing  r
van de markt en kan zich in velerlei vormen voordoen, b.v. als  
productieregeling, afzetregeling, marktbeschermingsregeling, er-
kenningsregeling e.d.

De vraag doet zich nu voor, of de in voorafgaande paragrafen
van dit hoofdstuk besproken samenwerkingsvormen, als de inkoop-
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combinatie en het vrijwillig filiaalbedrijf, onder het hoofd 'kartel-
regelingen' zouden moeten worden gerubriceerd, of dat het kartel
een typisch op zich zelf staand verschijnsel is. Indien men regeling
van de mededinging als een der wezenskenmerken van het kartel
beschouwt, zijn in feite bijna alle samenwerkingsvormen daaronder

  te rangschikken.Uit de tekst van de Wet Economische Mededingirtg blijkt, zoals

wij hierboven reeds zagen,-dat de werking  van  deze  wet  zich  in
principe verder uitstrekt dan tot die ondernemersovereenkornsten,

i die de mededinging beogen te beperken.  Ook de inkoopcombina-
r  · ties en de vrijwillige filiaalbedrijven lijken onder het in de wet

gehanteerde begrip mededingingsregeling te vallen, daar zij een
1 zekere regeling van de mededinging tot stand kunnen brengen.

j Van beperking van de mededinging door deze bedrijfsvormen  is
I echter in het algemeen geen sprake. Weliswaar kennen sommige
| inkoopcombinaties de mogelijkheid van sancties tegen die leden,
die zelfstandig inkopen bij leveranciers die niet bij de combinatie
zijn aangesloten. Dergelijke sancties vormen echter een onwezen-
lijk    element   bij de opzet der inkoopverenigingen: willen   deze
laatste aan hun functie beantwoorden, dan zullen de leden niet
in verleiding worden gebracht, goederen die zij van de combinatie
kunnen betrekken, elders aan te schaffen. Het bestaansrecht der
inkoopvereniging ligt immers in belangrijke mate in de mogelijk-
heid tot verlaging der inkooppriizen. Ook het feit, dat een aantal
ondernemers, verenigd in een inkoopcombinatie, als eenheid op de
inkoopmarkt optreden, behoeft geen beperking van de mededin-
ging tot gevolg te hebben. Gezien het streven van de inkoopcom-
binatie naar lagere inkoopprijzen zal er eerder een verscherping van
de concurrentie tussen de verschillende aanbieders uit voortvloeien. 1

Voor het vrijwillig filiaalbedrijf geldt in wezen dezelfde rede-

    nering. Ook daar kan
men uitgaan van de gedachte, dat een ver-

1    plichting tot inkopen bij bepaalde leveranciers niet behoeft te wor-
  den opgelegd vanwege de voordelen, die centralisatie van de inko-

pen de aangeslotenen biedt2. Hetzelfde wat ten aanzien van de
1 Blijkens desbetreffende publicaties in de Staatscourant maakt de Overheid bij
kartelprocedures dan ook bezwaar tegen voorschriften, die het optreden van in-
koopcombinaties geheel pogen te verhinderen. Vgl. in dit verband W. L.
Snijders, Het kartelbeleid van begin 1957 tot het in werking treden van de Wet
economische mededinging, Sociaal-Econombche Wetgeving, juli-augustus 1959.
2 vgl. Alers, t.a.p., blz. 128.
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activiteit der inkoopcombinaties op de inkoopmarkt werd opge-
merkt, is daarom eveneens van toepassing op het vrijwillig filiaal-
bedrijf.

Kunnen, voor wat hun inkoopmarkt betreft, de inkoopcombi- 1 ,1
natie   en het vrijwillig filiaalbedrijf  dus niet zonder  meer  tot   de 1   (»jl
kartels worden gerekend, ten aanzien  van hun activiteit  op  de t
verkoopmarkt ligt de situatie anders.  In het laatste geval zal immers i

het antwoord op de hier aan de orde zijnde vraag afhangen van
het feit, of de inkoopcombinatie en het vrijwillig filiaalbedrijf, zoals
andere groeperingen van ondernemingen, aan hun aangeslotenen
dwingende regelingen opleggen, bijvoorbeeld ten aanzien van de
prijsvaststelling. Weliswaar hebben de afzonderlijke inkoopcom-I
binaties en vrijwillige filiaalbedrijven ieder voor zich nog niet eent
zodanige dominerende positie verworven, dat zij een eigen markt-1
politiek kunnen voeren zonder rekening te houden met de concur-i
rentie, doch naarmate op de verkoopmarkten het aantal aanbie 
derscombinaties toeneemt, groeit ook de mogelijkheid van onder 
ling overleg.

In de Nederlandse litteratuur heeft het vraagstuk van het kartel-
karakter der inkoopcombinaties en vrijwillige filiaalbedrijven tot
nu toe weinig belangstelling genoten. In West-Duitsland daaren-

tegen heeft de voorbereiding van de kartelwetgeving stimulerend
gewerkt op het aantal publicaties over dit onderwerp. Zo kunnen
met betrekking tot de inkoopvereniging bijvoorbeeld worden ge-
noemd de studie van Bieling, alsmede de inleiding van Gunther
over  'Einkaufsvereinigungen und Kartellgesetzentwurf. 1.  Beident
komen  tot de conclusie, dat inkoopverenigingen  met  tot de kartels  
gerekend behoeven te worden. Gunther gaat daarbij   uit  van  de I
hierboven weergegeven inhoud van paragraaf 1 der West-Duitse
kartelwet; Bieling meent,  dat zij  noch op hun inkoopmarkt, noch 1

op hun verkoopmarkt een activiteit ontwikkelen die hen als kartel
kenmerkt in de zin van de reeds eerder vermelde definitie van deze

1

schrijver. Bieling ziet in de inkoopvereniging-en fengarantic_yoor 1
het hqrs-tll-en de handhavintz van de X[ijs_concurrentic. De mecst- .------I.-  --    I
ideale reclltsynim  Gor  djt  soort. organisatios.a.9.ht  hij.gle. cgo.R r-a-

tieve ve,Keniging, zoals  deze  in de Duitse wetgeving is gedefinieerd:
'Gesellschaften mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die
Farderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels

1   zie:  Markmaniket,  no.  1,  1957.
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gemeinschaftlichen Geschaftsbetriebes erzwecken'1. Wat de inhoud
van het begrip 'coBperatie' vanuit economisch gezichtspunt betreft,
gaat hij er van uit, dat de doelstelling der samenwerkingsorganen
zich ongeveer dekt  met de zojuist gegeven juridische omschrijving.
In het bijzonder acht hij van belang de mogelijkheid van vrije toe-
treding van nieuwe leden:   hij is zelfs van oordeel  dat de plicht
bestaat tot het opnemen van nieuwe leden, willen de betrokken
organisaties zich vrijwaren voor de status van kartel. Zoals wii sub a
hierboven zagenz_kunnen uit economische overwegingen de in-
koopverenigingen niet aan deze eis voldoen.                                      t

i  Wij menen inmiddels, dat het verschil in doelstelling van de
   7  inkoopcombinaties en de vrijl*iUjg&„filiaalbkdnijyen enerzijds en de
  *) artels anderzijds een a Ete behandeling rechtvaardigt Staat bij
f  /eerstgenoemde categorieen het streven naar rationalisatie op de

     voorgrond, bij
de kartels valt in de eerste plaats het accent op de

bsp.oking.dar_Inededinging. Een en ander neemt met weg, dat
indien de activiteiten van de inkoopcombinaties en de vrijwillige
filiaalbedrijven beperking van de mededinging tot gevolg hebben,
daartegen eventueel met behulp van dezelfde wettelijke maatregelen
zal worden opgetreden als die welke tegen de kartels worden ge-
bruikt.

De samenwerking in kartelverband tussen ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf kwam voor het eerst in de jaren dertig
tot een bescheiden bloei. Hiertoe moesten echter verschillende
obstakels worden overwonnen, waarop hieronder nog zal worden
teruggekomen. Vermeldenswaard is, dat in de jaren v66r de tweede
wereldoorlog van overheidswege positieve steun werd gegeven aan
het streven om tot samenwerking in kartelverband te komen, het-

i   tgeen tot uitdrukking kwam in de-Wettothet_algcmcal-verbirldend
verklarenen. het_gnyerkindend_ytrkl-arcu   van   ondernemers-oyer-
leenkomsten van 1935. Deze wet immers schiep de mogelijkheid,
dat van overheidswege een door een aantal ondernemers in een
branche getroffen bedrijfsregeling van toepassing werd verklaard
op de gehele branche. Dit opende aantrekkelijke perspectieven in-
geval een aantal ondernemers in een bedrijfstak er in slaagde een
bedrijfsregeling tot stand te brengen en vervolgens hun verzoek tot
algemeen verbindend verklaring zag ingewilligd.

Krachtens artikel 2 der wet was deze inwilliging alleen dan moge-
1 Bieling, t.a.p., blz. 27.
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lijk, indien naar het oordeel van de betrokken minister de over-1

eenkomsten 'voor de economische verhoudingen in de betreffendea

bedrijfstak ovenvegende beteekenis hebben of kunnen hebben en 
het algemeen belang verbindendverklaring vereischt'. Wij willen

er echter slechts op wijzen, dat het instituut der algemeen ver-

bindendverklaring op zich zelf als stimldails kon werken voor het

tot stand brengen van bedrijfsregelingen,   daar   op deze wijze, '

anders dan bij de samenwerkingsvormen op zuiver vrijwillige basis,

zoals de inkoopcombinatie en het vrijwillig filiaalbedrijf, Sen sa-,

nering.IBil_Slc-„gehele branche tot dimog©lijkheden. belloorde.  Zo'

kon op grond van deze wet worden overgegaan tot de sanering van

het bakk ijbedrijf te Ainatar(lam door algemeen verbindendver-

klaring van de aldaar getroffen ondernemersovereenkomst 1.

Opende  dus  deze  wet  voor het midden- en kleinbedrijf enige,

perspectieven,  in  de- pra£tijk AB!itle-lnen  bij -pggingen.tot-kantel-

YP.rmin-2£*indgl.Q sector van. hAL.1 drijfs.leven lierharildcl.ijk-gp..§,kus-

turelUIlogilijkheden die het behalen van resultaten in aanzienlijke,

mate bemoeilijkten. In vele gevallen slaagden de ondernemers in

een bepaalde branche er dan ook niet in, op eigen kracht een be-

drijfsregeling tot stand te brengen en trachtten zij, vaak op initiatief

of met steun van hun vakorganisatie, hun leveranciers voor hun

pogingen te interesseren. Vaak leverde dit succes op, aangezien

de leveranciers in het algemeen niet onverschillig stonden tegen-

over het st:reven naar versterking van het weerstandsvermogen van

hun afnemers.
In  de  Middgnstandsnota   1954  is  op  deze  kant  van  de  zaak  uit-

voerig ingegaan. De daar genoemde specifieke moeilijkheden in het,

midden- en kleinbedrijf kunnen als volgt worden samengevat: D

a.   het gewoonlijk grote aantal kleine ondernemingen per branche;

b.    het niet steeds parallel lopen van de belangen der grotere onder-

nemingen in de branche  met  die  van de kleinere;
c.  het individualisme van de kleine ondernemer, dat het bereiken

van een communis opinio bemoeilijkle;
d. het gebrekkig economisch inzicht vooral ten aanzien van een

verantwoorde prijsvorming;
e.  de verwachting, dat een kartelregeling onmiddellijk van gun-

stige invloed zou zijn op de bedrijfsuitkomsten;
1  vgl. G. H. M. J. Verhaegen, Rationete brooduoo,ziening in Nedertand, Leiden, z.j.
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f. onvoldoende begrip voor maatregelen tot verbetering van deinterne organisatie.

' De conclusie luidt, dat in de meeste gevallen voor de totstand-
koming en instandhouding der kartelovereenkornsten primair wasde houding der (grote) leveranciers en secundair de houding en hetinzicht der ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 1.

In een aantal gevallen kwam men op deze wijze tot een exclusief-
verkeersregeling, d.i. een overeenkomst, waarbij de deelnemers zichverbinden uitsluitend producten te leveren  aan of af te nemen van
de aangesloten ondernemingen. Op deze overeenkomst sluit logischaan een markttoelatingsregeling    en een marktgedragsregeling;enkele bedrijfstakken, zoals het drogisterijbedrijf en de boekhandelwisten aldus de gelederen te sluiten en gesloten te houden.

Na de tweede wereldoorlog echter bleek - zoals hierboven reedswerd opgemerkt - de bereidheid tot samenwerking aanzienlijk te
zijn toegenomen. Dit gold ook voor de samenwerking in kartelver-verband. Het economisch leven vertoonde echter een geheel andcrbeeld  dan  in het decennium  v66r  1940. Het aanbodsoverschot  was
ten gevolge van de oorlogsomstandigheden omgeslagen in eenvraagoverschot en het algemeen belang verzette zich tegen een
wijzevan beperking van de concurrentie zoals deze in dejaren dertigwerd nagestreefd. Het behoeft dan ook weinig toelichting, dat van
overheidswege scherper op het doen en laten van de kartels werdtoegezien en dat, in tegenstelling tot de vooroorlogse periode, demogelijkheid tot onverbindendverklaring in het centrum der be-
langstelling kwam. Thans moge worden volstaan met enkele ge-gevens over de omvang van het verschijnsel der kartelvorming, inhet bijzonder voor wat het midden- en kleinbedrijf betreft. Volgensde gegevens, verstrekt in bijlage 1 van de Memorie van Antwoord
op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer inzake het ontwerpvan Wet economische mededinging 2 waren op 1 januari 1955
aangemeld 831 landelijke bedrijfsregelingen, dit zijn regelingenwaarvan de werkingssfeer het gehele of nagenoeg het gehele landomvat. Het onderscheid naar sectoren van het bedrijfsleven die bijde regelingen waren betrokken leverde het volgende beeld:

1 Middenstandmota 1954, blz. 70-71.
2 Tweede Kamer, zitting 1953-'54, stuk 3295.
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industrie 617

groothandel 321

detailhandel 80
ambacht           64
Optelling van deze cijfers levert een uitkomst, die hoger is dan 831;
dit is echter een gevolg van het feit, dat een aantal bedrijfsrege-
lingen behoorden tot de categorie der z.g. verticale regelingen, dit
zijn regelingen tussen ondernemingen die werkzaam zijn in ver-

schillende geledingen van de bedrijfskolom. Bij sommige rege-

lingen zijn b.v. zowel de industrie als de groothandel en de detail-
handel partij. Bij indeling der bedrij fsregelingen  naar het hierboven

gebruikte criterium ontstaan dan uiteraard dubbeltellingen. Op 1
januari 1955 bleken 158 verticale regelingen tebestaantegen673 hori-

zontale; deze laatste zijn vanzelfsprekend regelingen tussen onder-

nemingen in dezelfde geleding van de bedrijfskolom.
Wat het aandeel van het midden- en kleinbedrijf in de hierboven

vermelde aantallen bedrijfsregelingen per sector betreft, kan het
volgende worden opgemerkt.

Ten aanzien van de 64 bedrijfsregelingen waarbij het ambacht

partij is, is het zonder meer duidelijk, dat deze liggen in de sfeer

van het midden- en kleinbedrijf. Eveneens zal dit het geval zijn
voor het overgrote deel der 80 bedrijfsregelingen in de detailhandel.

Ook in de groothandel is het aantal grote ondernemingen naar
verhouding vrij gering: volgens de uitkomsten van de Bedrijfstelling

1950 bedroeg het aantal ondernemingen met minder dan  11  werk-

zame personen in de groothandel 33.139 op een totaal aantal onder-

nemingen van 36.321; ruim 91% van de groothandel behoorde dus

tot de categorie der kleinere ondernemingen. 1 Het is dus vrij  aan-

nemelijk, dat bij een belangrijk deel van de 321 bedrijfsregelingen

waarbij de groothandel was betrokken, het midden- en kleinbedrijf
was geinteresseerd. Voor wat de bedrijfsregelingen in de sector

industrie betreft, stuit een poging tot beoordeling van de hierbij in
het geding zijnde belangen van het midden- en kleinbedrijf op
grotere moeilijkheden. Het begrip 'industrie' is immers vrij vaag,
terwijl de Bedrijfstelling 1950 deze aanduiding niet kent, doch het

begrip 'nijverheid' hanteert voor die activiteiten zie zowel de ge-
mechaniseerde productie in grotere bedrijven als het ambacht om-

1 C. B. S., 2de Alg. Bedr#yiteUing, 16 oktober 1950, dl. 5: Statistiek der onder-

nemingen, Zeist, 1957, blz. 32-33.
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vatten. Het is niet te beoordelen, in hoeverre de bedrijfsregelingen
in de sector industrie in hoofdzaak betrekking hebben op grotereondernemingen. Voorts is 'industrie' een complex begrip, waar-achter een groot aantal zeer uiteenlopende activiteiten schuil gaat:de Bedrij fstelling 1950 onderscheidt reeds 15 verschillende    be-
drijfsklassen, waarbij insommige het grotere bedrijfeendominerende
positie inneemt, bv. in de chemische nijverheid, de papiernijverheiden de textielnijverheid. Het is daarom niet uitgesloten, dat de be-
drijfsregelingen in de sector industrie voor een groot deel betrekkinghebben op de bedrijfstakken, waarin het midden- en kleinbedrijfweinig betekent. Een verantwoorde uitspraak over het belang vanhet midden- en kleinbedrijf bij deze regelingen is dan ook niet
mogelijk.

Naast landelijke regelingen komen een groot aantal plaatselijkeen regionale regelingen voor. Blijkens de hierboven genoemde Bij-
lage 1 van de Memorie van Antwoord betreft het hier in hoofdzaak
regelingen in de sfeer van het midden- en kleinbedrijf: op 1 januari1955   waren    1006   van deze regelingen aangemeld,    die als volgtkonden worden ingedeeld:
ambacht 306
detailhandel 425

dienstverlening 275

Na hetgeen wij hierboven hebben opgemerkt over de samen-
stelling van de sectoren ambacht en detailhandel is een nadere be-
schouwing overbodig. Wat de sector dienstverlening betreft kan er
op worden gewezen, dat van de 57.609 ondernemingen die blijkensde Bedrij fstelling  1950  in de sector 'verkeer' werden geteld en die op13 ondernemingen na konden worden ingedeeld in de bedrijfs-klassen wegvervoer en aanverwante bedrijven, vervoer te water en
aanverwante bedrijven, hulpbedrijven van het vervoer en hotel-,caf6- en restaurantbedrijven, er 55.899 of ruim 97% waren met
minder  dan   11 werkzame personen. 1. De conclusie,   dat   de   275

i plaatselijke en regionale bedrijfsregelingen  in de sector dienstver-
 lening in hoofdzaak het midden- en kleinbedrijfinteresseerden, ligtdus voor de hand.

Volgens mededeling in Bijlage 1 bij de Memorie van Antwoord
betroffen de plaatselijke regelingen, behalve in de melkdetailhandel,
1  C. B. S. 2de Alg. Bedrijfstelling, t.a.p., blz. 32-33.
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hoofdzakelijk prijsafspraken en afspraken ten aanzien van melding,

opzet en prijscorrectie bij het aanbesteden van werken.
Na deze beschouwing over de omvang van het kartellerings-

verschijnsel willen wij iets nader ingaan op enkele consequenties
daarvan voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Op 
de vraag of de kartels maatschappelijk nuttig of schadelijk zijn, lS
zonder  meer geen antwoord mogelijk;  dit kan alleen worden  ge-t
vonden aan de hand van een beoordeling van de doeleinden diej
met de kartelvorming worden beoogd en de gevolgen die er uit#
voortkomen. Aan de meest voorkomende kartelvormen zullen wij t

daarom een korte bespreking wijden. Wat 4e indeling-ran-kattel-
vormen betreft, vestigt Wijsen de aandacht op het feit, dat elke
indeling in zekere mate arbitrair is. daar de vi ipgrijkhoid. van de

-, .......„......

ondernemers steeds weer groter blijkt  ie  zijn dan  die  van  de  be-
schrijvers 1. Teneinde enige aansluiting te vinden  bij de realiteit,
zullen wij ons houden aan de indeling gegeven in Bijlage 2 van de
reeds eerder genoemde Memorie van Antwoord, waar de kartel-
vormen worden onderscheiden in:
1. productieregelingen
2. afzetquoteregelingen
3. prijsregelingen
4. conditieregelingen
5. marktbeschermingsregelingen
6. meldingsregelingen
7. erkenningsregelingen
8.   verlies- en winstpools
9.   centralisatie van in- ofverkoop

ad  1.-  Productieregetingen
Onder productieregelingen worden verstaan voorschriften, die
rechtstreeks de omvang van de productie beinvloe(len, zoals pro-
ductiebeperkingen. Hierbij doet zich het Ae--aar vool*dat de om-
vang der totale productie wordt vastgesteld op een hoeveelheid die
kleiner  is  dan de te verwachten vraa£)De individuele oildcrncmers
lopen de kans, dat hun een productiequotum wordt opgedrongen
dat geen mogelijkheid biedt tot optimale benutting van hun pro-
ductiecapaciteit. Uit het feit, dat slechts zelden aanleiding heeft be-

1 J. F. H. Wijsen, Concurrmtieregime en pdjsvorming, Preadvies Vereniging Staat-
huishoudkunde en Statistiek, 1958, blz. 10.
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staan tegen een zodanige regeling op te treden, zou echter kunnen
worden afgeleid dat het gevaar dat deze regelingen voor een ordelijkeconomisch verkeer opleveren vrij beperkt is. Dit houdt wellicht
verband met de omstandigheid dat bij een kartel dat uitsluitend
regeling van de productieomvang tot doel heeft, de afzonderlijke
ondernemers vrij blijven in het bepalen van hun aanbodprijs.Lehnich echter is van oordeel, dat een contingenteringskartel,waaronder zowel de productieregelingen als de onder 2 genoemde
afzetquoteregelingen vallen, zonder prijsafspraken weinig levens-
vatbaarheid heeft i. Deze overweging, en het feit, dat een contin-
genteringskartel alleen perspectieven biedt voor een branche waarin
zich reeds een zekere concentratie heeft voltrokken of waar het
aantal ondernemers betrekkelijk gering is2, zou kunnen bijdragen
tot een verklaring van het verschijnsel dat het getal der overeen-
komsten waarin (mede) productieregelingen waren opgenomen,aan de lage kant blijft. Per  1 januari 1955 waren er 47 aangemeld 3.
Uit de voorwaarde, dat het aantal partijen beperkt moet zijn, valtweer af te leiden, dat voor bedrijfstakken, waarin het midden- en
kleinbedrijf overweegt, deze kartelvorm weinig zin heeft, gezien de
getalsterkte der ondernemingen in deze bedrijfstakken.

ad 2.- Afzdquoteregelingen
Ten aanzien van afzetquoteregelingen, waaronder worden ver-
staan voorschriften met betrekking tot de op de markt af te zetten
hoeveelheden, gelden dezelfde overwegingen als hierboven met be-
trekking tot de productieregelingen zijn gegeven. Wel valt het op,
dat de contracten die (mede) bepalingen inhielden omtrent de af-
zethoeveelheden, veelvuldiger plegen voor te komen dan die waar-
bij (mede) de omvang van de productie wordt geregeld. Op 1januari 1955 waren   nl.    173   van deze overeenkomsten bekend 4.

ad 3.- Prijsregelingen
Getuige het feit, dat deze kartelvorm het meest voorkomt - op
1 januari 1955 waren  524 van deze regelingen aangemeld, hetgeenbetekent dat in ruim 63.70_van de op die datum geregistreerde rege-

10. Lehnich, Die Wettbewerbsbeschrdnkung, Keulen-Berlijn, 1956, blz. 36.2 Vgl. Lehnich, t.a.p., blz. 35.
s   Memorie van Antwoord, t.a.p., Bijlage  1.
4   Memorie van Antwoord, t.a.p., Bijlage  1.

98



hngen bepalingen omtrent de prijsvaststelling waren opgenomen -
ligt het voor de hand, dat de betrokken ondernemers in meerder-
heid in prijsregeling het middel zien ter bestrijding der de hun onder-
neming bedreigende kwalen. De hier bedoelde regelingen kunnen
naar hun opzet weer in verschillende typen worden onderverdeeld,
waarbij de meest voorkomende zijn de voorschriften omtrent de
minigalfp-dis_waartegen de betrokken producten ofdiensten mogen
worden aangeboden eb de voorschriften met betrekking tot de
calculatie der verkoopprijzen.

Het belang van dit soortafspraken voor het midden- en klein-
bedrijf spreekt het duidelijkst uit de mededeling in de reeds eerder

genoemde Bijlage 1 van de Memorie van Antwoord, dat de regio-
nale en plaatselijke regelingen - waarvan er zoals hierboven werd
vermeld, op 1 januari 1955 1006 waren geregistreerd - behalve in
de sector van de melkdetailhandel hoofdzakelijk prijsafspraken be-
treffen, alsmede afspraken ten aanzien van melding, opzet en prijs-
correctie bij het aanbesteden van werkeni. Hiernaast zijn onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf in vele gevallen partij  bij  de
landelijke prijsregelingen.

Over het verschijnsel der prijskartellering zijn talrijke publi-
caties verschenen2; het lijkt  ons  dan  ook niet nodig, hier wederom
diep op dit vraagstuk in te gaan. Wel achten wij het wenselijk, de
belangrijkste aspecten welke hieraan voor het midden- en klein-
bedrijf zijn verbonden, in kort bestek weer te geven.

In de eerste plaats is het van belang, op welk niveau de prijzen
worden vastgesteld, die door middel van prijsvoorschriften worden
gegeven. Zoals wij hierboven opmerkten, bestaan hiervoor in grote
lijnen twee methoden, nl:jde minimumprijsregeling eN het calculati 

-.-4.-

8411*ma.

Bij de vaststelling van de minimumprijsregeling spelen de ver-
schillen in efficiency tussen de ondernemingen, die partij  zijn bij  de
overeenkomst, een belangrijke rol. Belangentegenstellingen tussen ,

1   Memorie van Antwoord, t.a.p. Bijlage   1.
2 voor wat het midden- en kleinbedrijf betreft dienen te worden genoemd
J. H. D. van der Kwast, Kartelbeleid en Middenstand in Klein- m Middenbedrii/;
januari 1955; H . 0. Goldschmidt, Minimumprijsregelingen of'open calculatie-
schema's' ?  in  Klein- en Middenbedr(if; februari  1955;  en J.  H.  D.  van der Kwast,
Minimumprijsregelingen of 'open calculatieschema's' ? in Klein. m Middenbedr(i/;
april-mei 1955.
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deelnemers met een gunstige en die met een ongunstige kosten-
structuur kunnen hierbij aan de dag treden. De uiterste punten,
waartussen de prijsbepaling tot stand moet komen, zijn enerzijds de
kostprijs van het minst efficiente bedrijf, anderzijds de kostprijs van
het meest efficiente bedrijf. Stelt men prijs op een zekere stabiliteit
en wil men dus zoveel mogelijk het gevaar van interne spanningen
in het kartel ontgaan, dan zal niet de kostprijs van het meest

17
efficiente bedrijf als basis kunnen worden genomen, doch zal men

1     uitgaan van de kostprijs van een aantal goed geleide ondernemingen
e   in de bedrijfstak. De sterkere ondernemingen zijn dan in de gelegen-

heid een 'kartel-rent' te behalen, voor de zwakkere broeders ont-
staat een stimulans tot rationalisatie.

Wat de prijsvaststelling betreft knoopte men in vele gevallen aan
op de voorschriften, door de Overheid ten tijde van de prijsbe-
heersing uitgevaardigd.  Meer  dan eens plachten de hierin vervatte
maximumprijzen tot minimumprijzen te worden verheven.

De calculaties.chema's kunnen worden onderscheiden  in BEeD. en
gglolen=schema's*Het open calculatieschema  somt de -]EBs-ten--'....soorten op, die bij de kostprijsberekening in acht dienen te worden
genomen en die voor elke onderneming verschillend van grootte
kunnen zijn. Op deze wijze verkrijgt men een grote varieteit in
het  resultaat  van de berekening; de bedoelingvan  het open calgl-
latieschema is, ervoor te waken, dat alle kostensoorten ook werkelijk
in de kostprijs tot uitdrukking zullen w.orden gebracht Bij het ge-
sloten calculatieschema daarentegen worden tarieven voor de ver-
schillende kostensoorten voorgeschreven; tenzij deze tarieven  wor-
den gevarieerd voor verschillende ondernemingstypen in de be-
drijfstak, kQII t het gesloten calculatieschema dus neer op een. mini-
mu-mpr.ijsr g lingl.

Wat de toepassingsmogelijkheden betreft valt op te merken, dat
de minimumprijsregeling bruikbaar is voor homogene massa-
producten, welker voortbrengingskosten zonder  al  te veel moeilijk-
heden objectief zijn vast te stellen, zoals bv. landbouwproducten.
Bij heterogeniteit der geleverde producten of prestaties, zoals bv.
in het ambacht, de kleine nijverheid en diverse dienstverlenings-
bedrijven is men veeleer aangewezen op een open calculatieschema.

In de litteratuur treft men de opvatting aan, dat het prijskartel,
teneinde aan zijn doelstelling, het handhaven van de prijs op het
1 Vgl. Van der Kwast, Kartelbeleid en Middenstand, t.a.p., blz. 221-222.
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gewenste niveau, te beantwoorden, naast de regeling van de prijs
ook de regeling van het aanbod tot zich zal moeten trekken en om-
gekeerdi. Gaat men echter de situatie in Nederland op 1 januari

1955 na, dan bleken tegenover 524 prijsregelingen slechts 47
productieregelingen  en 173 afzetquoteregelingen, tesamen dus  220

contingenteringsregelingen te staan2. De verklaring van de af-
wijking van deze theorie ligt voor een deel misschien in het na-

oorlogse verschijnsel waarop  in de Middenstandsnota  1954 de aan-

dacht is gevestigd, het feit nl., dat in de eerste jaren na de bevrijding
ook op zuiver vriiwillige basis, zonder dat van enige economische

dwang sprake was, in het midden- en kleinbedrijfkartelvorming mo-
gelijk bleek en voorts, dat bedrij fsorganisaties in bepaalde gevallen de
ondernemers er toe konden bewegen zich te houden aan een bepaald
marktgedrag ten aanzien van de prijzen door middel van adviezen,
zonder dat van enige contractuele gebondenheid of van sancties
sprake was).

Zoals hierboven reeds werd medegedeeld, wordt het prijskartel
in de kringen van het midden- en kleinbedrijf herhaaldelijk aan-
getroffen. In een aantal gevallen is hiertegen van overheidwege
bezwaar gemaakt. Ook calculatieschema's komen in het midden-

en kleinbedrijfvoor; de meest bekende zijn die in het slagerijbedrijf  
en in het schildersbedrijf, die door het bedrijfschap zijn voorge-
schreven en daarmede een officiele erkenning hebben gekregen.

ad 4.- Conditieregelingen
De conditieregelingen, die bepalingen inhouden omtrent ver-

koops-, leverings- en betalingsvoorwaarden worden in de littera-
tuur  gewoonlijk  tot de 18ggIc„ kartelygrmen gerekend. Lehnich   
merkt op, dat de zuivere conditieregelingen daar worden aan-

getroffen, waar de aard van het betrokken product een verdere uit-
bouw van de kartelregeling niet toelaat of waar geen verdere be-
hoefte aan kartellering bestaatd. Fricke wil ze zelfs buiten het

  kartelbegrip houden, voor zover zij de mogelijkheid tot beperking

van de medcdinging missens.

1 Lehnich, t.a.p., blz. 36, F. L. van Muiswinkel, Kartels, kartelbeleid en kost-
prijscalculatie, De Economist, maart 1954, blz. 168.
2 Memorie van Antwoord, t.a.p., Bijlage 1.
3    Middenstandsnota   1954,  blz.  7 .
4 Lehnich, t.a.p., blz. 25.
5 W. Fricke, Kottektiumonopote, Heidelberg, 1956, blz. 77.
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In de perspectieven, die dit soort mededingingsregeling opent
om orde te brengen in de concurrentieverhoudingen, en te komen
tot een zekere rationalisatie, zit inderdaad iets aantrekkelijks. Men
kan het standpunt innemen, dat de conditieregelingen erop ge-richt zijn, door-middel van uniforme verkoops-. leverings- en.be-
talingsvoorwaarden_dc.koper in de-gelegenheid,tutcllal-toi,ender-
linge vergelijking-van de aanbodspriizen. Ofschoon dit betere over-
zicht van de markt verhelderend kan werken, en voorts eo_cindekan maken aan.overdr      2edrijfseconomisch niet verantwoorde
Bevellp.rotaties, houdt een conditieregeling toch steeds het gevaar
in, dat de belangeny#-831& aftlemers in het gedeng kemen doordat
de urliforme- condiligy-oidengdrukt tothetlaagsunogelijkc-Ilcil,
waarbij verschillende risico's zoveel mogelijk op de koper worden
afgewenteld.

Behalve de vcrhoopmarkt kan de conditieregeling eveneens de../0-      -i...
r- inkooRmarkt bestrijken, zodat een afnemerskartel ontstaat. Voorts.P...+-.......

j Ykan zij zich ontwikkelen in de richting van een exclusief-verkeers-
  regeling;  in het laatste geval  is  zij ver uitgegroeid boven  haar  aan-
vankelijke doelstelling, aangezien zij dan discriminerend werkt
ten opzichte van andere economische subjecten. Tenslotte wijst
Lehnich erop, dat bemg Bis van de deelnemers aan de conditie-
regeling  met de Zijsvorming  van hun afnemers  niet  tot de uitzon--J..»....deringen behoort.1 Hier constateert men dan ee eerstq aanloop.tot
ve/ligalv.Tij$hinding. Lehnich roert in dit verband het in Duitsland
enige jaren gele(len druk besproken stelsel der z.g. 'Funktions-
rfbalte' aan, hetwelk inhoudt, dat bij een vastgestelde eindprijs de
hoogte van de korting aan de afnemers afhankelijk is van de functie
die deze afnemers in het economisch verkeer vervullen. Zo zal bv.

· de korting voor de groothandel hoger zijn dan die voor de detail-
handel. Over de begrenzing van begrippen als groothandel, detail-
handel e.d. is dan nog onenigheid mogelijk. Het is wellicht interes-
sant hier terloops te wijzen op het bij Nieschlag uitvoerig behan-
delde verschil van inzicht dat in de jaren dertig in Duitsland heerste
over de definiering van het begrip 'groothandel' met het oog op de
pogingen die toentertijd van groothandelszijde werden ondernomen
om o.a. de inkoopverenigingen van ondernemers de erkenning als
groothandelaars te onthouden. De 'Kartellstelle des Reichsstandes
der Deutschen Industrie' heeft daartoe  in   1934 in overleg  met  het
1 Lehnich, t.a.p., blz. 26.
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'Reichsverband des Deutschen Gross-, Ein- und Ausfuhrhandels'

uitvoerige richtlijnen opgesteld, waardoor - althans op papier -
het vraagstuk van de afl)akening van de groothandel werd opge-
lost. Tegen de practijk zijn deze stringente richtlijnen echter niet
bestand geblekeni.

Wat bet belang van het midden- en kleinbedrijf bij de conditie-
ESg£liBgen betreft, zij het volgende opgemerkt. Lehnich wijst crop, 1

dat de kartels in de handel zich meestal slechts met conditierege-

lingen bezig houden en dat zuivere conditieregelingen eveneens

daar worden aangetroffen, waar de persoonlijkheid van de onders
nemer een grote rol speelt bij de vervaardiging der producten2,
m. a.w. bij de ambachtelijk ingestelde productiewijze. Hieruit kan 
dus worden afgeleid, dat in de kartelregelingen waarbij het midden-1

en kleinbedrijf is betrokken, de conditieregelingen een belangrijkej
plaats innemen. Ten aanzien van Lehnichs constatering, dat de
kartels in de handel meestal slechts dit soort regelingen zouden be-

treffen, kan echter worden opgemerkt, dat deze uitspraak - althans
voor  zover  het de situatie in Nederland betreft - niet klopt  met  de'
werkelijkheid. Uit de overzichten van de ministeriele beschikkingen
tot onverbindend verklaring van bedrijfsregelingen en van kartel-
kwesties die zonder formele toepassing van het kartelbesluit konden
worden afgedaan, blijkt dat de kartels in de handel in vele gevallen
boven de status van zuivere conditieregelingen uitgaan en  dat met 1
name  erkennings-.egelingen  en  prijsregelingen  ook in de

handel  een  
rol van betekenis spelen. Een soortgelijke opmerking kan worden
gemaakt ten aanzien van de mededeling van Lehnich over het be-
staan van conditieregelingen in de meer ambachtelijk ingestelde

productieprocessen.
Inderdaad is een conditieregeli,  bij dit soort ondernemingen

het eerstvoor-flehand Ugginds_middel, zodra men aan een kartelt
gaat denken. Dit behoeft echter niet te betekenen, dat men niet t
verder gaat dan deze zuivere conditieregeling. Zoals  wij  ad  3  hier-  
boven hebben uiteengezet,  is  bv.  een oRen _calculatieschema  voor <     17
deze ondernemingen eveneens zeer bruikbaar.                                 ,

De 522&11pie kan o.i. dan ook luiden, dat ofschoon conditie-

regelingen ook voor het midden- en kleinbedrijf van belang zijn,  in
vele gevallen een zuivere conditieregeling door de deelnemers als

1 Nieschlag, t.a.p., blz. 47 e.v.
2 Lehnich, t.a.p., blz. 25.
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 onvoldoende wordt beschouwd en zal worden aangevuld met ander-
i soortige regelingen.0

ad 5.- Marktbeschermingsregelingen
Als v09rbe ld van marktbeschermingsregelingen worden in de
reeds eerder geciteerde Bijlage 1 van de Memorie van Antwoord
inzake het ontwerp van Wet economische mededinging genoemd
debiegfiE ken en regelingen met betrekking tot klantenverdeling.
Op   1  januari 1955 waren  op dit terrein fiL landelijke regelingen
bekend; voor wat het midden- en kleinbedrijf- althans 6dn bepaal-de branche daarvan - betreft, zijn echter de plaatselijke regelingen'  van meer betekenis. Met name is hier gedacht aan de z.g. sane-riJsregelingen met betrekking tot de melkbezorging, die in de
laatste tijd sterk de aandacht hebben getrokken. Opgezet alsregelingen die tot doel hebben enige orde te scheppen in de chao-
tische toestanden die op het gebied van de thuisbezorging bij de
consumenten bestonden, deden zich in een aantal gevallen weldra
moeilijkheden voor als gevolg van het feit dat onvoldoende met de
verlangens van deze consumenten rekening werd gehouden, in het
bijzonder doordat de vrijheid van keuze van de consument in het
gedrang dreigde te komen.

Beoordeeld vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt hebben de-
bietafspraken en regelingen met betrekking tot klantenverdeling
zeer aantrekkelijke kanten; zij openen immers de mogelijkheidgezamenlijk het geografische afzetgebied van een aantal onder-
nemers zodanig onderling te verdelen, dat de afzetweg voor elk van
de deelnemers aan de overeenkomst een 22!imaLeleng!£ krijgt. Een
dergelijke regeling VeTtoont trekken van 6 FEE;komst met de ruil-
verkavelingsregelingen, zoals deze in de landbouw worden toe-
gepast.  Er is echter 66n belangrijk verschil:  bij de ruilverkavelinggaat het erom, de betrekkingen tussen mensen en zaken, i.c. be-paalde stukken grond te regelen, bij de debietafspraken en rege-
lingen met betrekking tot de klantenverdeling daarentegen gaat het
om de bepaling van de relatie tussen mensen onderling, i.c. de
leveranciers en de afnemers. Deze laatsten kunnen met betrekkingtot de te treffen regeling een ander oordeel hebben dan de leveran-
ciers. Nu kan men de stelling verdedigen, dat de vaak op irrationele
motieven berustende bezwaren van de afnemers - b.v. persoonlijkevoorkeur voor een bepaalde leverancier - niet al te tragisch be-

104



hoeven te worden opgevat, temeer wanneer men bedenkt, dat de
vrijheid van keuze van de consument op vele gebieden van het
economisch leven reeds een fictie is geworden. Naarmate het
concentratieproces verder voortschrijdt, wordt de mogelijkheid van
vrije keuze door de consument steeds verder ingeperkt. Dit ver-
verschijnsel doet zich zowel voor op het terrein van de eerste

levensbehoeften - in een stad als Den Haag raakt b.v. de brood-

voorziening voor een steeds groter deel in handen van een grote
ondernemingscombinatie en wordt het steeds moeilijker een z.g.
particuliere bakker te vinden - als op het terrein van de openbare
voorzieningen: de openbare nutsbedrijven, de transportonderne-

mingen e.d. Ten dele is dit onvermijdelijk, waar concurrentie bij de
voorziening van behoeften die gewoonlijk door openbare nuts-
bedrijven worden vervuld, moeilijk is te verwezenlijken. Dit neemt

echter niet weg, dat waar mogelijk zal moeten worden getracht aan
redelijke verlangens van de consument zoveel mogelijk tegemoet te
komen en er voor te waken, dat de resultaten van de verhoogde
efficiency niet uitsluitend aan de betrokken ondernemers ten goede

komen. Deze taak zal niet uitsluitend aan het bedrijfsleven kunnen
worden overgelaten, doch qnder supervisic van de Overheid moeten

worden vervuld. Dit is te meer wenselijk waar bleek, dat bij ver-
schillende gevallen van sanering de stimulans tot zo laag mogelijke

prijzen en zo groot mogelijke service niet alleen werd verminderd
of weggenomen door de zojuist beschreven rayonindeling, doch ook
door  pogingen  tot het bepalen  van  een vast aandeel  voo r  de  ver-
schillende slijters in de totale omzet. Dit laatste hield b.v. in, dat
slijters die een grotere dan de geplande omzet behalen, een deel van
hun inkomsten afdragen aan slijters, die beneden de geplande omzet

blijven. Voorts is geconstateerd, dat saneringsregelingen een ver-
bod inhielden tot het onderhouden van economisch verkeer met
bedrijfsgenoten die niet bij de regeling zijn aangesloten, waardoor,  i,;
het gevaar ontstaat dat voor niet-aangeslotenen de bedrijfsuit-  .:
oefening onmogelijk wordt gemaakt, temeer waar de toelating van
nicuwc deelnemers tot de ovcrecnkomst in handen ligt van de recds

aangesloten ondernemers. Voorts bestond een streven, dat logisch
aansluit bij de zojuist vermelde afspraken, n.1. tot vaststelling van   1
consumentenprijzen die een vaste winstmarge inhouden. Een en   :
ander heeft er reeds toe geleid dat de Overheid uit een oogpunt van

algemeen belang op grond van kartelbesluit heeft ingegrepen en
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de desbetreffende bepalingen uit deze regelingen heeft geschorst.

ad 6. Meldingsregelingen
Onder meldingsregelingen worden verstaan ipraken inzake
meldingen,  opzct of.prijscgrrectic..12ij.AAnbesteding· Zij vormen  een
variant-yan deprijsafspraken. Op 1 januari 1955 waren 99 van deze
regelingen geregistreerd. Hun werkingssfeer strekt zich uit tot het
bpligbedtijf en uit het feit dat in deze bedrijfstak de kleine en mid-
delgrote ondernemingen een overheersende positie innemen - 74%
van het totaal aantal ondernemingen in het bouwbedrijf had in
1954 een arbeidsbezetting van minder  dan   11   personen  en  96%
een arbeidsbezetting van minder dan 51 personenl - kan worden af-

 geleid dat
het midden- en kleinbedrijf in belangrijke mate zal zijn

qgeinteresseerd bij dit soort overeenkomsten. In het algemeen trek-
ken in dit verband de aandacht die overeenkomsten waarbij wordt

,,           bepaald, dat dc-dcd.nemprs hij in5[ltrijving op aanbestedingen er
'92·1/ ,;zt#L,    voor .zorgen,-sdat._hun--insd ribdngchpdr:,g  merle  p.en  z.g. -Qpzet-

kdrag inhoudt, dat. .bij. eventliek.gunning moet worden uitme-
keerd  aan do.gezamenlijke eMi

Als motivering van deze handelswijze wordt gewoonlijk aange-
voerd dat de inschrijvende ondernemers aan wie de uitvoering niet

1 wordt opgedragen, aldus een cotllpensatie genieten voor de door----

  hen Esmaakte-insfhfijyillgisosten. Hiertegen is echter aan te voe-
ren, dat   jergelijke kosten declilitrpakenvan rl f :ilgempne .hpririjfs-
lasten van de ondernemers en mitsdien moeten worden gedekt uit

-de opbrengst van de werken die zij uitvoeren 2.
Zowel in het ene als het andere geval komen deze kosten uit-

eindelijk ten laste van de opdrachtgevers. Het zal echter van het ge-
kozen systeem afhangen, om welke bedragen het gaat. Indien in de
inschrijvingsbedragen, gecalculeerd met het oog op deelneming aan
een bepaald object een tevoren afgesproken opzetbedrag is opge-
nomen als dekking voor de gezamenlijke inschrijvingskosten der
ondernemingen aan wie het werk niet wordt gegund, dan zal daar-
bij kunnen worden uitgegaan van een gemiddelde van de in-
schrijvingskosten, die door de deelnemers zouden moeten worden
gemaakt. Om nu te kunnen beoordelen of de in een bepaald tijdvak
1 Centraal Bureau voor de Statistiek, De bouwnoverheid in het zoeklicht van de
statisti€k (31 december 1954), Zut, 1959.
2  vgl. A. Hendriks, De pr4svorming in het bouwbedrbX Rotterdam,  1957, blz. 307.
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door de gezamenlijke opdrachtgevers betaalde inschrijvingskosten
hoger zijn dan nodig is, zou men de omzet moeten berekenen van de
ondernemingen aan wie in deze periode werken zijn gegund als-
mede hun werkelijke inschrijvingskosten voor objecten waarop zij
hebben ingeschreven, doch waarvan de uitvoering niet aan hen is
opgedragen. Hierbij kan bedacht worden dat een ondernemer die
door scherpe calculatie een redelijke bedrijfsbezetting weet te
bereiken weinig behoefte zal gevoelen om in te schrijven op objec-

ten waarvan hij weet dat ze hem waarschijnlijk niet zullen worden
gegund.

Een uitvoerige behandeling van het hier aan de orde gestelde
probleem zou buiten het kader van deze studie vallen; wij willen
volstaan met te verwijzen naar de conclusies die Hendriks op grond
van een uitvoerige analyse van het probleem van de prijsvorming in
het bouwbedrijfmeent te moeten trekken. Hendriks betoogt dat het
door de aannemers gezamenlijk vast:stellen   van een opzetbedIag
(inschrijfvergoeding) o.a. tot gevolg heeft dat de totale, door de  op-
drachtgever te vergoeden kosten, hoger worden dan wanneer de
aannemers hun inschrijvingen moeten baseren op kostenoveiwe-
gingen.

Voorts wijst hij er op, dat het inschrijven op en het uitvoeren van
werken twee activiteiten van de aannemer kunnen gaan vormen,
die oorzakelijk verband missen, dat een aantal aannemers meer
inschrijft dan, uitgaande van het aantal uit te voeren werken, doel-
matig is,  en dat een aantal aannemers slechts

inschrijft voor het  verkrijgen van  cn aandeel in de opzeti.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat van overheidswege wordt

getracht, enig toezicht te houden op de hier bedoelde regelingen.

ad 7. Erkenningsregelingen
De categorie der erkenningsregelingen, waaronder worden ver-
staan regelingen met betrekking  to,t  de W atinf to_t:een markt.  is
voor het midden- en kleinbedrijf niet zonder betekenis,

getuige o.a.  het feit  dat  in de Middenstandsnota  1954 een aparte paragraaf aan
de  z.g.  erkenningskartels is gewijd.  Op  1  januari 1955 waren  111
van deze regelingen geregistreerd wier werkingssfeer boven het
locale of regionale belang uitging. Aan het doel, dat in de erken- r
ningsregelingen wordt gesteld zijn zowel kwalitatieve als kwantua- i
1 Hendriks, t.a.p., blz. 307-308.
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' tieve aspecten te onderscheiden.  Ook de erkenningsregelingen  zelf
kunnen naar dit criterium worden ingedeeld.

    Streeft men verbetering van de kwali ilder ondernemingen na,
I dan zullen  dltoelatingseisen  een  aanvulling =of een verzwaring in-
houden van de vestigingseisen, die reeds van overheidswege worden
gesteld en die, zoals bekend, betrekking hebben op handelskennis,
vakbekwaamheid en credietwaardigheid. De eisen in een erkennings-
regeling kunnen dan b.v.-Y°orschriften inhouden over de inrichting
van het bedrijfspand, de te voeren artikelen, de grootte van het-- g.

bedrijfskapitaal of andere bepaltiileic geffdht op de interne organi-
satie der betrokken ondernemingen.

Bij de regelingen met een kwantitatieve inslag gaat het in de
eerste plaats om hrprrking van het aantal ondernemingen. De er-
kenningsregelingen bevatten in dit geval b.v. bepalingen die de
toest-elI!ming.-191.-dgglo.eming aan het economisch verkeer in de
bedrijfstak afhankelijk stellen van  het. aAntal ende  vestigingsplaats
van reeds gevestigde ondememingon, Een dergelijk geval doet zich
b.v. voor indien wordt bepaald, dat nieuwe ondernemingen niet
binnen een bepaalde afstand van bestaande ondernemingen mogen
worden gevestigd.

Het toetreden van nieuwe ondernemers wordt hier dus afhanke-
lijk gesteld van de behoefte aan ondernemingen die naar het in-
zicht van de deelnemers aan het kartel bestaat. Men hanteert hier
een  criterium, dat  in de practijk veelal wordt aangeduid met de  be-

-7 naming 'behoefte-element'. Het feit, dat dit criterium door de
, bedrijfsgenoten zelf wordt vastgesteld leidt, afgezien van andere

bezwaren die wel tegen hantering van het 'behoefte-elemellt'
worden aangevoerd 1, al heel gemakkelijk tot hdcnkingcn: de
belanghebbenden zullen eerder geneigd zijn

 le
behoefte aan onder-

nemingen te laag dan te hoog te schatten In zijn meest extreme
vorm kan dit systeem zelfs leiden tot afsluiting van de bedrijfstak, in-
dien n.1. geen nieuwe ondernemingen meer worden toegelaten. In
de meeste gevallen zal men zich echter beperken tot controle op de
toevloed van nieuwe ondernemingen.

Ofschoon van deze regelingen op zichzelf een Eositiefeffect kan
uitgaan, n.1. in zoverre zij de mogelijkheid scheppen tot verbetgring......--

van het Deil der betrokken ondernemingen, is anderzijds het gevaar
1  vgl.  Memorie van Antwoord, Vestigingswet Bedrijven 1954, Tweede Kamer,
zitting 1953-'54,  stuk  2485,  no.  6.
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niet denkbeeldig, dat deze positieve zijde omslaat in een negatief
effect. Indien de concurrentie van nieuwe bedrijfsgenoten wordt ge-

weerd, vervalt immers daarmede voor een groot deel de stimulans

voor de reeds bestaande ondernemingen tot een zo efficient mogelijke
bedrijfsvoering. Verschijnselen als verstarKing en  IminfjeriBg.yao
de geneigdheid. zj.ch aan-ck-Ggnomisdle.on.le_gl,nische P_n. kkcling.

aan te passen, liggen dan ook in de lijn der verwachtingen.
Het  zal,  na het voorafgaande, weinig betoog behoeven dat, wil f     ..

'.      t,.

een erkenningsregeling levensvatbaar  zijn, een exclusiefzy-qrkeers:, C

regeling daarop een 1013<Lchslui stuk vormt. Wil men voorkomen dat '

ondernemers in de betrokken bedrijfstak, die zich niet bij de er-
kenningsregeling wensen aan te sluiten, de politiek van het kartel

doorkruisen, dan doet zich de noodzaak voor, deze outsiders de
deelneming aan het economisch verkeer onmogelijk te maken of
althans zoveel mogelijk te bemoeilijken dpor ervoor te zorgen, dat

hun voorzieningsbronnen worden afgesniden. Dit kan worden be-
....      ...    .-----....-,-.-     I '.-1.-=-'., ......#9..- --,-I

reikt door middel van afspraken met leveranciers of afnemers, in-
houdende dat dezen uitsluitend zullen leveren aan, resp. afnemen

van ondernemingen, aangesloten bij de erkenningsregeling.
Aldus ontstaat een verticale constructie, die, indien men ook nog 1

slaagt  in een regeling  van de p/ijzen en discriminatoir optreedt f-                    j
tegen bepaalde bedrijfsvormen, een dominerende positie heeft ver-

-=--.---*.......«'.„'»-,  -.

worven op het gebied van de organisatie van de productie en distri-1
butie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat van overheidswege het
doen en laten van erkenningskartels met aandacht wordt gevolgd
en  dat een groot  deel  van  de  maatrggelen.die. de Oyerhejd  in* de  .., -
laatste jaren op grond. van de kartelwetgey.ing h&<ft  geBome-4  zi-ch

tegen bepalingen.in-dit  SQort- k.arl lreg linggl .09,ht.

ad 8. Verlies- en winstenpools
De verlies- en winstenpools en de regelingen ter verdeling van

afdrachten, van welke regelingen er op 1 januari 1955 1 waren

geregistreerd, kennen bepalingen omtrent de wijze waarop de hij
het kartelbureau binnengekomen gelden, die niet het karakter van 
contributie dragen, over de daarvoor in aanmerking komende

onder-  
nemingen worden verdeeld. De bronnen waaruit deze gelden voort-
komen kunnen zijn boeten,die aan bepaalde ondernemers zijn op-

gelegd wegens overtreding van kartelvoorschriften, b.v. wegens
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contingentsoverschrijding of prijsonderbieding; ook is het mogelijkdat de gelden alkomstig  zijn  van,ondememers  die een kartelrent
genieten en dat zij bestemd zijnihls subsidie voor zwakke onder-
nemingen van wie steeds een druk in opwaartseric ig op de
prijzen uitgaat. De verhouding tussen de hoogte dezer subsidie en
het verschil tussen de marginale opbrengsten en marginale kosten
is bepalend voor de vraag, of laatstbedoelde ondernemers tot
inkrimping van de productie zullen overgaan. Dit systeem houdtdusdemogeliikheidin tot geleideliike uitkoop vanzwakkekadelleden·

Hierme e  is· 66n mogelijkheid tot aanwending der gelden  aan-
gegeven&[ndere doeleinden waarvoor zij kunnen worden gebruiktzijn b.v.'de   rijding. v,n...optsiders.,1 er P_ndernemingon m*q
tracht op te kofen. of wier bedrijfsuitoefening men tracht te be-„--„.=„........, t„,S„'-'.- „-'4

moeilijken.
.   Uit het voorafgaande volgt, dat regelingen als hier bedoeld niet
afzonderlijk doch steeds in combiualix met andere kartelregelingen

_   plegen voor te komen. Wat het belang van het midden- en klein-
bedrijf bij deze regelingen betreft, kan er op worden gewezen, datin een aantal bedriifstakken belangstelling_vogr_dilitdsells.le_CAn-
stateren,  met name in-ver.band..meLRQgingfIl-Qm..tc.JiQJIWJ110.1.fle
z.g. vriigflige.saneringin bepaalde bedriifstakken welke door oxer-bezetting wordenliteisterd...„...„...4....  .......=.......

In dit verband kan worden verwezen naar de activiteiten op ditgebied in het bakkgliksdEijf. Zo voorziet de verordening Sanerings-
fonds Broodbakkerijen 1958 van het Productschap voor Granen,Zaden en Peulvruchten in de vorming van een fonds welks middelen
zullen dienen tot ondersteuning van ondernemers die vrijwillig de
bedrijfsuitoefening hebben gestaakt. 1

Als opmerking van meer algemene aard kan hieraan nog worden
toegevoegd, dat vanuit algemeen-economisch gezichtspunt maat-
regelen tot vrijwillige sanering alleen dan rationeel ziin, indien de
uilkeKingcn. ui het fonds slechts helkarakter hebben van. een over-bruggi stgun tot bet tijdstip waarop de ex-onderj Ipers-opnieuw
iI jlet arbeidsproccs.zijn.ingeschakeld. Geabstraheerd is hier van devraag, of de vrijwillige sanering de concurrentie al dan niet te
sterk inperkt, daar deze kwestie valt onder de algemene gevolgen van
de mededingingsbeperking en daarom eerst in § 6 van dit hoofd-
stuk een rol speelt.
1   Verordeningenblad Bed £»rganisatie 31  dec.  1958.
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ad 9. Centralisatie van in- of verkoop
Van de centrale in- en verkoopkantoren trekt in de litteratuur
over de kartels het centrale verkoopkantoor de meeste aandacht.

Lehrich beschouwt Wit laatste als 'die h8chste Sl fe_der-Kartcl-
lierupg'' daar .bet niet alleen, zoals andere kartelvormen, de be-
wegingsvrijheid der aangesloten ondernemingen beperkt, doch een
der ondernemersfuncties,  en  wel de meest belangnjks,.in.haar„ge-
heel van hen overneemti. Aangezien de centrale verkoopkantoren,
ook wel Evndicate] genoemd, yoor de ondernemers in.het Iniddg-
en kleinbedrijfvgn weinig.belang zijn - zij zullen met het syndicaat
op zijn hoogst als afnemer in relatie treden - gaan wij hier op deze
kartelvorm niet verder in2. Over de centrale inkoopkantoren, die
voor de samenwerkende ondernemers de inkoopfunctie verzorgen,
hebben wij reeds gesproken in § 4 onder b van dit hoofdstuk.

Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat blijkens bijlage 1 van
de reeds eerder geciteerde Memorie van Antwoord Wet Econo-
mische Mededinging op 1 januari 1955 88 gevallen van centralisatie

-

van in- of verkoop waren geregistreerd.
Hier valt direct het verschil in aantal op met dat der inkoop-

combinaties waarover wij in § 4 onder b spraken. De meeste van

deze combinaties zijn van een zodanig karakter dat zij buiten de
registratieplicht zullen vallen, daar_..hun . het..kartelkaralcter.   tot -
uitdrukking komend in beperking der concurrentie, ontbreekt:

f     D, fusi„
Na fusie van ondernemingen kan men eigenlijl  auwelijks nog
van-samenwerking spreken, althans niet van samenwerking tussen

geheel of ten dek zelfstandig blijvende 9ndernemingsi  De zelf-
standigheid der ondernemingen wordt immers bij het aangaan der
fusie opgeheven, en de ondernemers verdelen de functies, die in de
nieuw  creeerde onderneming vervuld moeten worden, onder

elkaar.j Het kenmerkende  van de fusie  is,   dat niet slechts  een  of

ekele 3ndernFInersfuncties voortaan gecombineerd worden  uit-

geoefend,_doch dat de samenwerking lich uit,trekt tot ek fEcti 
De verantwoordelijkheid van de voorheen zelfstandige onderne-
mers wordt omgezet in een ell ling. verantwoordeliikheid van de

1 Lehnich, t.a.p., blz. 38.
2 Een uitzondering vormt hier de vervoerssector, waar instellingen als
centrale bodehuizen in toenemende mate van betekenis worden.
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fleiders voor de gang van zaken in de nieuw ontstane onderneming.
/ De economische yoordele,n van de fusie liggen vooral in de mogelijk-

heid tot ten betere b adering van het bedrijfsoptimum, waaruit
 voortvloeit een verlaging van de kostprijs door een meer rationele

benutting van het producfieapparaad,ten sterkere positie op de
inkoop- en verkoopmarkt /een versterking van de financiele basis
der ondernyring met het oog op het aantrekken van nieuwe
middelen enten minimale omvang van de aangehouden voorraden,3In de reeds eerder aangehaalde brochure van de Amsterdamse
Bank N.V.1 worden alle aspecten  van de fusie,  en  in het bijzonder
ook een tweetal methoden van technische uitvoering, diepgaand
besproken. Zoals bekend, vormt de noodzaak tot rationalisatie met
het oog op de Euromarkt de achtergrond van de aldaar gegeven be-
schouwingen/Kat het midden- en kleinbe-dxijf betreft,bestaat your
de fusiein,11«algemeen nog weinig belangstclling; tot op heden is
de mogelijkheid ertoe niet op grote schaal ernstig onder ogen gezien
en is dp  verwezenlijking beperkt gebleven tot enkele incidentele
gevalle-n Het feit, dat de zelfstandigheid der individuele onder-
nemers bij de fusie practisch teloor gaat, is hieraan niet vreemdJ
Overigens heeft het weinig zin, de fusie ook voor de ondernemers in
het  midden- en kleinbedrijf als  een  met het 05 op de Euromarkt in
zichzelf begerenswaardig doel voor te stellen Stimulering van fusie
in deze sector van het bedrijfsleven heeft alleen zin in gevallen waar-
in de concurrentie te zwaar dreigt te worden en niet op andere
wijze in de noo&3»ak van een meer rationele bedrijfsvoering kan
worden voorzi€IL-Het kan echter van belang zijn, niet alleen uit het
oogpunt van internationale economische integratie, doch ook met
het oogoBdi_wenselijkheid tot opvoering van de productiviteit in
na_tiQnaal:yerband/in het kort in te gaan op enige aspecten van de
fusie voor  wat het midden- en kleinbedrijfbetreft.  In de aangehaal-
de brochure wordt het probleem voornamelijk beschouwd voor die
ondernemingen wier rechtsvorm   de   N.V.   is; wij zullen  ons  hier
bezig houden met  e betekegis van de fus» vpor file_tper599nliike'
endernemingsygrm.2

Zijn een aantal ondernemers in een branche tot het besluit ge-
komen, gezamenlijk een f  aan te gaan, dan doen zich een aantal
Prob-lG n voor, die als volgt kunnen worden geschetst.

 In
de eerste plaats is het de vraag,  of de bedrijfsuitrusting der af-

Concentratie van bedrijum m Euromarkt, t.a.p.
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zonderlijke bedrijven op een doelmatige wijze kan worden gecom-
bineerd. Dit zal in een aantal gevallen zeker mogelijk zijn, doch het
is ook denkbaar, dat de capaciteit van de productiemiddelen der
afzonderlijke bedrijven permanent beneden het bedriifsoptimum
ligt of deze productiemiddelen zijn verouderd en de kostprijzen der--£-i   j.*-*.

verschillende productie-eenheden dus op een te hoog niveau liggen,
dat ook door-filsic.Qlleoldecndc_worglt yerlaagd.  In dit geval dient
men dus de fusie reeds te beginnen met het aanschaffen van nieuwe,
gtotere of moderne productiemiddelen. Dit schept het probleem,
hoe deze aanschaffing zal worden gefinancier 
3 Een tweede vraagstuk betreft de verdeline van. de verschillende
iuncties en de daaraan corresponderende zeggenschap in de nieuwe
onderneming. Indien men besluit  tot een meerh-99 ligg leiding, 4
waarin de vroegere zelfstandige ondernemers hun deel krijgen toe-
gewezen, zal een goede coBrdinatie der verschillende functies een
dringende eis zijn en zal ieders verantwoordelijkheid nauwkeurig
moeten worden vastgelegd om onderlinge competentiekwesties
zoveel mogelijk te ondervangen.  Bij het besluit tot het instellen van
een 66nhoofdige_kiding ligt de moeilijkheid in de keuze van een
ondernemingshoofd, dat voor alle partijen acceptabel is. In beide
gevallen is het voorts de vraag, wat dient te gebeuren indien, door
welke oorzaak dan ook, onderlinge onenigheid ontstaat en een aan-
tal deelgenoten een bepaalde ondernemer willen verwijderen,
resp. indien een of meer deelnemers uit de combinatie wensen te
treden. Een systeem van uitkoopsommen, resp. schadeloosstellingen
zal hier uitkomst kunnen brengen, met dien verstande echter, dat
de gehele financiele positie van de onderneming door dergelijke
transacties in gevaar kan worden gebracht.
3)In de derde plaats stuit men op het probleem van de waardering
van de inbreng_der_deelnemers met het oog op het aandeel dat hen
in de toekomstige bedrijfsresultaten zal worden toegekend. Uiter-
aard is hiervoor een oplossing te vinden, doch zodra men hiermee
gereed is, komen fiscale vraaestukken aan de orde. De fiscus immers
zal  zijn  aandeel  opeisen  in  de   oveidrachts-  of lia uidatiewinst  der
voorheen zelfstandige ondernemingen. Ofschoon bij een beroep op
artikel 48 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 het per-
centage der belasting maximaal  40%  van de belastbare  som  be-

#./*,

draagt, kan dit de combinatie toch voor liquiditeitsproblemen
plaatsen.
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Het spreekt vanzelf, dat de meeste der zojuist genoemde be-
zwaren elk voor zich ook bij andere samenwerkingsvormen kunnen

, optreden.  Bij de fusie evenwel, waarbij de samenwerking  zich  tot
.alle ondernemersfuncties uitstrekt, is de kans groot, dat_zii_zickalk
gelijjftiwig-doplixgqltn&

Uit een en ander blijkt wel, dat voor het midden- en kleinbedrijf
defusie - afgezien van de menselijke kanten die eraan verbonden
zijn - Iliet Zonfler meer als uitwel uit bestaande moeiliikheden kan
worden.L-nle-wgen. Wil de fusie hier kans van slagen hebben, dan
zal aan enkele voorwaarden op organisatorisch gebied moeten zijn
voldaan, terwijl voorts de linanciele basis der fusie moet zijn ver-
zekerd. Bovendien kan de fusie repercussies hebben in het maat-
schappelijk-economische vlak door de marktverengende werking
die haar eigen is. In het bijzonder zijn hier van betekenis de gevol-
gen voor de maatschappelijke behoeftenvoorziening.

In hoofdstuk IV zullen wij nader ingaan op de mogelijkheden die
van overheidswege zijn gecreeerd met betrekking tot het verstrekken
van credieten ten behoeve van de economische samenwerking in ge-
vallen waar deze samenwerking leidt tot verhoging der efficiency.

f.  Andere samenwerkingsuormen
In het begin van dit hoofdstuk hebben wij een aantal functies ge-
noemd, die in iedere onderneming dienen te worden vervuld, en
wel de technische, de commerciele, de administratieve, de sociale,
de financiele en de beheersfunctie. Daarna hebben wij een aantal
samenwerkingsvormen aan een nader onderzoek onderworpen,
waarbij o.a. naar voren is gebracht, welke functies zij van de betrok-
ken ondernemers kunnen overneme *ttij de inkoopcombinatie en
het vrijwillig filiaalbedrijf bleek het iA eerste instantie te gaan om
overdrachtvan een  decl der commerciele fungle, en.3yd-d _inkoop;
daarnaast bleken deze bedrijfsvormen ook in staat tot een gehele of
gedeeltelijke overneming van de verkoopfunctie, de administratieve
functie en soms van de financi#le functie. Ook ten aanzien van de
technische functie bleken mogelijkheden tot delegatie aanwezig,
met name voor wat betreft de verbetering van de efficiency in het
pr6ductieproces in de ruime zin van het woord./ lij de kartelregelingen bleek het zwaartepunt te liggen in de
bemoeienis met de commerci lc_fullctie, hetgeen in sommige ge-
vallen wederom zijn invloed had op de vervulling van andere func-
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ties, met name de technische, de financiele en de beheersfunctie.
4Bij de fusie tenslotte werd de beheersfunctie als zodanig overge-
' dragen, waardoor de vervulling van alle andera functies een

wijziging in orientatie onderging.
Ook op andere manieren dan hierboven weergegeven pleegt ge-

hele of gedeeltelijke overdracht van functies voor te komen. Zo
7, bestaan samepwerkingsvormen op  het terrein van  de  techniEshe

functie, waarbij de deelnemers overgaan tot concentratie van hun
gehele ofgedeeltelijke productieproces. Een voorbeeld van volledige
concentratie van de productie is te vinden in de limonade-indu-
sjrie, alwaar een groot aantal kleine ondernemers gezamenlijk de
middelen heeft bijeengebracht voor productie van vruchtenlimo-
nade in het groot. Doorslaggevend was hier de omstandigheid,
dat rendabele productie van dit artikel momenteel slechts in de
vorm van het grootbedrijf mogelijk is, zodat, wilde men niet van de
markt worden verdrongen door het grootbedrijf, samenwerking in
de productie noodzakelijk was. De oorspronkelijke zelfstandige
ondernemers zijn aandeelhouders geworden in het door hen ge-
stichte grootbedrijf; de distributie van het aldaar vervaardigde
product blijven zij zelf verzorgen.

Wij hebben hier te maken met een vorm van samenwerking, die
door de economische en technische ontwikkeling als het ware is
opgedrongen;  een vorm van samenwerking ook, waarbij uittreding
practisch stopzetting van de betrokken onderneming betekent.
Alle deelnemers hebben hun zelfstandigheid gedeeltelijk prijsge-
geven; daar staat echter tegenover,  dat zij gezamenlijk een sterke
positie innemen ten opzichte van het grootbedrijf, waarbij niet
alleen de voordelen van de gecentraliseerde productie, doch bv.
ook die van de collectieve reclame ten nutte kunnen worden ge-
maakt.

&, Aandacht verdient voorts de sinds kort ook hier te lande opgang <-7 /
makende samenwerking_lu en_zelfs-taBdige- detlilbandelaren_en (/.4.e.*/
wafenhuisQndernemingen. Tot op heden hebben hier te lande een
tweetal warenhuizen dit vanuit Belgie geintroduceerde systeem
toegepast, t.w. een onderneming van Belgische oorsprong en een
Nederlands concern. De-samenw- ciong_breft in hoofdzaak be k-
king op drie onderdelen van de bedrijfsvoering, t.w. 4£LassaIii-
men-t4- =griispolitiek _en de handelsnaam..Hierbij valt het op,
dat de contracten die door ha Belgische concern worden afge-
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sloten, de betrokken detailhandelaren iets meer vrijheid laten ten
aanzien van de assortimentskeuze en de bepaling van de verkoop-
prijzen dan de door het Nederlandse warenhuis afgesloten con-
tracten, hetgeen voor de ondernemers die met het Nederlandse
warenhuis in zee gaan een sterkere integratie in dit laatste tot ge-
volg  heeft i.

Het nieuwe systeem wordt wel aangediend als een navolging
van het vrijwillig filiaalbedrijf2, met dit verschil dat de functie van

| de  grossier  in het vrijwillig filiaalbedrijf hier wordt overgenomen
 door het warenhuis. Dit laatste zoekt contact met zelfstandige
'Idetailhandelaren met het doel, de in aanmerking komende onder-
nemingen om te vormen tot zaken met eenzelfde naam en een soort-
gelijke verkooporganisatie, zij het dan op kleinere schaal, als het
betrokken warenhuis. Er worden dan overeenkoms_ ge afdelingen

------

ijeiffly., MBLd. elfk Mlikelen letren Ireliike priizen als in**het
warenhuis worden verkocht. Voor het aantrekken van gegadigden
richt men zich op de kleinere steden en de plattelandscentra, die
tot nu toe weinig aantrekkelijk leken voor de vestiging van waren-
huizen.

De samenstelling van het assortiment wordt echter niet eens voor
altijd vastgelegd;  bij  66n van de hier bedoelde systemen van samen-
werking zou de beslissing hierover in onderling overleg worden ge-
nomen, terwijl geen hoeveelheidsdwang zou worden opgelegd:  de
aangeslotenen beslissen dus zelf over de omvang van hun inkopen).
Behalve. als grossier treedt hetyarenhuis_tpycns-op als.e.conomische
adyiseur ten behoeye van de aangeslogen ondernemingen.

Voor het betrokken warenhuig heeft deze vorm van samenwerking
in de eerste plaats het voordecI lat door te verwachten aanzwelling
van het inkoopvolume een sterkere positie op zijn inkoopmarkt kan
worden verkregenfkoorts ontstaat de mogelijkheid om door middel
van het contact met reeds gevestigde detailhandelaren vaste voet
te krijgen in plaatsen waar vestiging van een apart filiaal met de
daarvoor noodzakeijke investeringen en aanlooprisico's weinig
perspectief zou bieden.
1  Vgl.  P. H. J.  F. Th. Schnellen, Middenstandswarenhuizen,  in  E.  S.  B.   13 jan.
1960, no. 2217.
2 Zie E. Pirmez, directeur-generaal Priba, De samenwerking tussen de grote
verdelingsonderneming en de onafhankelijke handel, <. B.-revue, sept. 1959,
aan welk betoog een aantal van de hier volgende feitelijke gegevens zijn ontleend.
8 Pirmez, t.a.p.
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 Voor
de zelfstandige detailhandelaren die zich bij deze samen-

werking aansluiten is het aantrekkelijk dat het karakter van hun

onderneming veelal dermate wordt
kopende publiek meer attractief wordt  ijzigd,   dat   zij   voor   heteliswaar krijgt de onder-
nemer over de gehele linie te maken met vastgestelde in- en vcr-
kooppriiT-en, do-ch ecIi.,aanlimlijkc_ybrgrotingl.yall-dc-Qmzet.ligt

iB -1KLY.erscbivt. Indien hij slaagt  in een afdoende kostenbewaking

mag ook een gunstige ontwikkeling van het winstcijfer worden
verwacht. Het feit dat in het contract meestal de bepaling zal zijn
opgenomen dat het warenhuis niet aan andere ondernemingen ter
plaatse zal leveren 1, verhoogt wellicht   nog de aantrekkelijk-
heid.

Daarnaast kent deze vorm van samenwerking voor de zelfstan-
dige detailhandelaren evenwel ook gchaduwzijden Wat zijn be-
drijfsvoering betreft wordt hij in aanzienlijke mate van het waren-
huis  fh»keljjk. Ofschoon het warenhuis waarschijnlijk geen bin-
ding zal aangaan met andere ondernemingen ter plaatse heeft hij
niet de garantie dat andere warenhuizen zich hiervan eveneens

zullen onthouden oorzover hij de uitbreiding van het assorti-

ment en de wellicht noodzakelijke verandering van zijn winkel-

inrichting niet uit eigen middelen kan financieren, zullen zich
eveneens problemen voordoen. Indien het warenhuis de beno-
digde gelden voorschiet, zal de binding worden vertrkt. In het
algemeen kan worden opgemerkt, dat het de detailhandelaar niet
licht zal vallen zich desgewenst van de samenwerking los te maken
zonder de continuiteit van zijn onderneming in gevaar te brengen.
In dit verband zijn o.a. van belang het effect op de consument van
de noodgedwongen naamsverandering en de kans dat stagnatie
optreedt aan de inkoopzijde, doordat naar nieuwe leveranciers
moet worden omgezien die op ongeveer gelijke condities als vroe-

ger het warenhuis willen leveren Niet ondenkbaar is voorts dat in
het contract met het warenhuis een clausule is opgenomen, die
voortzetting van de onderneming op de oude voet bemoeilijkt.

Wegens de geringe ervaring die tnt nu toe met het systeem is
verkregen, is een afgerond oordeel nog moeilijk te geven. De ver-

wachting is uitgesproken dat in kwantitatief opzicht een beschei-
den ontwikkeling is  te yerwachten, aangezien het aantal bevolkings-
centra die groot genoeg zijn om rendabele exploitatie van een
1 pirmez, t.a.p.
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'middenstandswarenh41£ mogelijk te maken, beperkt  is 1.  Het  is
echter niet onwaarschijnlijk dat bij vergelijking van de totale
verwachte omzet van deze warenhuizen met de totale omzet in de
branche een ander beeld wordt verkregen.
5  Een ander punt dat met betrekking tot de ontwikkeling in de
toekomst de aandacht verdient, is het vraagstuk van de opvolging.
Voor het overnemen van een 'middenstandswarenhuis' zullen
ruime financiele middelen nodig zijn en het is de vraag ofjonge
aspirant-ondernemersoverde benodigde bedragenzullen beschikken.
Schnellen spreekt de vrees uit, dat in een dergelijk geval het waren-
huis de meest biedende koper zou kunnen blijken2. Deze vrees
lijkt inderdaad niet ongegrond, al zou wellicht via ruimere crediet-
voorzieningen kunnen worden getracht hiervoor een oplossing te
vinden. Indien het midden- en kleinbedrijf er prijs op stelt, deze

  'middenstandswarenhuizen' voor zich
te behouden, kunnen moge-

1 lijk via de branchewaarborgfondsen de nodige faciliteiten worden
  geschapen om

de aspirant-ondernemers althans gelijke kansen te
openen.

Het terrein van de samenwerkingsvormen is hiermee nog niet
uitgeput. Daar het niet de bedoeling van dit geschrift kan zijn, eenvolledig overzicht van alle samenwerkingsvormen te geven, gezien
het doel van deze studie, het probleem der samenwerking in zijnalgemene aspecten te behandelen, volstaan wij met het noemen
van nog enkele voorbeelden3. Een aantal belangrijke samenwer-
kingsvormen zijn in het voorafgaande behandeld. De gevallenwelke thans aan de orde komen, betreffen in hoofdzaak samen-
werkingsvormen met een plaatseliike of re 9nale betekenis of
voor een incidenteel geval, waarbij de details van de regeling, zo
deze al schriftelijk is vastgelegd, alleen aan de daarbij direct be-
trokkenen volledig bekend zijn. Een voorbeeld hiervan vormen de
z.g. zakenclubs, waarin een aantal ondernemers in een zelfde
branche op zuiver vrijwillige basis onderling contact houden met
het doel door middel van het systeem van bedrijfsvergelijking en hetuitwisselen van ervaringen de efficiency van hun bedrijfsvoering
te vergroten. Veelal vinden deze activiteiten ook plaats in het kader
1 Schnellen, t.a.p.
2 Schnellen, t.a.p.
3  Voor wat het ambacht betreft, is een uitvoerig overzicht van bestaande samen-werkingsvormen te vinden in 'De samenwerkingsgedachte in het ambacht', Mede-
delingen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten, no. 11, 1960.
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van inkoopcombinaties en vrijwillige filiaa]bedrijven, zodat in
laatstbedoelde gevallen niet van een afzonderlijke samenwerkings-
vorm kan worden gesproken.

Ook zijn een aantal gevallen bekend waarin ondernemers in
dezelfde branche, los van welke binding aan inkoopvereniging,
vrijwillig filiaalbedrijf of kartel dan ook, regelingen treffen tot
samenwerking  op het gebied  van de productie  of de

afzet.  Onder 1
deze   categorie van samenwerkingsvormen vallen bv.

afspraken  
tussen een aantal woninginrichters ten aanzien  van de exploitatie  
van gezamenlijke toonkamers, afspraken tussen slagerijbedrijveni
inzake centralisatie van de productie van worst en andere vlees-1
waren, afspraken inzake klantenruil, collectieve reclame  e.d.  De 1
binding tussen de betrokken ondernemers is hier vaak betrekkelijk

los; het aantal gevallen waarin  tot een van deze vormen van samen-

werking wordt overgegaan, vertoont een geleidelijke stijging.
Elementen van samenwerking kunnen voorts worden geconsta-

teerd in gevallen waar een leverancier een groot aantal afnemers
weet te binden, bv. door middel van het verstrekken van credieten,
en van deze greep op zijn afnemers gebruik maakt om de laatsten
een zekere uniformiteit in hun bedrijfsvoering op te leggen. Het is
echter de vraag of het zin heeft, in gevallen als deze nog van samen-
werking te spreken; gezien de afhankelijkheidsverhouding  is  hier

veeleer sprake van een veleideliike-intcaratie.

§ 5. HET ONDERNEMERSTYPE IN HET MIDDEN- EN KLEIN-

BEDRIJF
Het hier gegeven expos6 van de samenwerking in het midden- en

kleinbedrijf zou - al is het dan ook summier - niet afgerond zijn,
indien een karakteristiek zou ontbreken van de werkoorzaken dezer

samenwerking: de ondernemers.   Het   doen van uitspraken    over

persoon en functie van de ondernemer is echter geen eenvoudige
zaak: zo wijst Cobbenhagen  na een uitvoerige beschouwing  er  op,1

dat het hem niet doenlijk lijkt, een algemeen aanvaardbare en alle
facetten juist weergevende karakteristiek van de moderne onder-
nemer  in de verschillende typen (van ondernemingen)   vast  te,
leggen. 1

Blijkens een recente uitspraak is Veld [Bp er toe geneigd,

1   M. J.   H.   Cobbenhagen, Een nieuw ondernemersbeeld in wording, De econo-

mist Cobbenliagen, t.a.p., blz. 576.
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Cobbenhagen dit acht jaar later nog steeds na te zeggen. 1 Wat men
volgens Veldkamp op zijn hoogst kan doen is het aangeven van ten-denties, 2 anders gezegd: factoren die invloed uitoefenen op het
ondernemersbeeld.

In het voorafgaande is reeds hier en daar terloops een eigenschap
naar voren gekomen, die typerend wordt geacht voor de persoon
van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf, zoals de soms

1 overdreven lijkende drang naar behoud  van de zelfstandigheid,
j een sterk sprekend individualisme. Voor het vormen van een eniger-mate representatieve indruk omtrent de persoon van de ondernemer---1-/.--0.in-11ft midden-. en Ideinbedriif is dit ene facet echter ontoereikend,daar het een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Van_derWilde heeft in zijn dissertatie een poging gedaan, een meer com-plete schets van deze ondernemers te geven. Hij beschrijft 'de mid-
denstander' als 'de doogetter en de volhouder, de man die van geen
48-urige werkweek weet en van geen loonsverhoging. De zwoeger
die er langzaam bovenop weet te komen, maar ook de tegenslagen
en dikwijls de armoede kent. Hij is ook de klager, die het altijdslecht schijnt te gaan. Degeen, die vrij wil zijn van alle overheids-
inmenging, maar die even hard roept om steun van de overheid in
slechte tijden. De conseryatief, die dikwijls te bekrompen is om
even buiten de deur van zijn zaak te kijken, en verschrikkelijk op depenning, als er geen feest is. Toch is hij de oninBbare, die de be-hoeften aftast en vormt, het persoonlijk accent geeft aan het eco-nomisch leven, de uniformiteit doorbreekt in een wereld waarin
alles eender dreigt te worden. Hij is de man, die bij alle gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef van vandaag zijn eigen werk dikwijls
belangrijker ziet dan de gehele nationale economie, de mens, dienog vergroeid is met de levensopdracht, die hij gekregen heeft. 3,

    Weliswaar is deze typering naar onze mening sterk romantisch
Igekleurd enzeer sociologisch van inslag,  en legt zij nogal veel nadruk
5op de kwade kansen van het ondernemersbestaan, doch zij brengtwel tot uitdrukking, dat het hier gaat om een geheel aparte groep
 binnen de ondernemerswereld. De karakteristiek  die  Schjimp.eter
6 over de ondernemer als 'Durchsetzer neuer Kombinationen' heeft

1  G. M.J. Veldkamp, Persoon en functie van de ondernemer in het hedendaagse
maatschappijbeeld, Maandrchnyt Economie, januari 1959, blz. 169 e.v.5 Veldkamp, t.a.p., blz. 172.
s J. P. I. van der Wilde, Middenstandsproblematiek  in em nimw gewaad, ProefschriftVrije Universiteit Amsterdam, 1953, blz. 69.
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gegeven, lijkt op deze groep op het eerste gezicht nauwelijks van
toepassing; veeleer  kan men vanuit die kring  soms een opvatting
beluisteren, waaruit weinig begrip spreekt voor de noodzaak tot
aanpassing aan de economische ontwikkeling en waarin de mening
tot uitdrukking komt, dat de economische functie van de hier be-
doelde ondernemers eigenlijk een vaststaand feit is, waaraan niet
valt te tornen. Juist om deze mentaliteit achten wij de uitspraak
van Trevelyan over de visie van de klassieke economisten op het
systeem der vrije concurrentie   ook   hier van toepassing:    'They

( = de klassieke economisten) believed  that  if one industry,  agri-
culture for instance, went under in free competition, other indu-
stries would gain proportionately and would take its place and so
would all be well. But all was not well. For political economy
does not cover the whole field of human welfare. The man of
theory failed to perceive that agriculture is not merely one indu-
stry  among many, but is  a  way of life, unique and irreplaceable in
its human and spiritual values. '1

De kern van deze uitspraak ligt in de opvatting, dat de uitoefe-
ning van het landbouwbedrijf niet een zuiver in het economische
vlak liggende activiteit behelst, doch dat zij een integrerend deel
uitmaakt van de levenshandelingen van een bepaald gezin, waar-
door zij  een 'way of life' wordt. Wellicht iets minder geprononceerd
dan bij de landbouw, is het feit dat de bedrijfsuitoefening in sterke
mate haar stempel drukt op het gezinsleven ook nog bij tal van
kleine en middelgrote ondernemingen in de sectoren handel, nij-
verheid en dienstverlening te constateren. Het rapport van de Com-
missie 'Het Kleine Middenstandsbedrijf' beschrijft dit verschijnsel
op bloemrijke wijze wanneer het spreekt van de 'verstrengeling'
tussen gezin en bedrijf. 2

Wel is in de hier beschreven situatie onder invloed van de moder-
ne ontwikkeling de doorwerking te bespeuren van de z.g. ,9RS:n-
breking_Y#Il. hst_gczin, hetgeen tot uitdrukking komt in het ver-
schijnsel dat kinderen van ondernemers een beroep kiezen dat ligt
buiten de sfeer van het ouderlijk bedrij f, doch dit neemt niet weg, dat
nog steeds een markant onderscheid is te constateren tussen het
midden- en kleinbedrijf en het grotere bedrijfsleven voor wat de

1 G. M. Trevelyan, English sociat history, Londen, New York, Toronto, 1946,
blz. 554.
2 Rapport Commissie Het Kleine Middenstandsbedr(if; t.a.p., blz. 28.
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band tussen gezin en bedriif betreft. Statistische gegevens kunnen
dit  bevestigen:  uit de resultaten  van de Bedrijfstelling 1950 blijkt,
dat van de 164.052 medewerkende gezinsleden in alle niet-agrarische
vestigingen   in het bedrij fsleven niet minder dan 158.948 of bijna
97%  behoorden  tot de groep van vestigingen met minder  dan  11
werkzame personen. Het sterkst treedt het verschijnsel van de mede-
werking van gezinsleden   op   in  de zeer kleine ondernemingen:
132.175 medewerkende gezinsleden waren werkzaam in de groep
van 196.622 vestigingen met 2,3, en 4 werkzame personen. Het
totaal aantal werkzame personen in deze categorie, dat is samen-
gesteld uit de ondernemers, de medewerkende gezinsleden en het
vreemde personeel, bedroeg 504.500; hieruit volgt  dat er 175.703
'vreemde' arbeidskrachten werkzaam wareni. Het 'eigen' element
in de arbeidsbezetting had dus een waarde van ongeveer twee-derde.

)  Het is niet verwonderlijk, dat de hier besproken relatie tussen
gemlpl_j254Eijf ook  het  economisch. handelen: van  de ondernemer

i in Zun concrete verscllijnjngsy,orm beinvloedt. Cobbenhagen heeft
..hierop herhaaldelijk gewezen;  ook  in  zun  rede 'Over grondslagen

en motieven van het economisch handelen' 2 wijdt hij een belang-
wekkende beschouwing aan het hier aan de orde zijnde probleem.
Na betoogd te hebben, dat de motieven de economische handeling
niet in haar wezenlijke aard veranderen, doch wel de concrete
vorm, die de economische handeling aanneemt, beinvloeden, gaat
Cobbenhagen nader in op de buiten de economische handeling als
zodanig gelegen motieven  van de ondernemer:

'In de eenmanszaak of de strikte familiezaak treden vooral de
motieven naar voren, die in de persoon en in zijn positie als hoofd
van een gezin of een familie zijn verankerd. De zaak is een middel
om zichzelf en vooral het gezin of de familie de middelen te ver-
schaffen, om in de behoeften te voorzien, de kinderen een goede
opvoeding te geven, hen vooruit te brengen op de maatschappelijke
ladder, hen in de vorm van een vermogen een zekere welstandsbasis
te geven, van waaruit zij hun start kunnen beginnen. Het zijn de
rBofe-vell-van de 'Raig-familias'' de ondernemer-huisvader, die de
concrete vorm van het economisch handelen bepalen en dit een
eervolle begrenzing geven'. Zodra echter 'ds-Itlotivering meer
bilitenwaarts.%.Ekeerd wordt en gericht wordt  op het maatschap-

1   C.  B.  S.,  2de Algemene  bedr(i#telting, 16 october   1950,  decl  2.
2 opgenomen in de bundel 'De economist Cobbmhagen', t.a.p.
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pelijk aanzien en de macht, welke het grote-ondernemer-zijn mee-
brengt, of de ondernemer onder invloed komt van de bekoring der
steeds groter wordende onderneming en hij onder drang van dit
motief, gecombineerd met het familiale motief, zich de stichter gaat
voelen van een industriele, commerciele of financiele dynastie,
worden de grenzen wijd verschoven of opgeheven: Dc subjectieve
motieven worden dan ondergeschikt aan het objectieve.dod der
onderneming, .het_behgud_van de winst MAgiteit.

Hoewel - Cobbenhagen geeft dit trouwens zelf ook toe - de
scheidslijn tussen de beide zojuist bedoelde typen van onderne-
mingen niet nauwkeurig is te trekken, is het hier gemaakte onder-
scheid van belang voor een poging tot typering van de ondernemer
in het midden- en kleinbedrijf. Bij deze poging tot het schetsen van
een ideaaltype moeten  wij   het hier laten; zoals gezegd,  zal  in  de
practijk bij de ondernemers vaak een mengvorm worden geconsta-
teerd  van  de hier onderscheiden groepen van motieven,  doch 1Wt 4
ondernemersbeeld inhet midden- en kle.inbedrijfzal worden gcken- '
merkt door het domineren van do subjectieve motieven. i

Wil men zich een beeld vormen van de persoon van de onder-
nemer in het midden- en kleinbedrijf, dan kan Qgkeen inzicht,in.11 t
algemene.ontwikkclingsniveau der hier bedoelde groep van belang

zijn.
Gegevens hierover zijn nog betrekkelijk schaars;  voor de sectoren

ambacht en detailhandel verschaffen de resultaten van de enquBte,
die het Economisch Instituut voor de Middenstand in 1953 bij 6000
ondernemingen heeft ingesteld, enig inzicht. Indien men de genoten
schoolopleiding der ondernemers als maatstaf wil nemen voor hun
algemene ontwikkelingspeil, kan men constateren dat van de onder-
nemers in ambacht- en detailhandel in de leeftijdsgroepen van 20 tot
29 jaar 60% alleen lager onderwijs had genoten. Dit percentage
wordt in alle hogere leeftijdsgroepen nog overtroffen: voor de onder-
nemers in de leeftijdsgroep van 50  tot 54 jaar bedraagt het 86%  en
voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar wordt de 90% bereikti.

W:it de theoretische vakopleiding betreft, blijkt de situatie in de
lagere leeftijdsgroepen gunstig  af te steken  bij  die  in de hogere;

voorts valt het op - verwonderlijk is dit bij nader inzien overigens
niet - dat in het ambacht een groter percentage der ondernemers

1 School- en vakopteiding van de ondernemers in ambacht en detailhandel, E. I. M.,
's-Gravenhage, 1955.
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een theoretische vakopleiding heeft gevolgd dan in de detailhandel.
Zo hadden meer dan 80% van de ambachtspatroons in de leeftijds-
groepen van 20 tot 34 jaar een dergelijke opleiding genoten;  bij  de
detailhandel daarentegen kwam dit percentage nauwelijks boven
de  50  uit 1.  Dat het aantal ondernemers  met een theoretische vak-
opleiding in de hogere leeftijdsgroepen lager ligt, hangt ongetwijfeld
samen met het feit, dat de gelegenheid tot het volgen van zulk een
opleiding eerst in de laatste decennia aanzienlijk is verruimd.

Tot nu toe hebben wij de ondernemer in het midden- en klein-
bedrijf in hoofdzaak vanuit sociologisch gezichtspunt benaderd,
waarbij bleek dat in dit opzicht een duidelijk verschil is te consta-
teren tussen de groep van ondernemers in het midden- en klein-

I bedrijf en die in het grootbedrijf.
Wat ons echter evenzeer interesseert is de vraag of d gglijke

9.a agtlly-gjf i intenevql3%-9-£6 afn-te-,g zen met betrekking
tot  de  economische_functie..van deze groepen van ondernemers,
m.a.w.  of de inhoud van de ondernemersfunctie in het midden- en
kleinbedrijf sterke afwijkingen vertoont met die in het grotere be-
drijfsleven.

In de litteratuur is tot op heden nauwelijks op deze vraag inge-
gaan.  In de hierboven gegeven omschrijving van \61Iuinc.*Wilde
treedt de ondernemer in het midden- en kleinbedrij f naar voren als
degene. die de behoeften aftast en vormt, doc-h 0Qkde.ondcrncm*r in
bet grgotbrdrijfyervult deze functie. Volgens lie rsm-a, die de ver-
schillende opvattingen omtrent de ondernemer tegen elkaar afweegt,
ligt 1st kp.nmerkmde van de ondernomersfunctie in het element van
de   0-nzeker.heid,   het._om z-e-kerbar.e_ Kisisq:..dal,-dggl6Jbaan-het
anticiperen op toekomstjge marktverhou-dingenz. Wil men als
ondernemer slagen, dan zal men moeten kunnen wijzen op resultaat
in de vorm van een gunstig verschil tussen de opbrengsten en de
kosten van de onderneming. Dit criterium peldt ons inziens voor
elke dernemer, of het terrein van zijn activiteit uitgebreid of
beperkt is. Zelfs indien afspraken met betrekking tot de prijsvor-
ming van zijn producten hem een zeker winstbedrag per stuk als het
ware waarborgen, dan zal hij nog er voor moeten zorgen dat zijn
afzet een optimale omvang bereikt, daarbij rekening houdend met

1 School- en vakopleiding uan de ondememers in ambacht m detailhandel, t.a.p.
2 S. C. Bersma, De Ondernemerftnatie en de ondernemerswinst, Rotterdam, 1956,
blz. 144.
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werkelijke of potentiele concurrentie. Dit geldt zowel voor de
mammouthonderneming als voor de kleine fabriek, voor het groot-
winkelbedrijf als voor de buurtwinkel. Het gaat er al deze onder-
nemers om, de gunst van de afnemers te verwerven. Zolang de af-
nemers niet vrijwillig ofgedwongen afstand hebben gedaan van hun
vrije keuze, zolang is er plaats voor de ondernemer en het doet er
daarbij weinig toe of deze  aan het hoofd staat van een groot of van
een klein bedrijf. Hij zal er steeds op bedacht moeten zijn, de
kansen die zijn op zijn minst gedeeltelijke-monopoliel hem biedt,
zo goed mogelijk uit te buiten.

Deze opvatting is naar ons oordeel niet in strijd met hetgeen
Goldschmidt over de positie van de ondernemer heeft opgemerkt.
Laatstgenoemde auteur definieert de ondernemer als 'dLisider
van de onderneming, degene die zelfstandige, direct op het doel van
de onderneming gerichte beslissingen neemt, een man, die daarvoor
bijzondere bekwaamheden en karaktereigenschappen nodig heeft' 2.

Het nemen van beslissingen die op het doel van de onderneming zijnl
gericht, komt immers op hetzelfdeneer als het anticiperen- op. toel

komstige marktverhoudingen.
Een andere vraag  is,  of de kleine ondernemer. evgl.goed.geequi-

peerd is als de erote om de voor hem liggende.kansen te. realiscIen,
„.  ........-- M ....I-

met andere woorden,  of hij de bijzondere bekwaamheden en karak-

tereigenschappen bezit, waarop Goldschmidt hier het oog heeft en
die hij nader aanduidt als kennis en intelligentie, organisatietalent, 
durf, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, aan-i

passings- en reactievermogen en tact3.

Een blik op de hierboven vermelde gegevens inzake de vakbe-
kwaamheid en het ontwikkelingsniveau van een aantal onderne-
mers in enkele sectoren waarin het kleine bedrijf een dominerende
positie inneemt, zou tot de conclusie kunnen leiden, dat het met het
peil dezer ondernemers niet erg gunstig is gesteld. Inderdaad_kaA
worden Reconstateerd. dat veqrd in h«k_kinbedljjfhcthegrip.yoo.r

df ondernemersfunctie in vele gevallen vriiwel ontbreekt. Dit is voor
een deel de oorzaak van het ontstaan van het z.g. randbedrijf. Ech-
ter moet met uit het oog worden verloren dat de grote onderne-

1 vgl. Bersma, t.a.p., blz. 135.
S H. 0. Goldschmidt, Enige aspecten van het ondernemerschap van de middenstander,

Leiden, 1960,  blz. 9-10.
8 Goldschmidt, t.a.p., blz. 7.
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mingen van thans voor het overgrote deel in de vorm van het klein-
bedrijf hun bestaan zijn begonnen en dat er geen reden is aan te
wijzen waarom niet een aantal van de thans bestaande kleine onder-
nemingen geleidelijk tot een grotere omvang zullen uitgroeien, in-
dien zij door capabele figuren worden geleid. Ofschoon het bezit
van diploma's geen garantie biedt voor het slagen als ondernemer,
kan de uitbreiding van de mogelijkheden voor de aspirant- onder-

'nemers tot het volgen van bedrijfseconomisch en technisch onder-
 richt in belangrijke mate bijdragen tot het kweken van meer begrip
fvoor de functie en de plaats van de ondernemer. Het is in dit ver-
band tekenend, dat in West-Europa de verschillende regeringen er
steeds meer toe overgaan in de plaats van de beschermende maat-
regelen voor het midden- en kleinbedrijf regelingen te stellen die
gericht zijn op de verbetering van de economische weerbaarheid

C en de bevordering van een goede bedrijfsuitoefening. Dit zal er
naar onze mening toe bijdragen, dat de leider van de kleine en
middelgrote onderneming, wiens functie in wezen niet verschilt
met die van de groot-industrieel, zijn kansen zal weten te grijpen.
De-mogellikhe(len hiertoF zullen nog worden verruimd naarmate
hij meer begrip heeft voor de perspectieven welke samenwerking
hemlan bieden.

OIls oordeel over de figuur van de ondernemer in het midden- en
kleinbedrijf samenvattend, stellen wij vast, dat het hier gaat over
een in sociologisch opzicht vaak merkwaardige verschibljng, waar-
van een diepgaande behandeling buiten het bestek van dit geschrift
zou vallen. Vanuit 8591]Rplisch gezichtspunt beschouwd zijn welis-
waar verschillen te constateren tussen de ondernemers in het kleinere
en die in het grotere bedrijf, welke verschillen hun grond vinden in
de omvang, de organisatie en de rechtsvorm van de onderneming.
Wanneer het echter gaat om de vraag naar de eigenlijke inhoud van

/1    de ondernemersfunctie, dan menen wij dat inhet algemeen gezien

         Rein:wezenlijk..verschil k 1 worden geconstateerd tussen_gle onder-
negers in grotere en die in kleinere bedrijven. Afgezien van de

0      moeilijkheid die ontstaat wanneer men een scheidingslijn tussen deze
categorieen wil trekken, geldt j mers_voor beid<n als essentiele
factor
.....-W... .*gL,@,BA34Mrdon v#B  de  onzekerheid.  Dat  in  de  practijk  de
omvang en de kwaliteit van de uit deze functie voortvloeiende
werkzaamheden bij een kleinere ondernemer in vergelijkingtot een grotere aanzienlijke verschillen zal vertonen, spreekt
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wel voor zichzelf en kan hier verder buiten beschouwing blijven.
De stelling, dat in het midden--eILklqinhainjf een ei en onder-  1nemerstype optreedt, lijkt ons met het bovenstaande evenwel vol-  .

doende toegelicht. Eigenlijk is hiermee ook reeds de vraag beant-
woord, of hieruit bepaalde consequenties voortvloeien voor de
economische samenwerking, of anders geformuleerd: is: hel.feit dat
de  ondernemer in hot Inidden-...en.kleinbedrijf de trekken vertoont
die wij hierboven hebben.gepooggl.te Lchetsenl.yan invloed geweest
op de ontwikkeling van de economische samenw-crking?

Wat de beantwoording van deze vraag betreft kunnen wij kort
zijn. In het voorafgaande is meermalen gebleken, dat het individua-
lisme van de betrokken ondernemers vaak een voorspoedige ont-
wikkeling van de samenwerking in de weh heeft gestaan. Hierbij
waren ongetwijfeld fectorenin het-@pol  alsken  gg'ing-iFight.in,de
economisc-he ontwikkeling in de betrokken bedrijfstak'*venals het
prevaleren van maatschappelijk-ethische oven*egingen boven een
mogelijk door samenwerking te realiseren economisch voordeel.

- Voorts lijkt het waarschijnlijk, dat gebrek aan financiele- middelen
/ somtijds remmend heeft gewerkt. Men zou in dit verband b.v. de

vraag kunnen stellen waarom het midden- en kleinbedrijf heeft
gewacht op het initiatief van de grote warenhuizen, alvorens
'middenstandswarenhuizen' tot stand konden komen.1

§6. BEOORDELING EN CONCLUSIES
Bij het vellen van een oordeel over de samenwerking tussen onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf verdienen ons inziens de
volgende punten de aandacht.
.. Vooreerst dient in het oog te worden gehouden, dat de hier vol-
gende beschouwingen een algemeen karakter dragen en daardoor
niet zonder meer op elke concrete samenwerkingsvorm kunnen wor-
den toegepast. In concrete gevallen is het niet ondenkbaar, dat
bijzondere omstandigheden hun invloed doen gelden, die het totale
beeld anders doen uitvallen dan op grond van een algemene indruk
over dc dcsbetrcffcnde samenwerkingsvorm kon worden verwacht.
Zo is het bijvoorbeeld bezwaarlijk om alle vrijwillige filiaalbedrijven
over 66n kam te scheren. Niet alleen contractuele bepalingen, doch
ook practisch ongrijpbare grootheden, zoals de mentaliteit die de
samenwerking beheerst, kunnen een beslissende rol spelen.

Vervolgens dient te worden gelet op de bedrijfseconomische be-
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tekenis van de samenwerking. Hier komt dus de vraag aan de orde
van de voor- en nadelen, die de ondernemers door samenwerkingondervinden en die respectievelijk kunnen worden onderscheiden
als verbetering van de bedrijfsvoering en vermindering van de
zeggenschap over het bedrijfsbeleid.

Ten slotte zal moeten worden nagegaan in hoeverre belangen van
algemeen-economische aard met de samenwerking zijn gemoeid.Uit het voorafgaande is gebleken, dat het inzicht, dat samenwerk-
king economische voordelen kan bieden, in het midden- en klein-
bedrijf op een later tijdstip gemeengoed is geworden dan in de
overige sectoren van het bedrijfsleven. Met name de industrie en de
landbouw waren het midden- en kleinbedrijf al jaren eerder op
de weg der samenwerking voorgegaan.

Voor de laatstgenoemde categorie waren een depressie (die der
jaren dertig), een stimulering van het ontwikkelingsniveau van
overheidswege door middel van een vestigingswet, en een gedwon-
gen organisatie tijdens de oorlosgjaren nodig om de betekenis der
samenwerking bij de betrokkenen meer algemeen ingang te doen
vinden.

Het wil ons voorkomen, dat het geheel eigen ondememerstype inhet  midden- en kleinbedrijf hier een belangrijke rol heeft gespeeld.
Na hetgeen wij hierover reeds hebben opgemerkt, menen wij dat
het niet nodig is, hierop thans wederom uitvoerig in te gaan. Wij
volstaan hier met het gevleugelde woord van Aalberse, daterend
van enige decennia geleden: 'de grootste vijand van de middenstand
is de middenstand zelf'1. Duidelijker weergave van de mentaliteit,
die het midden- en kleinbedrijf gedurende lange  tijd  als het ware  in
boeien heeft geslagen, is moeilijk te vinden.

In tegenstelling tot de situatie in het midden- en kleinbedrijf in
de sectoren handel, nijverheid en dienstverlening constateert men
dat in de landbouw, die eveneens in overwegende mate in de vormvan het midden- en kleinbedrijf wordt uitgeoefend en zich eveneens
kenmerkt door een uitgesproken eigen levenssfeer, 45.-samen:wer-

. king tussen ondernemers reeds in een vroeger stadium tot belang-
'''r'. ...:,:\'r," wekkende resultaten heeft geleid. Ten dele zal dit samenhangen met

het feit, dat in het midden- en kleinbedrijf in de sectoren handel,
nijverheid en dienstverlening eerst rond de eeuwwisseling een aantal
1 vgl. de rede van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gehouden voor
het Sperwerverbond op  11 juni 1958, Persdienst Economische Zaken,  no.  167.
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vooraanstaande figuren uit deze kring zich geleidelijk rekenschap
begon te geven van de ongunstige toestand, waarin het midden- en
kleinbedrijf als gevolg van het doorwerken der industriele revolutie
dreigde te geraken erwijl in de landbouw de economisc}19 terug-
eng zich reeds eeil kwart-eeuw cerder had aangekondigd oorts
was de landbouwcrisis een verschijnsel dat de internationdle aan-
dacht trok en dat sommige regeringen aanleiding gaf tot bescher-
mende maatregelen, waarbij bovendien de resultaten die buiten
onze landsgrenzen werden behaald door samenwerking in coapera-
tief verband voorbeelden ter navolging leverden.

Hadden de crediet-co6peraties, alsmede de inkoop- en afzet-
cooperaties in de landbouw reeds vrij kort na de eeuwwisseling
opmerkelijke resultaten geboekti, in het midden- en kleinbedrijf
bleefeen strijd van meningen heersen over de voordelen van samen-

werking. Voor een groot aantal ondernemers behield het woord
cepperatie' nog jaren een slechte klank, alleen reeds vanwege de
assggiatie met de verbruiksco8peraties, die men als een gevaar
voor eigen voortbestaan beschouwde. Eerder dan zich aan onder-
linge samenwerking te wagen, verwachtte men van de Overheid
maatregelen tot bestrijding van de groei van concurrerende bedrijfs-
vormen, als het grootwinkelbedrijf en de verbruiksco6peraties.

De-depressie der dertiger jaren noopte de Overheid tot het in-
leiden van een actieve economische politiekz. Nu kan men erover
twisten of hier een begin werd gemaakt met een systematisch,
weldoordacht ingrijpen op economisch gebied, gericht op een wel-
bewuste wijziging van de maatschappelijk-economische organisatie-
vorm, waarbij aan de Overheid blijvend een zekere verantwoorde-
lijkheid wordt opgedragen voor de afloop van het economisch
proces, vast staat evenwel dat voQI' de_Sector van.heLInifid-enz-An-
klsinjedrijf-de.basisjiyerd«gglegil.voor-eeD structuurbeleid, waarop
ig.knaoo.rlpgsejaren kon worden voortgebouwd. Op de politiek
van de Overheid ten opzichte van het midden- en kleinbedrijf
komen wij in het volgende hoofdstuk uitvoeriger terug. Geheel
ontwijken kunnen wij dit vraagstuk te dezer plaatse ecliter niet.
Een beoordeling van de samenwerking dient immers, zoajs reeds r
eerder werd opgemerkt, behalve vanuit het gezichtspunAer Apl)-
jEclieve doelma heid - dus gezien vanuit ondernemersstandpunt - .

--- -, ....„---- .-        ......

1 vgl. A. Kruithof, Co*cratie, Drachten, 1949.
2   zie o.a.  H. M. Hirschfeld, Actieve economische politiek, Amsterdam,  1946.
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,  eveneens te geschieden aan de hand van objectieve doelmatigheids-
* eisen, dus gezien tegen de achtergrond van de maatschappelijke

behoeftenvoorziening. Het is niet uitgesloten dat een discrepantie
zal bestaan tussen de subjectieve en de objectieve doelmatigheid -
de samenwerking tussen ondernemers is op zichzelf immers niet
geordend op het objectieve economische doel der volkshuishouding
- en aan de Overheid valt de taak toe deze discrepantie weg te
nemen.

Ons thans in de eerste plaats bepalend tot de subjectieve doel-
matigheid der samenwerking, gaan wij er vanuit dat, zoals uit het
vooraigaande herhaaldelijk is gebleken, het doel der samenwerking
is het behalen van de voordelen welke inherent zijn aan een betere
benutting van het economische prestatievermogen der betrokken
ondernemingen. Voorwaarde hiertoe is echter het overdragen van
gehele of gedeeltelijke ondernemingsfuncties aan het samenwer-
kingsorgaan. De ondernemer wordt daardoor in zijn vrijheid van
handelen beperkt en raakt een deel van zijn zelfstandigheid kwijt.
Tegenover de verhoogde rentabiliteit staat dus een zeker verlies
van zelfstandigheid. Theoretisch is het niet mogelijk het voordeel
van de samenwerking tegen het nadeel af te wegen, daar het hier
gaat om grootheden op verschillend niveau. Practisch gebeurt dit
echter wel, n.1. wanneer de ondernemers een beslissing nemen over
het al of niet toetreden tot een samenwerkingsvorm. De individuele
waarderingen van het prijsgeven van een deel der zelfstandigheid
kunnen dan aanmei kelijke verschillen vertonen, al naargelang de
omstandigheden waarin de ondernemer zich bevindt. Is het in-
komen uit de onderneming laag, en staan de ondernemer weinig of
geen mogelijkheden ten dienste om door het vervullen van neven-
functies een redelijk totaal-inkomen te verwerven voor zich en zijn
gezin, dan zal elk middel worden aangegrepen om het inkomen uit
de onderneming op een hoger peil te brengen, aangenomen dat
hiertoe kansen bestaan. Wat deze laatste voorwaarde betreft,
kunnen structurele factoren een spaak  in  het wiel steken;  zo  is  het

..bv. mogelijk, dat het afzetgebeid niet op korte termijn kan worden
uitgebreid vanwege de ongunstige vestigingsplaats der onderneming,
of dat de bedrijfskosten niet in betekenende mate kunnen worden
verminderd. In dergelijke gevallen zal samenwerking weinig uit-
komst bieden en kan een beter bedrijfsresultaat alleen worden ver-
kregen door opheffing van ondernemingen en overneming van de
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voorzieningsfunctie dezer ondernemingen door de overblijvende
bedrijven. Wij denken hier b.v. aan de talrijke kleine ondernemingen
in de kleinere plaatsen ten plattelande. Dat hier niet op grote schaal
tot opheffing wordt overgegaan hangt waarschijnlijk samen met het
verschijnsel dat vele ondernemers naast hun inkomen uit bedrijf
gok nog inkomen genieten uit andere bronnen. Wel is een steeds
sterker wordende geneigdheid te constateren bij jonge onder-
nemers, zich niet in dergelijke streken te vestigen.

Een belangrijk gegeven voor een oordeel over de samenwerking,
vormt het antwoord op de vraag in hoeverre de mogelijkheid blijft
bestaan zich van de samenwerking los te maken zonder dat daar-
door het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. De,
kern van dit vraagstuk ligt in de mate van binding in economisch
opzicht, dus in de mate waarin functies zijn overgedragen, resp. in
de mate waarin het samenwerkingsorgaan functies vervult die in
de afzonderlijke ondernemingen niet of slechts gebrekkig werden
verricht.

Zoals wij zagen, neemt de inkoopcombinatie van de deelnemers
de inkoopfunctie geheel of ten dele over, doch verricht daarnaast
ook werkzaamheden die meer op het terrein van de voorlichting
liggen. Wat het overnemen van de inkoopfunctie betreft, zou men
kunnen stellen, dat het overzicht dat de afzonderlijke ondernemers
van de inkoopmarkt en dezelver mogelijkheden hebben, in sterke
mate wordt beperkt. In de practijk bestaat er echter ruimte voor de
vraag, of het marktoverzicht van de buiten een inkoopcombinatie
gebleven ondernemers, en dan speciaal van de kleinere onderne-
mers, wel zo groot is. Tekenend is in dit verband, dat als oorzaak
van samenwerking wel wordt aangegeven het toenemen van de
moeilijkheden om alle omstandigheden te kennen, die invloed kun-
nen hebben op het aanbod of de vraagi. Deze overweging krijgt
nog meer relief indien men denkt aan de verruiming van de inkoop-
markt, die verwacht kan worden als gevolg van de verwezenlijking
der Europese Economische Gemeenschap.

Voor de allecnstaande ondernemer - en dit geldt in versterkte
mate voor de kleinere ondernemer - zal het zich vormen van een
marktoverzicht in de toekomst dus nog moeilijker worden dan het
nu reeds is. Aansluiting bij een organisatie, die beter dan hij is toe-  
gerust met de middelen om dit marktoverzicht te verkrijgen - dit '
1 vgl. Lucas, t.a.p., blz. 96.

131



behoeft vanzelfsprekend niet noodzakelijk een inkoopcombinatie
te zijn - k B.dus_veor-hem een_levensvogrwa de_worden.voor een
rendabele exploitatie. I ruit volpit._dat de.economische binding
aan  deze  orlani le -Mrij_sted.jal-zijn.   Iiaar yoollichtknde.werk-
zaamhe(len gl haar activiteiten op het gebied van cellectieve.re-
chme zplleggveneens del}inding_yan„deJeden aan (lf grganis&lie

i XEr»Iken. Qp zichzelf is.dilgeen_bezwaar-mits de leiding van de
combinatie geen machtspolitiek. Kial. YgtrexiteLopZichte-van  haar
leden en zich niet uit eigen beweging indringt in andere onderdelen
van hun bedrijfsbeleid. Indien dit wel gebeurt, dan geldt ten volle
de reeds eerder aangehaalde waarschuwing van Marbach tegen

'tendenzielle Selbstsozialisierung durch Selbsthilfe'. Evenzeer als
1de leiding van de combinatie kan trachten voorafgaande stadia in
 het productieproces te integreren, kan zij dit doen met de volgende
istadia, i.c. haar leden. Vanzelfsprekend zijn de mogelijkheden  hier-
toe ruimer, naarmate de organisatie groter is en de kansen voor de
leiding op het creeren van een machtspositie naar evenredigheid

I gunstiger zijn. Men kan zich aldus een situatie indenken, waarbij
leen nieuw soort van filiaalbedrijf ontstaat onder leiding  van  een
1 nieuwe groep van ondernemers. Deze ontwikkeling zal echter

slechts langs de weg der geleidelijkheid kunnen plaats hebben en
zij zal te sterker worden tegengewerkt naarmate de afzonderlijke
aangesloten ondernemingen in staat blijven, een financieel onaf-
hankelijke positie te handhaven. Willen eventuele bezwaren tegen
het beleid van de leiding met vrucht naar voren kunnen worden ge-
bracht, dan zal een belangrijk deel der leden achter deze bezwaren
moeten staan. 1)at een toenemende invloed van de leiding der

  combinatie_op-de duur-,lian-i,dordcIUegeBgegaan. wagen wii echter
te betwi-ifeLenx.te839_de combinatie een behoorlijk aantal onder-

  nemers in haar gelederen heeft 4ie naar aanleg en ontwikkeling de
i Eep.fiteiten irl zich dragen.om voldoende tggenspel te<bieden.

Weliswaar kunnen de betrokken ondernemingen in laatste in-
stantie altijd nog de band met de combinatie verbreken door op-

  zegging van
het lidmaatschap,  doch het verlies van de faciliteiten

  aan

dit lidmaatschap verbonden, zal hierop als een krachtige rem
werken. Wordt het lidmaatschap beeindigd, dan staan de betrokken
ondernemer in principe twee wegen open. Ofwel hij kan de functies
die de combinatie voorheen voor hem verrichtte in eigen beheer
nemen - een oplossing die met kostenverhoging zal gepaard gaan -
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ofwel hij kan trachten zich aan te sluiten bij een andere samen-

werkingsvorm. In dit laatste geval moet hij waarschijnlijk aan een
aantal voorwaarden voldoen om te worden toegelaten.

Verbreking van de band met de oorspronkelijke combinatie leidt
dus tot tal van moeilijkheden voor de betrokken ondernemers. Wij
constateren dus een toenemende verschuiving van verantwoordelijk-
heid  van de leden   naar de leiding; deze tendens zal worden  ver-
sterkt naarmate in een bedrijfstak de samenwerking in allerlei
vormen verder is voortgeschreden.

Het behoeft geen betoog, dat de mate van verlies van zelfindig-
11£ifi  a#lankejilk  is  van de- aard  der  overgedragen fung-ties.   In  het

rapport van de Commissie Concentratievormen van de Nederlandse
Katholieke Middenstandsbond, waarin de verschillende theoretisch
denkbare combinaties van functie-overdracht zijn besproken, wordt
terzake opgemerkt, dat afgezien van samenwerking in de onder-

nemersfunctie, waarbij de zelfstandigheid geheel verdwijnt,,de'
zelfstandigheid voorts in belangrijke mate dreigt-te.worde) aan-

89 tast bij  samenwerking. in de passieve financiering (waaronder
wordt verstaan de voorziening in bedrijfskapitaal), alsmede bij sa=
menwerking-jn de technische functie, voorzover deze op het te
produceren product betrekking heeft, en 22rts bij samenwerking

i-n de verkoopfunctie in zoverre deze betrekking heeft op de aard der
af te zetten producten, het afzetgebied en de verkoopperiode, of de
oprichting van een gezamenlijk verkoopkantoori.

Zoals in het voorafgaande wel is gebleken, zijn wij van oordeel,
dat iedere samenwerkingsvorm, door de binding die hij tussen de

betrokken ondernemers tot stand brengt, invloed heeft op de zelf-
standigheid, al kan worden toegegeven, dat bij samenwerkings-

vormen zoals de juist genoemde het onmiddellijke gevaar voor de
zelfstandigheid groter is dan bij andere. Voorts zijn wij van mening,
dat niet te veel de nadruk moet worden gelegd op de negatieve

kanten en mogelijke nadelen van samenwerking. Men kan zich
i mers afyr gen,-wat.dan_ht-d mati«_is. In dit vZSand achten

wii zeer zeker van belang de opmerking van Andreae, die weliswaar
in eerste instantie handelt over samenwerking in kartelverband,
doch die naar onze mening evenzeer van toepassing verklaard kan
worden op samenwerking in ander verband, en die de positieve
zijde van deze werkwijze in het licht stelt: 'Nun vermag aber doch
1   Rapport  van de Commissie Concentratievormen,  t.a.p.,  blz.  28;  vgl.  ook blz.   16 en  17.
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offensichtlich gerade die Kartellierung die Selbstandigkeit derkleineren und mittleren Unternehmer mindestens insoweit zu
erhalten, als sie diese vor der Aufsaugung durch die Konzerne, vor
Fusionierung und Verstrustung, bewahrt. Schliesslich  sind ja dieKartelle nicht aus unternehmerischer Hybris entstanden, sondern
sollen dienen und haben auch gedient und dienen noch der Siche-
rung der Betriebe vor der ruin6sen Konkurrenzi'.

In het kader van deze studie kunnen wij slechts ingaan op deeconomische aspecten der binding door samenwerking;    in    zijntotaliteit behoort het vraagstuk van de binding in groepsverbandtot het terrein van de sociologie. Evenmin mogen wij ons hier
diepgaand bezig houden met de waardering die eventueel aan het
behoud van de zelfstandigheid vanuit maatschappelijk-ethischstandpunt kan worden toegekend. Dit vraagstuk gaat uit boven het
formeel object der economische wetenschap. Wel hebben wij inHoofdstuk II de meningen van enkele schrijvers op dit punt weer-
gegeven;  ook  zal in Hoofdstuk  IV, waar wordt gesproken  over  hetbelcid van de Oyerheid met betrekking tot het midden- en klein-
bedrijf, dit punt wederom aan de orde komen, doch wij streven er
naar ons, voor wat dit vraagstuk betreft, te beperken tot beschrij-
ving der opvattingen.

Wel is het mogelijk, vanuit zuiver economisch gezichtspunt te
komen tot een waardering van de zelfstandigheid en de samenwer-
king. Vanuit het gezichtspunt van de volkshuishouding als geheel
is vpgral. het.e-Kect van de samenwerking op het,p,rijsniveau vanbelang. De mejFg.is-wij4 verbreisls dat bij.afwe-zigheid van samen-
werking tussen ondernemers de prijzen lager zouden zijn. Andreae....=St

merkt terzake echter  op,  dat 'die Differentialrenten.  .  .   auch  inso-
weit wirtschaftlich tragbar (sind), als sie fur vorbildlichen Leistun-
gen (rationalisatie, typisatie, normalisatie e.d.) die den gesamten
Leistungsstand der Volkswirtschaft heben, gewissermassen alsPramien bezahlt werden' 2. Hieraan voegt hij,  in het bijzonder met
het  oog  op de prijszetting door kartels,  nog  toe:   'Wenn  man  die
preissteigernde, den Konsumenten ausbeutende Wirkung derKartelle beklagt, so mochte ich meinerseits fragen, wie hoch diePreise ohne Kartelle sein wurden'3.
1 Andreae, t.a.p., blz. 645.
2 Andreae, t.a.p., blz. 646.
3 Andreae, t.a.p., blz. 646-647.
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Deze auteur staat met zijn hier weergegeven opvatting niet
alleen ;  wk S.chumpckr heeft  er met voorbeelden op gewezen,  dat

de  mening  als zou volledjg-vdie concurrentie de hoogst bereikbare
yelvaart  y rborg. ,I qp. - n _mi iti,ILlierwtC-In- i»Il luitin-gi
hierop is evenzeer van belang de beschouwing, door L. M. J. Groot

onlangs aan deze kwestie gewijd. Laatstgenoemde auteur wijst erop,
dat ook andere marktvormen dan die van de vrije concurrentie een

werkzame mededinging kennen, bijvoorbeeld als gevolg van het
bestaan van reele of potentiele concurrentie, of van het ontstaan

van tegendruk aan de andere zijde van de markt. Wel is schriiver
van gordeel, dat bii het wegvallen der vrije concurrentie het econo-      -3

misch bestel veel van zijn automatisme verliest en daarom inten-    9
siever op zijn uitkomsten bekeken dient te worden, waarbij de aan-

dacht meer moet vallen op de prijzen als resultaten van de diverse

marktstructuren dan op de marktstructuren zelp.

Bij toepassing van deze beschouwing op het onderwerp van de

onderhavige studie zal naar onze mening inderdaad de juistheid
van Groot's uitspraak blijken. In het voorafgaande is meer dan'
eens tot uitdrukking gekomen, dat WoLverschillende vormen van
samenverkingin bet midden- en kleinbedrijf de reele of potentiele,

encurrentie een feit,is en dat in vele gevallen de samenwerking
...... i. -'«-

er op gericht is, deze concurrentie het hoofd te bieden. Dit blijkt 1,

ook uit het verschijnsel, dat in vele samenwerkingsvormen een
streven naar rationalisatie tot uitdrukking komt. Wat het ontstaan

van tegendruk aan de andere zijde van de markt betreft kan worden

opgemerkt dat, ofschoon dit verschijnsel in de hier beschouwde

gevallen vaak geen spectaculaire vormen aanneemt, het toch niet
geheel afwezig is en zich van tijd tot tijd ook manifesteert.

In  geval-19 .waa-rinde samenwerking reele of potentiele nadelige

effecten heeft op de mededinging gaat het er om, dje gevallen Qp-Le

sporen, waarbij de samenwerking tot gevolg heeft, dat de-RIijz#Ji

Qnredelijk hoog boven hot .kest.Rriisniveau .2,9.-rden_opgsdreven.

Deze taak moet worden voorbehouden aan de Overheid, de enige
.--rwl.....·

instantie die krachtens haar functie in staat kan worden geacht,
hierover een objectief oordeel uit te spreken en eventuele gevallen

van misbruik aan te tasten. Wil immers de samenwerking vanuit
.- g... ... ... . ,      -    ...

het- oogPUnt-van de_yolkshuishouding als geheel positief kunnen

1  J. Schumpeter,Capitalism, SocialismandDemocracy, Londen, 1947, hoofdstuk VIII.
2 L. M. J. Groot, Prilsuorming van ziekenhuisdiensten, Roermond,  1960, blz. 118.
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86#/..0 -   indirect-aan    de   volkshuishouding ten goede moeten -   komca;

»04     1/orden  gewaardeerd,_ dan zullen de voordelen ervan direct  of
616*-rf dimet doordat een goedkopere of een meer doelmatige behoeften-

voorziening wordt verkregen, indirect doordat de volkshuishoudingwordt bevrijd van de last der gevolgen van desastreuze concurrentie.
Bij de beoordeling van de samenwerking uit maatschappelijk-economisch gezichtspunt zal egk de coniunctuurphase, waarinde

-voHuishouding zish bevindt,.  een rol spelen.  -In een periode
waarin het aanbod groter is dan de vraag, zal de samenwerking eendefensief karakter dragen en gericht zijn op aanpassing van het .

i aanbod aan de vraag. Er zal dan ook aanleiding bestaan, pogingen
'    l.-' '(Itot samenwerking welwillend te bezien en eventueel te bevorderen.

In een tijdvak echter waarin de vraag groter is dan het aanbod,vertoont de samenwerking vaak een geheel ander gezicht. Eerder
dan op aanpassing van het aanbod aan de vraag zal zij dan gericht
zijn op het uitbuiten van de gunstige positie waarin het aanbod
verkeert, en dus een zekere mate van agressiviteit vertonen. Dit
wil echter niet zeggen, dat zij in een dergelijke periode zich zelf

.,                            veroordeelt;  het is immers niet uitgesloten  dat de onderlinge strijdtussen de verschillende groepen van aanbieders om vergroting van
hun marktaandeel zal voortduren. Deze strijd zal op het terrein van
de prijs- en service-concurrentie moeten worden uitgevochten, ensamenwerking tussen ondememers tot verbetering van hun per-
spectieven in deze strijd is dan zeer wel verdedigbaar.Het spreekt inmiddels vanzelf,   dat   bij de beoordeling   van_ de
samenwerking vanuit maatschappelijk-economisch gezichtspuntniet alleen zal worden gelet op de verhouding tussen verkoopsprijs
en  kostprijs; ook andere facetten zullen in de beschouwing worden
betrokken, zoals de overige verkoopvoorwaarden, de mate van vrij-heid die de afnemers wordt gelaten bij de keuze van hun leveran-
ciers, de mate waarin de vrije toegang tot de markt - afgezien van
overheidsregelingen - wordt beperkt, de mate van rationalisatie
in de voorziening met goederen en diensten, die kan worden ge-
realiseerd, en de wijze waarop de sancties tegen eventuele over-
tredingen van de overeenkomst tot samenwerking worden gehan-
teerd.

In het begin van dit hoofdstuk hebben wij de vraag opgeworpen,of- anuit. alizemegn-economisc--gazichtspunto-en elsentieelondS-
scheid bestaa Jjigen.-d*.dBlne!FISEJ&8BPRgillggl»,iIA.h&.t-midsls.nlfn
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kleinbedrilf en- dis.jB, het grotere bedriifsleven en   ia. of hieruit
----... -I-lip

practischS consequenties voortvloeien ten aanzien van het Overheids-
-0./.-I..#........- f.&-I.*........=.....

beleid. Uit het voorafgaande is ons inziens voldoende duidelijk ge-
worden, dat op het eerste deel van deze vraag geen categorisch
antwoord mogelijk is. Weliswaar hebben wij geconstateerd dat in
een aantal gevallen de samenwerkingspogingen in het midden- en
kleinbedrijf tot doel hebben, de concurrentiepositie zodanig te
verbeteren, dat een eventuele voorsprong van andere bedrijfs-
vormen zoveel mogelijk wordt gecompenseerd. Het gaat hier dus
om het inlopen van een achterstand °Atndere

bedrijfsvormen door
een met vereende krachten te bereikegerhoging van de efQgiency.
Hiernaast komen echter gevallen voor, waarin niet de concurrentie
van andere bedrijfsvormen het doorslaggevend element is voor het
tot stand bsepgen van samenwerking, doch waarbij duidelijk een
streven na <r)isheersing van.de -concurrCatie tussen de deelgenoten
aan de samenwerking wordt beoogd. Wij denken hier b.v. aan de
erkenningsregelingen, die het gevaar in zich dragen van afsluiting
van de gehele bedrijfstak en die niet zijn gericht tegen het groot-
bedrijf, doch waarbij het grootbedrijf integendeel in vele ge-
vallen partij is. Voor het onderschrijven van de reeds eerder

aangehaalde opvatting van Marbach, dat de samenwerkingl.
in het midden- en kleinbedrijf wezenlijk anders is georien-1 A
teerd dan die in het grootbedrijf, bestaat dan ook geen aan- 
leiding.

Met het zojuist geconstateerde ligt ons antwoord op het tweede
deel van de hierbovengestelde vraag reeds in grote lijnen vast. yanl \/
een.afzonderli k mededingingsbeleid ten behoeve van het. middcn-  CI
en kleinbedrijf.liallgeen,sprake.zijli enerzij* vanwege de algemene
orientatie die dit beleid dient te be*itten ekAnderzijds vanwege het  

feit, dat bij een groot aantal bedrijfsregelingen, waarin het midden-
en kleinbedrijf partij  is, ook andere ondernemingen zijn betrokken.
In concrete gevallen zal bij de beoordeling van de samenwerking13£3   

doel, dat wordt beoogd, doorslaggevend.zijn. Nagegaan zal dan 1
moeten worden, of dit doel in overeenstemming of in strijd is met
het algemeenbelang, waarvan ook het belang van het midden- en
kleinbedrijf deel uitmaakt. Zo zal in gevallen, waarin de samenwer-
king resulteert in een duidelijke verhoging van de efficiency, gere-
kend moeten kunnen worden op de positieve steun der Overheid.
In het volgende hoofdstuk, waarin het overheidsbeleid ten aanzien
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van het midden- en kleinbedrijf aan de orde komt, zal nog nader
hierop worden ingegaan.

Uit hetgeen wij in dit hoofdstuk naar voren hebben gebracht is
ons inziens duidelijk geworden, dat ahgeyolg,YAn.sle.ecoAgmiscbe
ontwikkeling dczelfstandighcidvan de o)dernemer#-in.11«etmidden-
en kleinbedrijf in velerlei opzight is yerr f51SEd. Wij zouden zelfs
willen stellen, dat handhaving van de volledige zelfstandigheid om
deszelfs wille vanuit economisch gezichtspunt onder de huidige ver-
houdingen geen zin meer heeft. Men denke slechts aan de eisen
waaraan de ondernemers moeten voldoen, willen zij met kans op
succes deelnemen aan het economisch proces. Ofschoon de gege-
vens inzake school- en vakopleiding, die wij in de voorafgaande
paragraaf over de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
hebben vermeld, niet doorslaggevend behoeven te zijn voor het
antwoord op de vraag of hier van volwaardige, goed voor hun
taak berekende ondernemers kan worden gesproken, houdt ander-
zijds het feit, dat de vervulling van alle functies op het hoofd van de
ondernemer neerkomt, voor deze een zware belasting in. Erhard
merkt in ander verband ter zake op, dat ofschoon het 'mittelstiin-
dische Unternehmertum' wel als de 'Hohe Schule des Unterneh-
mernachwuchses' wordt aangeduid, men aan deze categorie van

I ondernemers geen overdreven eisen moet gaan stelleni.
Gezien het feit, dat door samenwerking een deel van de zelf-

standigheid wordt opgegeven, kan men zich afvragen, hoexst_de
oXSEdagllL.xaIL.ftlnQties_kalI_gaan. zonder dat van opheffinfr van
d£.-,ovndeglgl Qijfunctie splak -is. In de voorafgaande paragraaf
hebben wij bij de beschouwing van de ondernemersfunctie reeds
geconstateerd, dat de wezenlijke inhoud hiervan bestaat in het
aanvaarden van de onzekerheid die eigen is aan het anticiperen op
de toekomstige marktverhoudingen. Het zwaartepunt ligt dus in

# het uitbuiten van de mogelijkheden die de marktconstellatie biedt.
 Hieruit volgt, dat een ondernemer die over de gehele linie het
 contact met de markt verliest, doordat hij de desbetreffende

 functies overdraagt, geen ondernemer meer genoemd kan
I worden.

Tenslotte nog een opmerking. Hoewel in het voorafgaande op
1  Grusswort des Bundeswirtschaftministers  Prof. Dr. Ludwig Erhard,   in:   Der
Mittelstand dient dem ganzen Volke, verslagboek van de 7. Rheinischen Mittel-
standstag der C. D. U. te Dusseldorf op 23 juni  1958.
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verschillende plaatsen het betoog met enige cijfers is toegelicht, zijn
kwantitatieve gegevens over de samenwerkingsvormen nog be-
trekkelijk schaars. Het is te hopen, dat de resultaten van het onder-
zoek, dat de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf momenteel op
dit terrein verricht, in de gesignaleerde lacune zullen voorzien.
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HOOFDSTUK IV

DE OVERHEID EN HET
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

§1. INLEIDING

In Hoofdstuk II keerden wij ons tegen de opvatting, die pleitte
voor een maatschappelijk-economische organisatievorm waarin het
midden- en kleinbedrijf een dominerende positie inneemt ten koste
van het grootbedrijf. Het is immers gebleken dat tussen het groot-
bedrijf en het midden- en kleinbedrijf geen zodanige belangen-
tegenstellingen zijn te constateren dat het bestaan van het een nood-
zakelijk het bestaan van het ander moet uitsluiten.

Dat het voor de Overheid mogelijk is, in een geindustrialiseerde
samenleving een beleid te voeren dat mede is afgestemd op de be-
langen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zal in
het onderhavige hoofdstuk nader blijken. In de eerste plaats even-
wel is ons inziens een beschouwing over het beleid van de Overheid
in deze studie van belang in zoverre uit het Overheidsbeleid een
positiebepaling naar voren treedt ten opzichte van het verschijnsel
der economische samenwerking in het midden- en kleinbedrijf.

§ 2. INSTITUTIONELE ECONOMIE
Zoals LaIIl rs in zijn diesrede van 1958 opmerkt, wordt de.lmblle
economische orde steeds sneller  en in steedsster er mate -veryuld
yan institution.ele  instrumSIl!,Fn·_911Mj *BI  -d.99rliBjIj of m gr..alge-
mene   aanvaardipg   Yan  uit bet gconomi .3.16xgl.opgekqm.-enge-
dragspatronen, lan wel door het sanctionneren of instellen van
gedragspatrondn door met autoriteit beklede oraaneni. Over de
eerste categorie spraken wij reeds in het voorafgaande hoofdstuk,
waarbij tevens het sanctionneren van bepaalde gedragspatronen
van overheidswege werd aangestipt.

Hiermede is de overheidsactiviteit evenwel nog niet geheel om-
lijnd. Behalve dat de Overheid sommige gedragingen voorschrijft
1 Lambers, t.a.p. biz. 753 e.v.

140



of sanctionneert eemt zij ook maatregelen flitgr op gericht ziin een
bepaald,gqdxag patrogIUdtts.lgkken, zonder dat hierbij van dwang

sprake is. Door het creeren van zekere faciliteiten wordt slechts

een stimulans gegeven aan het tot stand komen van bepaalde ge-

dragingen. Ook deze laatste categorie van overheidshandelingen
zal in het navolgende ter sprake komen.

De Overheid zal zich bij haar handelingen laten leiden door de
haar toevallende taak, de zorg voor het algemeen belang. Zij heeft
haar eigen inzichten over de inhoud van dit begrip en zal trachten,
deze ook in het economisch proces tot gelding te brengen. Zij krijgtj
hierbij  in een democratische staatsvorm te maken  met de doel-2
stellingen der verschillende afzonderlijke groeperingenofindividuent

die gezamenlijk het staatsverband vormen. Zij beoordeelt, in hoe-
verre deze laatste doelstellingen verenigbaar zijn met haar eigen

opvattingen en van dit oordeel zal het afhangen in hoeverre de
private doelstellingen voor verwezenlijking vatbaar zijn. pe staals-
S&@.k  qmy.al.dan.Dek.yolgens...Weye   :primair..enwezenlijk-het-or-

denen; een zodanige verhouding scheppen tussen de verschillende

activiteiten, die ieder een partieel goed tot stand brengen, als met
het  oog  op het algemene goed nodig is' 1.

Het complex van doelstellingen, welks verwezenlijking naar de
inzichten van de Overheid het algemeen belang zal dienen, valt
uiteen in d5.13tellingfn van.algemene en bijzondere. aaI31. Die van

algemene aard hebben betrekking op de volkshuishouding als ge-
heel;  die van bijzondere  aard op afzonderlijke sectoren daarvan,
welke gekenmerkt worden door een eigen problematiek. 4131us kan
onderscheid worden gemaakt tussen het algem-ene. economische be-

leid en speciale beleidsonderdelen, zoals het landbouwbeleid, het
vervoersbeleid, het beleid ten aanzien  van he't midden- en klein-

bedrijf,.enz. Het behoeft geen betoog, dat het beleid in de afzonder-
lijke sectoren dient te zijn afgestemd op het algemene economische

beleid en daarmede een eenheid vormt.  Ook de speciale beleids-.

maatregelen hebben immers de bevordering  van het algemeen
belang ten doel, zij het dan langs indirecte weg, n.1. via de bevor-

dering van de speciale belangen van aparte maatschappelijke
groeperingen.

De plaats van het specifieke beleid ten behoeve van het midden-

en kleinbedrijf in het geheel van de economische politiek van de
if· A. Weve, O.P., Sociaal-w(isgerige opstellen, Tilburg, 1948, blz. 21.

141



Overheid is hiermee globaal aangegeveni. In de middelen, waar-
mee dit beleid wordt gevoerd, komt het drieledig karakter van de
overheidsactiviteit, zoals wij dit zojuist hebben onderscheiden in
binden, sanctionneren en stimuleren, tot uitdrukking. De samen-
vatting-Yan-deze middelen loopt echter. in de vorm zoals. zij  ge-
pyoonllk jr  de, officielo-_sluklien wordt aanle-trogen, niet parallel
met onze drigkling; beide schemali.919189Ren.-elkaar.  be -Cker-heid  onderscheidt  in haar beleidten  aanzil* Man  het  midden-  en....I--I.....".....--ti-  *, ......1---  --                        1         - --·- ... .  ---····kleinbedriifvier groepen van ddelen, t.w.Ze bevor lering van een
ordelijk economisch verkeer, ae credietvoorziening le bevorderingvan de zelfu**zaamheid der ondernemers door middel van hun
organisaties,%1 de bevordering van de productiviteit.Wat de eerstgenoemde groep betreft, spelen de elementen bin-
ding, sanctionnering en stimulering alle drie een rol, in de andere
groepen is de betekenis van de binding slechts in geringe mate aan-
wezig en komt het vooral op stimulering en sanctionnering aan.Bezien naar zijn ontwikkelingsgang, neemt het overheidsbeleid
met betrekking tot het midden- en kleinbedrijfeen envanglnet het
s -muleren  yan de totstandkoming van_organisaties in  het -maat-
schappelijke vlak. Enerzijdsbood het optreden van zodanige orga-nisaties het midden- en kleinbedrij fde mogelijkheid zijn stem te doenhoren in het koor der maatschappelijke belangengroepen, ander-
zijds verkreeg de Overheid op deze wijze gesprekspartners met wiede desiderata van de betrokken ondernemers kunnen worden be-
handeld, waarbij in het bijzonder van overheidswege ook kon wor-den getracht, begrip aan te kweken omtrent haar opvattingen in-
zake de orientatie van het beleid.

De achtergrond van het overheidsbeleid ten behoeve van het
midden- en kleinbedrijf wordt gevormd door de gedachte, dat het
hier   gaat   om een groep van ondernemers; de gedachte   aan   be-

  scheruliniep--grond..v-an.icialg overwegingen wordt afgewezen.
Het streven is er op gericht, deze ondernemers meer geschikt te
maken voor de uitoefening van de functie die zij in het maatschap-
pelijk-economisch verkeer vervullen. Een beschermende politiek diehaar uitwerking zou vinden in afsluiting van de markten en toe-
lating van nieuwe ondernemers naar gebleken behoefte wordt in het
algemeen als strijdig beschouwd met de beginselen yan illet..8ke-
Ble.eB-economisck bBlcid. Een precedent voor een aldus georien-
1  vgl. ook de  Middenstandsnota  1954 m de  Middenstandsnota  1959.
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teerd beleid zou kunnen zijn gevonden in de landbouwpolitiek. In
deze sector van de volkshuishouding bestonden daartoe de mogelijk-
heden; hij vormt immers een meer besloten geheel, met een voor
alle ondernemingen in hoofdzaak gelijke problematiek, dan het
midden- en kleinbedrijf in handel, nijverheid en dienstverlening,
waardoor hij veel minder gevoelig is voor concurrentie van de zijde
van andere groepen binnen de volkshuishouding die eenzelfde of
soortgelijke functie kunnen vervullen. De term 'midden- en klein-

bedrijf' daarentegen suggereert al onmiddellijk dat het hier gaat
om een bepaald deel van een groter geheel, een categorie uit een
bepaalde sector van het bedrijfsleven, waarin de ondernemingen,
ongeacht hun grootte, een bepaalde economische functie verrichten.
Het behoeft weinig betoog, dat een politiek voor een bepaalde groep
van ondernemingen binnen de verschillende bedrijfstakken, een
vergaande overheidsbemoeiing met het economisch leven veronder-

stelt, welke voorwaarde niet is vervuld.
De ontwihkeling van het overheidsbel-Jd met betrekking tot hetf

midden- en kleinbedrijf is in belangrijke mate bevorderd.door delt
e.rganisaties der ondernemers. Desiderata afkomstig van deze orga-
nisaties, zijn in vele gevallen voor verwezenlijking vatbaar gebleken.
Wel hadden de bonden bij de formulering van hun inzichten soms
te kampen met een diversiteit van opvattingen in hun gelederen, die

pogingen tot vruchtbaar werk konden bemoeilijken. Van de zijde
van hun leden, en in sterkere mate nog van de kant van de niet-,8

leden-belanghebbenden, ondervonden zij vaak meer critiek dan 
steun waar het de visie op het overheidsbeleid betrof.

Niettemin kan worden vastgesteld dat dit toetsen der weder-

zijdse opvattingen van Overheid en bedrijfsleven voor de ont-
wikkeling van het beleid in de loop der jaren van toenemende be-
tekenis is geworden. In een tijdperk van overgang van een vrije naar

      een meer gereglementeerde of institutionele economie kon dit ook

  moeilijk anders. In het bijzonder de Middenstands3aad, bij
)..../

..

61 Koninklijk Besluit  van 4 september 1919 offici e l r1 dals  ver-

   

tegen-woordigend orgaan van de gehele Nederlandse handeldrij
vende en industriele middenstand, heeft tot aan zijn ophelling in
1155 hierin een belaner jke rol vervuld. De betekenis van deze Raad

.--'. .,- -".....

1
werd onderstreept door de opneming in de Vestigingswet Klein-
bedrijf 1937 van de bepaling, dat ziin. adviei moest worden inge-
wonnen alvorens uitvoeringsbesluiten tot stand konden komen. Ook
--
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op velerlei andere gebieden, het midden- en kleinbedrijf rakende,
heeft de Raad adviezen uitgebracht.

De nieuwe basis waarop de organisatorische verhoudingen in het
2
bedrijfsleven zijn geplaatst na de totstandkoming van de Wet op de
Bedrij Borganisatie 1250, heeft  ook de bestaansredenen  van  de  Mid-
denstandsraad doen vervallen. Zijn taak werd door andere advies-
instanties overgenomen. Met de gebruikmaking van de door deze
wet geboden mogelijkheden is ook in het midden- en kleinbedrijf

  een begin
van uitvoering gegeven van een nieuweoRzet in .bet

emenspel tussen Overhfid -en bednjfillen. Daarbij verdient

1/.42
0 vermelding,    dat de publiekrechtelijke_ bedrilfsorganen   door   hun--„'

functionele opzet de mogelijkheid bezitten de aandacht. te richten
212 de specifieke problemen, die in (iI-ver chilLgndq,5ec Sen waarin
11 1.„Inif deR- _ en -kleinbedr4jf kan worden onderverdeeld,   een   rol
spelen. In het recente verleden is meermalen de vraag opgeworpen,of het QVerheidsbeleid met betrekking tot het midden- en klein-
bedrijf een interaal-danZe-1 sen fun£tio251 karakter moet dragen,
m. a.w. ofprimair moet worden uitgegaan van de problematiek van
het midden- en kleinbedrijf als geheel dan wel van die der afzon-
derlijke sectoren handel, nijverheid en dienstverlening. Het wil ons
voorkomen dat deze vraagstelling haar scherpte zal verliezen naar-
mate de functionele bedrijfslichamen kunnen komen tot een ver-
bijzondering van het algemeen georienteerde beleid van de centrale
Overheid.

§ 3. MAATREGELEN TEN BEHOEVE  VAN HET MIDDEN-  EN
KLEINBEDRIJF IN HET ALGEMEEN
Wanneer wij thans overgaan tot een beknopte schets van het over-
heidsbeleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrij f, dan wordt
daarmee in de eerste plaats beoogd het algemene kader aan te geven,
waarbinnen o.a. het beleid ten opzichte van de samenwerking van
ondernemers zijn plaats vindt. In een aparte paragraaf gaan wij
daarna meer in bijzonderheden in op dit onderdeel van het beleid.

, Het is  de  0-uatie. in de iaren dertig,  die de Regering  aanleiding

0 115ft gegeven, het midden- en kleinbedriif mede te betrekken_in de
mEatreg len, die op_economisch-politick.gebied werden getroffen.
Hiermede werd de grondslag gelegd voor het beleid, zoals wij dit
heden ten dage kennen.

Het midden- en kleinbedrijfdeelde destijds in de algemene malai-
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se; evenals zulks het geval  was  in de andere sectoren  van  het  be-
drijfsleven, ging ook hier het aanbod in aanzienlijke mate de vraag
te boven. De daling van het reele inkomen per hoofd van de be-
volking, die als gevolg van de depressie was opgetredeni, leidde tot
een gevoelige vermindering van de vraag naar goederen en dien-

, sten die door het midden- en kleinbedrijf konden worden geboden.

 Evenmin als
in andere sectoren was in het midden- en kleinbedrijf

de effectieve werking te bespeuren van het klassieke mechanisme,
dat een automatische aanpassing van het aanbod aan de vraag zou
moeten verzekeren.  Werd  bij het grootbedrijf de vermindering van
het aantal aanbieders tegengegaan door de kapitaalsintensiteit
der productieprocessen en het daarmede samenhangende ver-
schijnsel van de overwegende invloed der vaste kosten in de kost-
prijs, in het midden- en kleinbedrijf was een analoge tendens te
bespeuren, al had het begrip 'vaste kosten' daar in belangrijke mate
een andere inhoud dan bij het grootbedrijf. Als 'vaste kosten'
kwamen n.1. in het midden- en kleinbedrijf voornamelijk in aan-
merking het inkomen van de ondernemer en zijn gezin. Dit gezins-
inkomen vormde met de vergoeding van de kosten van het vaak
beperkte kapitaalgoederenareaal, de sluitpost van de bedrijfsbe-
groting. De elasticiteit van de inkomenspost werd verkregen door-1
dat de ondernemer met een lager inkomen voor zichzelf genoegen.
nam en voorts door het inschakelen van  niet of nauwelijks

betaalde 1
gezins- of familieleden.
zj Een andere factor van interne aard, die belemmerend op de aan-
passing werkte, lag in het psychologische vlak en kan worden om-
schreven als de tegenzin om het zelfstandig economisch bestaan, dat v
wellicht tot een familietraditie was uitgegroeid, op te geven en daar-
mede de mislukking van een carriBre te erkennen. Hierbij dient,
overigens te worden aangetekend, dat een eventueel besluit tot
stopzetting van het bedrijf en aanwending van het arbeidsvermo-
gen in een andere richting op korte termijn evenmin gunstige per-
spectieven opende. De voormalige ondernemer zou immers in de
meerderheid der gevallen zijn aangewezen op de arbeidsmarkt, het-
geen in een periode waarin het leger der werklozen practisch dage-

1 volgens berekening van Keesing daalde het reele inkomen per hoofd der be-
volking tussen  1929  en  1935  met  30%;  zie F.  A. G. Keesing, De conjuncturete
ontwikkeling van Nederland m de evolutie der economische overheidspolitiek, Uttechtl
Brussel, z.j., blz. 179.
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lijks werd vergroot een weinig rooskleurig vooruitzicht bood.
Voorzover het midden- en kleinbedrijf een distribuerende functie

vervulde voor het grootbedrijf was nog een derde factor in het ge-
ding die een eventuele sanering tegenwerkt9, en die bestond uit een
verschijnsel,  dat  men zou kunnen aanduiden   als een 'echo-effect'.
Het feit nl., dat de aanpassing van het aanbod aan de vraag in het
grootbedrijf te wensen overliet  had tot gevolg,  dat het teveel  aan
goederen dat door de industrie werd voorgebracht, terecht kwam in
de distributiekanalen en dat elke producent voor zich op middelen
zon om de afzet van zijn producten zoveel mogelijk te verzekeren.

4., 45' 1 Het gevolg   was   dan   ook,   dat vele kleinere bedrijven   met   een
'FL 1-  b.          . r distribuerende functie door middel van leverancierscrediet   min
,- ' ..'  '.,I'  - of meer op de been werden gehouden.
A'.... De vierde factor die een rol speelde, was de heersende werkloos-

heid. Evenals de zojuist genoemde derde factor kan hij als een
externe worden beschouwd. Het feit, dat de toegang tot de markt vrij
was, bracht velen die als werknemer in het industriele arbeidsproces
waren uitgeschakeld in de verleiding, hun geluk eens als zelfstan-
dige te beproeven. Met het optimisme de wanhopige eigen werd
zonder veel bedenkingen over het bezwaar van gemis aan vakbe-
kwaamheid heengestapt en vertrouwd op een gelukkig gesternte.
In een aantal gevallen is dit optimisme gerechtvaardigd gebleken;
minstens even talrijk waren echter de gevallen waarin de betrok-
kenen als ondernemer mislukten, echter niet dan nadat zij eerst
door onoordeelkundig optreden de nodige schade hadden toege-
bracht aan bedrijfsgenoten.

Als belangrijkste regeling van overheidswege uit de jaren dertig
moet de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 worden beschouwd. Zij
heeft jaren lang de eerste plaats ingenomen onder de maatregelen
tot bevordering van een ordelijk economisch verkeer, en verdient
uit dien hoofde hier een korte bespreking.

Mede naar aanleiding van de terzake uitgeoefende drang van de
zijde der organisaties, had de Regering in het midden der jaren
dertig besloten tot deze maatregel, die de toegang tot de markten
waarop het midden- en kleinbedrijf werkzaam was, zou bemoeilij-
ken. De Regering stond voor de keuze van het voeren van een be-
schermende politiek die haar uitwerking zou vinden in afsluitingvan
de markten en toelating van nieuwe ondernemers naar gebleken
behoefte, of een beleid dat in principe de toegang tot de markten
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zou vrij laten, doch waarbij aan nieuwe ondernemers een aantal
objectieve eisen zouden worden gesteld, welker vervulling enige

garantie zou inhouden met betrekking tot de bekwaamheid van deze
nieuwe marktpartijen. Het lag, zoals hierboven reeds werd uiteen-
gezet, voor de hand, dat de keuze viel op de tweede mogelijkheid.
De Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, die als resultaat daarvan tot
stand kwam, werd aangediend als een maatregel tot het bevorderen
van een goede bedrijfsuitoefening. Door het stellen van eisen inzake
handelskennis, vakbekwaamheid en credietwaardigheid hoopte de
Overheid te bereiken, dat de nieuw optredende ondernemers een
zekere mate van economische weerbaarheid konden opbrengen.
Het principe van de vrijheid van vestiging en van de vrije toegang
tot de markt  werd niet aangetast: ieder  die  aan de gestelde eisen
voldeed, was vrij  zich te vestigen en zijn bedrijf uit te oefenen. Aan-
gezien de reeds gevestigde ondernemers, vakbekwaam of niet, niet
aan de vestigingseisen behoefden te voldoen, was de sanerende
werking die van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 uitging, een
zaak van lange termun.

Deze wet van 1937 is sindsdien vervangen door de Vestigingswet
Bedrijven 1954, wier werkingssfeer ruimer is in die zin, dat zij niet
alleen op detailhandel, ambacht en kleine nijverheid doch - met
enige uitzonderingen - op het gehele bedrijfsleven van toepassing
kan worden verklaard en dan niet alleen op de kleinere onder-
nerningen, doch op een bedrijfstak als geheel. Ook schept zij de
mogelijkheid tot meer globale regelingen dan onder de Vestigings-
wet Kleinbedrijf 1937 mogelijk waren, waardoor een te scherpe

afgrenzing van branches kan worden vermeden.
De vraag dringt zich op, of en waardoor in de huidige economi-

sche situatie, die een geheel ander beeld vertoont dan tijdens de
depressie der jaren dertig, het stellen van vestigingseisen van over-
heidswege kan worden gerechtvaardigd. In de economische theorie
wordt immers de opvatting verdedigd, dat bij afwezigheid van bij-
zondere vestigingsbelemmeringen de verhouding tussen prijs en
kosten uit een oogpunt van behoeftenvoorziening het gunstigst zal
zijn. Er mag dan een prijs verwacht worden die voorziet in kosten-
dekking plus een redelijke winstmarge.

Bij deze opvatting wordt er evenwel impliciet van uitgegaan, dat
de ondernemers voor hun taak zijn berekend, d.w.z. dat zij enig
bedrijfseconomisch inzicht bezitten. Zoals in hoofdstuk III is ge-
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bleken, bestaat er voor wat het midden- en kleinbedrijf betreft
aanleiding voor de veronderstelling, dat deze voorwaarde slechts
zeer ten dele is vervuld. Uit een oogpunt van algemeen belang heeft
de Overheid het dan ook noodzakelijk geacht, door middel van een
politiek op lange termijn, tot uitdrukking komend in het stellen van
bekwaamheidseisen aan nieuw optredende ondernemers, de voor-
waarden te scheppen tot uit bedrijfseconomisch gezichtspunt ge-
rechtvaardigde concurrentieverhoudingen. Uit de considerans van
de Vestiging*wet Kleinbedrijf 1937 en de Vestigingswet Bedrijven
1954 blijkt, at deze regelinggn zijn g.ericht op de bevErflering.van
een goede ledriifsuitoefening2/I'evens volgt uit het voorafgaande dat
-- ...- ..........-I...I-

 /     hei vestigingsbeleid  er naardtreeft, zichzelf uiteindelijk overbodig
2 6    <6  maken. In enkele gevallen  is dit resultaat reeds bereikt,  niet  ge-

-- - -„--.... -

heel en al als resultaat van dit beleid, doch ook door het optreden
van externe factoren. Zo vormen momenteel in vele branches de
kapitaalbehoeften op zich reeds een rem voor de oprichting van een
bedrijf.
.  Voorts ligt het voor de hand, dat aanvragen om vestigingseisen
$lie kennelijk zijn ingediend met het oogmerk een afsluiting van de
bedrijfstak in de hand te werken, bij de Overheid geen genade zullen
 vinden. Met het oog hierop wordt o.a. als voorwaarde voor het
afkondigen van een vestigingsbesluit gesteld, dat de betrokkenen
zorg dragen voor het tot stand brengen van de nodige onderwijs-
voorzieningen, zodat de aspirant-ondernemers in staat zijn, de
ingevolge het vestigingsbesluit verplichte diploma's of andere be-
wijsstukken te verwerven.

Omtrent het niveau waarop de eisg. Yan h811fkkk.,eds on vak-
bekwaamheid worden vastgesteld zegt de Vestigingswet Bedrijven
i'654 dat deze eisen niet hoger mogen zijn dan strikt noodzakelijk js.
906rts voorziet de wet in de mogelijkheid in bepaalde gevallen
Ial n eisen van handelskennis en credietwaardigheid te stellen, al
hiaargelang de situatie in de betrokken bedrijfstak. Toch pleegt het
niveau waarop de eisen worden vastgesteld, bij tijd en wijle aan-
leiding te geven tot critische ontboezemingen. Zonder een stand-
punt in te nemen omtrent de vraag of in een aantal gevallen van
overtrokken eisen sprake is, menen wij te kunnen opmerken dat het
van zelfspreekt dat Ilid-1 ngicen.omweg, door middel van examen-
eisgn)...m-0.Ct worden getracht de toegang tot de bedrijfstak zoveel
I89<eljjk te bemoeilijkeri. Ofschoon de mogelijkheid blijft bestaan,

148



dat de toeloop naar bedrijfstakken waar op gemakkelijke wijze aan
de eisen kan worden voldaan het grootst zal zijn, kan dit toch niet
zonder meer een reden vormen tot verzwaring van de eisen. Ten-
slotte moet immers ruimte worden gelaten y99.r dp -pGrloonlijke,1

yer&.Illwoordelijkheid: indien aspirant-ondernemers   zich uit vrije
wil wensen te vestigen in een bedrijfstak waarvan zij kunnen weten
dat hij weinig rooskleurige perspectieven biedt, is ditvoor hun eigen
verantwoordelijkheid.

De Bauwe relatie tussen het vestigingsbeleid en de onderwijs-
voorzieningen  is  in het voorafgaande reeds gebleken; 19Shhs.ft *de
9verheid tot nu toe geen rechtstreekse bemoeienis gehad met het 1
onderwijs  aan  de   aspirant-ondernemers   eLl - zigh . beperkt  tgt„„195-

zicht op de opleidingen - welker bestaan zoals wij zagen, voor-  
waarde vormde voor het afkondigen van vestigingsbesluiten, en tot
controle bij de examens. Het ligt in het yoornemen, bij een even-
tuele Bleuwe wettelijke regeling van het voortgezet onderwijs het
'Fiddenstandsgnderwijs'. als, integrerend decl-op le nemen. 24--    ...  '.Als tweede uitgangspunt van het overheidsbeleid met betrekking C/Ce#Btq
tot het midden- en kleinbedrijf noemden wij divQPrziening  in  cre-      c %9,*,•44......S
dietbehoeften. Dat het kleinere bedrijf vergeleken bij het grotere
bedrijfsleven in een nadelige positie verkeert voor wat betreft het          
aantrekken van liquide middelen, vooral in de vorm van lang cre-
diet, is genoegzaam bekend. De minder voordelige RAsitie van het
midden- en kleinbedrijf vloeit in hoofdzaak voort uitlet 991,breken              ,
van z.9. bankabele dekking voor langlopende credieten,*iet feit    I=S„-       .«    . . .

dat de benodigde credietbedragen gewoonlijk i,Jilsin zijn gm de
interesse der usantiele crellielgsyers ts.yy:k.kln en le omstandigheid
dat het midden- en kleinbedrijf in het algemeen.'keen toegang heeft
tot de kapitaalmarkt. Niettemin is in de laatste tientallen jaren de

bsjloefte  van het midden- en kleinbedrijf aan credieten. op langere
termijn sterk gestegen zowel

doo  rz
aken van conjuncturele en

structurele als van incidentele aar e oorzaken van conjuncturele
aard hangen vooral samen met de pri sbeweging die leidde tot een
toenemende behoefte aan middeleno,om de in prijs gestegen be-
drijfsactiva te kunnen financieren;7de oorzaken van structurele
aard vloeien voort uit de technische ontwikkeling, tot uitdrukking
komend in een relatieve toeneming van het aantal mechanische

productie- en hulpmiddelen en de algemene neiging tot verfraaiIng
of modernisering van de werk- en verkoopruimtel<)De oorzaken van
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incidentele   aard   zijn   min   of meer onvoorzien; zij kunnen   b.v.
ontstaan bij ziekte van de ondernemer, vererving van het bedrijf
met boedelscheiding en andere min of meer buiten het economisch
proces werkende factoreni.

Deze indeling naar oorzaken is theoretisch van inslag, daar het
in de practijk wel zal voorkomen dat de gebleken behoeften niet
steeds onder  een  der drie oorzaken kunnen worden gerubriceerd;
het is waarschijnlijk dat aan een credietbehoefte van een bepaalde
omvang verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Veldkamp
meent, dat de indeling niettemin zin heeft, n.1. in zoverre zij een
indicatie geeft voor de wijze waarop en de mate waarin aan de
credietgevers zekerheid kan worden geboden voor de opgenomen
credieten2. Inderdaad kan worden verwacht, dat een crediet ver-
leend in verband met ziekte van een ondernemer of cumulatie van
belastingvorderingen met meer risico's is omgeven dan een crediet
dat is aangewend voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen.

Het is niet verwonderlijk, gezien de algemene orientatie van het
beleid ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, het voorschrift

, aan te treffen, dat de onder auspicieR_dcr_Qyerheid verleendic_re-
dieten economisch verantwoord moeten zijn, d:w.z. dat offchoon cell
bdabele  inalsre gel„z Agtkr Plb-loch-,9--grend-vAB per-
2212j»f eigenschappen van de credietnemer en de perspectieven
van zijn onderneming een redehike zekerheidbestaatdSt hA crediet
zal worden terugbetaald. Dat de hiervoor gehanteerde criteria
practisch bruikbaar zijn, blijkt wel uit het uiterst geringe verlies-
percentage op de gegarandeerde credieten, dat zich in de buurt van
1/4% beweegt op een totaalbedrag aan verleende credieten van

i ongeveer 430 miljoen gulden. De Overheid treedt niet zelf op  als
gredietgeefster. doch verstrekt garanties voor de leningen en be-

 vordert daarnaast  het tot stand komen van baI kinstellingen  die
 li toeleggen op de  credieiteAcningaan het midden- en klein-
14ednJf.

Een nadere detaillering van de indeling naar oorzaken der
credietbehoeften leidt tot een overzicht van de doeleinden waarvoor
de credieten worden aangewend. De verschillende credietvormen,
die in de loop der jaren zijn ontworpen, zijn zoveel mogelijk op deze
1 vgl. Middenstamfrnota 1954, t.a.p; blz. 55.
2 G. M. J. Veldkamp, De middenstandspolitiek van de staat, De Economist,
juli-augustus 1958.
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doeleinden afgestemd. Het zou ons te ver voeren, indien wij al deze
credietvormen afzonderlijk gingen behandelen;  wel  gaan  wij   iets

uitvoeriger in op een credietregeling die in het kader van deze
studie van bijzonder belang is, nl. 1153 crediet ten behoeve van de j

Economisclls_ samenwerking   in   de   middenstandl. Deze regeling  

dateert van 19 2 en beoogt het bevorderen van economische samen-
werking die een ration le bedrijfsvoering tot doel heeft. In aan-
merking komen zowel evallen waarin de samenwerking leidt tot
het samensmelten vNi meerdere ondernemingen tot 66n onder-
neming als gevaller kaarbij een aantal ondernemingen overgaat

tot samenwerking op het terrein van de bedrijfsuitoefening of een

gedeelte daarvan, doch waarbij de juridische zelfstandigheid van
elk der ondernemingen behouden blijft. Het critefiug voor de , /
credietverlening is steeds  dat de samenweEkinidisnt te-kiden_tot  A
een ve kgogde'effjflency. Het crediet kan worden verleend voor de f
Ananciering van investeringen en voor de voorziening in bedrijfs-
kapitaal, zowel ten behoeve van bestaande als van nieuw op te
richten samenwerkingsorganen. In tegenstelling tot hetgeen bij de
meeste andere gegarandeerde credieten gebruikelijk is, geldt voor
de   sanienwerkingscredieten ggsp absoluut maximum;   wel    is    be-

...........

paald<at het crediet wordt verleend ten hoogste tot het bedrag, dat

nog in een redelijke verhouding staat tot het in de betrokken onder-
nemingen geinv *teerde eigen en op lange termijn opgenomen

vreemd kapitaall De maximale looptijd van het crediet is tien jaar.

c oorts is bepaald dat, indien een beroep  op deze credietregeling
wordt gedaan, de gekozen vorm van samenwerking moet worden

goed keurd door de Minister van Economische Zaken.
In de Middenstandsnota 1954 wordt de verwachting uitgespro-

ken, dat het samenwerkingscrediet voor de toekomstige ontwikke-

ling van het midden- en kleinbedrijf grote perspectieven opent. Te
zelfder plaatse wordt evenwel geconstateerd, dat de belangstelling
ervoor nog niet groot is, waaraan de vrees voor de aantasting van
de zelfstandigheid niet vreemd wordt geachtf Inderdaad werden

in de periode 1 april 1952-31 oktober 1953 nog slechts 6 van derge-
lijke credieten verstrekt tot een totaalbedrag van f 414.000,-, doch

1 De hier volgende gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan bijlage 3 van de

Middenstandskredietbeschikking 1959, opgenomen    in de Xedertandse Staats-

courant van 9 maart 1959, nr. 47.
2    Middenstandsnota   1954, t.a*., blz. 59.
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9                       daama is
de interesse zodanig toegenomen, dat volgens de laatst be-

kende gegevens tot 1 juli 1960hetaantal credietenisopgelopen tot207
en het in totaal verleende credietbedrag tot ruim 17 miljoen gulden.

Als een der belangrijkste uitgangspunten van de Overheidspoli-
tisk werd hiervoor ook genoemd de bevordering van de zelfwerkl
zemheid der bstrqkkenen door middel van hun organisaties. Het
betreftJ hier  zoweF e erivaatrechtelijke stands- en vakorganisaties
als d publiekrecl«elijke bidrijfslichamen wier activiteit zich in de
sfeer van het midden- en kleinbedrijf afspeelt.

Over de rol die de privaatrechtelijke organisaties bij de voor-
bereiding van het overheidsbeleid spelen werd in het voorafgaande
reeds gesproken. De betekenis van het door deze organisaties ver-richte werk wordt wel algemeen erkend; in verhouding tot andere
maatschappelijke groeperingen is het midden- en kleinbedrijf echter
pas laat tot het besef hiervan gekomen. De waarschuwing van
Kuyper bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer
in  1901, dat 'de middenstand' wat initiatief en activiteit betrof, verbij de werknemers ten achter stond en dat het de Regering eerst
mogelijk zou zijn om te bezien of ook in het belang van de eerste
categorie iets kon worden gedaan, indien de belanghebbenden daar-voor met meer initiatief en uit eigen kracht opkwamenl, was welis-
waar een der doorslaggevende argumenten voor het oprichten van
een landelijke organisatie, doch het heeft tientallen jaren geduurd
voordat in het midden- en kleinbedrijf van een organisatiewezen
sprake was, dat zich in kwalitatief opzicht met de organisaties inandere sectoren van het bedrijfsleven kon meten.

1  De Overheid tracht de ontwikkeling van het privaatrechtelijke
  organisatiewezen zoveel mogelijk te stimuleren. Zij heeft hierbij
i vanzelfsprekend geen direac_laak, doch moet zich beperken tot
2 aansporingen en verwijzingen naar het nut van organisaties. Nietalleen speelt hierbij de overweging een rol, dat de privaatrechtelijkeorganisaties ten dienste van hun leden belangrijke taken kunnen

verrichten en dat zij kunnen medewerken bij het tot stand brengen
van allerlei instellingen ten behoeve  van het midden- en klein-

: bedrijf2; doch ook het feit dat zij de grondslag dienen te vormen

1 aangehaald in Middenstandsnota 1954, t.a.p., blz. 7-8.B gedacht wordt hier aan de waarborgfondsen, de productiviteitscentra, hetCentraal Orgaan tot bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfs-
panden (C.O.M.), de onderwijscentralen e.d.
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voor publiekrechtelijke bedrijfsorganen. Tot op heden zijn twee
hog#lbg»ij»11-8PRen tot stand gekomen die in overwegende mate
ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf omvatten,  t.w. het
Hoofdbedrijfschap Detailjlandel   en het Hoofdbedrijfschap   8'1-'
bachten. Laatstgenoemd schap omvat echter niet alle ambachts-
branches, daar een aantal bedrijfstakken heeft gemeend bij de
stichting afzijdig te moeten blijven. De beide hoofdbedrijfschappen
hebben een samenwerkingslichaam in het leven geroepen onder de
naam van 'Raad voor het Midden- en.Klei be*ijf'. Behalve de
hoofdbedrijfschappen zijn momenteel veertien bedrijfschappen  in-'
gesteld.

Met de verwezenlijking van een van de oogmerken van de Over-
heid bij de opzet van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, t.w.   <
bet overdragen van bepaalde taken in medebewind, is-leeds -en    ,
begin gemaakt.  Zo-3ijB b.v. de hoofdbec»ijfschappen eneg- 24111%01
bfdritfschappen betrokken bij de ,Mity-gering.van.dfy£st_igiBg st  

...

Dedriivelf 954 en  van  de  Ujtverkopenwgt _1956.
**4· -5-#I-'  •  -

Zoals ook in andere sectoren van de volkshuishouding het geval
is,  dringt  zich  in het midden- en kleinbedrijf de vraag  op  of na  de i-I.,......

tytstandkoming  van  de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie .voor de privaatrechtelijke prganisatieB een reden tot besta.an.zal blijvcn, j
Vsldkgmp heeft deze vraag enige jaren geleden beantwoord door
er op te wijzen, dat de privaatrechtelijke organisaties, afgezien van
hun eventuele taak op geestelijk gebied, een functie zullen behouden
op het terrein van meningsvorming en de voorlichting ten aanzien
van sociale en economische vraagstukken, die een organisatie op
levensbeschouwelijke grondslag zeker vanuit haar eigen principes
zal willen belichten.  Zo zal een Katholieke 0Iganisatie voor de op-
dracht staan om, naarmate de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
voortschrijdt, alle vraagstukken te blijven bezien in het

licht van het  katholieke beginsell.
Als vierde uitgangspunt voor het beleid ten behoeve van het  .tf  /»,f-'midden- en kleinbedrijfweid genoemd de bevordering van de pro-   . , ,   .,    .·5,,..

ductiviteit. In de Middenstandsnota 1954 werd er op gewezen, dat
de taak van de Overheid op dit terreingeen direct ingrijpen inhoudt,. I       .-  ... .=.-

doch dat de belanghebbenden hier in de eerste plaats zelfwerkzaam

1 vgl. de rede van de Staatssecretaris van Economische Zaken ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de Katholieke Middenstandsbond op6 oktober 1955,
Persdienst Economische 7akm, no. 342.

153



dienen te zijn. De opstellers van de nota zijn van oordeel, dat de'

productivifeitsverhoging in het midden- en kleinbedrijfkan worden
gezocht ig/de verhoging van de omzetten als gevolg van het terug-
lopen van he aantal ondernemingen en meer doeltrgffende interne
orgBisatiei»erhoging van de vakbekwaamheid eI ameWierking
tussen ondernemingen. Moorts wordt peconstateerd. dat de Over-
11eid_92.bet-Rroductiyi»itiflreven  inwerkt  door  middel  van  haar
vgs-tigilgsbeleidz  haar  credie«oprzigningef,. haa-r_yg9,rlichting. en
haar subsidiebeleidl. Wat dit laatste betreft kan worden herinnerd
aan de  bes3Iilibaarstelling van bedragen  uit de tegenwaardegelden
ten behoeve van een aantal productiviteitsonderzoekingen, alsmede
voor de oprichting van productiviteitscentra.

In het voorafgaande hebben wij de hoofdzaken besproken van
  dat decl van het overheidsbeleid dat zich richt op de specifieke
I problematiek van het midden- en kleinbedrijf. Het zal echter duide-

lijk zijn dat 4et merendeel van wAt. yel als'specifieks middenstands-
p.olitiek' wordt aangeduid,in feite geen gesloten geheel..i ..gaarbij
alj-efn het midden- en klfinbedr1jf zou zijn betrokken. Zoligt hetvoor
de hand, dat bij de regelingen met een algemener karakter de bij-
zondere problematiek van het midden- en kleinbedrijf meestal het
uitgangspunt heeft gevormd; dit is behalve  voor de vestigingswet-
geving b.v. ook het geval voor de regelingen inzake winkelsluiting,
cadeaustelsel en uitverkopen. Daarnaast zijn regelingen tot stand
gekomen waarbij uitsluitend het midden- en kleinbedrijf is betrok-

                ken, zoals
de credietvoorzieningen en de voorlichting.

'       Lea  : 641        Yoorts  is het midden- en kieinbedrijf geinteresseerd  bij  de  alge-
1:., ,   1    , meen-economische, sociale en financiele maatregelen der Overheid.

1    4 i..... De doelstellingen hiervan dragen een algemeen karakter, hetgeen"4,-
niet wegneemt dat bij de voorbereiding van de terzake te treffen
regelingen rekening zal worden gehouden met de belangen der
verschillende maatschappelijke groeperingen. In hoeverre deze
groeperingen de door hen geopperde desiderata in het eindresultaat
zullen terugvinden, hangt af van de overtuigingskracht waarmede
deze wensen naar voren worden gebracht  en van het gewicht dat de
Overheid er tegen de achtergrond van het algemeen belang aan

i toekent.  Voor wat het midden- en kleinbedrij f betreft, zal de Over-
3 heid bij haar beoordeling moeten uitgaan van de eigen problema-
j tiekyan deze sector van het bedrijfsleven. Doet zij dit niet, dan zal

1 Middenstandsnota 1954, t.a.p., biz. 30-31.
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het moeilijk zijn, via het specifieke beleid voor deze
groepering dit    /\verzuim te corrigeren 1.

Tot de lm angrijkste  onderdekn  yan _13t algemeen  overheidsbs-
13#1

waarbij belangen van het midden- en kleinbedrij f in het geding
komen, behoren de2rijs-_eg- iglpolifiek, de fiscale politiek  en  de
Eliale pglitiek. Wat de kartelpolitiek betreft stipten wij in het
vorige hoofdstuk bezwaren aan die tegen een speciale kartelpoli-
tiek  voor het midden- en kleinbedrijf pleiten; ook wezen  wij  op  de
noodzaak om bij beslissingen inzake kartelkwesties, in het bijzonder
wanneer onverbindendverklaring van kartelbepalingen wordt over-
wogen, rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen,
dus ook met die van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Wat het kartelbeleid betreft, is deze integratie inderdaad een feit,
wat het prijsbeleid aangaat is het een vraag of hierbij  met de speci-:
fieke belangen van het midden- en kleinbedrijfrekening kan worden
gehouden. vidkamp wijst  er  op,  dat  men  wel de gedachte hoort i

verkondigen die de mogelijkheid hiertoe afwijst op grond van de
concurrentie tussen het midden- en kleinbedrijf enerzijds en het
grootbedrijf anderzijds; hij acht deze gedachte een misverstand 2.

Het lijkt_ons inderdaad_onjuist, het te doen voorkomen alsof de  
cpncurrentie tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf<
zou verhind   _dat in_het_prijsbeleid voldo_ende_aandacht. wordt
ggchonken *aan -dpe   belange_ der-„98flerfmers _in  eerstgenoemde
seS<or:  In de eerste plaats kan worden opgemerkt, dat de beweerde
concurrentie zeker  niet  over de gehele linie   een  feit is; vooral   in
het ambacht en de kleine industrie, waar men zich heeft toegelegd

op specialistische werkzaamheden, zal concurrentie met het groot-   '
bedrijf in de meeste gevallen afwezig zijn. Zoals wij in hoofdstuk  II      i
zagen, dankt een groot aantal kleinere bedrijven hun bestaan aan   
het feit dat juist zij bijzondere geschiktheid bezittenom in bepaalde
behoeften te voorzienkVervolgens moge er op worden gewezen, dat    
in bedrijfstakken waar wel sprake is van concurrentie tussen het  
grotere bedrij f en ondernemingen van kleinere omvang,  deze mede-,
dinging meestentijds monopolistische trekken zal vertonen, waarbij <
elementen als de vestigingsplaats, het karakter en de sfeer  van de J
zaak, de verleende service en de binding met de

afnemers een be- 
langrijke plaats innemen.

1 vgl. Veldkamp, De middenstanbpolitiek van de staat, t.a.p.
5 Veldkamp, t.a.p.
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$ a
Een vraagstuk van practische betekenis vormt evenwel de kwestie

.1-"ft"v- der   z.g.    verticale_prijsbinding--van    merkartikelen.    Zolang    deze
·-· I  »:-9 -...A,,            prijsbinding langs gerechtelijke weg kan worden afgedwongen, zal

vooral bij de fabrikanten uit hoofde van vermeende voordelen van
dit stelsel, weinig bereidheid bestaan er in toe te stemmen dat hun
artikelen in verschillende zaken tegen verschillende prijzen worden
verkocht; ook  bij een aantal detaillisten heeft trouwens de mening
postgevat, dat vaste eindprijzen de voorkeur verdienen. Zonder ver-
der op het complexe probleem van de verticale prijsbinding in te

-gaan, zouden wij toch willen opmerken, dat naar onze mening deze
fprijsbinding niet_Epedxergligbaar liikt met een prijsbeleid dat met
 especifieke problematiek van het midden- en kleinbedrijf rekSing

I.   A.  I.. ....

pli,#loeten-houden. In de practijk immers zal het bij een zodanig
.... ... ......... - --.)-I

Deleid gaan om de vraag of, en in welke mate, bepaalde kostprijs-
verhogende of kostprijsverlagende factoren in de eindprijs tot
uitdrukking mogen worden gebracht. Indien nu in bepaalde be-

  drijfstakken   waar de prijsbinding van grote betekenis   is   b.v.   be-

1
Paalde kostprijsverhogende factoren proportioneel zwaarder op  het

g midden- en kleinbedrijfdan op het grootbedrijfdrukken,zou, indien
0' doorberekening werd toegestaan in zodanige  mate  dat  aan  de  ver-
langens van het midden- en kleinbedrijf werd tegemoet gekomen,
een optrekking van de vastgestelde prijzen over de gehele linie het
gevolg zijn. Het grootbedrijf zou dan een extra voordeel genieten,

4
hetgeen toch nauwelijks de bedoeling kan zijn. B/zifing -op_het

9   Slslelm der yerticale..pri binding lijkt.dus. pycl (An y()9rwaarde yogr
   een prijsbelcid dat ernstig met de eigen belangen van het midden- en

''                  , klfi bedrijCmkening.wil houden.i
·1.4- Ic Ten aanzien van de mate waarin bij het fiscale beleid met de

//»'** '·  i       belangen van het midden- en kleinbedrijfrekening wordt gehouden,
C     .1,  

t.

kan men in de Middenstandsnota  1954 een soort beginselverklaringt
aantreffen. Aldaar is gesteld, dat 'uit de beide beginselen van alge-
meenheid en gelijkheid, welke aan de belastingen ten grondslag
liggen, volgt dat de belastingheffing, afgestemd als zij behoort te
zijn op het algemene belang van de volksgemeenschap als geheel
niet kan worden bepaald door afzonderlijke groepsbelangen. Het
is dan ook niet mogelijk een speciaal fiscaal middenstandsbeleid te
voeren in die zin, dat aan de middenstand boven andere sociale en
economische groeperingen in onze maatschappij een fiscaal be-
voorrechte positie wordt toegekend. Dit bij uitstek algemene karak-
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ter van de belastingheffing verhindert evenwel niet, dat binnen de

grenzen van de budgetaire en monetaire mogelijkheden, aan be-
paalde desiderata van de middenstand kan worden tegemoetge-

komen, indien deze wensen niet specifiek voor de middenstand gel-

den, doch van meer algemene aard zijn in dier voege, dat een bel
vrediging daarvan uit een algemeen oogpunt van sociale recht· 
vaardigheid of algemeen-economische noodzaak verantwoord kaI4
heten' 1.

Inderdaad zal inachtneming van de belangen van het midden-
en kleinbedrijf bij het fiscale beleid er niet op mogen uitlopen, dat

deze  categorie een fiscaal bevoorrechte positie geniet; het streyen

kan er alleen op gericht zijn, dat £gl in flicaal.2-Rzi hkgdIDswiiAIdi-

ge positie-jigrdt..2eklir£ge· Het lijkt ons dan ook duidelijk, dat de

uitspraak inzake de sociale rechtvaardigheid of de algemeen-

economische noodzaak in de laatste volzin van bovenstaand citaat

juist hierop doelt. Beziet men de faciliteiten op fiscaal terrein die in'
de laatste jaren hier te lande zijn getroffen, dan blijkt het rekening

houden met de belangen - en de desiderata - van de ondernemers {

in het midden- en kleinbedrij f zeer wel mogeliik   te   ziin.geweest.,

Uit dit alles blijkt, dat het streven naar een gelijkwaardige positie

op fiscaal gebied van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
is voortgezet, waarbij de specifieke eigengeaardheden van het zelf-

standig ondernemerschap in het oogzijngehouden. Deze immers be-

treffen enerzijds het streven van de ondernemers om te gelegener

tijd een volwaardig bedrijf aan eventuele opvolgers te kunnen over-

dragen, anderzijds het verlangen om bij de fiscale vaststelling van
het inkomen niet in een ongunstiger positie te zijn dan andere

contribuabelen.
De seciglt_Politiek, afgestemd als zij aanvankelijk was op de be-:4,2 1:d- ,

hoeften der werknemers, is lange tijd voor de ondernemers van

weinig betekenis geweest. Weliswaar is in de na-oorlogse jaren een

Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen tot stand gekomen,

terwijl ook een regeling bestaat die voorziet in sociale hulp in dier

voege, dat van overheidswege financiele bijstand wordt verleend

aan zelfstandigen die hun maatschappelijke positie dreigen te ver-

liezen en niet door middel van credietverlening kunnen worden ge-

holpen (de z.g. Sociaal-Economische Voorziening voor Zelfstan-

digen), doch deze regelingen waren slechts van betekenis voor een

1 Middenstandmota 1954, t.a.p., blz. 80.
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beperkte categorie, t.w. de zelfstandigen met een zeer gering in-
komen. Voorts bestond voor zelfstandigen de mogelijkheid gebruikte maken van voorzieningen die in de eerste plaats ten behoeve van
de werknemers zijn getroffen, zoals de Ziektewet, het Ziekenfondsen-
besluit en de Ongevallenwet. Wat het ouderdomspensioen betreft,konden de zelfstandigen van de algemene regeling der Ouderdoms-
wet 1919 gebruik maken; bovendien bestond sinds enkele jaren eenwet betreffende de verplichte deelneming aan een Bedrijfspensioen-
fonds, op grond waarvan de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid op verzoek van een bedrijfstak voor die bedrijfstak een
pensioenregeling verplicht kan stellen, die mede de ondernemers
omvat.

Lange tijd heeft de stelling gegolden dat de zelfstandigen nietonder algemene sociale verzekeringsregelingen behoren te vallen,daar het treffen van voorzieningen op dit terrein voor eigen ver-
' antwoordelijkheid van de betrokkenen dient te blijven. Evenzeer
gingen stemmen op ten gunste van sociale voorzieningen voor zelf-standigen, op grond van de betre]Skelijk grote economische kwets-
baarheid van deze categorie ingeval van ziekte, ongeval of ouder-
dom. In dit verband is wel gepleit voor aparte regelingen voorzelfstandigen b.v. met betrekking tot de ouderdomsvoorzieningen.
In een aantal West-Europese landen is inderdaad een aparte ouder-
domsvoorziening voor zelfstandigen tot stand gebracht. In Neder-
land heeft men er echter de voorkeur aan gegeven, de zelfstandigenimede onder te brengen  in de regeling  van de Algemene Ouder-

i domswet, evenals   in de voorgestelde wettelijke regeling inzake  de
 kinderbijslag.

§ 4. OVERHEIDSBELEID EN ECONOMISCHE SAMENWERKING
Nadat in het voorafgaande de algemene samenhangen zijn belicht,die een rol spelen in de relaties tussen de Overheid en het midden-
en kleinbedrijf, lijkt het aanbeveling te verdienen thans nog iets
nader in te gaan op de positie van de Overheid ten opzichte van de
economische samenwerking.

Zoals is gebleken, richt het overheidsbeleid ten behoeve van het
midden- en kleinbedrijf zich op de zelfstandige, risicodragendeondernemersi. Daarbij wordt in het midden gelaten, wat onder
zelfstandige ondernemers moet worden verstaan. Nietternin zijn
1

vgl. Middenstandsnota 1954, t.a.p., blz. 10, blz. 90.
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voorzieningen getroffen voor gevallen waarbij, als gevolg   van

economische samenwerking, de zelfstandigheid in het geding is.
Zoals echter zal blijken,  zijn deze voorzieningen niet zonder  meer I

op het behoud van de zelfstandigheid gericht. In dit opzicht ver-1
dienen de aandacht hft_mededingingsbeleid en Sls crgligtve-rlening i
gndEr.ov_erheidsgarade.

89 Het mededingingsbeleid staat in het teken van de gedachte, dat
het verschijnsel der economische samenwerking tussen ondernemers
op  zich  voor de Overheid geen aanleiding vormt tot ingrijpen:  het
standpunt van de Overheid ten opzichte van de samenwerkings-

vormen zal afhankelijk zijn van het doel dat met de samenwerking
wordt beoogd. De Overheid zal in concrete gevallen dus beoordelen
of dit doel verenigbaar is met de oogmerken van het mededingings-

belsid,  door lythen omschreven als ejchl  op.._ n_doclmatige
structuur  van het bedrijfslcyen;   dielm30&-in.fli .zin,.datpasitief
...1.--*.*..   ---  ..--......I-.--*     -

steun  w9rdt.,ggg even„.aArl.de  vervulling..van.algemeen..aanvaarde
economische desiderata, als daar zijn continue productie, expansie,

efficiencyverhoging e.d. Het mecledingingsbeleid zal daartoe een

gezonde concurrentie bevorderen: bepaalde concurrentieremmin-
gendoenverdwijnen, anderzijds gezonde samenwerking stimuleren' 1.

De doeleinden van de samenwerking behoeven niet noodzakelijk
te zijn gericht op beperking van de mededinging; zij kunnen in be-

paalde gevallen mede in het algemeen belang zijn doordat zij een
streven inhouden naar verbetering van de bedrijfsvoering door
rationalisatie, kwaliteitsverbeteringe.d. Inditgevalkan de Overheid
dit streven slechts toejuichen. Zij zal echter een geheel ander
standpunt innemen, indien naar haar oordeel de samenwerking tot
een zodanige beperking van de concurrentie leidt, dat strijd met het
algemeen belang dreigt te ontstaan.

Het is niet nodig, op deze plaats uitvoerig op het mededingings-
beleid in te gaan; volstaan kan worden met de constatering, dathft
Effect van de samenwerking op de mededingingsvoorwaarden de
gr.ondslag vormt_ygor_ gen eventl fel_jBgriip.ell_v Locrhcidswege.
Het effect van de samenwerking op de zelfstandigheid der onder-
nemers speelt hierbij weer  cen rol  op dc achtergrond: de bclangen
der samenwerkende ondernemers zullen moeten worden afgewogen
tegen het algemeen belang, waarbij elementen in het geding komen 4

als het tegengaan van economische machtsposities en de handhaving
1 Wijsen, t.a.9, blz. 18.
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van een stelsel van ondememingsgewijze productie. Dit zijn evenwel
uitersten:  in de praktijk zullen samenwerkingsvormen voorkomen
die noch tot een economische machtspositie, noch tot een in gevaar
brengen van het principe der ondernemingsgewijze productie
leiden, doch waarbij de deelnemers niettemin een deel van hun
zelfstandigheid moeten offeren.

1

De conclusie kan dus luiden, dat van overheidswege zal worden
npetreden tegen die vormen van aantasting van de zelfstandigheid,

die in striid met het-algemeen belang worden geacht.
2   Wat de credietverlening onder overheidsgarantie betreft  is  het
z.g. samenwerkingscrediet van belang. Zoals reeds in paragraaf 3
van dit hoofdstuk is gebleken, kan dit crediet zowel worden ver-
leend /bij »mensmelting van meerdere ondernerningen  tot  66n
nieuwe aINn gevallen waarbij de juridische zelfstandigheid van elk
der bij de samenwerking betrokken ondernemingen behouden
blijft. Voorts gelden als criteria voor de beoordeling van aanvragen
daE e samen*erking RSES--tiixQn..inholMit yoor een verhoging der
efficiengy  eW/d,At_ Qnggc-htvaardjgfle_.a-anlasting. van geyestigde
belangen wordt vermeden. Hiertoe strekt de bepaling, dat de Minis-
ter van Economische Zaken de gekozen vorm van samenwerking
dient goed te keuren, alvorens een crediet kan worden verleend.

Uit een en ander volgt, dat bij de beslissing omtrent de toe-
wijzing van de credietaanvragen de kwestie van de perspectieven
voor de zelfstandigheid der betrokken ondernemers geen doorslag-
gevende rol speelt, daar het zwaartepunt ligt bij de mogelijkheid
van een meer rationele bedrijfsuitoefening en van het schaden van
belangen van derden. Hoogstens zou gesteld kunnen worden, dat
bij het oordeel over deze beide punten het  al of niet verloren gaan
van de zelfstandigheid een rol op de achtergrond zou kunnen spelen.
Het geval kan zich immers voordoen, dat in de betrokken bedrijfstak
de concurrentieverhoudingen zodanig liggen, dat van samenwer-
king een te vergaande inperking van de mededinging moet worden
gevreesd. Anderzijds is het denkbaar, dat uit een oogpunt van alge-meen belang elke poging tot rationalisatie in een bepaalde bedrijfs-
tak verdient te worden toegejuicht, ook al zou een gevoelige inper-
king van de zelfstandigheid der samenwerkende ondernemers daar-
van het gevolg zijn. V- Evalt-ot geval zal de situatie moeten wor.
den beoordeeld, en aan ezien zij van geval tot geval zal kunnen ver-
schillen, is alleen de algemene conclusie mog Jijk, dat de Ove-rhfid
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slechi j-nd-irect pgsitic..kicALica-gRzi_chte.vantle=elfstandighcid-der
9ndernemers,    en-,dc   .samcinwerking.,wil...steuneIT.indien.  :daarvan
maatschappelijk-economische voordeleAkunnen worden verwacht.

Intussen kan de vfa  worden gesteld, of de Overheid, door het-=„---..=..=

openen van de mogelijkheid tot gegarandeerde credietverlening aan
vormen van economische samenwerking, niet zelf een bijdrage
levert tot het stimuleren van deze samenwerking, en daarmee tot het
verloren gaan van de zelfstandigheid der ondernemers. Het ant-
woord op deze vraag kan tweeledig zijn. In de eerste plaats stelt de
Overheid zich blijkbaar op het standpunt, dat in bepaalde gevallen
zowel in het algemeen belang als in het belang van de betrokken
ondernemers een dergelijke samenwerking wenselijk geacht kan
worden;  in de tweede plaats houdt de Overheid haar oordeel  over
de samenwerkingsvormen waarvoor een crediet wordt aangevraagd
in eigen hand. In de meeste gevallen zal het hier vormen van samen-
werking betreffen, waartoe de betrokkenen vrijwillig hebben be-
sloten; voorts  zal bij vormen van samenwerking  die de Overheid
niet wenselijk voorkomen de afwijzing van de credietaanvraag het
doorzetten van de plannen ten zeerste bemoeilijken. De aanvragen,
voor een samenwerkingscrediet zullen meestal betrekking hebben op
gevallen waarbij financiering uit andere bronnen op moeilijkheden
stuit. Bedacht kan immers worden, dat ook voor de samenwerkings-
credieten de algemene regeling van artikel 5, sub c, der Midden-
standskredietbeschikking geldt, krachtens welke een crediet niet
wordt verleend, indien de aanvrager in staat is op een andere, pas-
sende wijze in de behoefte aan geldmiddelen te voorzien. Afgezien
is hierbij dan nog van de vraag, in hoeverre uit een oogpunt van
mededingingsbeleid tegen ongewenste vormen van samenwerking
kan worden opgetreden.

§ 5. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Aangezien de samenwerking van ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf geen verschijnsel is dat zich tot Nederland beperkt, is
het wellicht interessant eens te bezien, hoe de Overheid in de ver-
schillende ons omringende landen de samenwerking in het midden-
en kleinbedrijf beoordeelt. Hierover zijn voor de meeste landen van
Klein-Europa enkele summiere gegevens beschikbaar. Evenwel
dient de aandacht er op gevestigd, dat bij de hantering van deze
gegevens, in het bijzonder indien men een vergelijking wil trekken
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met het beleid van de Nederlandse Overheidi voorzichtigheid ge-
boden is. Er dient immers te worden bedacht lat de in het buiten-
land getroffen, hierna te noemen, maatregelen veelal hun oorsprong
zullen yinden in een situatie die afwijkt van de Nederlandse en
voorts,2/dat de methodiek van het overheidsbeleid in verschillende
landen een verschillend beeld zal vertonen als gevolg van factoren,
waarop in dit verband niet nader behoeft te worden ingegaan.

Wat de samenhang betreft tussen het beleid inzake de samen-
werking en het beleid ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf
in het algemeen, doet zich in de landen, die wij hier op het oog
hebben, een soortgelijk verschiinsel ver als ook reeds in Nederland

, werd gesignaleerd, en wel de omstandigheid dat in bepaalde ge-
: vallen positieye steun.Mordtgegeven-aan-Rogingentotsamenwgr-

 i-03'-teoyijl..11ftbel id ju-hell.81gemeen  op  dezelfstandigo_gildg-
1 BeInEL  gericht. 00-k hier is, evenals in Nederland, de verbindende

schakel te vinden in het feit dat, met enige nuanceringen in de
practische uitvoering, in de betrokken landen het-bekid ten be-
hoeve van het midden- en kleinbedrijf in het teken staat van de
ygrBterking  -vall de..CQQn( SChLRPsitiC_Xall_dcze sector van-het
bedriifsleven, El dat het een integraal betanddeeluitmaakt van de
akemeneeconomische politiekl.

In het hieronder volgende overzicht zullen wij ons beperken tot
maatregelen inzake credietverlening en enige fiscale regelingen die
voor de samenwerking tussen ondernemers in het midden- en klein-
bedrijf van betekenis zijn.

Een credietregeling ter bevordering van de economische samen-
werking wordt,  al of niet onder deze naam, in verschillende landen
aangetroffen. In Belgie opent  de wet van  24 mei 1959(Stb.   148)  tot
verruiming van 38-mogelijkhe(len inzake de berolps-en ambachts-
kredietverlening de mogelijkheid, ook ten behoeve van samenwer-
kingsprojecten een gegarandeerd crediet te verkrijgen. Niet alleen
inkoop- of verkoopcombinaties komen hiervoor in aanmerking,
doch b.v. ook door samenwerking tot stand gekomen instellingen
die werkzaam zijn op het terrein van reclame, onderzoekingswerk
of rationalisatie.

In  Luxemburg kan de samenwerking  als een motief voor crediet-
verlening worden aanvaard, in West-Duitsland daarentegen kent
men deze mogelijkheid niet.
1 vgl. De miuenstandspolitiek in de zes landen van Klein-Europa, t.a.p. blz. 17 en 18.
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In Frankrijk kunnen ten laste van het Fonds National de la
Productivit6 bij voorrang leningen - en in sommige gevallen ook
technische hulp - worden verstrekt aan samenwerkingsvormen van
detailhandelaren, aan vrijwillige filiaalbedrijven, aan samenwerken-
de grossiers en aan andere samenwerkingsorganismen in de handel.
Bij het creeren van deze mogelijkheden is uitgegaan van de over-
weging, dat uit ervaring blijkt, dat deze samenwerkingsvormen door
middel van centralisatie van de inkoop niet alleen voor de industrie
de mogelijkheid scheppen tot een meer efficiente productie, doch
dat zij ook hun leden in staat stellen hun bedrijfsvoering op hoger
plan te brengen, in het bijzonder voor wat betreft de organisatie
der ondernemingen, de reclame en de boekhoudingl. Voor de
nijverheid bestaan soortgelijke voorzieningen:    ook daar kunnen
activiteiten op het gebied van de samenwerking tussen onderne-
mingen die uitzicht openen op verhoging van de productiviteit,
voor kredietverlening in aanmerking komen<

In Italie tenslotte  is een speciale afdeling van de Banco Nazionale
del Lavoro belast met de verlening van samenwerkingscredieten,
die tot een bedrag van 70% worden gegarandeerdi

Wat de fiscale voorzieningen ten behoeve van de samenwerking
tussen ondernemingen betreft willen wij nog even de aandacht
richten op Belgie en Frankrijk, voorzover ons bekend de enige
landen waar de belastingwetgeving op dit stuk speciale faciliteiten

kent. Voor Belgie is in dit opzicht van belang de wet van 15juli  1959
(Stb.  192) tot bevordering van de opslorping of de fusie van ven-
nootschappen en de inbreng van bedrijfstakken. Deze wet opent de
mogelijkheid van uitstel van betaling van belastingen die verschul-
digd zijn  over de liquidatie- of overdrachtswinsten die bij fusie van
ondernemingen aan het licht komen. Anderzijds mag de nieuw
ontstane onderneming hierdoor geen verdere fiscale voordelen ge-
nieten,  b.v. ten aanzien van de afschrijvingen,  of van de winst be-
haald bij latere verkoop van overgenomen vermogensbestanddelen.

Van wijdere strekking dan deze Belgische wet, die slechts in geval
van fusie van toepassing kan zijn, is de Franse verordening van 4
1 Commissariat G6ntral  h  la  Productivitt, Conditions d'octroi desprns consentis  au
titre  du Fonds  National  de  la  Productiuitk   (Entreprises  commerciales),Parils,  1956, blz.
20.
2 Commissariat Gdntral h la Productivit6, Conditions d'octroi etc. (Entreprises
industriettes), Parijs, 1956, blz. 19.
3 De middenstandrpolitiek in de zes landen van Klein-Europa, t.a.p., blz. 34.
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februari 1959, strekkende tot bevordering door middel van fiscale
faciliteiten, van de samenwerking tussen ondernemingen in het
midden- en kleinbedrijP. In de toelichting bij deze verordening
wordt er op gewezen, dat de aanpassing van het Franse economische
bestel aan de nieuwe verhoudingen die voortkomen uit het in
werking treden van het E.E.G.-verdrag, medebrengt dat de samen-
werking tussen ondernemingen, en in het bijzonder tussen kleine
ondernemingen, dient te worden aangemoedigd indien zij verho-
ging van de productiviteit en verlaging van de in- en verkoopprijzen
tot doel heeft. De overweging, dat de kleinere ondernemingen in
mindere mate dan het grootbedrijf in staat zijn tot samenwerking
te komen en dat de Overheid dus hierbij de helpende hand dient te
bieden, vormt kennelijk de achtergrond van de beschouwingen.

Teneinde dit voornemen te verwezenlijken heeft de Franse
regering besloten te bevorderen, dat de individuele ondernemingen
zich verenigen in vennootschappen die zich bewegen op het terrein
van het marktonderzoek, de gezamenlijke verkoop, de aanpassing
van de producten aan de behoeften van de markt, het afgeven van
kwaliteitsgaranties en de verbetering van de bedrijfsvoering. De
aldus tot stand gekomen vennootschappen gaan vervolgens onder
bepaalde voorwaarden een overeenkomst aan met de Staat, uit
welke verbintenis bepaalde fiscale voordelen voortvloeien.

Als eerste voorwaarde om de overeenkomst met de Staat te
kunnen sluiten, geldt dat de vennootschap in een reele economische
behoefte voorzietz. Voorts mogen alleen die ondernemingen aan de
vennootschap deelnemen, die op de dag van aansluiting ten hoogste
500 werknemers in dienst hebben en wier kapitaal, met inbegrip
van reserves, op deze zelfde datum de som van 500 miljoen (oude)
francs niet te boven gaat. Ook kunnen instellingen, die zich met
studies of onderzoekingswerkzaamheden bezighouden, aan de ven-
nootschap deelnemen. Voor deze instellingen gelden dezelfde eisen
als voor de ondernemingen voor wat betreft personeel en kapitaal.

1  Ordonnance No. 59-248 du 4 fdvrier 1959 relative aux socittds pour le ddvelop-
pement de 1'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation A la
Communaut6 Economique Europdenne.
2 Blijkens de toelichting bij de verordening meent de Minister van Financien
en van Economische Zaken door de voorwaarde van een overeenkomst met de
Staat zelfs een middel in de hand te hebben om zich te verzetten tegen het op-
richten van vennootschappen van deze aard die niet in een economische be-
hoefte voorzien.
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De fiscale voordelen worden slechts genoten, zolang de over-
eenkomst met de Staat van kracht is. Zij bestaan uit het aftrekbaar
stellen op de belastbare winst der afzonderlijke ondernemingen of
instellingen van een bedrag gelijk aan dat van de deelneming in het
kapitaal der vennootschap. Vervolgens zijn de uitgedeelde winsten
der vennootschappen vrijgesteld van de z.g. proportionele belasting,
voorzover zij een bedrag van 5 % van het kapitaal niet te boven gaan.
Tenslotte wordt de winst, behaald bij overdracht van aandelen van
de hier bedoelde vennootschappen, niet in aanmerking genomen
bij de bepaling van de winst over het lopende boekjaar van de be-
trokken onderneming, op voorwaarde dat de overdrachtssom binnen
66n jaar wordt aangewend voor het deelnemen in een andere ven-

nootschap met een soortgelijke doelstelling. Aldus wordt de moge-
lijkheid vergemakkelijkt tot het overstappen van de ene vennoot-

schap naar een andere, wier werkterrein wellicht voor de betrok-
ken onderneming meer perspectieven biedt.

De verordening besluit met enkele bepalingen die van toepassing

zijn ingeval de overeenkornst met de Staat wordt geannuleerd, de
vennootschap wordt ontbonden of een van de deelnemers wordt
geroyeerd. De aandacht verdient in dit verband de mogelijkheid,
dat in het geval van ontbinding van de vennootschap de fiscale
voordelen die tijdens de laatste vijf boekjaren door de deelnemers

zijn genoten, opvorderbaar worden verklaard. Deze bepaling zal
er toe kunnen leiden, dat een eenmaal opgerichte vennootschap
niet gemakkelijk wordt ontbonden. Anderzijds heeft de Overheid,
door middel van de voorwaarde van de overeenkomst met de Staat
en door de in haar handen liggende controle op de uitvoering daar-
van, een belangrijk middel tot haar beschikking om de ontwikke-
ling van de samenwerking in de door haar gewenste banen te
leiden.

Gegevens omtrent de mate van toepassing van de verordening
staan oils momenteel nog niet ter beschikking. Uit de verordening
zelf blijkt evenwel duidelijk het streven der Franse regering, stimu-
lerend op te treden ten aanzien van de samenwerking tussen onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf.
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HOOFDSTUK V

SLOTBESCHOUWINGEN

§ 1. SAMENVATTING DER·HOOFDSTUKKEN I T M IV
In het voorafgaande is getracht, de maatschappelijk-economischeontwikkeling te beschrijven die in het midden- en kleinbedrijf in de
sectoren handel, nijverheid en dienstverlening heeft geleid tot een
overheveling van verantwoordelijkheid van individuele onder-
nemers naar collectiviteiten. Daarbij is gebleken dat deze_ont-
wikkeling_zich langs velerlei liinen voltr«t, dat. zii-mpicntecL.ngg
iny(11.e-,gilng.-is_gn .dathcLInacilijk.ia-Aan-te.ggln watileLuitein-
4£lijk.reultet-Bl-Ziin· De beweging in de data van het economisch

| Proces  zal hier, evenals in andere sectoren  van het economisch
 leven en in de volkshuishouding als geheel, in belangrijke mate de
Iverdere gang van zaken bepalen.

In een volkshuishouding waar zowel de Overheid als de organi-
saties van het bedrijfsleven ingrijpen in het economisch proces,
heeft een verschuiving plaats van verantwoordelijkheid van de
individuele ondernemer naar de collectiviteit. De verschijnings-
vorm van het economisch handelen die zich kenmerkte door indixi-
duklistissh optreden van de ondernemers zonder dat daarbij sprake
was van  een  min of meer bewust geordende samenhang heeft Blaits
551Baakt voor de constellatie, die door Lambers is aangeduid als

1 1 1 1 1 s,J J  $= 22jit'. Deze ontwikkeling heeft zich in alle
'jsectoren  van het economisch leven doorgezet;  ook het midden-  en
Ikleinbedrijf is daarbij niet afzijdig kunnen blijven.

In de laatstbedoelde sector is het streven naar samenwerking
omgeven met een eigen problematiek, die samenhangt met de aparte
plaats welke het midden- en kleinbedrijf in het gehele economische
bestel inneemt. De vraag, gaarom de samenwerking-in.bil.middw-en kleinbe-drijfcen-af ollde-rlijke b.chandeling-YLIdiont, is besproken
in hoofdstuk I, waarna in hoofdstuk II de plaats van dit deel van
het bedrijfsleven in de samenleving aan een nader onderzoek is
1 Lambers, t.a.9, blz. 753 e.v.
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onderworpen. De opvattingen van een aantal schrijvers, die het
midden- en kleinbedrijf een dominerende plaats in de maat-
schappeIBk-e-co-nomische organisatie willen toekennen, blijken bij
een beoordeling vanuit economisch gezichtspunt niet houdbaar.
Niet het midden- en kleinbedrijf, doch het grotere bedrijfsleven is
immers de stuwende factor gebleken op de weg naar verhoging van
de welvaart. Door de welvaartsvermeerdering werden voor het
midden- en kleinbedrijfnieuwe kansen geschapen, daar zijn arbeids-
terrein vooral ligt in de z.g. tertiaire productie. Overigens is het
ook niet zo, dat de idealen der zojuist bedoelde schrijvers alleen
zouden kunnen worden verwezenlijkt in een maatschappijvorm
zoals zij die voorstaan. In een samenleving waar de industrialisatie
XS is voortgeschreden, is het evenzeer mogelijk richting te geven
aan de maatschappelijk-economische organisa*ie op een zodanige
wijze dat de menselijke persoonlijkheid tot haar recht kan komen en
de voordelen die aan het midden- en kleinbedrijfworden toegeschre-
ven, binnen het bereik van eventuele gegadigden blijven. Dat de
mogelijkheden hiertoe bestaan, is naar onze mening gebleken in
hoofdstuk IV, waar het beleid Ygl de_Qyglleid met betrekking tot
het midden- en kleinbedrijf is behandeld. Aldaar is een algemeen
overzicht gegeven van het beleid van de centrale Overheid, ygor-
zover van belang  voor het midden-  en  kleinbedrijf. Een tweetal
onderdelen daarvan bleken yan bijzondere interesse met het oog
op de onderhavige studie, t.* de bevqrdering van de samenwerking
door middel van credietverlening eJket mededingingsbeleid. Beide
vgronderstellen immers   een. p-gsiti,9 -kiezerL yan de Overheid   ten
epzichte van het verschijnsel der samenwerking. Het bleek dat
gonomische zelfstandigheid der ondernemers daarbij geen doel
Qp zich vormt, doch als een der componenten bij de beoordeling van
de samenwxtrkingsv-grmen -ee-n. rolspeelt.

Houdt dit standpunt in, dat in vergelijking met de overige onder-
delen van het 'middenstandsbeleid' hier een andere richtlijn wordt
gevolgd? Naar onze mening geenszins; het gehele overheidsbeleid
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf vindt immers zijn
rechtvaardiging in het algemeen belang. Hoogstens zou sprake
kunnen  zijn  van een verschil in benadering: het merendeel  der  in
hoofdstuk IV beschreven regelingen veronderstelt de economische

zelfstandigheid der betrokken ondernemers of gaat daar stil-
zwijgend van uit, terwijl de beide hierboven bedoelde onder-
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delen actueel warden zodra de zelfstandigheid in het geding komt.In hoofdstuk III is ingegaan op de doeleinden der samenwerkingen de omstandigheden die bij haar totstandkoming een rol spelen.
Tegenover de voordelen op economisch terrein die door samen-
werking kunnen worden gerealiseerd bleken typisch met de struc-
tuur van het midden- en kleinbedrijfverweven nadelen te liggen in
het meer persoonlijke vlak en wel in het verlies aan economische
zelfstandigheid dat uit de samenwerking voortvloeit. Ofschoon deze
nadelen niet moeten worden overschat, en blijkens de ervaring veleondernemers de economische voordelen van de samenwerking hogerwaarderen dan het verlies aan zelfstandigheid, kan een ontwikke-
ling waarbij de samenwerking min of meer wordt afgedwongen na-
delige gevolgen inhouden voor het particulier initiatief en voor de
spankracht van het economisch leven, tot uitdrukking komend in de
lust tot ondernemen.

§2. PERSPECTIEVEN
De vorm waarin de economische samenwerking wordt opgezet, is in
eerste instantie beslissend voor het verlies aan zelfstandigheid.Nochtans wil het ons voorkomen, dat op langere termijn elke vorm
van emenwerking met een min of meer permanent karakter zijn
inxlged zal doen gelden op de zeggenschap over de gehele onder-
neBliBg· Weliswaar is het mogelijk, de verschillende functies die in
een onderneming moeten worden vervuld, logisch te scheiden, doch
in de practijk vormt de onderneming een levend geheel, zodat de
invloed die van de samenwerking in een bepaalde functie op de
onderneming uitgaat, zich verder zal uitstrekken dan de betrokken
functie. Dit spreekt nog sterker, naarmate de onderneming kleiner
is en de uitoefening van de verschillende functies in 66n persoon is
verenigd. Zo zal b.v. samenwerking in de verkoop consequentieskunnen hebben voor de inkoop, de vervulling van de technische en
eventueeldefinanciele functie. Bij samenwerkingop hetterreinvande
inkoop zullen soortgelijke consequenties kunnen optreden. Ook sa-
menwerkingop het terreinvande technischofunctie veronderstelt een

' bepaalde wijze van vervulling van andere functies. Door deze inter-
6 dependentie van functies zal de neiging aanwezig zijn tot uitbreiding
; van de samenwerking tot andere onderdelen dan de oorspronkelijke.' Krachten van interne en--oxtern-e- aarfl kunnen deze ontwikkeling
cen-kgsnlidt  biedenIOnder de eerst bedoelde speelt het streven
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van de afzonderlijke ondernemers hun zelfstandigheid te behouden f
wel de belangrijkste rol. Het is thans nog niet te beoordelen in
hoeverre in de toekomst een neiging zal optreden om zich van de
combinatie los te maken, zodra men zich sterk genoeg voelt. De
mogelijkheden hiertoe zijn soms contractueel beperkt en de conse-
quenties verre van eenvoudig. Doch ook wanneer de band met het
samenwerkingsorgaan behouden blijft, zullen de ondernemers altijd
een zekere speelruimte behouden voor ontplooiing van eigen initia-
tief. In hoeverre zij van deze speelruimte gebruik kunnen maken,
zal voor een belangrijk deel aihangen van de persoonlijkheid der
betrokkenen. Naarmate zij beter berekend zijn voor hun taak,
zullen zij beter in staat zijn, de leiding van de combinatie het nood-
zakelijke tegenspel te bieden.
1- De   krachten van externe aard kunnen hun aangrijpingspunt
vinden) zowel  bij de Overheid  als  bij het georganiseerde  bedrijfs-
levenfpe Overheid zal, gezien haar taak tot behartiging van het
algemeen belang, en gelet op het feit dat zij machtsmiddelen bezit,
maatregelen kunnen trefren teneindeNen te sterke concentratie van
verantwoordelijkheid tegen te gaan Het georganiseerde bedrijfs-
leven zal moeten putten uit de mogelijkheden die de voorlichting
biedt, in het bijzonder voor wat betreft de activering van de belang-
stelling voor het zelfstandig ondernemerschap. Speciaal lijkt hier
van belang het aar weken van een positieye houding ten opzichte
van de vakbekwaamheid en de algemene ontwikkeling. De vrees,
dat bij een verdere doorwerkingvan de machts- en groepsvorming
de persoonlijke invloed van de individuele ondernemer op de achter-
grond zal worden gedrongen, heeft dan, zoals zojuist reeds werd ge-
constateerd, minder reden van bestaan.

Op de vraag, waar degr;3pay.an.het-t.g.cli alhare_in..dc samenwer-
king ligt, is geen eenaluid-Knd.„Ant gord„.mogclijk. Van geval tot
geval zal moeten worden bezien, hoe het streven naar een meer
rationele voortbrenging zich verhoudt tot het streven naar een
economische machtspositie, waarbij ook de situatie in andere sec-
toren van het economisch leven in het oog zal moeten worden ge-
houden, met name in het geval dat een eventueel ingrijpen reper-
cussies zou teweeg brengen in de concurrentieverhoudingen. In dit
verband zal er rekening mee moeten worden gehouden, dat uit een
oogpunt van streven naar zelfbehoud aansluiting bij een samen-
werkingsorgaan met het daaruit voortvloeiende verlies aan zelfstan-
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digheid in bepaalde gevallen de enige reele oplossing zal blijken 1.
Een en ander brengt consequenties mee voor de waardering van

de economische zelfstandigheid. Het staat wel vast, dat dit begrip
associaties opwekt aan het door de economische ontwikkeling achter-
haalde stelsel der vrije ruilverkeershuishouding, al kan men zich
afvragen, of de economische zelfstandigheid van vele kleine onder-
nemers een halve eeuw geleden, onder een regiem dat de vrije ruil-
verkeershuishouding veel meer nabij kwam dan de tegenwoordige
economische organisatie, zoveel groter was dan thans. De rapporten
van de z.g. middenstandsenqu6te van 1908 bieden op dit punt vol-
doende stof tot overweging.

Het wil ons voorkomen, dat in een aantal gevallen de klachteo
over verlies van zelfstandigheid hun oor peng_yinden op een ander
terrein dan het strikt economische. Met name zal hier een heimwee
naar een teloor gegane maatschappelijke positie, een zelfstandigheid
in de sociQ1Qgighf-11etekenis, een rol kunnen spelen. In zijn boek
'The country craftsman' plaatst Williams terzake enige opmerkingen
over het ambacht, die eveneens van toepassing kunnen worden ge-
acht op andere sectoren van het midden- en kleinbedrijf. Hij con-
stateert dat 'the craftsman was a leading figure in the villages at the
end of the last century, and his position then seems to have been
artificially transplanted into the present without reference to the
many changes that have taken place during the past fifty or sixty
years. The prestige which the craftsman gained from being his own
master and from a standard ofliving slightly better than that ofmost
villagers has now vanished. Nowadays, mastery of modern tech-
niques is the key to high prestige and the craftsman is often regarded
as  'behind the times' or 'old-fashioned' 2.

Het door Williams gesignaleerde feit, dat voor het maatschappe-
lijk aanzien de zelfstandigheid in economisch opzicht niet langer
doorslaggevend is, zal behalve door de hogere graad van vakbe-
kwaamheid van vele groepen van werknemers in de industrie3 mede

1 vgl. Lambers, t.a.p., blz. 769-770.
2  W.  M.  Williams,  Tlze counto craftsman, a study of some rural crafts and the rural
industries organization in England, Londen, 1958, blz. 181.
3  Blijkens een uitspraak van Prof. Dr. A. M. J. F. Michels te Amsterdam in een nog
niet gepubliceerde rede houdt de automatisering voorts de mogelijkheid in, dat
de arbeider weer heerser over de machine wordt, doordat de automatische ma-
chine het gehele productieproces overneemt en de rol van de mens hierbij meer
in het intellectuele vlak komt te liggen.

170



in de hand zijn gewerkt door de opkornst van de z.g. werknernende
middenstand. Door deze ontwikkeling immers kwam een einde aan
de toestand waarin de kleinere ondernemers in maatschappelijk
opzicht de toon aangaven. Het is hier niet de plaats, op deze ont-
wikkeling, die een studieobject vormt voor de sociologie, nader in te
gaan. Wel wil het ons voorkomen, dat bij een beoordeling van de
toekomstmogelijkheden voor het kleinere bedrijf mede aan dit
aspect aandacht zal moeten worden geschonken. In het licht van de
voortschrijdende emancipatie van de werknemers is het opmerkelijk,
dat  (le  gencigdhoid,  .zich. als. zelfstandig.ondernemer. te  vestigen,
afneemt en de opvolging in het midden- en kleinbedrijfeen probleern
is geworden. Een probleem weliswaar van nog bescheiden omvang,
daar op kortere termijn de vermindering van het aantal vestigingen
kan bijdragen tot het opheffen van een eventuele overbezetting,
doch op enigzins langere termijn een vraagstuk dat van betekenis
kan zijn voor de structuur van onze volkshuishouding.

Met de constatering van het belang van het midden- en klein-
bedrijf voor de samenleving en de economisch-theoretische berede-
nering van de mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijfin het
tijdperk der industrialisatie is men er niet. Als de daarvoor in aan-
merking komenden niet of ingnvold-gende mate yan deze mogelijk-
heden gebruik zouden maken, zullen  de-betiokken_functies  onge-
twijfeld door andere sectoren yan het bedrijfsleven worden vervuld.
Twee voorwaarden zullen ons inziens bepalen,  of de mogelijkheden
die voor he  midden- en kleinbedrijf open liggen, zullen worden ge-
realiseerd.*n de eerste plaats zal door het midden- en kleinbedrijf
zelf de belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap moeten
worden geactiveerd. Zoals in hetvoorafgaande tot uitdrukking kwam,
is een positieve houding ten opzichte van de vakbekwaamheid en de
algemene ontwikkeling daarbij van groot belang. De ondernemer
in het midden- en kleinbedrijf die voortgezet algemeen vormend
onderwijs heeft genoten moet niet, zoals nu, een uitzondering
blijven. Nu de opleidingsmogelijkheden over de gehele linie toe-
nemen zal het midden- en kleinbedrijf, wai dc ontwikkcling van zijn
ondernemers betreft, daarmee gelijke tred moeten trachten te
hquden.

lj[n de tweede plaats ligt hier een taak voor de Overheid. Door
middel van een actieve politiek, waarvan in het voorafgaande enige
elementen zijn aangegeven, zal ook zij de belangstelling voor het
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zelfstandig ondernemerschap op peil kunnen trachten te houden en      I
, ertoe bijdragen, dat een zekere matheid, die verlammend kan wer-       
i ken op allerlei initiatieven, zoveel mogelijk wordt bestreden. In dit      

verband willen wij nog eens teruggrijpen op de uitspraak van Groot,
die in § 6 van hoofdstuk III werd aangehaald en waarin werd be-     L
toogd, dat bij de beoordeling van het economisch bestel de aandacht
meer moet vallen op de prijzen als resultaten van de diverse markt-
structuren dan op de marktstructuren zelf. Zonder iets terug te ne-
men van de instemming waarmede deze uitspraak werd geciteerd,
menen wij, dat uit onze studie is gebleken, dat de aandacht die
aan de marktstructuren zelf wordt geschonken, toch niet geheel
zonder betekenis is. Bij ontleding van de marktstructuren komen
immers, en in het bijzonder is dit het geval wanneer het midden- en
kleinbedrijf daarbij betrokken is, allerlei facetten van het persoon-
lijk optreden van de mens in het economisch proces naar voren, een
optreden dat weliswaar niet geheel in economische terminologieen
is te vangen, doch dat niettemin een belangrijk gegeven vormt bij  het
uitstippelen van het beleid.
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