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Woord vooraf

In dit boek zijn twee van mijn intcresscs samengckomen. De eerstc, oudste inte-
resse heeft betrekking op de 'dienten' van het rechtsbedrijf, mecr in hct bijzonder
de rechtspraak. Het gaat om vragen als: wie zijn zc, wat gaat cr vooraf aan hct
doen van gerechtelijke stappen, wat bewccgt zc ertoc dcrgclijkc stappcn tc docn of
wat houdt ze er juist vanaf, wat is hun oordecl over behandcling en uitkomst. Ook
hct onderzoek waarvan hier verslag wordt gcdaan, sluit bij dit traditionclc thema
uit de rechtssociologie aan. De twccdc, mecr reccntc intcrcssc betrcft dc bctekcnis
van hct proces van staatsvorming voor rcchtsonrwikkeling. Hct is nog nict zozeer
ecn voorwcrp van empirisch onderzoek geworden, maar fungecrt meer als cen
nieuw interprctatiekader. Het stelt me in staat gcbruikelijkc rechtssociologischc
thema's door een andere bril te bezien. Ik heb de gelegenheid aangegrepen dit
nieuwe interpretatiekader ook los te laten op mijn oude thema, omdat ik al cnige
tijd geen vrede kon hebben met de meest gehanteerde leaders.
In de verschillende interesses ben ik door verschillende mensen gcstimulecrd.
Hans Crombag heeft me aangespoord over de probleempreventic van postordcr-
bedrijven te schrijven. Dit onderzoek heeft daarop in feite voortgebouwd. Bij de
uitvoering van dit onderzoek en de verslaglegging cr over, heb ik zeer veel stcun en
waardevolle raad gehad van Erhard Blankenburg. Ik heb zijn aanmoedigingen en
gastvrije ontvangst in Amsterdam zeer gewaardeerd. Ook de steun van Nico
Roos, niet alleen wat betreft inhoud maar ook wat betreft de facilitering van mijn
onderzoekswerk, is van wezenlijk belang geweest. Voorts ben ik dc leden van de
leescommissie dankbaar voor hun commentaar en suggesties.
Mijn eerste exercities op het veld van recht en staatsvorming heb ik ondernomen
met Huub Spoormans. Ik denk met plezier tcrug aan ons geworstel met de mate-
rie. Frank van Dun heeft mijn oefeningen op dit thema vcrder geinspireerd, voor-
al tijdens de seminars aan de "Vrije Universiteit Bilzen" en in het leader van hct
blok Metajuridica.
Verschillende mensen hebben me aan zieh verplicht door behulpzaam te zijn bij
de uitvoering van dit project. Allereerst dienen natuurlijk de respondentcn gc-
noemd te worden, die bereid zijn geweest me een blik in hun kcuken te gunnen.
Rob Francot heeft veel noeste arbeid verzet voor de bewerking van de op tape op-
genomen interviews. Elly Peters en Argie Lankkamp hebben opgewerkt de nodige
secretariele steun verleend. Olga Loeber, Noortjc en Gerrit Bax, dochter Jitske en



vader Jan JettinghofF hebben geholpen de tekst te corrigeren. Rob Bakker en
Marc Stout hebben hun best gedaan het Engels van de samenvatting te fatsoenercn.
Zonder de steun van Olga zou ik waarschijnlijk niet aan deze onderneming
begonnen.

Maastricht, juli 2001
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Af en toe besteden de media aandacht aan een conflict tussen bedrijven dat is uit-
gemond in een gerechtelijke strijd. Zo werd in 1994 aan het conflict tussen Unile-
ver en Proctor & Gamble (over Omo-power) veei aandacht in de media bestccd.
Een rccenter voorbeeid is het conflict in 1999 tussen Gucci en LVMH rond over-
nameperikelen. Begin 2001 trok de oprichting van dc Vcrcniging Corporate Li-
tigation de aandacht, die de grotere bereidheid van het bcdrijfsleven om naar de
rechtszaal te gaan, van deskundige begeleiding zou gaan voorzicn.' Het is echter
maar de vraag of dergelijke smakelijke nieuwsberichten mögen worden opgevat
als een indicatie van een grotere bereidheid van bedrijven dan voorheen bestond
om tegen elkaar gerechtelijke stappen tc ondememen. Het werk van de rcchtsso-
cioloog Macaulay wijst sinds 1963 in een andere richting, al is sindsdien door la-
tere schrijvers gesuggereerd dat het beeld uit die tijd intussen vcrandcrd is.

In dit onderzoek wordt gepoogd wat meer licht te werpen op dc wijze waarop
bedrijven omgaan met de onderlinge conflictstof, die kan voorrvlocicn uit zakclij-
ke transacties en die aanleiding kunnen zijn tot het doen van juridische stappen.
In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar methoden of praktijken die het ont-
staan van conflictstof voorkomen.

De aandacht voor preventie houdt verband met de fameuze these van Galan-
ter, dat 'repeat players' ten opzichte van 'one shotters' - wannecr het op proccde-
ren aankomt - in het voordeel zijn, omdat ze lering kunnen trekken uit hun eigen
ervaringen. Mijn vraag daarbij is geweest of ze dat ook daadwerkelijk doen. Uit

1 Zie voor een verslag: Riezebos en Waarts (1994)
2 Timmerman (1999) AfaMwfr iwt / w twtmw>er/w/>jr«-Af, p. 1499; FEM/DeWeek 17 - 4 - 99.
3 Het Financieele Dagblad, 28-2-2001; NJB (2001) jrg. 76, afl. 11, p. 569.
4 Macaulay (1963) Abn-ronmutwd/ rfirnom m £K«««J, anders: Galanter en Rogen (1991) 7

5 Galanter (1974) H r̂y »Ar 'Aawrs'
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eerder onderzoek bleek dat sommige bedrijven inderdaad proberen lering te trek-
ken uit hun ervaringen met het innen van achterstallige betalingen van hun parti-
culiere klanten. Ze hebben soms ook ingenieuze methoden ontwikkeld om
betalingsproblemen voor een deel te voorkomen en slagen er zo in de noodzaak
tot het doen van juridische stappen in dergelijke kwesties te minimaliseren.

De vraag die in dit onderzoek aan de orde komt luidt of dergelijke (of andere)
methoden ook in het verkeer tussen bedrijven onderling worden gebruikt. Deze
methoden zijn op zieh al interessant omdat ze lijken te hören bij de hedendaagse
'maatschappij van organisaties'. Daarnaast is dit verschijnsel hopelijk ook rele-
vant in het kader van twee rechtssociologische thema's. Het eerste thema betreft
de vraag of het groeiend beroep van bedrijven op de civiele rechter, dat wel is ge-
signaleerd, een uitvloeisel is van veranderende verhoudingen in het internationale
bedrijfsleven. Het tweede thema betreft een discussie over de oorzaken van de op-
merkelijke verschillen in 'litigation rates' die voor diverse landen zijn gesigna-
leerd. Dcze drie onderwerpen zullen in het volgende kort worden toegelicht,
waarna de indeling van dit boek zal worden aangegeven en toegelicht.

1. Reflexieve praktijken

'Reflexivitcit' is volgens de Britse socioloog Giddens een typerend kenmerk van
moderne maatschappijen. Hij omschrijft het als het verschijnsel dat organisatori-
sche praktijken, op grond van gegevens die over die praktijken zijn verzameld,
voortdurend geevaluccrd en aangepast worden, als gevolg waarvan die praktijken
op den duur wezenlijk van karakter veranderen. Organisaties proberen van hun
eigen ervaringen te leren en voor het bercr bereiken van hun 'missie' trachten ze
aan die lessen consequenties voor de inrichting van de organisatie te verbinden.

Om diverse redenen is dit vanuit sociologisch perspectief een interessant feno-
mcen. Allereerst omdat organisaties in toenemende mate het westerse maatschap-
pelijk leven zijn gaan domincrcn. De organisatiesocioloog Perrow typeerde de
moderne maatschappij als "a society of organizations". Daardoor is er een voe-
dingsbodem ontstaan voor rcflexieve processen, die in aggregatie een enorme
maatschappelijke dynamiek kunnen gencreren. Voorts is het een interessant ver-
schijnsel, omdat het een veranderingsmechanisme aanduidt waarbij het handelen
van actoren nict - zoals zo vaak - geprescntcerd wordt als passief gedetermineerd,

6 Jeninghoff (1991) Amirrpro/irtirn in
7 Giddens (1990) 7 V n»u^i«Tim o/mmArnify. ^. 5&
8 Perrow (1991) /4 jooWy «^«rjptni
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maar als gegenereerd vanuit een acticvc opstelling van actorcn ten aanzien van de
context waarin (organisatorische) activiteiten zijn ingebcd: om 7.ich aan tc passen
aan de gegeven of veranderde omstandigheden, om de omstandighcdcn in de ge-
wenste richting te buigen of een combinatie daarvan, afhankelijk van hetgeen
voor hen wenselijk en naar hun inschatting mogelijk is.

Die mogelijkheden hebben dc afgelopcn decennia een stormachtige onrvvik-
keling doorgemaakt. Vooral de expanderende mogelijkheden van de infomutie-
technologie hebben telkens nieuwe perspectieven geopend voor reflexieve
methoden. Op het vlak van het verzamelen en bewerken van gegevensbestanden
is steeds mcer mogelijk en betaalbaar geworden. Onder dit gunstig gesternte van
burcaucratisering en technologische vernieuwingen vinden reflexieve methoden
een steeds wijdere toepassing. De verschijningsvormen van reflcxiviteit zijn talrijk
geworden in het moderne dagelijks leven.

Als voorbeeld van reflexiviteit heeft Giddens gewezen op het richten en bijstu-
ren van staatsinterventics op grond van statistische en andere wctenschappclijkc
informatie over de betreffende bcleidsterreincn. Maar reflcxiviteit is niet allecn
voorbehouden aan overheidsorganisatics. Het is volgens Giddens typerend voor
alle organisaties, ook buiten de staatsbureaucratie. Aardige voorbeelden zijn tc
ontlenen aan marketinginspanningen van grotc bedrijven, die naar de gunst van
consumenten dingen.

Supermarktketens distribueren klantenkaarten om beter gc<nformcerd te zijn
over het koopgedrag van hun klanten, om nog beter aan hun individuclc wensen
tegemoet te kunnen komen. Dc ontwikkeling zou gaan in dc richting van 'mas-
sa-individualisme'. Banken worden uitgerust met 'klantgerichte Systemen' die
alle beschikbare informatie over individuele klanten bijeen brcngen om dezc
klanten op het juiste moment op hem of haar toegesneden diensten tc kunnen
aanbieden ('maatwerkmomenten'). Ook de autoproducentcn blijken grcep te
willen krijgen op de afzetmarkt, door de automobilist beter te leren 'kennen'.
Men spreekt van 'voorwaartse integratie'. Het gaat er nict alleen om auto's tc vcr-
kopen, maar 'mobiliteit' met alles wat dat meebrengt aan onderhoud, financie-
ring, verzekering enzovoorts. Wie de signalen van deze methoden herkent weet
zieh omringd door dergelijke praktijken. Klantenkaarten, rekeningen, abonne-
menten en postcodes zijn informatiebronnen die, vooral als ze geclusterd kunnen
worden, mogelijkheden bieden voor allerlei marketingdoclcinden. Mensen zijn

9 Giddens, t.a.p, p. 38.
10 Ibid., p. 40 e.v.
11 JettinghoflF(1997) Vo<jnfrom«j fan utf»£f&2/!r», ^. 63.
12 Ontleend aan FEM/DeWeek 17 -7 -99 .
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hier, zoals het wel genoemd is, tot 'data subjecten' geworden. En dat is dan te
merken aan de marketinginitiatieven waarmee men via alle beschikbare commu-
nicatiekanalen benaderd wordt. De recente activiteiten van de 'gratis' internet
providers wijzen erop dat deze ontwikkeling via het internet, met de zieh nu ont-
plooiende 'e-commerce', nog meer wind in de Zeilen zal krijgen.

In verband met het onderhavige onderzoek is vooral interessant, dat dergelijke
rcflexieve methoden in sommige bedrijfstakken ook gebruikt blijken te worden
om het aantal (vooral betalings-)problemen met particuliere klanten, die op een
gerechtelijke procedure kunnen uitlopen, binnen 'aanvaardbare' perken te hou-
den. Verschillende methoden zijn blijkbaar in zwang:
• de behandeling van transacties en de afdoening van de eventuele problemen

wordt op basis van de opgedane informatie zodanig vorm gegeven, dat de rou-
tinematige administratieve beslissingen daarin - ook die over het doen van juri-
dische stappen - zo efficient mogelijk zijn;

• klanten die op grond van een analyse van de eigen administratieve databestan-
den een 'siecht' risicoprofiel hebben, worden met voorzorg behandeld of ko-
men op de zwarte lijst.

• cr wordt werk gemaakt van het aantrekken van 'goede' klanten, dat wil zeggen:
klanten met een 'goed' risicoprofiel. Dergelijke profielen kunnen worden ge-
maakt op basis van externe databestanden die vervolgens worden aangevuld
met gegevens uit de eigen databestanden.

AI deze methoden veronderstellen de betaalbare capaciteit om aanzienlijke data-
bestanden aan tc leggen en te analyscren. Dan is het mogelijk om van de eigen er-
varingen tc leren en om potentiele rcchtsproblemen voor een belangrijk deel te
voorkomen. Het zou met behulp van dezc reflexieve methoden in beginsel zelfs
mogelijk zijn dergelijke problemen vrijwel geheel te voorkomen.

Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op de vraag hoe mogelijke conflict-
stof die in de rclaties tussen bedrijven ontstaat, wordt afgehandeld en welke rol
het doen van juridische stappen daarbij speelt. Daarbij is het in het bijzonder de
vraag of, en zo ja, hoe cn op grond van welke overwegingen, reflexieve technieken
(gericht op het voorkomen van conflictstof) in relaties tussen bedrijven onderling
worden toegepast, en of ze het beoogde effect hebben.

13 Newsweek, (1999) eindejaarsnummer, p. 90.
14 Zie verder Jettinghoff (1991) /Wrrpro/iWr*.
15 Dat kan evenwel weer stuiten op commercide bezwaren; om niet te ved klandizie te veriiezen uit
voonichtigheid. neemt men enig nsico op problemen op de koop toe.
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2. Duurzame relaties

Een mogciijk uirvloeiscl van hct op schaal van enige omvang in zwang komm van
dergelijke prcvcntievc praktijken kan zijn, dat hct beroep op de (burgcrlijkc) rech-
ter - in ieder geval voor de betrokken categoric gcschillcn - kan afnemen of althans
nict toeneemt. Die constatering brengt ons op het terrcin van een bekende
rcchtssociologischc thematick.

Aan hct cind van de '80-er jaren meenden Galanter en Rogers dat hct bceld
dat Macaulay had geschetst over de contractueie praktijken in het zakenleven van
de jaren '50 en '60 a! sinds het begin van de jaren '70 nict meer adequaat was.
Volgens Macaulay werd bij zakentransacties weinig gerefereerd aan hct contrac-
tenrecht en het afhandeien van klachten cn geschillcn gebeurde vecla! zonder een
beroep op contractueie rechten en piiehten of het gebruik van juridische dwang-
middclcn (zoals procederen). Galanter cn Rogers hebben een aantal onrwikke-
lingen gesignalcerd, die zij verantwoordelijk achtten voor deze verandering. Tot
die ontwikkelingen rekenden zij onder andere de groeiendc coneurrentie tussen
bcdrijvcn, de toegenomen ruimtdijke en culturelc afstand tussen firma's - beide
ontwikkelingen gerelateerd aan de internationalisering van hct cconomisch ver-
keer. Ook de toename van de omvang en complexitcit van transacties waren mo-
gelijk van invloed. Deze ontwikkelingen zouden de door Macaulay geschetste
strueturen van 'duurzame betrekkingen' hebben ondergraven. En dientengcvolge
zouden het maken van afspraken en het hanteren van geschillen meer aan con-
tractueie planning onderworpen worden. Bovendien zouden zc - in ieder geval
aanvankelijk - rcsulteren in meer procedures tussen bedrijvcn.

Later statistisch onderzock van Dunworth en Rogers heeft deze veronderstel-
lingen niet bevestigd. Volgens hun gegevens was de groei van hct aantal proce-
dures tussen bedrijven in de 70-er en 80-er jaren vooral het effect van een selccte
groep productaansprakelijkheidskwesties. Wanneer deze categorieen rechtszaken
voor het verkrijgen van een algemeen becld niet worden mecgetcld, dan constate-
ren zij dat het aantal civiele procedures in hct zakenleven minder gegroeid is dan
alleen al op grond van de economische groei verwacht zou mögen worden. Voor
verschillende categorieen geschillen zien zij zelfs meer reden om de ontwikkeling
te karakteriscren als een afname van hct procederen tussen bcdrijvcn.

16 Voor een voorbecld: zie Jettinghoff en Langerwerf (1982) Oivr r̂ rAftrj «j mVfcAtfmfoi, ^. 30.
17 Galanter & Rogers (1991) 7ik rranj/brffbK/o«; <w*. Cni£f»ar, Afc<JK/«y, /'a/a/, Äogm

18 Dunworth & Rogers (1996) Gwpor«««»»» m «wr*.
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Het gaat in dit ondcrzoek in de eerste plaats om de aard, her gebruik en h«
eventuele preventieve effect van de hierboven genoemde praktijken. Het is denk-
baar dat deze methoden het door Galanter en Rogers voorspelde effect hebben
ondervangen. Maar daarnaast is het ook de bedoeling een indruk te verkrijgen
van het (voort)bestaan van de (door Macaulay geschetste) 'duurzame relaties' in
het bedrijfsleven, en de omstandigheden die dit begünstigen. Mogelijk zijn deze
duurzame relaties nog springlevend en verstärken de reflexieve methoden en de
duurzame relaties elkaar.

3. Juridische infrastruetuur

Het andere thema waarvoor dit onderzoek van betekenis kan zijn betreft de ver-
klaring van de verschillen in de relatieve frequentie van het beroep op de burger-
lijke rechter, die uit internationaal vergelijkend onderzoek naar voren zijn
gekomen.

Sommige schrijvers hebben deze verschillen in verband gebracht met cultuur-
verschillcn. De klassieke positic is die van Kawashima, die heeft uiteengezet hoe
dc hcersende conceptic van veel sociale relaties (zoals die tussen huurder en ver-
huurder, koper en verkoper, wcrknemer en werkgever) in Japan het ontstaan en
escaleren van conflicten in die relaties en het doen van gerechtelijke stappen ver-
hindert. Mocht ecn geschil ontstaan dan ligt een minnelijke schikking, des-
noods via tussenkomst van een bemiddelaar, meer voor de hand dan de gang naar
de rechter.

Een min of meer tegenovcrgestelde positie is ingenomen door Haley (voor Ja-
pan) en Blankenburg en Verwoerd (voor Ncderland en Duitsland). Deze au-
tcurs hebben vooral de invloed benadrukt van institutionele factoren (zoals het
aanbod van rechtshulp en alternatieve geschilbehandeling en voorts de kosten - in
termen van tijd en geld - en mogelijke baten van formed procedercn) in het aflei-
den van geschillen van (respectievclijk het leiden van geschillen naar) de rechter.
Dc meest uitgesproken positie aan deze zijde van het debat wordt ingenomen

19 De mogelijkheid van ecn verband zi« men ge<l!ustreerd in de consumentensector, bij bedrijven
die reflexieve mcthodieken hinteren om gocde' klanten te selecteren en aan zieh tc binden, mede
met het oog op het beperken van betalingsproblemen. Cf. JettinghofF(1991) Dofoprv/ilrilnt.
20 Kawashima (1964) /)t^M«r nw/nnon m <w««n^or«iry/4p«in.
21 Haley (1978) Hv myi/> o///x- >WMTM»/ Zrn^nt. Blankenburg (1985) Au&hMorrnMrykK-A dir
Aft-Aa4tt/rMnrft »a irr ÄK«irjrrp»<Mi> un^ira AWrrkm^Ti, Verwoerd (1988) A/rt *mw^ <?/> die rrrAftr
</r /iwrrtr rrmnrfi'r'
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door Blankcnburg. Naar zijn opvatting is het vrijwel uitsluitend de configuratie
van dc gcnocmdc instcllingcn, die hij de 'infrastucture of avoidance" nocmt, die
bepaalt of er veel of wcinig wordt geprocedeerd.

Het is deze laatste positic die cevens in dit onderzoek zal worden betrokken.
Met name zal de vraag zijn of ecn 'royale' respectievelijk 'zuinige' juridisch-insti-
tutionelc context van betckenis is voor het streven (al dan nict met dc inzct van
speciaie technieken) naar preventie van conflictstof, die uit de zakelijkc transac-
ties met andere bedrijven kan voortkomen en voor de wijze waarop desondanks
ontstane klachten en geschillen (al dan niet via gerechtelijke weg) worden afgc-
wikkeld. Met het oog hierop is aan het onderzoek ecn intcrnationaal vergclijkend
element tocgevoegd.

4. Benadering en onderzoeksopzet.

De in de twee voorgaandc paragrafen wecrgegeven discussies zijn vooral gevoerd
op basis van de analyse van statistische gegevens. Naar aanleiding van de bevin-
dingen die worden gedaan kan op basis van dergelijkc gegevens slechts worden gc-
speculeerd over de processen die aan die processen ten grondslag zouden kunnen
liggen; tenzij er nader onderzoek wordt gedaan naar die achtergronden. Daarbij
kunnen verschillende benaderingen worden gekozen. Een veel gebruikte aanpak
daarbij komt neer op het in (statistisch) verband brengen van gedrag van mensen
met bepaalde factoren. Die methode is hier niet gekozen.

Hier daarentegen is een benadering gevolgd die beoogt een kwalitatief beeld te
vcrkrijgen van de wijze waarop het handelen van actoren (met betrekking tot het
voorkomen en afhandelen van mogelijke conflictstof) als 'rationed' begrepen kan
worden, gezien hetgeen ze willen bereiken en gezien de omstandigheden (dc ci-
genschappen van hun branche en hun zakelijke relaties, in het bijzonder Icveran-
ciers en klanten) waarin ze hun activiteiten ontplooien. Het gaat om het
achterhalen van elementen van de positie van de bedrijfsleiding die diens handcl-
wijzen ten aanzien van het voorkomen en afhandelen van potentiele geschillen
'logisch' maken.

Daartoe zijn interviews afgenomen met bedrijfsleiders (of hun woordvocr-
ders) van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf uit verschillende bc-
drijfstakken in Nederland. Op basis van dit materiaal wordt getracht de eerste
cluster vragen te beanrwoorden. De overige vragen kunnen alleen bij benadering
worden beantwoord als er een internationale vergelijking wordt gedaan. Daartoe

22 Met name in Btankenburg (1991) £<ga/rwi!f»
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zijn de bedrijfstakkcn, die in Nederland het meest duidelijk blijken te contraste-
ren wat betreft de aanwezigheid van conflictstof - de kunststofindustrie en de
bouwnijverheid - ook onderzocht in Duitsland en Belgie.

5. Opzet van deze Studie

Het eerst volgende hoofdstuk (2) bevat een beschouwing over de verschillendc
optieken van waaruit in de rechtssociologische literatuur het thema 'beroep op de
rechter' meestal is benaderd. Het hoofdstuk is voortgekomen uit onvredc met
deze - soms als vanzelfsprekend gehanteerde - benaderingen en beoogt enige af-
stand te nemen van de implicaties die deze benaderingen voor het onderzoek zou-
den kunnen hebbcn. In de plaats daarvan wordt gepleit voor een benadering die
meer aandacht bcsteedt aan de historisch-(gco)politieke aspecten van deze instcl-
lingcn en het gebruik dat daarvan gemaakt wordt.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de verdere uitwerking van de vraagstelling en de op-
zet van het onderzoek. De weergave van het onderzoeksmateriaal dat is verzameld
om de gcstcldc vragen nader te belichten krijgt zijn beslag in twee hoofdstukken.
In hoofdstuk 4 komcn drie Nederlandsc bedrijfstakken aan de ordc: de kunststof-
verwerkende industrie, het wegvervoer en dc bouwnijverheid. De internationale
vergclijking is te vinden in hoofdstuk 5. Daar worden Duitse en Belgische kunst-
storverwerkende bedrijven en aannemersbedrijven in de bouwnijverheid onder-
ling en met de Nederlandsc bedrijven vergeleken.

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies samengevat en van een na-
beschouwing voorzien.



HOOFDSTUK 2

Statelijke rechtspraak:

alleen antwoord op
maatschappelijke behoeften?

In de sociaal-wctenschappelijke bcstudcring van dc gerechtelijke praktijk hecft
het onderzoek naar het 'beroep op de rechter' en andere vormen van 'gcschillcn-
behandeling' een belangrijke plaats ingenomen.. De theoretische en empirische
aandacht voor dit onderwerp heeft in de periode tussen grofweg 1965 en 1985 in
de rechtssociologische literatuur een gevestigdc thematiek docn ontstaan.

In de bedoelde literatuur zijn - met enige goede wil - enkele motieven tc on-
derscheiden. Het zijn motieven in een dubbele betekenis: thema's van en tegelijk
ook beweegredenen voor onderzoek. Deze motieven vertonen voorts een zekere
verwantschap met een bepaald - overigens niet altijd expliciet gemaakt - bceld van
de maatschappelijke rol van rechtspraak. Het is hier van belang om aan deze the-
ma's en voorstellingen enige aandacht te besteden, nict zozeer met dc bcdoeling
om een uitputtend overzicht te geven van deze literatuur, maar mecr om ten op-
zichte van deze coördinaten een eigen invalshock te schetsen. Deze plaatsbcpaling
is van belang om duidelijk te maken dat dit ondcrzoek niet per se in het verlengde
staat van e'e'n van de gevestigde motieven en de daarbij bchorende rechtssociologi-
sche optieken, al is het natuurlijk wel schatplichtig aan deze literatuur als geheel.

De traditionele rechtssociologische benaderingen van rechterlijke instanties
en procederen hebben - ondanks alle verschillen - bij nadere beschouwingeen be-
paalde eenzijdigheid gemeen, die naar ik meen toe is aan herziening. Waaruit
deze eenzijdigheid bestaat zal hierna worden aangegeven. Daarbij worden enkele

1 Zie voor een overzicht van de literatuur uit deze periode Galanter (1986) /i^rW/Vdf/on, //W£<*ft<v»,
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voorbeelden gegeven van aspecten van rechterlijke instellingen en procederen,
die tot dusvcrrc ten onrechte onderbelicht zijn gebleven.

1. Verschillende motieven

Er is in de rcchtssociologische literatuur vrij grote overeenstemming aan te tref-
fen over de vraag waar het bij rechtspraak (dat wil dan vooral zeggen: burgerlijke
rechtspraak) 'om te doen' is. Gerechtelijke instanties houden zieh met name bezig
met het beslechten of behandelen van conflicten of geschillen. Deze eensgezind-
hcid is overigens ten dele schijn, omdat - zoals hieronder zal blijken - achter de
gemeenschappelijkc noemer van de 'geschilbehandeling' nogal uiteenlopende
opvattingen schuilgaan over de maatschappelijke rol van rechtspraak en min of
mecr verwante instellingen.

De verschillen tussen de diverse benaderingen zijn in hoofdzaak te herleiden
tot ecn combinatie van enerzijds de kenmerken van de sociologische (en soms
rechtstheoretische) traditie waarin wordt gewerkt en anderzijds het doel dat men
met het onderzock beoogt te dienen. De hieronder volgende indeling betreft - ui-
tcraard enigszins gestileerde - trends in de literatuur. Het gaat niet om elkaar in de
njd opvolgende trends, maar om min of meer parallel ontwikkelde benaderin-
gen.*

1.1 Tcchnocratisch denken

In een gedeelte van de literatuur overheerst een technocratische optiek. Ze is aan
tc treffen in verhandelingen waarbij de vraag wordt gesteld of de rechterlijke or-
ganisatie naar behoren is toegerust om haar maatschappelijke taak te vervullen.
Knkele voorbeelden kunnen het motief illustreren.

Zo signaleerde bijvoorbeeld Aubert aan het cind van de jaren zesrig ontwikke-
lingen die er zijns inziens op duidden, dat in Noorwegen de betekenis van recht
en Juristen in het algemeen en van rechtspraak in het bijzonder aan het afnemen
was. Wat de rechtspraak betreft gaf de verminderde groei - over een periode van
150 jaar - van het aantal rechters en de aantallen behandelde zaken naar zijn be-

2 l)c trends zijn >x>k met ten opzichte van elkaar geslotcn. Soms ook zijn elementen van
vrrschillcndc trends in ecn bron aan te treffen. Cf. de typologie van Trubek (1990) flaofc to rt*yirt<nr,
p. 24 e.v. Htj •$ zo verständig geen namen tc noemen.
3 Aubert (1969)
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vinding blijk van stagnatie. Hij beschouwde dc rechterlijke functic (in ieder gc-
val wat de civiclc rcchtspraak bctrcrt) als een vorm van gcspecialiseerde
dienstvcrlening aan de maatschappij. De beschreven onrwikkeling was naar zijn
mening vooral te begrijpen als een indicatie van de afncmendc behocftc aan de
rechtcrlijkc dienstverlening. Ter vcrklaring van deze onrwikkeling wees hij op de
rechterlijke werkwijze: de rechter hanteert traditioneel cen beslissingsmodcl
waarin hij uitmaakt wie van de partijen 'wint' en wie 'verliest'. Aubcrt meende
een toenemende bchoefte tc bespeuren aan ecn bcslissingsmodel waarbij bctrok-
kenen via onderhandelingen op ecn compromis trachten uit tc komen.

Ecn andere onrwikkeling werd voor Amerika gesignaleerd door Friedman en
Parcival. Zij constatccrdcn op grond van historisch dossicronder/.oek, dat de ge-
rechten in ecrste aanleg die zij hadden ondcrzocht, zieh in de loop van tüchtig jaar
steeds minder met contradictoire zaken en steeds mecr met administratievc routi-
nezaken waren gaan bezighouden. Vcrontrust vroegen zij zieh af:

Tot de jaren '70 klonken er mecr van dcrgclijkc gcluidcn over hct wcgkwijncn van
de rcchtspraak, ook in de Verenigde Statcn. Daarna sloeg dc stemming radicaal
om en richtte de aandacht zieh juist op klachten over de explosicvc groci van hct
aantal aanhangig gemaakte procedures en dc overbelasting van dc gcrcchtclijkc
instanties. Er werd in die tijd gesproken van een 'crisis of the courts'. Hct typc-
ren van een situatie als een 'crisis' is vaak de opmaat voor een voorstel voor inter-
ventie. Zo ook hier. De gedachten gingen in dit verband voornamelijk in rwce
richtingen. In de eerste plaats werd gepleit voor onderzock naar dc mogclijkheden
om de 'efficiency' van de rechterlijke organisatie te vergroten en in dc tweede
plaats zou een deel van de werklast naar daarvoor meer geeigende vormen van ge-
schilbehandeling kunnen worden afgestoten ter ontlasting van de gerechten.

Op deze discussies is destijds aangesloten door het bekende 'civil litigation rc-

4 Voor Nederland kon een dergelijke onrwikkeling overigens niet worden bevestigd, integendeel.
Schuyt & Jettinghoff(1981) Dr JOTMA' /fcwrr wt» Mv&riW, p. 239 e.v.
5 Friedman & PercivaJ (1976) /4 «&• <?/nt>o rowr».
6 Ibid., p. 301.
7 Cf. Galanter (1983) Ana/in^ »A* /a«dicd/)c o/d';j/>uro, p. 9.
8 Ibid., p. 6 e.v.
9 Trubek (1981) S/Wyi/i£ roam, p. 491. 9
10 Rosenberg (1981)
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search project' van de Universiteit van Wisconsin. Bij de opzet van dit project
wcrd met zoveel woorden gesproken over de geschilbeslechtende functie van ci-
vicle gerechten. De toename in het beroep op de rechter zou er op wijzen dat het
publiek zieh daarvoor tot het gerecht wendt. Vervolgens werd geconstateerd, dat
de gerechten blijkbaar moeite hebben aan de toegenomen vraag tegemoet te ko-
men en dat alternaticve vormen van gcschilbeslechting mogelijk een oplossing
konden bieden. Denken over alternatieven werd daarbij niet alleen beschouwd als
interessant vanwegc overbelasting, maar ook vanuit een oogpunt 'geschiktheid en
effectiviteit'. Dit laatste punt had - blijkens de eindrapportage - vooral betrekking
op de vraag of het niet mogelijk zou zijn vcrschillende typen geschillen te latcn bc-
handelen door de daarvoor meest geeigende instantie. Er werd destijds van ver-
schillendc kanten gesuggereerd dat rechters bepaalde typen geschillen beter aan
andere instanties met andere behandelingsmethoden konden overlaten.

De technocratischc geest die in deze optiek doorklinkt vertoont verwantschap
met wat Hockcma de 'instrumcnteel-functionalistische' benadering heeft ge-
noemd. Aan de door deze invalshoek geinspireerde literatuur over geschilbe-
slechting en het beroep op de rechter liggen enkele voorondcrstellingcn ten
grondslag, waarvan er sommige duidelijk verwantschap vertonen met de funetio-
nalistischc traditic.

Dat is allereerst het geval met de vaak impliciete notic dat conflicten en ge-
schillen riskante sociale verschijnselen zijn. Volgens het structuur-functionalisme
steunt sociale integratie in belangrijke mate op normatieve consensus. Noncon-
rormiteit en conflicten zijn in deze optiek verschijnselen die desintegrerend kun-
nen werken en derhalve behecrst moeten worden. In de kritiek op het
ondcrzoek van Trubek c.s. is dit punt - zoals nog zal blijken - meermaals op de
korrel genomen. In de tweede plaats wordt rechtspraak in deze benadering uit-
drukkelijk gekenschetst als een maatschappelijke installing die een belangrijke rol
vcrvult in het beslechtcn van conflicten en het bevorderen van normatieve inte-

11 Law & Society Review (1980-1981) Ŝ frftW i i w on <&/>wAr ̂ rwmwg <»W n W Äripi
12 Trubek. t.a.p.. p. 492.
13 Deze benadering kenschetste hij als uitgaande van de verwachting dat het mogelijk is "de kennis
van externe relaties tussen recht en andere sociale verschijnselen te gebruiken om het recht waar
mogelijk te beschouwen en te benutten als instrument voor een effcetief en legitiem
overheidshandelen." Hoekema (1985) 5/nsmmjfrn /n d!r A>d!mU»dEif nrr^tssoao/n^ir, p. 31-

14 Er wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheid van conflicten, maar dan gaat het er
vooral om dat de sociale orde er niet in geslaagd is de doelstellingen van individude leden op de
collectieve waarden af te stemmen, "a beginning point which leads, as it did in Durkheim, straight to
the view that dissent (crime, rebellion, revolution) is to be conceptualised as deviance, seen as lack of
motivational commitment to consensual norms." Giddens (1976) N « e

p. 95.
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gratie. Als mochr blijken dat rechtbanken in de vervulling van die taak (door afne-
mende of juist door te grote vraag) nict meer voldoen, dan is cr een problccm en
zal moeten worden voorzien in andere (alternatieve) voorzieningen. die mogelijk
beter op de bestaande behocfte zijn toegesneden. Een derde veclai impliciete
vooronderstelling, die waarschijnlijk ook van runcrionalisrische origine is, betrcrt
de rol van de Staat. Er wordt van uitgegaan dat de behoehe aan voorzieningen
voor geschilbehandeling qua aard en omvang vanuit de samenleving wordt gede-
finieerd. De Staat voorziet in de behoerte aan conflictbeslethting, maar hij han-
delt daarbij slechts als een soon diensrverlener.

1.2 Socialc hcrvorming

Er is nog cen ander motief in de literatuur aanwezig dat op vcrschillende punten
de tegenvoeter van hct voorgaande moticf vormt. Wat deze benadering kenmerki
is, dat juridische instellingen - waaronder de gerechten - worden bevraagd op
hun maatschappelijke neutraliteit: zijn het instellingen die een 'bias' hebben voor
de gevestigde orde en belangen of bieden ze ook mogelijkheden voor dc cmanci-
patie van achtergestelde groepen? Het is er in deze maatschappijkritische optiek
om te doen voor achtergestelde groepen gelijkberechciging te rcaliseren en vooral
ook gelijke effectuering van bestaande rechten. De strijd om de burgerrechten en
de 'war on poverty' die zieh in de Verenigdc Staten hebben gemanifestcerd zijn
daarbij inspiratiebronnen geweest. Ook in de West-Europese vcrzorgingsstatcn
kon het bestaan van ernstige manco's in dit opzicht worden vermoed. Ten aan-
zien van deze problematiek is her de taak van onderzoek na te gaan of de bedoclde
instanries die mogelijkheden bieden; en voor zover dat niet het geval mocht zijn,
belemmerende factoren op te sporen, opdat ze kunnen worden geruimd. Termen
als "civil justice and the poor", "access to justice", "de weg naar het recht" en
"Mobilisierung von Recht", geven aan waarom het in deze studies te doen is.

In dit deel van de literatuur komen verschillende theoretische achtergronden
samen. Een deel van de Amerikaanse literatuur wordt door Trubek in verband ge-
bracht met de rechtstheoretische traditie van het 'Legal Realism'. Dc Amerikaan-
se rechtssociologie van de "Law and Society"- beweging ziet hij als een dirccte

15 Dit ligt in h « verfengde van de nciging in de functionalistische traditie om de Staat all een
extensie, een uitvoerend orgaan van de samenleving te zien. Politieke macht is in deze voorstelling
een middel om collectieve doelen na te streven en gebaseerd op consensus. Cfi Giddens (1977)
5W(VY zu wad/ W ^ / i n « / r/wwry, p. 346.

16 Carlin, Howard en Messinger (1966) C;w/,/«j*Kr <»«</ fAr/wr, Cappeiletti en Garth (1978)
Access to Justice; Schuyt, Groenendijk en Sloot (1976) £fc «<*£ *<Mr A« wAr, Blankenburg en
Reifhcr (1982)
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erfgenaam van deze empirisch georienteerde rechtstheorie. Bij deze 'posrralisten'
meent hij de neiging te ontwaren om de normatieve grondslagen van hercchts-
systeem te beschouwen als duidelijk omlijnbare begrippen: "justice was v:wed as
a determinate concept with fixed meaning". In dit perspectief is het de kitische
taak van de rechtssociologie de praktische verwezenlijking van de centra.' waar-
den van het recht te onderzoeken. Daarbij zou impliciet worden veronersteld
dat, wanneer de discrepantie tussen theorie en praktijk door onderzoek cnmaai
zou zijn aangetoond, het wegwerken van die discrepantie niet zou kunneruitblij-
ven. Maar er zijn ook nog andere inspiratiebronnen gesignaleerd.

Op verschillende punten wijkt deze benadering af van die van de hirboven
genoemde vooronderstellingen van de bestuurlijke benadering. Een btangrijk
vcrschil is dat conflicten niet per se gezien worden als bedreigend voor d sociale
integratie zolang er maar geen geweld aan te pas komt. Dan worden ze elfs be-
schouwd als onmisbaar voor de verbetering van maatschappelijke verhoiiingen.
Typerend is daarbij ook dat niet 'conflict' het kernbegrip is, maar 'reotspro-
bleem'. Dit is een direct uirvloeisel van een ander verschil: de juridische Taktijk

wordt met b'enade'rd vanuit de optiek'van juridische lristell'irigen, maar nadrukke-
lijk vanuit het 'consumenten perspectief. Het in kaart brengen van de proble-
matiek van achtergcstelde groepen kan aangeven waar de gevestigde definities van
dc situatie tekort schieten, onafhankelijk van het feit of er in individuele gevallen
manifeste conflicten ontstaan. Een derde verschil is dat de kenmerken van de
'partijen' hier wel van wezenlijk belang zijn. Ze worden vooral gecategoriseerd als
representanten van bepaaldc sociale strata: sociale stratificatie Staat hier centraal.
Het accent ligt wel op (groepen) burgers, maar ook organisaties komen uitdruk-
kelijk naar voren als prominente (en dominante) juridische actoren. Een laatste
kenmerk van deze benadering is dat ook hier de Staat niet als onaihankelijke actor,

17 Trubck (1988) 7 V Ad/tdW/d!™ i rnwijr p. 119
18 Dc geschctste benadering komt in grote trekken overeen met wat Hoekema in dc Nederlandse
rechtssociologie het "ideeel functionalisme' heeft genoemd. Daarbij stond bij hem vooral het
symbolisch intcractionisme voorop. In deze benadering is het recht een emancipatoire rol
toebedacht. Het hceft als opdracht in fora te voorzien waar voorstcllen voor herdcfiniering van de
zin van sociale instituten aan een open dialoog onderworpen kunnen worden. Met de "openheid'
van de di.iloog wordt bedocld. dat dc dialoog niet doorkruist mag worden door de
nuchtsverhoudingen, die buiten het forum geldcn. Rechtspraak kan als een dergelijk forum
beschouwd worden. Onderzoek vanuit deze optiek is er vooral op gcricht na te gaan in welke mate
de instclling in kwestie zijn opdracht of zin kan verwezenlijken en weJke ractoren daarop van invioed
zijn. Wat het recht betreft gaat het er vooral om "te laten zien welke elementen van de sociale
structuur groepen mensen verhinderen om aan de dialoog deel te nemen" Hoekema, (1985)
5/rvmiMgr*. p. 35.

19 E.g. Schuyt. Groenendijk en Sloot (1976) Dr iwy. p. 48.
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met cen eigen agenda, naar voren komt. De agenda van de verzorgingsstaat is min
of meer vastgelegd in beginsclcn en wettelijke bepaJingen. Maar goede bcdoelin-
gen moetcn geen goede bedoelingen blijven. Ondcrzoek moer barrieres voor het
effectucren van rechten en hct participeren in diaiogen over vernicuwingen aan dc
kaak stellen. In ecn verzorgingsstaat zal dc overhcid cen appel om waar nodig aan
dc ondcrzoeksresultaten de nodigc conscquentics tc verbinden moeilijk naast zieh
nccr kunnen leggen. Rechtspraak voorzict in dczc optick nict zozecr in cen maat-
schappelijke behoefte of noodzaak, maar heeft cen opdracht, ecn maatschappclij-
kc rocping.

1.3 Algcmene theorie.

Een derdc motief is in belangrijke mate van rechtsantropologische origine. Bij
rechtsantropologisch veldwerk heeh zieh onder mcer geschilbchandcling als cen
veelbelovende focus voor onderzoek aangediend. Met name van deze thematiek
werd verwacht dat het zieh ook goed zou lenen voor het slaan van een brug naar
onderzoek in moderne samenlevingen.

Een belangrijke rol is daarbij gespeeld door een naoorlogse generatie Amcri-
kaanse Juristen, die in het kader van de 'recht cn ontwikkeling'-projecten naar La-
tijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen zijn uitgezonden. Dit ontwikkelingswcrk
werd ideologisch gedragen door de moderniseringsthese die poneerde dat intro-
ductie van westerse instellingen de economischc vooruitgang in onderonrwikkcl-
de samenlevingen konden stimuleren. De notie, dat ook Westers recht daarbij
een rol in de ontwikkeling van de jonge nationale staten zou kunnen spelen, wcrd
onder meer ontleend aan Weber, die het belang van het rationele recht en dc ont-
wikkeling van het kapitalisme heeft gethematiseerd. Ein van dc oorzaken van
het falcn van deze onderneming is geweest dat het bestaande 'volksrecht' zieh
vaak niet opzij liet zetten. Bij hun terugkeer naar de Westerse juridische facultci-
tcn zijn deze ervaringen voor bctrokkencn een belangrijke bron van inspiratic ge-
worden. Daarbij zijn vooral twee ervaringen als leidraad gebruikt: de
bruikbaarheid van de geschilthematiek in premoderne samenlevingen en dc con-
frontatie met de invloed van niet-statelijke gedragsregels binnen sociale verban-
den. Daarmee kon worden aangehaakt bij thema's - zoals effectiviteit van
wetgeving en gerechtelijke (en buitengerechtclijkc) geschilbehandeling - die ook
vanuit andere invalshoeken in het Westen in de belangstelling waren komen te
staan.

20 Een aardige beschrijving gecft: Kidder (1983) Gwinn-ftflg/ra/aM/jofKir, p. 147 ff.
21 Cf: Tamanaha (1995) 77 Z / £ W & W W



28

Onderdeel van dit rechtsantropologisch program is geweest het op en hogcr
plan brengcn van de rechtssociologische theorie. In dat kader zijn eaele po-
gingen ondernomen tot het ontwerpen van een universele theorie naar steng na-
tuurwetenschappelijk model. De algemene toon is daarbij vooral ge?t door
Black. Voor de onderhavige thematiek kunnen met name de aanzetten ot alge-
mene thcorievorming van Abel en Griffiths worden genoemd. Het juriiische is
in dezc stroming vooral een bepaaJd type gedrag dat gericht is op socialtcontro-
le. Ook rechtspraak staat zo in het teken van sociale controle en wel al een ge-
specialiseerde vorm daarvan. Er is wel getracht het begrip sociale control te ont-
doen van de uit het structuur-functionalisme afkomstige connotsie met
deviantie en ordehandhaving, maar volgens kritische commentaren is hemiet ge-
lukt van dcze erfenis los te komen.

De term 'gcschil' is met name door deze stroming in zwang gebrach. Het is
vanuit deze benadering - waarin sociale controle centraal staat - een btangrijk
verschijnsel, omdat het gaat om gedragingen waarmee mcnscn elkaar toidc orde
roepen'.

L5eze benadering necmt voorts m enk'ele opzich'ten arstand'van de andere be-
naderingen. De (in de cerstgenoemde optiek) gepostuleerde conflictoplossende
functie van rechtspraak is vanuit dcze invalshoek sterk gerelativeerd. Uit onder-
zock is gebleken dat rechtspraak daarbij een meer bescheiden rol speelt dan in de
traditionele zicnswijzc verondersteld wordt. Het merendeel van dc geschillen,
waarovcr men zou kunnen procederen, wordt nooit bij een rechtbank aanhangig
gemaakt. Wat er bij de rechtbanken terechtkomt is maar het topje van een ijsberg.
Alternatieve vormen van geschilbehandeling verzetten veel meer werk. Veel van
wat rechtbanken doen lijkt bovendien niet op geschilbeslechting: vaak wordt er
geen volledig proces gevoerd en er wordt lang niet altijd een rechterlijke beslissing
genomen.

Ook is de mogelijkheid om via rechtspraak maatschappelijke hervormingen te
bewerkstelligen (zoals volgens het tweede motief is bepleit) in twijfel getrokken.
Dc mogelijkhedcn en voordclen die de officiele rechtsinstellingen te bieden heb-

22 Black (1976) 7fe MtfWor o/W.
23 Abel (1974M rt>m/Mr«mW (A«vr)> 0/dSupufr inmmiMitr in «KTTTV; Griffiths (1983)
< 6 / 7 / "'
24 Griffiths (1983) t.a.p., p. 156.
25 Van den Bergh (1986) Oivr <vn tfevw iw» KKTOZT <wWrv£. p. 377; Pieterman (1993)
ArrAttsoriWiigiV fwxw>i jorio/oyw /•« nrrAtravtrmrAn ,̂ p. 20.
26 Galanter (1981) /***»«• in ifMny WIIU.
27 Galanter (1974) WBrjrlAr&mrr. "The "Haves" paper was a challenge to the judicial rriumphalism
that was recieved wisdom of the progressive wing of the U.S. legal academy.", aldus Galanter in een
terugblik (1999) frrtfcr *Z»it;, p. 1115-
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ben worden vooral benut door de 'haves', en de mogclijkheden om daar iets aan te
veranderen zouden beperkt zijn.

Voorts wordt - indachtig dc antropologischc crvaringen - de invloed van state-
lijkc regulering sterk gerclativeerd. Als bezwaar is naar voren gebracht, dat in an-
dere rechtssociologische Stromingen statelijk recht teveel centraal is geplaatst;
daar is sprakc van wat men nocmt 'legal centralism'.' Tcgenovcr dit juridisch
centralisme van de benaderingen die statelijk rechtsinstellingcn en hun beslis-
singen een centrale plaats toekennen, is het 'rechtspluralismc' in Stelling gebracht.
Volgens deze benadering is de zelfregulering en informele socialc controle van de
'semi-autonome socialc vcldcn' waarin het socialc leven zieh voltrekt een belang-
rijk(er) gegeven en bijvoorbecld mcdebepalend voor het effect van wettelijke re-
gulcring.

Overigens is het ontstaan van gespecialiseerde instanties (zoals statelijke orga-
nisaties) betrekkelijk onuitgewerkt gebleven. Er wordt vcelal volstaan met de aan-
duiding van factoren als 'arbeidsverdeling' en 'relational distance'.

2. Kerend tij

In de loop van de 80-er jaren begint zieh in de rechtssociologie een herorientatie
te voltrekken. Abel wordt wel genoemd als de klokkenluidcr. Als redacteur van dc
Law & Society Review had hij de indruk gekregen dat de routine dc overhand had
gekregen. Het probleem was volgens Abel, dat de rcchtssociologen hun onder-
zoeksvragen teveel hadden ontleend aan hun onderzoeksobject. Zo langzamer-
hand was toch wel duidelijk dat juridische instellingen vaak niet dc effecten
sorteren die ervan worden verwacht. Deze werkwijze was goed voor dc opbouwfa-
sc, maar nu werd het tijd voor een andere koers. Aldus Abel.

De herorientatie die daarop volgde (of mogelijk al latent gaande was) had waar-
schijnlijk ook te maken met meer algemene ontwikkclingen. Er was eind 70-er ja-
ren een economische recessie gaande, met aanzienlijke inflatie en wcrklooshcid.
Het politiekc klimaat maakte een zwenking naar rechts en bracht de Rea-
gan-Thatcher revolutie die een hcropleving van het marktdenken in de politiek en

28 Galanter (1981) /««««•<• in ma»? room*, p. 1.
29 Griffiths (1979/1986) U?2wf u 4g»//>/«r«iW. p. 38.
30 Abel (1974) /I rom^inwinr tAwry, p. 237; Griffiths (1983) 7Ä*jwra/ /Wy, p. 172.
31 [...] I sense that our field is running so smoothly along familiar tracks that the questions and
answers have begun to sound a comfortable, but rather boring, "clackery-clack". Abel (1980)
A & , p. 805.
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beleid bracht. De terugtred van de interventiestaat en het meer neoliberale politiekc
klimaat waren nu niet direct koren op de molen van de empirische sociologie.

Voor cen belangrijk deel kwam de herorientatie in de rechtssociologie neer op
een wending naar theoretische perspcctievcn met een hoog abstractieniveau,
hoofdzakelijk gericht op ideologiekritiek en rechtstheorie. Critical legal studies en
(post)structuralisme zijn enkele van de Stromingen die zieh hebben gevoegd bij
wat er al was.

De onderhavige thematiek verloor door deze ontwikkelingen de centrale
plaats die het enige tijd had ingenomen. De sociologie van het recht zou zieh meer
mocten gaan richten op de juridische coneepties, en zieh niet meer moeten beper-
ken tot een sociologie van rechtbanken en Juristen. Deze kentering werd (ach-
teraf gezien) min of meer aangekondigd door de zeer kritische commentaren die
de publicatie van de onderzoeksresultaten van het "Civil Litigation Research Pro-
ject" vergczcldcn. Een belangrijk deel van de kritiek richtte zieh op de vooronder-
stellingen van het onderzoek en op wat de 'disputes industry' genoemd werd.
Exemplarisch zijn de kritieken afkomstig van Kidder en Cain & Kulcsar.

Hun kritiek heeft zieh vooral gericht op de aan het structureel-runctionalisme
ontlcende assumpties, die ze in een groot deel van de toenmalige geschilliteratuur
meenden te onderkennen. Als belangrijke impliciete noties van de geschiltheorie
werden genoemd: cnerzijds de gedachte, dat geschillen en conflicten opgelost
moeten worden, omdat ze momenten van wanorde zijn; en anderzijds de notie,
dat rechtbanken geschillen moeten besiechten, en als zij dat niet doen een andere
instantie dat moet doen. Kidder vattc deze impliciete voorstellingcn kernachtig
samen als het 'hogedrukpanmodel':

"r/v /><i;W/g7w ///frrat ftu-iWy ft?
tWf« ^rnwtfmg *od<*/ of/urfr

Hier is volgens Cain en Kulcsar sprake van een duidelijke affiniteit met cen voor-
stelling van zaken die strookt met juridisch gedachtegoed:

*7f«/«mA/m^wta/ ro &gd/ //̂ o/ogy f/w/ lau; fa) rao/f» </M/>
O. Ẑ /w in

Maar tot de formulering van een alternatieve invalshoek is het niet gekomen. Met
name het progressieve engagement heeft zieh op andere onderwerpen gericht.

32 Cf. Bauman (1988) A
33 Een overxicht biedt: Mungcr (1993) Ärjofopr o/inc/ir « /xuf/>^r<i/ Mrwty.
34 Aldus de kernachtige samenvaning van Nelken (1998) fl//Wm£ wijAtj.'', p. 413.
35 Kidder (1981) 7*c <W a/t/v r W . Cain & Kulcsar (1982) 7%»uti»; <%>«(n.
36 Kidder, t.a.p., p. 718
37 Cain & Kulcsar, t.a.p.. p. 393
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Voor de mecr op de praktijk en algemene theorie georientcerden lijkt het thema
(en soms ook de functionalistische benadering, ondanks alle kritick) aantrek-
kingskracht te houden. Ook al heeft dc studic van hct berocp op de rechter zijn
ccntraJe plaats in de rechtssociologisch theorie en empiric verloren, toch blijf het
een relevant (zij het niet per se het meest relevante) ondcrwerp. Hct volgcndc is
een poging die rclcvantie vanuit cen andere rcchtssociologische invalshock tc om-
schrijven.

3. Staatsvorming als invalshoek

Een gemeenschappclijke trek van de in de vorige paragraaf genoemde benade-
ringen is, dat dc vorming van rcchtsprckcndc instanties en het gcbruik dat crvan
gemaakt wordt, vooral begrepen wordt in termen van cen (herzij systematische,
hetzij met de belangen van bepaalde groepcringen verbonden) maatschappclijkc
behoefte of noodzaak. In de rechtssociologic hebben deze zienswijzcn tot dusverre
het onderzoek op dit terrein in belangrijke mate gedomineerd. Wat in dezc optiek
vooral ontbreekt is het eigen perspectief van politieke actoren die rechterlijkc
voorzieningen 'aanbieden'. Zij lijken slechts in een soort dienstvcrlcnende rol op
te treden, zonder 'eigen' ambities.

Dat is wel mogelijk in een benadering waarbij instellingen beschouwd worden
als gepositioneerd in een nerwerk van personen of organisaties die er iets van 'wil-
len' en dat ook proberen gedaan te krijgen. Die wensen of eisen komen ten dele
voort uit de (machts)positie die deze personen of groepen in dat netwerk bekJe-
den. Tot dit netwerk dienen dan ook, naast de 'Wanten', politieke actoren en ac-
toren binnen of rond de instellingen zelf gerekend worden. Deze benadering is
verwant met elementen uit de 'perspectivische' benadering van instituten die bij
Elias is aan te treffen. Hij stelt dat alle betrekkingen tussen mensen een 'perspecti-
vistisch' karakter hebben:

38 Zie bijvoorbeeld de Nederlandsc studies van: Ippel (1989) Äwcf»« «/> j
Niemeyer (1991) G«fA;Ztn ov<r £0uu//>/an/u7i, Verkruisen (1993) £>UM»J/WI«/MMJ. Voorbecldcn
studies elders zijn: Merry (1990) &m>i;;KfftK, Genn (1999)/'*«/« to;««rtc*.
39 Een illustratief voorbeeld, ontleend aan Donner (1995) //o/Zr» O/S/I/MMH, p. 52. In een
beloiopte historische schets herleidt Donner de ontwikkeling van dc rechtsstaat tot drie
maatschappclijke behoeften". Ec'n van die behoeften is "dc behoefte om soeverein het geldend recht

te kunnen aanpassen en te veranderen". In verband daarmee "ziet men de koninklijke rechtspraak
ontstaan als antwoord op dc behoefte aan sturing en verandcring in hct belang van de publicke
zaak". Onduidelijk blijft bij welke maatschappelijke geleding(en) die behoefte leefde. Bovcndien
wordt gesuggereerd dat de vorst bij deze ontwikkeling geen eigen ambities had.
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r/t/Wng?n Art zh* ra/frter ran i/afwrA^ o/3/Vr/yw iw/rw«», « Art mon/r/zt <Af /vr- ]

Hccl tocpasselijk illustreert hij zijn zienswijze aan de hand van het begrip 'func-
tic'. Als men zegt, aldus Elias, dat een instituut een bepaalde functie vervult voor
de maarschappij, dan wordt verhuld, dat het bij sociale funeties gaat om 'facetten'
van betrekkingen en daarmee vcrdwijnt hun perspectivistisch karakter uit het
zieht. Naar zijn opvatting hebben instituten vanuit de optiek van degenen die ze
vormen op zijn minst ook ecn functie voor henzelf (wat hij noemt dc
'ik-funetie').

ßij het zocken naar een dergelijke benadering, die een alternatief kan bieden
voor dc syteem- en 'bottom-up' benaderingen van gerechtelijke instellingen, valt
te leren van onrwikkclingcn in dc politieke sociologie met betrekking tot staats-
vorming. Deze onrwikkelingcn zijn relevant, omdat staatsvorming een vrucht-
baar kader kan zijn voor het doorgronden van rechtsontwikkelingen. In dit
verband is nog belangrijker dat zieh in de politieke wetenschappen bij Studie van
de Staat ecn interessante parallel heeft voorgedaan. Ook daar zijn lange tijd bena-
deringen toonaangevend geweest, die de Staat duidden in het licht van de behoef-
ten van 'de' samcnleving of toonaangevende Segmenten daarvan. Poggi heeft in
dit verband de voornaamstc politick-theoretischc tradities in twee categorieen
verdeeld. Hij onderscheidt enerzijds een groep theoricen, die hij de 'socie-
ty-centcred' benadering van staatsvorming noemt. Tot deze benadcringswijzen
rekent hij vooral dc functionalistisch en de (neo)marxistisch georienteerde theo-
riee"n. De overheid fungeert - volgens deze 'society-centered' benadering - als een
dienend subsysteem dat in de behoefte aan sociale integratie van een samenleving
voorzict, respccticvclijk als ecn verlcngstuk van economisch dominante groepe-

40 Eli« (1971) WW/OÄ^o/iijpr', p. 139.
41 Ibid., p. 140-141. Een vergdijkharc benadering is te vinden bij Garland (1990) fttnu^mni/, p.
282 e.v. Hij beplcit een benadering van 'social institutions' waaibij compiexiteic en
ovrrdetermination" vootop staan. Dai is noodzakelijk omdat: "institutions are the scenes of
particular conflicts as well as being means to a variety of ends, so it is no surprise to find that each
particular institution combines a number of often incompatible objectives, and organizes die
relations of often antagonistic interest groups." (282). Ook de 'ik-functie' van Elias wordt niet
vergeten; een stxiale insteliing vomit: "a kind of junction-point in the social field upon which a
range of forces converge, as well as being a setting for its own particular norms and practices" (283).

42 Poggi (1990) 7*c *«r . p. 86 e.v.



rr<7taf rout 33

ringen. In deze benaderingen komen de 'eigen' belangen van staatsinstellingen
niet of onvoldoendc aan de orde.

Interessant is voorts dat er voorstellen zijn onrwilckeld voor een andere invals-
hoek. Tegenover de "society-centered' benadering plaarst Poggi cen 'state-
centered' benadering van politieke organisatie die teruggrijpt op meer historisch
geörienteerde sociologie. In deze literatuur is de Staat een historisch spccifiek
verschijnsel. Dat wil zeggen dat het een vorm van politieke organisatie betreff, die
in bepaalde opzichten uniek is voor een bepaalde periode en een bepaald gebied.
De vorming van dit type politieke organisatie vindt zijn oorsprong in Europa.
Het voorspel van deze ontwikkeling laat men wel aanvangen in de 1 T eeuw.
Maar pas de Vrcde van Westfalen in 1648 wordt beschouwd als het moment,
waarop definitief van de traditionele politieke eenheid van het Europesc Chris-
tendom, overkoepeld door Keizer en Kerk, afscheid is genomen en regionale poli-
tieke eenheden, territoriale staten, de geopolitiek allccn zijn gaan beheersen. In
deze politieke eenheden raakten feodale coneepties en verhoudingen op de ach-
tergrond en deden zieh nieuwe opvattingcn cn relaties gelden. Als bclangrijke
kenmerken worden onder meer genoemd: de afbakening van een territorium,
waarin een instantie (aanvankelijk de vorst, later de natie) de hoogste macht
claimt, daarbij gesteund door een bestuursorganisatie.

De Staat maakte aanspraak op een exclusief grondgebied, een zo goed mogelijk
van de aanspraken van andere staten afgegrensd territorium. De techniek om dat
met enige aecuratesse te doen kwam in de rweede helft van de zeventiende ceuw
tot ontwikkeling. Tot die tijd was het precies aangeven van grenzen vaak cen pro-
bleem, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van de termen van vredesverdragen.
Binnen dit territorium claimden de vorsten de hoogste macht, soevereiniteit. In
het internationale verkeer hield dit in, dat de ene Staat geen zeggenschap had bin-
nen het territorium van een andere. In het interstatelijk verkeer had ecn Staat in
dit opzicht alleen gelijken. Binnen het territorium evenwel had de vorst in begin-
sel geen gelijken. Een belangrijk onderdeel van het staatsvormingsproces is het
vorstelijk streven geweest naar het verwerven van cen aantal exclusieve bevoegd-
heden: in het bijzonder het monopolie op rechtmatige dwanguitoefening, de

43 Ecn aardige introduetie tot deze benadering vormt: Held (1992) 77* </rtY/»/>mr»/ o/7/v modSrr»
* a r In het volgende is vooral een beroep gedaan op:: Poggi (1990) rAr«a/r, Tilly (1990) COTTMII,
c^iWon^£uro/>rd>t JW/rr, Spruyt (1994) 7fe »ivmign JMW W m fom/>rt;«orr, Tilly & Blockmans
(1994) Ott« <W/Ar rw* O/VMJ» J/J £«r»/>r, Hdd (1995) DCTnorraryaWfArj/o&i/ordtr, Van Creveld
(1999) rAcfwdWdtf/i^o/rAfrtato.
44 Cf. Poggi (1990) 7Är«atr.p. 19 e.v; Held (1992) FAr Z)n^^>n«, p. 88; Van Creveld (1999)
7Jir rw, p. 1.
45 Er was eerder sprake van zone' i van invioed; Van Creveld, t.a.p., p. 143 e.V.
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hoogste wetgevende macht en het monopolie op het heffen van belastingen.
Rond deze taken vormde zieh de kern van het bestuursapparaat.

De dynamick van de ontwikkeling van deze vorm van politieke organisatie
wordt vooral toegeschreven aan de competitieve verhouding tussen vorsten. De
'interne' dynamiek was voor een belangrijk deel te verklaren uit de aard van 'ex-
terne' verhoudingen. Met name oorlog wordt in deze historisch-sociologische be-
nadering gezien als een voorname katalysator voor de vorming van de politieke
organisatie, waarvan zieh in West-Europa sinds de Late Middeleeuwen de eerste
elementen aandienden, en die aan het eind van de zestiende eeuw van een naam
werd voorzien. ' Het consolideren en zo mogelijk uitbreiden van hun rijk was een
min of meer onvermijdelijke ambitie van de vorstelijke statenbouwers geworden:
wie nict 'meespeelde' liep de kans onder de voet gelopen te worden. En omdat
territoriale kwesties vooral ook op het slagveld werden beslist, was de capaciteit
tot het voeren van een succesvolle oorlog van eminent belang.

Daarmee komt ook de institutionele logica van het staatsvormingsproces - zo-
als door Tilly gereconstrueerd - in beeld. Zowel voor het zieh voorbereiden op
oorlog als voor het daadwerkelijk voeren ervan, waren aanzienlijke (en naarmate
feodale krijgsdicnsten verder werden vervangen door huurlegers en tevens de mi-
litairc technologic voortschreed, steeds grotere) fortuinen nodig. De benodigde
middelen werden grotendccls vergaard via eigen inkomsten van de vorst, belas-
tingheffing en leningen. Organisatie van militaire capaciteit en de financiering
daarvan zijn op grond van deze logica te beschouwen als primaire (en onderling
samenhangende) activiteiten in het proces van staatsvorming. Rond deze activi-
tciten onrwikkelden zieh ook de eerste elementen van de centrale bestuursorgani-
satie. Dc mate waarin men in Staat was de middelen te mobiliseren die nodig
waren om overeind te blijven in de steeds veeleisender oorlogen zou uiteindelijk
bcslissend zijn voor het 'eigen' overleven in de krijgszuchtige Europese politieke
arena. Het streven van het politieke centrum was gericht op het behouden (en zo
mogelijke versterken) van een positie in een spanningsveld tussen enerzijds 'exter-
ne' krachten, namelijk het handelen van Opponenten in de geopolitieke arena, en
anderzijds 'interne' krachten, namelijk van de maatschappelijke geledingen bin-
nen het rijk, zoals adel, kcrk en steden.

Tencinde dc logistiekc arbeid die staatsvorming vereist en de structurele ten-
denties die daarmee verbonden zijn samenhangend in beeld te brengen heeft Tilly
staatsvorming getypeerd als een 'protectie'-arrangement. Daarbij wordt een

46 »hid. p. P8.
47 Op dcze positionelc dwang wijst ook Elias (1982)/Moi'i/utf/Kpnxn (10. P- 103.
48 Tilly (1990) GXTTKWI, p. 96.
49 Tilly (1985) WV m**mjf *W jMtr NMitüff «s «>£«MW m m .
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staatsvormcr gepresenteerd als een beschermer die zieh opwerpt om het leven en
goed van dienten tc vrijwaren van vijandelijkheden zowel van buiten als van bin-
nen zijn protectiegebicd. Dc beschermden dragen daarvoor een deel van hun pro-
ductie af. Wil de beschermer dezc positie behouden en de opbrengsten
optimaleren, dan zal hij zieh van concurrenten binnen zijn beschermingsgebied
moeten ontdoen. Dit arrangement zet de beschermer derhalve aan ccn aantal ta-
ken: (1) het voorberciden en voeren van oorlog tegen externe rivalcn, (2) het on-
derwerpen van mogelijke interne rivalen (3) de bescherming van interne dienten
tegen hun vijanden en (4) dc extractie van de middelen en mensen die nodig zijn
om deze activiteiten te verrichten. Wanncer deze taken veeleisender worden door
bijvoorbeeld dc groei van de omvang van het protectoraat of de verandering van
oorlogstcchnologie, lean een of andere vorm van administratieve arbeidsverdcling
(bijvoorbeeld middels bureaucratisering) een belangrijke voorwaarde blijken voor
succes. Ook impliceert dit proces het streven naar de zeer geleidelijk centralisatie
van zeggenschap en monopoliser!ng van dwangmiddelen en belastingcn. Deze
ambities hebben steeds in het teken gestaan van het vergroten van de capaciteit
om - met zo min mogelijk tussenkomst van andere grootheden - middelen en
mensen te mobiliseren voor het bijblijven in de geopolitieke wedijver.

Een opmerkelijk aspect van deze benadering is dat criminaliteit en politiek
hier dicht bij elkaar komen te Hggen. Het is dan ook niet toevallig dat 'protectic'
een sinistere bijklank heeft. In het gunstigste geval zal dc beschermer zijn dwang-
macht alleen gebruiken om de aantasting van leven en goed van zijn dienten te-
gen te gaan: in dat geval is zijn optreden legitiem en kan voor 'verdediging' en
'justitie' doorgaan. Maar, zoals Tilly opmerkt: "Someone who produces the dang-
er and, at a price, the shield against it is a racketeer." Er is altijd het risico, dat de
beschermer bijvoorbeeld zelf de leans op oorlog vergroot en de crisis aangrijpt om
extra mensen en middelen tot zijn beschikking te krijgen. Of hij kan ook zijn toe-
vlucht nemen tot de directe toe-eigening. In dergelijke gevallen is er geen wezen-
lijk verschil met 'organised crime'. Opportunisme van de beschermer zal door

50 Ibid., p. 171.

51 De politicise geschiedenis getuigt mccrmalen van het feit dat dit niet slechts een theoretische
mogelijkheid is geweest. Vorsten schrokken soms niet terug voor uiterst drastische methoden om
hun schatkist te vullen. Een van de illustratieve casus vormt Philips IV (de Schone). Hij ontplooide
tijdens zijn koningsschap (1285-1314) een grote militaire activiteit, en om die te financieren ging
geen zee hem blijkbaar te hoog. Naast monetaire manipulaties (devaluatie) en het aanslaan van de
gecstelijkheid voor een buitengewone belasting (hetgecn resultecrde in een hoogiopend conflict met
de Paus, dat laatstgenoemde noodlottig werd), beproefde hij ook nog minder zachtzinnige
methoden. Zo liet hij de bezittingen van mensen van joodse en Lombardische ongine confisceren,
om ze vervolgens integraal te verbannen. Ook liet hij, bij wijze van definitieve ichuldsanering, alle
leden van de Orde der Tempeliers - die ab de bankier van de koning fungeerde en bij wie hij in het
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effectief verzet van de beschermden gecorrigeerd moeten worden, als ze nict gcti-
ranniscerd willen worden. En waar de beschermer niet sterk genoeg is moet hij
ondcrhandelen en concessies doen.

Aan de benadering van Tilly lean nog een ander element worden toegevoegd,
dat wel bij andere schrijvers aan de orde komt. Zijn benadering accentueert voor-
al strategisch handelen binnen het interstatelijk kader. Het is vooral een wereld
van realismc, opportunisme, effectiviteit. Interpretatiekaders of Ideologie komen
slechts zijdelings aan de orde. De focus op actie is verhelderend, maar geeft nau-
welijks ruimte voor de invloed van conceptuele elcmenten. Dat is vanuit een
rechtssociologische optiek een gem is. Want juist daarin lijkt de rol van recht en
Juristen van betekenis te zijn geweest. Door andere auteurs wordt die rol in het
staatsvormingsproces overigens wel uitdrukkelijk onderkend. Bij hen is het mo-
biliseren van mensen cn middelen niet alleen een kwestie van 'grijpen wat je grij-
pcn kunt'. Hr wcrd veclal waarde gehecht aan het hebben van een geldige titel
voor het effectueren van aanspraken, met of zonder gebruik van geweld.

Dergelijke interpretatiekaders waren bijvoorbeeld van belang (en niet alleen
voor de vorsten) omdat ze een vrcedzame machtsoverdracht konden bewerkstelli-
gen. Het 'beschermings-arrangement' kon op die manier geconsolideerd worden.
Een voorbeeld zijn de dynastieke (erfrechtelijke) tradities en doctrines die lange
tijd een rol hebben gespecld bij vorstelijke machtsoverdracht. Maar vrede was
daarmee uiteraard niet gegarandeerd. Want dynastieke aanspraken waren menig-
maal betwistbaar (of manipuleerbaar) en bovendien bleven reele krachtsverhou-
dingen van gewicht. Door het ideologische element is het proces van
staatsvorming niet uitsluitend een kwestie geweest van politieke of economische
macht, maar ook van definitiemacht, de strijd om 'geldige' conceptualiseringen.
En daarin was een deel van de expertise en dus ook de maatschappelijke kans van
de universitair geschoolde Juristen gesitueerd. Zij konden daarbij vooral ook put-
ten uit de schatkamer van het 'geleerde recht' cn de politiek-filosofische erfenis
van de klassieke wereld. Soms diende de introduetie van 'nieuwe' coneepten te-
genstellingen te overbruggen en bereikte compromissen te bezegelen. Maar ook
konden ze de wens weerspicgelen om de vorst tot een overheersende politieke fac-
tor tc maken.

Een voorbeeld van het cerste is de notie dat de macht van de vorst strekt ter be-
hartiging van het 'algemeen belang', het belang van het rijk, en bij implicatie der-

krijt stond - na een schijnproces tcrcchtstdlen. Cf. Votkmann (1997) /ton <vn«M(rrir, p. 60.
52 Daarvoor bictli het werk van bijvootbedd Poggi en Spruvt meer aanknopingspunren. Dtt punt
wordt met name geaccenrueerd door Stuurman (1993) Dm&WjuKr, p. 84 e.V..

53 Poggi. t a p . , p. 103.
54 Kraroehwil (1995) Swoeiyiiy <c ^WW'WMOW, p. 31.
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halve nict alleen zijn particulierc belang. Met dir begrip werd een beperking van
de bevoegdheden van de vorst tot uitdrukking gebracht. De vorst had tc bepalen
wat het algemeen belang in concreto inhield, maar hij moest zieh wcl kunncn ve-
rantwoorden tegenover magnatcn, prelaten en steden, als hij aan hun rechten wil-
de raken; dat wil zeggen: hij diende zijn handelen te kunnen rechtvaardigen door
aannemelijk te maken dar zijn initiatieven of eisen noodzakelijk waren in het wel-
zijn van het rijk. Voorbcelden van het laatste vormen de introductic van dc con-
ceptie van de soevereine wetgever van Bodin en dc "Artificiall Man" van Hobbes,
constructies voor het samenbrengen van wetgevende en bestuurlijke bevocgdhe-
den in e'e'n hand, opdat (na een chaotische periode van godsdienstoorlogen) een
rechtmatige respectievelijk een daadwerkclijkc orde hcrsteld en gehandhaafd zou
kunnen worden.

Deze conceptuele kant van staatsvorming brengt ons bij een kenmerk van de
Staat dat door sommige van de genoemde schrijvers over staatsvorming benadrukt
wordt: de conceptie van de Staat als een ficticf lichaam, een publieke rechtsper-
soon, onafhankelijk van vorst en zijn onderdanen. Deze fictie vcrklaart het
wonderbaarlijk aanpassingsvermogen van de Staat. Dankzij deze voorstelling van
zaken kon de soevereine macht in de loop der eeuwen verschoven worden van dc
vorst naar het parlement, en kon de staatsbureaucratie geleidclijk de andere 'nine-
ties' van de Staat gaan overheersen, zonder dat de instelling als zodanig desinte-
greerde.

Het proces van staatsvorming heeft zieh volgens Tilly niet overal overeenkom-
stig een identiek traject voltrokken. Daarbij zijn met name de steden van grote in-
vloed geweest. Tilly heeft op basis van het onderscheid tusscn dwang
(belastingherTine) en kapitaal (lening) drie trajecten van staatsvorming in Europa
onderscheiden. In Rusland ziet hij een voorbeeld van het 'dwangintensieve' pa-
troon van monarchieen met een territorium zonder veel kapitaalkrachtige steden.

55 Post verwijst in het verband van "public welfare" naar de aan het Romeinse publiekrecht
ondeende begrippen "utilitas public»" en "status regni". Post (1963) JLau' nW/io/fna p. 60.
56 Van Crevcld (1999) 7*f rif, p. 176 c.v.
57 cf. Held (1995) Dmuvwy, p. 38 e.V.; Van Creveld (t.a.p., p. 1) maakt dit element lot een
centraal onderdeel van zijn definitie van de Staat als een "corporation in the sense that it possesses a
legal persona of its own, which means that it has rights and duties and may engage in various
activities as if it were a real, flcsh-and-blood, living individual. The points where the state differs
from other corporations are, first, the fact that it authorizes them all but is itself authorised
(recognised) solely by others of its kind; secondly, that certain functions (known collectively as the
attributes of sovereignty) are reserved for it alone; and, thirdly, that it exercises those functions over a
certain territory inside which its jurisdiction is bodi exclusive and all embracing."

58 Tilly, t.a.p., p. 132 e.V.; vgl. minder schematische benadering bij: Spruyt (1994)
& , p. 77 e.V.; Van Caenegem (1988) />u&k*r«r/tf, p. 68 e.v.
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Daarnaast, in het westen, wijst hij op een stedenband - lopend van de Lage Lan-
den tot in Italic - met ecn 'kapitaalintensief 'patroon, waarin stadstaten, ste-
den-liga's (Hanze) en kleine federaties gevormd werden. Het waren hier vooral
steden die stcrk genocg waren om het zonder een sterk Staatsverband te stellen.
Aan weerszijden van de stedenband tenslotte een mengvorm van 'capitalized
coercion', territoriale monarchiee'n die erin slagen de kapitaal genererende capaci-
teiten van steden ten eigen bate te exploitercn. Uiteindelijk zouden de monar-
chieen met 'gekapitaliseerde dwang' andere politieke formaties grotendeels van
het toneel doen verdwijnen, omdat ze volgens Tilly het meest effectief waren in
het mobiliseren van de voor internationale vijandelijkheden vereiste mensen en
middclen. Zij ontwikkelden het institutionele substraat voor de nationale een-
heidsstaten van de negentiende en de twintigste eeuw.

In de geopolitieke arena ontstond na een periode van uitputtende en zeer ge-
welddadige oorlogen in Europa in de zeventiende eeuw een verstandhouding die
het 'Westfaalsc model' wordt genoemd en als volgt is getypeerd:

Aow £H/ or/wu/w rn/n/wu// roo/)frarifln; u/A/r/r xwvfr fo ̂ lor /A«> ow«

Deze trekken zullcn de internationale verhoudingen tot in de twintigste eeuw te-
kenen. Elke Staat in deze 'gemeenschap' claimde het hoogste centralc gezag bin-
nen de landsgrenzen.
De zojuist geschetste benadering van staatsvorming heeft enkele aantrekkelijke
aspecten. In de eerste plaats is er meer aandacht voor de zelfstandige betekenis van
de politieke processen in de geopolitieke arena. Dat is winst ten opzichte van con-
cepties van samenlevingen' als Systemen of Organismen, die zieh in hoofdzaak
onrwikkelcn onder invlocd van zelfgegenercerde impulsen. Moderne westerse
'staats-samenlevingen' zijn hier gecn vanzelfsprekende sociale eenheden waarvan
de wording te verklaren is uit een zieh volgens ecn bepaalde algemene logica - bij-
voorbccld de druk van bevolkingsaanwas cn economische modernisering - afwik-
kelcndc evolutie. Ze verschijncn hier ook als produeten van een historisch
specifiek proces, namelijk de onderlinge competitic in West Europa (vanaf de
rwaalfde eeuw) tussen diverse typen politieke formaties en de daarmee samen-
hangende 'interne' machtsstrijd tussen maatschappelijke geledingen die aan-

59 Cf. de kntick op deze positie van Hobson(2000) 7%r ;bur «W iiumuMiu/ /irtUoeiu, p. 184.
60 Held (1992) Or«4>/>»»oi/. p. 86.
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spraak maaktcn op zeggcnschap. De nationale eenheidsstaten die zieh in de
negentiende ecuw aftckenen worden vooral gezien als het contingent resultaat
van dit historisch proccs.

In de rweedc plaats kan het accent op processen als oorlog en centralisering
van dwangmacht, als wezenlijke clementen in het staatsvormingsproces. een be-
langrijke correctic aanbrengen in het beeld van de Staat als cen in beginscl goed-
aardige en dienstbare instantie, een bceld dat in de rechtssociologic soms cen
impliciet uitgangspunt lijkt. Het is alsof het 'sociale' gezicht van de huidige ver-
zoreingss taten het element van dwangmacht vrijwel uit het bceld heeft gedrong-
en. Terwijl volgens het cijferwerk van Mann het nict-militairc takenpakket van
de Staat pas in de tweede helft van de negentiende ecuw in kwantitatief opzicht
het militaire is gaan overschaduwen.' Blijkbaar heeft dat het zieht ontnomen op
het feit dat voordien de meeste staten wat hun uitgaven en personcel betreft
hoofdzakelijk gericht waren op militaire activiteiten, cn voor ecn overige (klein)
deel op justitie en politic fiscaliteit en het Hof.

Zo komt een ander pluspunt van deze benadering in beeld: de verbinding die
gelegd wordt tussen 'interne' en 'externe' staatsvormende activiteiten. Vooral met
het oog op de externe competitie heeft de staatsorganisatie een eigen' interessc
ontwikkeld voor een aantal interne verhoudingen, instellingen en processen (zo-
als bijvoorbeeld de ontwikkeling van handel en industrie), die relevant zijn voor
de in de externe arena benodigde middelen.

De hier geschetste benadering biedt interessante perspectieven voor toepas-
sing in rechtssociologisch werk. Dit is evenwel niet de plaats om deze mogelijkhc-
den in de breedte te verkennen. Het is hier vooral te doen om het laatstgcnoemde
punt. Wanneer we deze 'state-centered' benadering transponeren naar het do-
mein van de rechtspraak, komt nadrukkelijk naar voren dat het daarbij niet alleen
gaat om een staatsactiviteit die alleen aan 'bottom up' behoeften tegemoet is ge-
komen, maar ook in 'top down' ambities van waarde is geweest.

61 Terwijl zij coch voor een niet onbelangrijk deel gevormd zijn onder de druk van (en als reactie
op) twee totale oorlogen. Cf. Porter (1994) H?ir W flk nw o/flk 5 M » , p. 149 e.v.; Klausen (1998)
War W UY^trc Jcttinghoff (2000) 7OM/ uwr W m>rnr;>r/>-r<-«n/r / ^ / A

62 Mann (1993) 7fe /o«rr« (7/;, p. 358 e.v.
63 Ibid., p. 378.
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4. Staatsvorming en rechtspraak

Zoals gezegd zal de kwestie van de 'functie' van rechtspraak hier vooral aan de
ordc komen vanuit een bepaald positioned perspectief. Een van de vragen is dan,
in welke opzichten rechtspraak vanuit de optiek van de Europese (veelal vorstelij-
ke) statenbouwers interessant zou kunnen zijn geweest? Het volgende is uiteraard
niet bedoeld als een uitputtende opsomming. Voor het schetscn van de hier be-
doeldc benadering van gerechten is een kleine staalkaart van enkele evidente be-
langen voldoendc. .

In de geest van het voorgaande kan rechtspraak beschouwd worden als een on-*
derdcel in het cerder genoemde protectiearrangement en is dan een aanvaarde
mcthode (procedure) om vast te stellen welke handelingen of aanspraken geldig
zijn en eventueel voor ondersteuning met legitieme dwang in aanmerking komen
(protectie). Zo bezien heeft rechtspraak een rol bij het rechtvaardigen van concre-
te toepassing van dwangmacht. Tcgelijk biedt het een grond voor optreden tegen
onbevoegde dwanguitoefening ('eigenrichting') en daardoor een belangrijk in-
strument bij het beheersen en monopoliseren van dwangmacht (pacificatie).

Deze 'interne' pacificatie was vanuit de positie van de vorst om verschillendc
redenen van belang. In de eerstc plaats kon door het optreden tcgen onruststo-
kcrs, zoals ambitieuze of tirannieke vazallen die het op de bezittingen van steden,
kloostcrs en elkaar voorzien hadden, worden voorkomen dat 'interne' rivalen een
kans kregen voor een greep naar de kroon. Onder dergelijke omstandigheden was
het overigens ook riskant ver van huis te zijn voor het aangaan van militaire con-
frontaties met collega's. Rechtspraak diende längs die weg dus tevens de internati-
onale agenda.

In de rweede plaats waren gerechtelijke procedures alleen al van belang om te
laten zien dat dc vorst in dat opzicht zijn 'taak' van beschermer naar behoren ver-
vulde. Bovendien was het e'e'n van de gelegenheden die kon word aangegrepen om
iets te doen aan wat tegenwoordig public relations' genoemd wordt. Entourage,
kostuums en ceremonieel vertoon beoogden onrzag in te boezemen en dienden
ook het publiek van de onaantastbaarheid van het vorstelijk gczag te doordringen.

Voorts kon rechtspraak financieel aantrekkelijk zijn: gerechtskosten werden
blijkbaar al vrocg als een interessante bron van inkomsten beschouwd. Recht-

64 Zo wordt verhaald van de acquisitieve inspanningen van Henry II van Engeland:"...Henry II
went far beyond his grandfather. The elder Henry had made his courts efficient, but he had made no
great effort to attract cases from baronial jurisdictions. Henry II did his best to bring all important
lawsuits before his own justices. Thus he increased his revenues and at the same time restricted the
power of feudal barons. These results were obtained by great extension of the use of the swor»
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spraak kon direct geld in dc koninldijkc schatkist breiigen zonder tussenkomst
van de standen. Daarnaast waren er ook längs een omweg financiele voordelcn
te behalcn. Uniformering van gewoontcrccht via rechtspraak stond onder mcer in
het teken van hct vergemakkelijken van het handelsverkccr, wat wecr gunstig zou
kunnen zijn voor de opbrengst van heffingen of de mogclijkheid van leningen.'*

Een ander - vanuit de positie van statenbouwers - utilitair aspect van recht-
spraak dat hier vcrmclding behoeft is in hct bijzonder van belang geweest voor het
staatsvormingsproces. Hct betreft het gcbruik van rechtcrlijke instanties voor het
monopolisercn van zeggenschap in een politicke centrum. Van oudsher lag hct
accent sterk op lokale en gewestelijke autonomic. De landshcren waren zelden
zelf de vonniswijzers. Dat was traditioncel hct voorrecht van dc rcchtsgcnotcn'
(standsgenoten) der litiganten ter plckkc. Aan deze stand van zaken is door de
vorsten langdurig gctornd met het oogmcrk die zeggenschap aan zieh te trekken.
Daarbij zijn uitccnlopendc tacticken gcbruikt.' Ec"n methodc was concurrence:
door dc introductic van aantrekkclijkcr (mccr rationclc, vaak aan hct canonicke
proccsrecht ontlccnde) procesmethoden kon dc klandizic' van andere gerechten
worden weggevangen in de hoop dat dc alternatieven op den duur zouden weg-
kwijnen. Een andere tactiek bestond uit het introduceren van gerechten voor spe-
ciale gevaJlen, die bij uitsluiting daar behandeld dienden tc worden. En ook het
insteilen van centrale gerechtshoven, die met name in appel in naam van dc vorst
recht gingen spreken, paste in deze aanval op de decentrale traditionelc jurisdic-
ties, zoals die van de stedelijke gemeenschappen en de canonickc rechtspraak.
Dcrgclijkc initiatieven zijn een belangrijk onderdeel geweest in het verwerven van
directe zeggenschap door de vorst: ccntralisatie had de afbraak van de autonome
positie der standen als logisch (en bedoeld) gevolg.

Deze reorganisatie opende de mogelijkhcid om middels vorstelijke wetgeving
het caleidoscopisch geheel van lokaal cn regionaal recht te uniformeren of zelfs ge-
heel door geleerd (Juristen)recht te vervangen. Dat was interessant met hct oog op
dc vereenvoudiging van de centrale administratie. En tegelijkertijd werd daardoor
dc decentrale autonomie verzwakt.

inquest, or jury." Strayer & Munro (1959) 27* A/a£&/4£«, p. 283.
65 Ze behoorden tot de 'gewone' inkomsten naast de inkomsten uit de koninklijke domeinen, i.t.t.
de buitengewone, die alleen in zeer specifielce omstandigheden (oortog, losgcld) alleen met
instemming van de standen konden worden afgeroepen. Cf. Blockmanj (2000) Artr^r AI««/ K, p.

66 Peters (1972) M*MKAp/*//;itr vmMid^in;, p. 151

67 Padoa-Schioppa (1997) i ^ ^ f t a n «iu/;WfKr, p. 356 e.v.
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in */i> rr'rAf/ng: 7Vn
Van

Deze initiaticvcn werden uiteraard ge'interpreteerd als inbreuken op tracitio-
nele rechten en konden - als daartoe de mogelijkheid bestond - rekenen op virzet.
Eigenlijk kan de rechtspraak worden beschouwd als e"e"n van de fronten wa;raan
de staatsvorming is bevochten. Niet alleen stuitte de vorst op - soms zelfs ontver-
komclijkc - weerstanden bij de introduetie van centrale Hoven van Justitie ook
op lokaal niveau werd de eigen traditie hardnekkig verdedigd.' Van den Fergh
schetst de gang van zaken als volgt:

ri« ^n w^ij^riVA^n in A«u/f/i/jb^u/rrfi» «
oa/r z/fA dii^ in f «ro/w j ^ r r d̂

mW z^/^n « Art

Hcitelljiie macrltsverrloudlhgen gaven veeiäl'de döorslkg. Wäar de oude gemeen-
schappen en standen sterk stonden ten opzichte van het centraal gezag, wisten zij
hun greep op de rechtspraak te handhaven. Maar waar ze verzwakten moesten ze
langzaam aan plaats maken voor in het gclecrde recht geschoolde Juristen. Een
mogelijke indicatie van de kracht van de weerstand tegen deze aanslagen op de
zeggcnschap van de standen, vormt het late doordringen van Juristen in de recht-
spraak. De praktijk om Juristen bij de rechtbank - in verband met vonnissen -
advics- en redactiewerk te laten verrichten was soms een tactiek om baas in eigen
huis te blijvcn.'* De invloed van de standen heeft zieh op sommige plaatsen doen
gelden tot aan de Franse Revolutic.

Bij de geleidelijke opkomst van Juristen in het rechtersambt waren de Juristen
zelf uiteraard belanghebbenden. Een aanzienlijk deel van de Juristen behoorde tot
de 'middengroepen' cn zij hadden te winnen bij het verwerven van dergelijke po-
sities. Het ging daarbij niet alleen om inkomsten, maar vooral ook om status. Er
was via het rechtersambt soms zelfs uitzicht op een adellijke titel (noblesse de
robe). Voor de Juristen, die uit de middengroepen stamden, was dit de ladder

68 Van Caencgcm (198S) /VtMtftmAr. p. 112 e.v.
69 Montt? ver Loren (1982) tf«>/äty*m. p.139
70 Van den ßergh (1987) .Wut/r trAm»»;. p. 251.
71 Volgens Van den Bergh drangen zij daar later door dan in bestuur en wetgeving. Van den Bergh
(1994)GWWfw*».p. 48.
72 Ibid.. p. 42.
73 Ibid.. p. 39 e.v.
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voor socialc stijging. Daarbij waren de rechters van de vorstelijke gerechten wel
lange tijd in een afhankelijke positie ten opzichte van dominante monarchen.
Tenslottc was de koning de hoogste rechter en waren de rechters van deze rechts-
colleges slechts zijn dienaren. In de zestiende en zeventiende eeuw aarzelden vor-
sten niet om hen onwclgevallige rechterlijkc bcslissingen te (doen) corrigcrcn of
zonodig halsstarrige rechters te ontslaan. Maar geleidelijk is deze bcrocpsgroep cr
in geslaagd een enigszins onafhankelijke positie te verwerven ten opzichte van
hun koninklijke werkgevers. Deze onrwikkeling ging gepaard met het perverse
effect dat deze groep koninklijke dienaren in staat was - ondcr meer middels hun
beslissingen - absolutistische ambities van hun vorsten ernstig te frustrcrcn.

Het zijn uiteindelijk de verlichte absolutisten, de Franse revolutionären en
het Napoleontisch regime geweest, die het proecs van centralisering cn monopoli-
sering van rechtspraak op het Europese continent hebben voltooid. In de meeste
westerse nationale staten gold sindsdien nationaal recht en eenheid van recht-
spraak.
Het bovenstaande bedoelt uiteraard niet in de cerste plaats de historic van recht-
spraak in het proces van staatsvorming in Europa te schetsen, maar dient slechts
ter ondersteuning van enkele elementen van een ander beeld van rechtspraak dan
in de rechtssociologie gewoonlijk is gehanteerd. Een ecrste element daarin is dat
rechtspraak - in de context van het staatsvormingsproces — ook voor statenbou-
wers zelf op verschillende manieren voor het realiseren van hun politieke ('inter-
ne' en 'externe') ambities van groot belang is geweest. Padoa-Schioppa
concludeert:

tu/Hg

De vorstelijke 'zorg' voor rechtspraak kon wel tevens het belang van verschillende
maatschappelijk groeperingen dienen, maar dat was zeker niet het enige. 'Socie-
ty-centered' benaderingen van rechtspraak reduceren te zeer de diversiteit van po-
sitionele belangen (en dus ook krachten) rond rechtspraak.

Een rweede element hangt met het vorige samen. Het is de Stelling dat de ont-
wikkeling van rechterlijke instanties het resultaat is geweest van wisselende

74 In Engeland werd onafzerbaarheid uiteinddijk in 1701 wettelijk vastgelcgd; Cf. Van Caenegem
(1991) 7"A? cowmo» /au» jf^i^-om tA^ furo^fd» Q>»ft'/if«f, p. 170. In Frankrijk was onafzetbaarheid
het fcitdtjk gevolg van de verkoop van rechterlijke posities; Dawxon {1968) TÂ  orar/fj o/t/«' Ä/«', p.
350 e.v.

75 Waarschijnlijk belangrijker dan blijkt uit h « merended van de historisch-sociologuche
literaruur, waaraan hier gerefercerd wordt.
76 Padoa-Schioppa (1997) Z^iiiifto;» <iW;ufft^, p. 349.
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krachtsverhoudingen binnen een mecrzijdig krachtenveld. De vorstelijke initia-
tieven ter centralisatie en monopolisering van rechtspraak in Europa waren vooral
ook (onderdeel van) een strijd tegen de zeggenschap van - en dus voor de heer-
schappij over - andere maatschappelijke gelcdingen, de standen. In de uiteenlo-
pende histories van dc organisatie en werkwijze van rechterlijke instanties in de
diverse landen van Europa is het verloop van dit conflict af te lezen. Ook de op-
mars van de universitair geschoolde Juristen als rechters heert bijgedragen aan het
beeindigen van decentrale zeggenschap op het vlak van rechtspraak. Zij hebben
een rol gespecld bij de strijd tegen het standenelement in rechtspraak. Daarm«
werd overigens een nieuwe grocpering gei'ntroduceerd in het historische krach-
tenspel rond rechtspraak, voorzien van weer een ander scala van positionele IK-
langen, ambities en niet te vergeten: binnen de eigen professionele gelederen
onrwikkclde doctrines. Met name de door het structuur-functionalisme geinspi-
rcerde benaderingen van rechtspraak hebben de tendentie het element van con-
frontatie en manipulatie rond de instellingen, dat hierboven in beeld is gebracht,
tc verwaarlozen.

F.rn drrrlcrlrmcnrgrrfr aan. War in dir JcrachronvcJd nict dJJccri 'biiiiicniaiidse

maar ook 'buitenlandse' krachten zieh (direct of indirect) hebben kunnen doen
gelden. Verandering van rechtsinstellingen is vaak het resultaat geweest van selec-
tieve imitatie, het overnemen van instellingen van succesvolle koninkrijken en
nationale staten. Maar buitenlandse invloeden deden zieh soms ook direct gel-
den, bijvoorbceld na een machtswisseling door een (verloren) oorlog.

Met het ontstaan van de geconsolideerde nationale eenheidsstaten zijn deze
elementen niet verdwenen. Zowel in autoritaire als in democratische politiekc
constellaties is de plaats van de rechter voorwerp van 'druk en trek' geweest.
Naast nationale politiek-bestuurlijke ontwikkelingen doen ook internationale
ontwikkelingcn nog steeds invloed op de plaats van de rechter gelden. Sinds en
gedeeltelijk ten gcvolgc van de Wcreldoorlogen van de vorige eeuw is een proces
van intemationalisering in gang gezet. Nationale staten hebben soevereine be-
voegdheden overgedragen aan supranationale Organen. Dit proces heeft de positie
van dc rcchterliik macht doorgaans verstcrkt, althans ten opzichte van de overige
Staatsmächten. Parallel aan deze onrwikkeling is ook de economischc internati-

77 Zie bijvoorbeeld over rechtspraak en autoritaire regimes: Täte (1992) G»«r*j .ou/rrxw
Ook in democratische staten hestaan er rricties mssen bijvoorbceid bestuur en rechtspraak; de klachi
van enkele Nederlandsc hestuurders over de opkomst van de rechterstaat is een recente indicatie van
een oud spartningsveld. O". Picterman (1990) O r ^ i n » u n i f nvAtrr in AWWtW 1813-1920;
Verhey (1997) /&v*«j**»*rn«u>ij in A / « 0 r t W

78 Cf. Ten Napel (1994) ZV m m n i M i i m ^ iw* dir AWrnUiw««' rrrAtrr. 7iur <f Vfcttiufcr (1997)
The global expansion of judicial power.
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onalisering (mondialisering) weer op gang gekomen. Na een stormachtige groei
aan het eind van de negentiende eeuw was deze onrwikkeling door hct uitbrckcn
van dc Eerste Wereldoorlog abrupt afgebroken. Een interessante vraag is welke
invloed deze economische internationalisering voor vorm en taakiast van de bur-
gerlijke rcchtspraak zal hebben.

De hier gcschetste benadering staat ook zelf niet los van de zojuist genoemde
onrwikkdingen. Op dit verband is in de context van een ander onderwerp ook al
gewczen. In ccn bcspreking van een bock van Halliday en Karpik over advocaten
en de politiek van de nationale staat, omschrijft Scheingold de wending naar de
'grote' politiek die in dit boek wordt gemaakt als een "creature of its time"; even-
zeer overigens - merken zij op - als voorgaande benaderingen dat zijn geweest. Er
wordt zo een verband gelegd met debatten over reccnte ontwikkelingen, zoals on-
der mecr de terugtred van dc intcrventiestaat en mondialisering. Mutatis mu-
tandis kan over de hierboven voorgcsteldc benadering hetzelfdc gezegd worden.

5. Rechtspraak en 'alternatieven'

De zogenaamde 'alternatieve', buitengerechtelijke instanties voor geschillenbc-
handeling (alternative dispute resolution of ADR) vormen al geruime tijd een be-
kend thema in de rechtssociologische literatuur en ook in dc Nederlandse
juridische literatuur staat het de laatste jaren volop in de belangstelling. In welk
opzicht zou de perspectivistische benadering die hier is beproefd dit thema in een
ander licht plaatsen dan de gevestigde invalhoeken?

Buitengerechtelijke geschilinstanties of behandelingsmcthodcn worden in
functionalistische benaderingen meestal gekenschetst als 'alternatieven' ten op-
zichte van statelijke gerechten, omdat ze dezelfde functie wordt toegeschreven,
zoals sociale integratie of sociale controle. Een bekende en veel aangehaalde op-
somming van de hand van Galanter vormt een voorbeeld van deze invalshoek.
Tussen berechting en berusting schetste hij een heel landschap van 'dispu-
te-settlement systems' en daarnaast nog vormen van (eenzijdige) zelfhulp. Som-
mige van deze Systemen typeert hij als duidelijk gcent op het 'officiele systeem'
wat betreft de toegepaste normen en sancties ('appended systems'). Andere Syste-
men ('systems of private justice') hantcren andere normen en sancties, die in
meerdere of mindere mate een georganiseerd karakter hebben. Volgens Galanter

79 Scheingold (1999) 7k*wif WV-̂ r *rioi«/>, p. 1067.
80 Voor een ovemcht: Henogh en Kleiboer (19%) /4m&rj<4
81 Galanter (1974) «?&y «k /MKJ, p. 124 e.v.
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is hct van het karakter van de relatic (de mate van 'density', een combinatie van
duurzaamheid en veelzijdigheid) afhankelijk, op welk systeem eventueel een be-
roep zal worden gedaan. Met name de incidcntele en kortstondige relaties (een
context waarin moeilijk gemeenschappelijke normen en waarden kunnen worden
onrwikkeld) zullen volgens deze zienswijze bij de officiele en de aangehangen sys-
tcmen tcrechtkomcn. Aan de andere kam van het continuum worden de duurza-
me en veelzijdige relaties verwacht, want

Hier klinkt iets door van het functionalisme ä la Schwartz: als de sociale dichtheid
van relaties afneemt wordt de werking van informele sociale controle minder ef-
fectief, en dat zal formele sociale controle noodzakelijk maken. In wezen zijn de
verschillcnde instellingen functionele equivalenten, want ze dienen dezelfde
functie.

Dc opstclling van de hervormingsgezinden tegenover de 'informal justi-
cc'-bcwcging is enigszins ambivalent. Enerzijds bteden alternatieve fora een gelc-
gcnheid om belangen te rcprescnteren die anders moeilijk aan bod komen.
Andcrzijds is de vrees geuit dat het afschuiven van geschillen naar informele fora
zal betckcncn dat de macht van de Staat ('capitalist state") eerder zou toenemen
dan afnemen. Immers de mogelijkheid om politieke en bestuurlijke besluitvor-
ming via hct gerecht structured tc beinvloedcn zou dan komen te vervallen.
Emancipatoire bewegingen zou zo een belangrijk instrument uit handen geslagen
worden.

Vanuit de pcrspectivistische benadering is er niet e"e"n antwoord te geven op de
vraag waar rcchterlijke instantics of'alternaticven' toe dienen. Dat hangt af van de
positic van waaruit ze worden bezien.Waarin onderscheidt rechtspraak zieh van
andere modaliteitcn van 'geschilbehandeling' vanuit het standpunt van de aan-
biedcrs? Zuiver vanuit de institutionele logica van staatsvorming gedacht heeft
rechtspraak een belangrijke taak bij het bcheersen van interne geweldstoepassing.
Voor zover dc overhcid nict eigener beweging - middcls het bestuursapparaat - ac-
ticf beschermend tcgen schending van rechten optreedt, kan voor hct overige be-
scherming worden ingerocpen (en zonodig bijstand van de 'sterke arm' voor
rcchtshcrstel als daarvoor een acceptabele grond wordt aangewezen). Rechtcrlijke
beslissingcn openen dc mogelijkheid tot de toepassing van rcchtmatige dwang,
uitgeocfend door bevoegdc instantics. In die zin is rechterlijke tussenkomst nict

82 Ibid., p. 131/132.
83 Cf. dc kkssiekc eckst van Schwanz (1964) SKM/»MFW .
84 Een vrocg commentaai is van Abel (1981)
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per se vrij van (dreigcn met) gcweld. Rechters behoren tot de poortwachters van
statelijke dwang. Alle dwanguitoefening door onbevocgden is op grand van (hier-
voor reeds genoemde) overwegingen van staatsraison uit den boze. Het 'alterna-
tief dat vanuit deze optiek vooral belangrijk is, wordt betiteld als 'eigenrichting'.
Dit is de dwangtoepassing die moet worden beteugeld of licver nog voorkomen.
Het lijkt moeilijk meer voorstelbaar dat dergelijke alternatieven ooit een gcvestig-
de status hadden. Vanuit dit perspectief is het feit dat mensen hun geschillcn een-
zijdig, samen of met behulp van een derde op allerlei andere manicren (arbitrage,
bemiddeling, overleg, exit of wat dies meer zij) proberen op te lossen niet proble-
matisch, want het zijn allemaal vreedzamc methoden. Alhocwcl ccn ruim gcbruik
van deze methoden gevolgen kan hebben voor dc taakJast van de rechter, zijn ze
op het kritieke punt (afdwingbaarheid) toch peen equivalent« en dus concurre-
rendc methoden. ' Bovendien komen ze meestal nict ten laste van dc schatkist.

Maar dit aspect van rechtspraak is niet allecn vanuit het politiek-bestuurlijke
perspectief van belang, maar in beginsel ook vanuit het perspectief van de andere
kam van het beschermingsarrangement, dat van de 'dienten'. Wie meent dat hem
tÄViâ i uirrecVn is aangciaan 'KHII proWrcn zijn oi'naar vcrmccnAe rechten tc'oc-
schermen met behulp van staatsdwang of daar in ieder geval mee dreigen. Het ele-
ment van dreiging klinkt dan ook door in de manier waarop doorgaans over het
inschakelen van een juridisch adviseur of over een (voorgenomen) beroep op de
rechter wordt gesproken: er worden 'juridische stappen' of ovcrwogen of gedaan.
De medewerking van de andere partij is daarvoor niet per se nodig.

Daarmee is overigens niet gezegd dat daadwerkelijke toepassing van dwang bij
rechtshandhaving een gezochte oplossing is. Vanuit politiek-bestuurlijk perspec-
tief is dwang een duur en riskant instrument, en dat kan een reden zijn om het bij
voorkeur spaarzaam te hanteren. Dat kan tot gevolg hebben dat van het daadwer-
kelijk effectueren van een rechterlijke uitspraak soms weinig terecht komt. En
ook aan de kant van de rechtzoekenden is een afdwingbare rechterlijke uitspraak
veelal niet wat beoogd wordt. Galanter heeft procederen eens gerypeerd als 'litigo-
tiation':

85 Dit is in afwijking van een catcgorisering van methoden van conflictbeslechting van Schuyt. Hij
heeft een scherp onderscheid gemaakt tussen 'geweld' en de meestc andere vormen van
geschilbeslechting, waaronder rechterlijke tussenkomst (die blijkbaar niet aan dwang of geweld is
gerelateerd). Schuyt (1983) /frrAr «J Mwirn/rfinf, p. 53 e.v. Het overzicht heeft hem onder meer tot
de condusie gevoerd dat: "[het recht] dient om de gewelddadige vormen van conflicrbeslechting te
transfbrmeren in geweldloze vormen van conflictbeslechting (rechterlijke tussenkomst en
besruurlijk-politieke oplossing)". Ibid., p. 65.

86 Vanuit het perspectief van de rechterlijke macht kan een ontwikkeling in deze richting mogelijk
weer wel als coneurrentie worden gezien.
°7 Van Koppen en Maisch (1997)
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Hij heeft er op gewezen dat veel procedures voor de uitspraak worden beeindigd.
In feite worden de onderhandelingen in een andere context en op andere termen
voortgezet. Dat is waar advocaten en rechters vaak op aansturen. Maar ook partij-
cn zelf zijn daar waarschijnlijk vaak op uit. Een belangrijke reden daarvoor zou
kunnen zijn dat vrijwillige relaties (zoals affectieve relaties en ruilrelaties) geen
dwang verdragen. Als er dwang aan te pas moet komen betekent het eigenlijk dat
de relatie bceindigd is. Wil men de relatie behouden, dan is het belangrijk er 'sa-
men uit te komcn'. Daarin schuilt waarschijnlijk voor een belangrijk deel de aan-
trekkelijkhcid van methoden van geschilbehandeling die de instemming van
beide bctrokkcncn vereist.

In het onderzock waarvan hier verslag zal worden gedaan, komen potentiele
gebruikers van gercchtelijke en buitengerechtelijke instanties aan het woord. Om
het open (dientcn)pcrspecticf en ook het punt van Galanter tot uitdrukking te
brengen zal hier de opzcttclijk wat vage terminologie gehanteerd worden van 'ju-
ridische stappen', voor alle andere door juridische deskundigen geinfbrmeerde of
bcgcleide actie, inclusief 'gerechtelijkc stappen' bij de overheidsrechter..

6. Besluit

Dc hicrvoor gcschetstc benadering postuleert dat het bestaan van bepaalde ge-
rechtelijke instanties, evenmin als een bepaald volume aan procedures, noodzake-
lijk alleen een bepaalde maatschappelijke 'behoefte' of neiging ('litigiousness')
aan dc vraagzijde tot uitdrukking brengen. Voor een goed begrip van deze facili-
tcitcn en het bcrocp dat crop is gedaan, kan de geschiedenis van de vorming van
het 'aanbod' van deze gcrechtelijke faciliteiten veel verklaren.

Wat is dan het belang van het onderzoeken van het omgaan met (dachten en
conflicten aan dc vraagzijde? Het antwoord moet uiteraard luiden dat de manoe-
uvres van dc statenbouwcrs en hun personeel zijn niet allesbepalend zijn geweest.
Het is bijvoorbeeld in het voorgaandc gcbleken dat beslissingen aan de vraagzijde,
waardoor eb en vloed van de rechterlijke taaklast gestalte krijgen, medebepalend
kunnen zijn voor het voortbestaan en de inrichting van gcrechtelijke procedures.
Een rcchtsgang die minder aantrekkelijk wordt bevonden dan een 'concurreren-
de' procedure kan op die manier ccn zachte dood sterven. Het ligt in icder geval
niet voor de hand enigc wisselwcrking op voorhand uit tc sluiten. Het is ook voor-

88 Galanter (1984) lP«r£6 of^aA. p. 268; rf. Bruinsma (1995) Ä**-fw*«pr*«* in
TVWrrtWp.8
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stelbaar dat sociale ontwikkclingen die gcheel los sraan van de justitie'le sfeer toch
van invloed zijn op het bestaan, vorm en taaklast van gerechtelijke facilitcitcn. De
introductie van de hiervoor omschreven 'reflexieve mcthodcn' en ook hct mogc-
lijk verdwijncn van duurzame relaties in het zakenleven zijn mogelijk voorbeel-
den van dergelijke autonome sociale ontwikkelingen die de taaklast van de rechter
en daarmee de vorm ing van gerechtelijke instellingen kunnen bc'invloeden, en
ook daarom nader onderzoek waard.

Maar het onderzoek van de vraagzijde leent zieh soms siecht voor het verhelde-
ren van achtergronden van een bestaand aanbod. In dit onderzoek zullen we nog
stuiten op procedures met kenmerken die evident niet op dc wensen van de vraag-
zijde zijn geent. Om dergelijke ogenschijnlijke discrepanties te verklaren is onder-
zoek noodzakelijk dat zieh specifick op de wording van de procedures rieht.
Onderzoek van de vraagzijde blijkt daarvoor ontocreikend.





HOOFDSTUK 3

Vraagstelling en onderzoeksopzet

Hct is doorgaans bctrekkelijk uitzondcrlijk dat gcschillcn uitlopcn op ecn gcrech-
telijke procedure. De civicle rechter ziet alleen het topje van de ijsbcrg aan geschil-
lert. Meestal geeft men er de voorkeur aan de kwestic anders op tc lossen. Het
vermijden van gerechtelijke procedures is normaal, zou men kunnen zeggen.
Soms is het mogelijk om van eigen ervaringen te leren, zodat de afwikkeling van
geschillen in gewenste banen wordt geleid, of dat maatregelen kunnen worden ge-
troffen waardoor het ontstaan van conflictstof wordt voorkomen.
Deze methodische praktijken zijn niet voor iedereen weggelegd. Ecn particulier
kan proberen het doen van juridische stappen te vermijden, maar hij of zij zal
doorgaans niet in staat zijn in dat opzicht een methodische aanpak te onrwikke-
len. Daarvoor doen zieh in een mensenleven meestal te weinig gelijksoortige ge-
beurtenissen voor die daartoe aanleiding kunnen geven. Dergelijke stratcgicen
liggen soms wel in het vermögen van de routiniers (Galanters 'repeat players'),
doorgaans bureaucratische organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven. Uit eerdcr
onderzoek bleek dat bepaalde bedrijven, die grote aantallen particuliere kJantcn
bedienen, methoden hanteren om het aantal wanbetalers onder controle te krij-
gen. De vraag die in dit onderzoek centraal staat kan kort worden geformuleerd:
worden dergelijke methodische praktijken met betrekking tot het afhandelen en
voorkomen van klachten en geschillen ook gehanteerd in de relaties tussen bedrij-
ven onderling en in welke omstandigheden zien bedrijven een reden om tot der-
gelijke werkwijzen over te gaan?

1 Blankenburg en Verwoerd (1987) Krrmj/<&»f «» £«IK«TW wan riw>/rwA<Wi/i(r/>r<w?«/wr«, p. 22:

net aantal rechtszaken [zegt] meer over de geneigdheid van mensen om de rechtspraaJc als
connictoplossende instantie te vermijden dan over hun geneigdheid om deze op te zoeken..."

2 Jcttinghoff (1991)
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In dit hoofdstuk zaJ eerst de vraagstelling nader worden uitgewerkt. In het tweede
gedeelte van dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek uiteen worden gezet.

Vraagstelling

1. Beheersing van klachten en geschillen

De werkwijzen waar het in dit onderzoek om gaat zijn door Giddens bestempeld
als ecn kenmerkend verschil van moderne ten opzichte van traditionele maat-
schappijen. Hij hecft deze kenmerkende processen samenvattend betiteld als 're-
flcxivitcit' en hij heeft daarmee vooral bedocid de voortdurende wisselwerking
tussen sociale praktijken en kcnnis over die praktijken. Reflexiviteit houdt vol-
gens de lezing van Giddens in, dat sociale praktijken voortdurend in kaart worden
gebracht en dat die kennis vcrvolgens cen rol gaat spelen in diezelfde sociale prak-
tijken, die daardoor van karakter kunnen veranderen. Dar laatste zal meesral het
gcvolg zijn van hct feit dat de deelnemers aan die praktijken op grond van dc ver-
gaarde kennis hun (samen)handeien herorienteren.

Als voorbceld van deze reflexiviteit wijst hij op de afstemming en bijsturing
van staatsintcrventics op grond van stelselmatig ingewonnen statistische gegevens
over de desbetreffende beleidsvcldcn. De daarbij gehantcerdc categorieen (niet
zelden ontlecnd aan in regclgeving aangcbrachte indelingen) zijn inderdaad een
belangrijk onderdeel geworden van de woordenschat van politicke en ambtelijke
experts, die zieh beroepshalve met beleidsvorming en -uirvocring bezighouden.
Dergclijkc kennis maakt het mogclijk dat men zieh bij hct onrwerpen of herzien
van beleid een becld kan vormcn van hoe het cr voor staat met bijvoorbecld de
vcrgrijzing, de nieuwe economic dc werkgelegenheid, dc opvang van asielzoekers
en dergclijke. Deze reflexieve 'feedback loop' van waarnemen naar handelen is
volgens Giddens dan ook ecn onontbcerlijke voorwaardc geworden van de admi-
nistratieve macht van de nationale staat.

Sommige van deze statistische categorieen worden overigens ook buiten de
kring van beleidsmakers gemcengoed, bijvoorbecld doordat er in de media veel

3 Giddens (1990) 7Ä*nwurtfK/wrn, P- 36 e.v, om ni« weer een nieuw begrip te introducexen, isde
beiuming van Giddens ("reflexivity") hier gehandhufd, ofschoon het begrip in de literatuur niet
altijd dexdnJe betekenis herfr; d. Ndkcn (1994) Är/fcxn* m i w w % > . p. 9 en Van der Veen (2000)
Or wr—tywjjiMiir M 4r 4M/-ifM4trntMr». p. 65.
4 Giddens (1985) 7V mm.«-«** <W tdmcr, p. 180.
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aandacht aan is bcstecd, of omdat men zieh zelf (met vreugde of vcrdriet) tot zo'n
categoric gerekend zict. Dergclijke categorieen en de bijbehorende informatie kan
zo onderdeel gaan uitmaken van het interpretatiekader waarmee moderne men-
sen hun alledaagse ervaringswereld begrijpen. Soms ook wordt een dergelijke ca-
tegoric de noemer voor een belangenorganisatie die voor haar werk zelf
informatie vcrzamelt over de achterban en nieuwe categorieen aandraagt. De rc-
fleaieve 'feedback loop' kan zieh dus op verschillcnde niveaus voltrekkcn.

Rcflexiviteit is volgcns Giddens niet alleen typcrend voor overheidsorganisa-
ties en hun ring van pressiegroepen, maar ook voor particulicre organisaties zoals
onderncmingen. De dubbele boekhouding is een klassiek voorbeeld van een rc-
flexieve technick. Maar daarbij is het - ondcr mecr onder invloed van technologi-
sche innovaties - nict gebleven. De digitale informatictechnologie heeft
bijvoorbccld nieuwe mogelijkheden geschapen voor concerns die een bee Id wen-
sen te verkrijgen van hun omvangrijke en in hoofdzaak anonieme bestand van af-
nemers. Hicrvoor zijn (in het eerste hoofdstuk) al voorbcelden aangchaald van
reflexicve technieken van banken, supermarktketens en autofabricken. Ze komen
er op neer dat men, middels de verzameling van gegevens over individucle klan-
ten, tracht 'goede' klanten aan zieh tc binden. Daartoc is bijvoorbceld speciale
sofware onrwikkeld die, zoals het in het jargon hect, 'Customer Relationship Ma-
nagement' (CRM) mogelijk maakt. Op die manier denkt men bctcr tc kunnen
inspclen op de wensen van de klant. Dat betekent dat van de verzameldc gegevens
gebruikt wordt gemaakt om de activitciten van het bedrijf beter te richten op de
Verlangens van de klanten:

. Door a/Zr £Zaw/?w 'uwr

C/2A/ ^ /

Art cowfczrt M'onÄ o«/üfrAo«̂ <m. "*
Organisatieprocessen worden zo permanent aangepast om adequaat tc kunnen
rcageren op de informatie over de klantenwensen die van de 'front office' (de be-
naming voor de 'street-level bureaucrats' van het bcdrijfslcvcn) afkomstig is. De
permanente opvolging van informatieverzamcling, cvaluatie en bijsturing kan zo

5 Idem (1990) 7 ^ cwiK-f«*»»«!. p. 43.
6 Idem (1984) 7V «wumwrton o/jofirty, p.2O5.
7 Ondcend aan Het Financieele Dagblad, 16-8-2000.
8 Het Financieele Dagblad, t.a.p.



54 //OOFDSn/A-3

regulieren in een zichzelf voedend veranderingsproces, dat - in een ander licht be-
zien - kenmerkend is voor het 'staccato karakter van onze cuituur'.
Giddens kenschetst reflexiviteit als een proces waarin sociale praktijken door-
dcsemd raken met wctenschappelijke begrippen, theorieen en onderzoeksgege-
vens. Alle sociale wetenschappen, maar met name ook de sociologie, zijn daarin
volgcns hem betrokken. Voor dc reflexieve tcchnieken waar het in het volgende
om gaat past enigc relativering wat betreft het 'wetenschappelijke' karakter ervan.
Zoals uit het bovenstaande voorbeeld al valt op te maken gaat het vaak niet zozeer
om 'zuivere wetenschap', maar meer om overwegend op de praktijk toegesneden
technicken.
Reflexieve tcchnieken zijn in het verband van dit onderzoek van belang, omdat zij
- zoals al is aangegeven - soms ook door bedrijven worden ingezet bij het hanteren
van regelmatig rijzcnde problemen met particuliere klanten, waarbij het doen van
juridische stappen regelmatig een optic is. Deze methode komt in hoofdzaak neer
op enerzijds het efficient routiniseren van ontstane vorderingen en anderzijds het
systematisch selectercn van 'goede' klanten. Dit laatste werkt kort gezegd als
volgt: over alle klanten wordt informatie verzameld, bij voorkeur op grond van ei-
gen waarneming, soms ook aangevuld met informatie uit externe bronnen. Dez«
gegevens maken het mogelijk om op basis van 'credit rating' de risicovolle klanten
met meer voorzorg te behandelen dan de minder risicovolle. En verder worden op
basis van 'postcodcprofilering' nieuwe klanten geworven, waarvan - statistisch ge-
sproken - kan worden verwacht dat ze goede klanten zullen zijn, ook wat betreft
de bctalingsbetrouwbaarheid.
In het hierna gerapporteerde onderzoek is gezocht naar het gebruik en de belang-
rijkste kenmerken van wcrkwijzen waarmee ontstane Wachten worden afgehan-
deld cn de methoden waarmee getracht wordt Wachten en conflicten te
voorkomcn: dit keer nict in relaties tussen bedrijven en consumenten maar in de
rclatics tusscn bedrijven onderling. Daarbij is voorts de vraag in hoeverre het
daarbij gaat om reflexieve methoden, dat wil zeggen preventieve praktijken, die
stelselmatig geinformeerd worden door de ervaringen die met het behandelen van

9 Zijderveld (1991) 5M<r<fft> r«/f««r, p. 57 c.v. ; hierbij doet zieh de paradox voor, dat gezocht
wordt naar duidelijkheid, terwijl die regelijkertijd steeds meer (geheel in lijn met de these van
Zijderveld) aan het verdwijnen is; de reden waarom bijvoorbeeld het inspelen van bedrijven op de
wensen van de klant noodzakelijk wordt geacht is veelzeggend: dc fragmentatie van de traditionek
consumptiepatronen. Hooglcraar Electronic Marketing Molenaar geeft de volgende verklaring
"I lomogene groepen worden steeds kleiner. Het werd steeds lastiger clusters te maken op basis van
traditionell sociodemogratisthe kenmerken als leeftijd, sekse, opleiding en geslacht." Het
Financieele Dagblad, t a p .

10 Giddens (1990) 7%r (vtH^H^urj. p. 40-45. Volgens SneJ geeft Giddens de wetenschap te ved
eer; cf. Snel (1996) VWnfe/ Wrfwrrmj' <* Vn/gAttTtmra/'. p. 113 e.v.
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klachtcn en conflicten worden opgedaan. Tenslotte zal gekeken worden naar de
effectivitcit van deze praktijken. Kan gezegd worden dat het gebruik van deze
praktijken de verkJaring is voor het zelden voorkomen van klachten en conflicten
in transact!« tussen bedrijven of zijn daarvoor er nog andere omstandigheden van
betekenis?
Wat betreft de omstandigheden waarin aanleiding wordt gezien deze methoden
te gebruiken bicdt cen twectal rcchtssociologische thema's interessante suggesties.
Rond deze aanknopingspunten is het onderzoek in hoofdzaak georganiseerd.

2. Relaties tussen bedrijven

De eigen dynamiek van economische relaties vormde het centralc clement in de
verklaring van Galanter en Rogers voor een gesignaleerde tocnamc van het aantal
procedures in de jaren '80. Hun verklaring verwees naar het mogclijkc vcrdwij-
nen van de door Macaulay in 1963 gcschctstc 'longterm continuous relation-
ships', die in het zakenleven van de jaren '50 en '60 prominent aanwezig waren
gebleken. Deze ontwikkeling zou al sinds het begin van de jaren '70 gaande zijn
geweest.
Het onderzoek van Macaulay uit 1963 was erop gericht dc veronderstellingen
over de maatschappelijke rol van het contractenrecht, die hij in juridische hand-
boeken aantrof, te confronteren met empirische gegevens over contractuele rela-
ties in het bedrijfsleven. De handboeken veronderstelden volgens Macaulay (en
overeenkomstig de institutioneel economen), dat in een markteconomie (1)
marktpartijen die met elkaar een transactie tot stand willen brengen hun verhou-
ding tot in de details plannen in het licht van rechtsgeldigheid en de leans op
niet-nakoming (2) het contractenrecht daarbij van groot gewicht is, omdat het de
constructie van rechtsgeldige en afdwingbare contracten vergemakkelijkt (3) de
mogelijkheid van een civiele procedure het belangrijkste middel is om wanpresta-
tie tegen te gaan en om geschillen op te lossen. De gegevens van zijn onderzoek
schilderden een geheel ander beeld van contractuele praktijken in het bedrijfsle-
ven. Contractuele planning en het contractenrecht bleken bij het aangaan van
veel ruiltransacties en ook voor het bijstellen van de verhouding en het oplosscn
van geschillen van marginaal belang. In het bedrijfsleven werden vaak geen gede-
tailleerde afspraken gemaakt, werd weinig belang gehecht aan door Juristen opge-

' 1 Galanter en Rogers (1991) 77>r mjru/&r7mttuwi o/V4mmf<»n
12 Macaulay (1963) M>n-«mm&-«W r ^ M « .
13 Cf. ook: Macaulay (1985M» «n/>»>Ktf/ Ww of «»«»art.
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stelde contracten en bleek men weinig op te hebben met een juridische
benadering van zakelijke relaties. Voorts bleek dat het tussentijds bijsteilen van dc
verhouding en het afwikkelen van geschillen vaak gebeurde in onderhandeling,
zonder vcrwijzing naar de gemaakte afspraken, met het inroepen van rechten of
een beroep op de rechter. Procedures bleken zelden voor te komen. Deze gang
van zaken verklaarde Macaulay met er op te wijzen dat 'contract' in het zakenle-
ven van toen niet nodig was en bovendien ongewenste gevolgen kon hebben. Het
was niet nodig, omdat er onder meer verschillende effectieve niet-juridische sane-
ties konden worden gehanteerd, waaronder vooral de angst toekomstige orders
van de klant in kwestie of van andere klanten mis te lopen. Procederen is in dat
opzicht ook gevaarlijk:

'!/! i r«f A o/Vow/rart iW f «i> m<xy *m^ <t ̂ zrfiru/nr «&f/>«rr, £«/ «<rA aw drfton 0/
frn r«w/ft /'n d V/ri/tfrrr' fWing /Ar '»wm^f' £f fitvrn /Af rtfö Auj/n<xr̂ f, «'»« d
f 0/ifrar/ Art

Het onderzoek van Macaulay heeft veel onderzoekers tot vervolgonderzoek ge-
mspireerd en de kern van de these is daarbij veelal bevestigd. Er zijn argumenten 1
aan ontleend tegen een individualistische coneeptie van economisch handelen en
van het contract als een incidcntele transactie. ' In het economisch verkeer moes-
ten "duurzame relaties" als een normaal vcrschijnsel worden gezien. En voor
dergclijke relaties is het juridiscren van problcmen niet nodig en zclfs gevaarlijk.
Galanter en Rogers hebben, zoals in het eerste hoofdstuk ai is aangegeven, naar
aanlciding van onderzoek waaruit bleek dat het aantal procedures in het bedrijfs-
leven een stijgende lijn vertoonde, gesuggercerd dat duurzame relaties in het be-
drijfslevcn ondermijnd werden door de internationalisering van het economisch
verkcer en dat frequenter procederen daarvan waarschijnlijk het gevolg was.
Deze veronderstcllingen over de richting van de ontwikkeling van het aantal pro-
cedures in het bedrijfsleven zijn evenwel later, in het statistisch onderzoek van
Dunworth en Rogers, niet bevestigd. Met bctrekking tot de ontwikkeling van
het beroep op dc burgerlijke rechter in relatie tot economische groei in Nederland
is Bloembergen tot min of meer overcenkomstige condusies gekomen. Bij het

14 Macaulay (1963) Wi»»-<wimirtW ^ M W , p. 64
15 Zic voor een lireraruuroverzicht: Griffiths (red.)( 1996) Or «orio/r uvnb'/ij WJB Art rwAf, p.88 e.v.
Tocgevoegd kunnen worden: Deakin en Michie (1997) CstirnAtj, roo^rd/ion tffu/ itm^fflMii en
een reeks artikelen in Cambridge Journal of Economics (1997) p. 121 e.v.
16 Cf. Swedbergen Granovener (eds.)(1992) 7 V «vjo/ojy n /n>wntr Ä^, p. 21; Griffiths, t.a.p.
17 Vooruitlopend op later sociologisch onderzoek, dat de "markt-als-netwerk* in beeld bracht: cf.
Swedberg (1994) A/«ntrtt «J MCM/ » n u n m , p. 267 e.v.
18 Cialanter en Rogen (1991) 7 V /ranj/orwwirt»».
19 Dunworth en Rogers (1996) Of^»no»»u «n «VMTT.
20 Bloembergen
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speculeren ovcrccn mogclijkc verkJaring van deze trend noemt hij ook processen
die hiervoor in verband zijn gebracht met reflexiviteit. Bureaucratische (publieke,
semi-pubtiekc en private) organisaties zijn tegenwoordig dominant in hct maat-
schappeiijk leven aanwezig. Sociale relaties speien zieh mecr dan vroeger af tussen
bureaucratische organisaties en Individuen en tussen deze organisaties onderling.
Deze organisaties hebben volgens Bloembergen een voorkcur voor 'rationed en
efficient' handelen. Dat laat zieh moeilijk met procedcren verenigen:

IY« » w t w r <& wwntrt«r /<ww / roif/ZrVtm fr wwr/frow^n <>»

Het zou kunnen zijn dat de introductie van reflexieve methoden in het verlengde
ligt van deze voorkeur.
Het is de bedoeling in dit onderzoek materiaa! aan te dragen waarmee de stand
van zaken wat betreft de relaties tussen bedrijven wat beter kan worden geduid. Er
dienen zieh verschillende mogelijkheden aan. Allereerst is het mogelijk dat de
duurzame relaties van Macaulay, ondanks de internationalisering van de econo-
mic en alle gevolgen van dien, nog steeds springlevend zijn, zoals Macaulay zclf
onlangs ook concludeerde. Preventieve reflexieve methoden zijn in dat geval
niet dringend noodzakelijk en zullen dus niet veel gebruikt worden. Voorts kan
het zijn dat Galanter en Rogers toch gelijk hebben, maar dat dc toegenomen kan-
sen op procedures zijn ondervangen door het inschakelen van prevenrieve praktij-
ken. Ten slotte is er nog de mogelijkheid, dat het effect van de duurzame relaties
tussen bedrijven gesteund wordt door de preventieve praktijken. De mogelijk-
heid van een dergelijke synergie werd gei'llustreerd in de consumentensector.
Daar bleken deze twee werkwijzen een doel-middel relatie te hebben: bedrijven
trachtten 'goede' klanten met behulp van reflexieve technieken te selecteren en ze
daarna aan zieh te binden, mede met het oog op het beperken van betalingspro-
blemen.

Het is uiteraard slechts in zeer beperkte mate mogelijk met een momentopna-
me van zieh voornamelijk op micronivcau afspelende processcn en praktijken, de
onrwikkeling van een zo heterogeen geheel als het domein dat de burgcrlijke
rechtspraak bestrijkt (of zelfs maar een deel daarvan), te begrijpen. Dat leert cen
historische analyse van Kagan van het tegen de economische groei in teruglopen
van het aantal gerechtelijke procedures terzake van invordering van schulden in
de Verenigde Staten. Zijn verkJaring van die onrwikkeling doet vooral een be-
roep op institutionele veranderingen, al komen de praktijken op microniveau wel

21 Ibid., p. 34.
22 Macaulay (1996) OF^MJC tofJuutMw. p. 117
23 Kagan (1984) 77k nm/intza/wn c/di'*/ co/üfrtwwi, p. 323 e.v.
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aan de orde. Ee*n van onrwikkelingen die hij ter verklaring aanvoen heeft te ma-|
ken met een toenemende accommodatie tussen het juridisch bestel en degenen
die cr een beroep op doen ('legal rationalization'). Kagan doelt daarmee op het ge-
leidelijk toenemcn van de duidelijkheid over de juridische aspecten van een min
of meer omlijnde thematiek, zoals bijvoorbeeld kredietverlening en incasso. Wet-
gcving, jurisprudentie en aangescherpte standaardcontracten gaven minder ruim-
te tot procedcren omdat de uitkomst beter voorspelbaar wordt. Als tweede factor,
die hij van invloed acht op de waargenomen onrwikkeling, noemt Kagan politic-
kc intcrvcntie ten aanzien van vecl voorkomende schuldproblemen. Als derde fac-
tor wees Kagan op zoiets als de institutionele 'stabilisering' van de verhouding
tussen politieke en cconomische krachten. Dergelijke historische ontwikkeling-
en staan in het volgende niet op de voorgrond, al zal er bij gelegenheid wel naar
verwezen worden. Hier zal de aandacht vooral uitgaan naar de vorming van rela-
ties tussen bedrijven ondcrling. Dc institutionele context figureert in ieder geval
in eerste instantie als 'gegeven omstandigheden'. Hun onrwikkeling is niet het
hoofdondcrwerp van dit onderzoek.

3. De juridische infrastruetuur

Het tweede rechtssociologische thema waar het onderzoek bij lean aanhaken, be-
treft dc discussic over de vcrklaring van internationale verschillen in 'litigation ra-
tes'. Het gaat daarbij om vcrgelijkingen van in eerste instantie op justitiele
statistieken gcbasecrde cijfers over de aantallen gerechtelijke procedures die per
100.000 inwoners in een bepaalde pcriode zijn aanhangig gemaakt. Naar aanlei-
ding van opmerkelijke contrasten rijst dan de vraag hoe deze verschillen zijn tc
verklaren. In de rechtssociologische literatuur zijn verschillende benaderingen

24 Kagan sprccki van "systemic stabilization". Het is een (naar hij iclf ook toegeeft) wat vage term,
waarmee waarschijnlijk zoiets bedoeld is als: "getemd kapitalisme" of de verzorgingsstaat. In
"moderne democratische en kapitalistische maatschappijen" - zo steh Kagan - zijn eisen op de
politieke agenda's gekomen die waarden weerspiegelen als rationelc oplossing van collectieve
prublcmcn en stabiele en effecticve economische markten. Dit heeft in dergelijke samenlevingen
geresulteerd in: "the development of large-scale economic and social institutions that ameliorate the
conditions that cause individual conflicts or that provide collective, administrative remedies (as
contrasted to case-by-case legal remedies)." (Ibid., p. 3S2) L'it de opsomming die dan volgt. blijkt
dat Kagan een complex op het oog heeft van: regulering van de financiele sector (banken en
verxekenngen), betrouwbarc crediettaciliteiten en voorzieningen op het gebied van socialc
rekerhcid.
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aan te treffen, die icder een andere factor of complex van factoren aanwijzen als
meest bcpalend voor de variatie in het bcroep op dc (in hoofdzaak civielc) rechter.

3.1 Cultuur

De hier bedoeldc discussic vindt waarschijnlijk (althans buiten Japan) zijn oor-
sprong in ecn anikel van Kawashima waarin hi) het klaarhlijkelijk läge niveau van
het gebruik van rechtspraak in Japan (in vergelijking met dat in het Westen) heeft
getracht tc verklären. De verklaring zoekt hij vooral in de kenmerkende voorkeur
van Japanners voor buitengerechtelijke geschilbeslechting, die als ccn voorrvloci-
sel te beschouwen is van het karakter van traditionele groepsverhoudingen in Ja-
pan. Dergelijke verhoudingen zijn hierarchisch maar tevens patriarchaal (niet
despotisch) van aard en gcmodelleerd naar ramilicverhoudingcn. De hierarchisch
hoger geplaatste heeft niet alieen ovcrwicht over, maar ook zorg voor, dc ondcrge-
schikte. Verzoeken van de ondergeschikte worden verondersteld althans gcdeelte-
lijk te worden ingewilligd. Dat geldt niet alieen voor verhoudingen in de
dorpsgemeente en de familie maar ook voor contractuele verhoudingen. Comple-
mentaire rollen, zoals die van koper en verkoper, huurder en verhuurdcr, wcrkge-
ver en werknemer, zijn dientengevolge moeilijk in algemene termen te
omschrijven. Ze moeten, afhankelijk van de omstandigheden, in het besef van
onderlinge afhankelijkheid en in harmonie worden ingevuld. Hctzclfde geldt
overigens mutatis mutandis voor de verhouding tussen gelijken. Geschillcn horen
in dergelijke sociale verhoudingen eigenlijk niet voor te komen. En als dat toch
gebeurt dan dienen ze in onderling overleg te worden opgelost. De door Kawashi-
ma geschetste verhoudingen verdragen zieh derhalve siecht met rechterlijke be-
slissingen, die het bestaan van een geschil accentueren en die tot stand komen op
grond van abstracte standaarden die onafhankelijk zijn van de wensen van partij-
en en waarbij de kans groot is dat een van de partijen als 'winnaar' uit de bus
komt. Dit verklaart ten dele de populariteit van bemiddeling en arbitrage. Daar
komt bij dat rechters in Japan ook een akkoord tussen partijen prefereren boven
een rechterlijke beslissing, wat vaak leidt tot langdurige en kostbare processen:

25 Kawashima (1964)
26 Ibid, p. 49.
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Deze sociale logica geldt overigens niet voor alle relaties. Kawashima kwalificeet-
de het door hem geschetste beeld uitdrukkelijk als niet toepasselijk voor relatio
tusscn groepen onderling en voor die tussen geldschieters en hun debiteuren. In
dergelijke relaties is een harde confrontatie niet buiten de orde. I

Latere critici van Kawashima hebben zijn these soms opgevat als uitsluitend
bctrekking hebbend op houdingselementen die kenmerkend zijn voor de Japan-
ners (afkeer van, voorkeur voor). Daarmee zou men Kawashima echter tekort
doen, zo stellen andere interpreten. De vcrklaring van Kawashima omvat volgens
Rokumoto meer dan alleen houdingselementen van individuele mensen ten aan-
zien van proccderen. Ze verwijst volgens Rokumoto naar een meer omvattend
begrip van 'cultuur', dat dc volgende clcmenten omvat: "1) a system of symbolic
meaning, 2) with features distinctive to a society (or a social group), 3) that forms
the basic, common model for the particular awareness, values, and opinions by its

• .. 28
members.

3.2 Aanbod

Een bekende kritiek op de positie van Kawashima en anderen is die van Haley.
Het werk van Kawashima heeft volgens hem bijgedragen tot de onrwikkeling van
het bceld van Japanners als uitzonderlijk 'non-litigeous'.

to / /

Haley hceft deze these over het procedurcmijdende gedrag van Japanners aan de
kaak gesteld als een mythe. De argumenten waarop Haley zijn Stelling baseert lui-
den in hoofdzaak als volgt. Voor zover 'litigeousness' verwijst naar het feitelijk gc-
bruik van rechtspraak, is het onmiskenbaar, dat Japan in vergelijking met dc
Vercnigdc Statcn als 'non-litigeous' moct worden gekwalifieeerd. In vergelijking
met andere landen is dat echter niet of in veel mindere mate het geval. Maar - zo
stelt Haley - met 'non-Iitigcous' wordt meestal ook icts anders bedoeld, namelijk
een afkeer van procederen. In dit opzicht zijn Japanners niet noodzakelijk anders
dan anderen. Voor dc meeste mensen is proccderen een ultimum remedium van-
wege de kosten die er zowel in materiele als immaterielc zin aan verbonden zijn.
Vandaar ook dat de overgrote meerderheid van de geschillen in de meeste samen-

27 Rokumoto (1995) Cn/rnrW^rtorj in (ww^«in»hw «mo-Zr|r*/tf»wVu. p. 68. Zie ook: Miyaa»»
(1987) 7«h>« AWwmtmM w m « ^ .

28 Ibid., p. 73.
29 Haley (1978) 7%r A^rt, p. 359
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levingen informed worden afgehandeld: "traditional moral censure of litigation is
arguably as Christian as it is Confucian". De vcronderstelde afkeer van Japan-
ners ten aanzien van procederen mist volgens Haley empirische fundering, ster-
ker: het empirisch materiaal dat aanwezig is wijst op het tegendeel. Het
opmerkelijk gegeven, dat gedurende de periode na de Twecde Wereldoorlog de
litigation-rate voor civielrechtelijke zaken - anders dan men volgens de orthodoxe
opvatting gezien de modernisering van Japan zou mögen verwachtcn - sterk af-
nam in verhouding tot die uit de vooroorlogse periode, was volgens Haley voor-
namelijk het gevolg van de in die periode sterk gereduceerde beschikbaarheid van
justitiele voorzieningen als advocaten, rechters en procedures. Die reductie is vol-
gens Haley politick georkestrcerd en heeft wcinig te maken met dc opvattingen
van Japansc burgers. Tengevolgc van de beperking van het aanbod van voorzie-
ningen is de vraag ernaar gedaald. Daarbij geven de Japanners er blijk van, net als
bewoners van andere landen, kosten en baten van gercchtelijke stappen af te we-
gen. In de periode voor de oorlog vielen die afwegingen door een groter aanbod
van voorzieningen anders uit dan na de oorlog, toen het aanbod wcrd bepcrkt.

De vcrklaring van Haley is ook interessant in het licht van de in het vorige
hoofdstuk geschetste 'state-centered' invalshoek. Er is niet alleen aandacht voor
de invloed van de vraagzijde bij de vorming en het gebruik van juridische instel-
lingen, maar ook voor die van de aanbodzijde. Dit is een element dat in de bena-
dering van Kawashima en zijn geestverwanten niet aan de orde komt. Het is
tegelijk ook een correctie op een deterministische en statische opvatting van (nati-
onale) cultuur. De bevindingen van Haley sluiten bijvoorbeeld goed aan op de
door Van Wolferen geschetste propagandistische acties van de leant van wat hij
het politieke 'Systeem' noemt (een figuratie van politieke, ambtelijke en industri-
cle elites) ten aanzien van de 'ideologic van het Japans-zijn'. Wat de Japanse
'cultuur' inhoudt, is volgens Van Wolferen voor een belangrijk deel het product
van officiele propaganda over wat Japans-zijn inhoudt, ook waar het de gang naar
de rechter betreft:

0m *& mo/zVivn w*n «vürr?/Ä/W/JWW o « ^ r <*//r o/w-

ftw» irnf d^n <//> wfZ/tir A<r7w //oor ^ r«/ft<«r z//« m£r/>£*nf,

30 Ibid., p. 365
31 Van Wolferen
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fr ô &rew. Z// «flnrnm for /'» rr«
Ptfnu/tgr A«w r«/fwrrtr <z/&rrr fön r
»wfmr I/A »ymf/fir Art AIRM/ rrrAfro rw A/coazfr» £r/>rr/lrf
wo<//£ « foor ArtyKwrf/owrrr« fan rr« WHM&r» rrrAfMfr/tr/." ^

Daarbij rijst als vanzelf de vraag waarom deze activiteiten aan de aanbodzijde zijn ]
ondcrnomen. Hct anrwoord moct gezocht worden in de (geo-)politieke geschie- >
den is van Japan.
Deze praktijken hebben wortel geschoten in de periode van het Toguka-
wa-regime (1600-1867). Ze werden met nieuwe energie opgepakt na de vorming
van de Japanse nationale Staat in de tweede helft van de negentiende eeuw. De
moderniseringsoperatie die bekend Staat als de Meiji Restauratie was een indruk-
wekkende inhaalslag ten opzichte van het moderne Westen en bedoeld om de ge-
opoliticke automie van Japan zoveel mogelijk van aantasting door
imperialistische grootmachten te vrijwaren. De modernisering hicld ondermeer
de introductie in van op westerse leest geschoeid recht. Dergelijke buitenlandse
invlocden wektcn wcl de vrees dat het bestaande plichtsbesef en de bereidheid tot
zclfopofYcring van de bevolking door 'onjapansc' denkbeelden (zoals bijvoorbeeld
'subjeetief recht') zouden worden ondermijnd. De ideologic van hetjapans-zijn
en daarbij passende institutionele voorzicningen mocsten dit voorkomen. Het ge-
schetste gevaar werd met name gevreesd toen Japan na de Tweede Wereldoorlog
voor hct cerst in haar geschicdenis door een vreemde mogendheid werd bezet. De
Amerikaanse bezcttende autoriteiten besloten tot een hervorming van het juri-
disch bestel op Amerikaanse leest. Deze erfenis heeft in de naoorlogse periode een
rol gespeeld in de confrontaties tussen enerzijds conservatievc krachten, die dit
recht hebben getracht te hervormen naar dc Japanse 'traditie' en progressive
groepcringen die in dit streven een bedreiging zagen.' In dat kader moeten de
door Van Wolferen gesignaleerde propaganda en de door Haley bedoelde institu-
tionele manipulaties worden begrepen.

Over dc invloed van deze initiatieven wordt verschillend geoordeeld. Het is aan-
nemclijk dat dergelijke propagandistische activiteiten aansloten bij - door een
groot deel van de bevolking - geprefereerde concepties van sociale verhoudingen
en omgangsvormen. Maar uit die steun mag niet worden afgclcid dat die opstcl-
ling door iedereen gedeeld is. ' Hct huldigen van 'dc traditie' is nooit onomstrc-

32 Ibid. p. 407.
33 Mitchel (1976) FAeigAf i m W IM />rr«Krry4^««, passim.
34 Peters (1982) £Wn>rotmrm »>i /*«-. p. 92.
35 Peters (1993) AvAr m w m ^ / m « / >'M /<•/><»«.
36 De claim van volstrekte homogeniteil vormt een onderdeel van het verhaal over "Japans-zijn*.
Oppositionde groeperingen en (aanzienlijke) minderheden worden daarbij aan het zieht



63

den geweest. Wecr anderen zuilen zieh aan dc gegeven omstandigheden hebben
aangepast. Dat is overigens des te gemakkelijker naarmate de nadelige gcvolgen
van dit aspect van het 'Japans-zijn' worden geneutraliseerd door aantrekkelijke al-
ternaticven voor het afhandelen van claims en geschillen. Zo is rationed hande-
len tevens ook correct handelen. Dc positie van Kawashima valt zo, voorzien van
kwalificaties, misschien nog wel tc rijmen met die van Haley.
Het accent dat Haley in het aangehaalde artikel hecft gelcgd op dc 'aanbodzijde',
komt sterk overeen met de benadering die Blankenburg en Verwoerd hebben
onrwikkeld tcr verklaring van de verschillen tussen Nedcrland en Duitsland
(Nordrhein-Westfalcn) wat betreft het "beroep op de rechter'. Dc verschillen
zouden volgens deze schrijvers vooral zijn terug tc vocren op dc 'organisatic van
het aanbod' van rechtshulpverlenende en gercchtelijkc voorzieningen. Dc organi-
satie van juridische advisering (met name de monopolicpositic van de advoca-
tuur), capaciteit en competcntie van de rcchterlijke macht en de beschikbaarheid
van altematieve insteliingcn voor geschillenbeslechting, wijzen zij aan als omstan-
digheden met veel invloed op de koers die men ten aanzien van geschillen kicst.
Door de bestaande institutionele arrangementen worden Duitsers crtoc aangczct
een beroep te docn op advocaten en gerechten en de ingeslagen juridische route
vasthoudend te vervolgen, waar Nederlanders worden gestimuleerd hun geschil-
len buiten rechte af te doen en eventueel een beroep tc doen op alternatievc fora
voor geschilbehandeling. Blankenburg meent zelfs, dat deze institutionele arrang-
ementen van doorslaggevende invloed zijn op de vorming van de vraag' naar ge-
rechtelijke procedures: "Avoidance of litigation can be institutionally induced,
just as can litigiousness.

Dit is voor het onderhavige onderwerp een interessante Stelling. Ze roept di-
rect de vraag op of dan bijvoorbeeld ook de methodische preventic van klachten
en geschillen in relaties tussen bedrijven in enige mate afhankelijk is van de gebo-
den institutionele infrastructuur voor 'geschilbehandeling'. De redenering zou
kunnen zijn dat, wanneer die faciliteiten om wat voor reden ook schaars en kost-
baar zijn, er meer aanleiding zaJ zijn om reflexieve methoden te gebruiken; wan-

onrtrokken. Cf. Van Wolferen. /.«./>., p. 441.
37 Cf. Tanase (1990) 7~/v m*WMgrwi«tf a/</u^»<w; en ook Ramsayer (1990) /2r/«rM>!

38 Dat lijkt dc meest recente positie van Haley te zijn in (1991MB/Aor;/yu/j>AoK//><?a>rr, zic ook zijn
reactie (1993) /I r«/><ww op de bespreking van Johnson (1993) //a/ry on /<»/><»« i /!«</ <»«<//>»//««.
39 Zie o.a: Blankenburg (1985) /«ÄifaKWMirCT£&*fA «&r Ä«"AM/h</w<r«j m d r̂ /ta;i<&;r?^u£/<£ MR</39 Zieo.a: Blankenburg (1985)
<&n A/tAfrrfandSm; Verwoerd (1988) ^ .^ _.
40 Blankenburg (1991), Z^fa/ ru/rurn f<?m/>ar ,̂ p. 20.
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neer die faciliteiten echter ruim voorhanden en goedkoop zijn dan zullen die
omstandigheden minder snel de Stimulans zijn tot de inzet van die methoden.

Tcgclijkcrtijd heeft de these van Blankenburg een enigszins provocerend k>
raktcr. Een cerstc tegenwerping lean zijn dat de Stelling niet ver genoeg reikt. Men
gaat niet ver genoeg met een dergelijke verklaring van de verschillen tussen Ne-
derland en (een deel van) Duitsland omdat voor de hand liggende vragen niet
worden gestcld en dus geen voorwerp van ondcrzoek worden. Die vragen hebben
betrekking op het hoe en waarom aan de justitiele infrastructuur op een bepaaldc
manier is vormgegeven. Waarom zou dat in Nederland anders zijn gegaan dan in
Duitsland? Wat hebben de 'aanbieders' daarmee voor gehad? Deze vragen 1 ijken
te verdwijnen in het begrip 'rcchtscultuur'. Dat begrip omvat (volgens Blanken-
burg) dc onderlinge betrekkingen van drie niveaus van het juridisch bestel: 1) het
materieel en formed recht, 2) de instanties, zoals de gerechten en de rechtshulp-
vcrlening en 3) het legal behavior' en houdingen ten opzichte van 'het recht'. Li-
tigation-rates worden beschouwd als indicatoren van dit complex. Verschillen in
deze indicatoren kunnen worden herleid tot dit complex. Blankenburg oppo
neert daarbij tegen de verklaring van gesignaleerde verschillen met een beroep op
zoiets als houdingen of mcntaliteit ('attitudinal culture'):

"/« o«r rom/><ir«on o^ JT/v JvW
?-, «w /»<•«/ o$rr "" «f/'̂ 'Wftony&r «/r^rrrnrrs in //r/^f/ow r<K« o» /Ar tarn flf

on
Maar ook al zou dat zo zijn, dan nog blijft de vraag staan naar de wording van het
institutionele aanbod. Die vraag is (zoals voor Japan) nader onderzoek waard,
tcn/ij er van wordt uitgegaan dat de vorming van de juridische infrastructuur een
vollcdig contingent prcKes is. Nu kan dat in een concrete casus het geval zijn,
maar het kan niet a-priori worden aangenomen. Voor Nederland en Duitsland
bijvoorbccid zijn enkele verklaringen geoppcrd. We zullen deze kwestie hier
verder laten rüsten, want deze kwestie ligt buiten het bestck van het onderzoek.

41 Blankenburg (1994) 77x- m/rtfjfn«-r*rr^>r tftvu&n( /jfijd/jo«, p. 807.
42 IV vragen die aan het oog worden onttrokken zijn zeer incrigerend. En ook de speculaties ova
n\ogcli|kc anrwoorden vragen naar meer. Ook hier komt men uii bij de politieke geschiedenis van de
betreffende landen en under meer ook bij incernationaal-politidcc invloeden. Wat Duitsland betre/t
it gewe/en op de arscharfing van de njtionül sozialistische informele (panij)procedures die na zidi
W.O. II onder supervise van dc geallieerdcn heeft voltrokken. Cf. Nelken (1998) Atu/injr o«»/pf»/
nt/nirr. En wat Nederland bctreft is bijvoorbeeld gewezen op de introduaie van een administratieve
onolagprocciJure tijdens de Duitse bezetting die na de ooriog is overgenomen (an. 6 B.B-A.) en die
(vooralsnog) een bdangrijk onderdeel vormt van de Nederlandse "infrastructure of avoidance'. C£
JettinghofT (1995)
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Anderzijds lijkt de Stelling ook weer te vcr te reikcn. Ze steh de vraagzijde voor
ab een voiledig afhankclijke grootheid. De redenering is dat bepaatde patroncn
van geschilbehandeling zieh in de loop der tijd uitkristalliseren cn dat de juridi-
sche infrastruetuur de vormende kracht van die patroncn is. Als er naar aanleiding
van gcschillen actie wordt overwogen, worden de strategische calculaties van de
kosten en baten van de eisers door de institutionele omgeving gestuurd. Daarvan
is afhankclijk of een beroep op de rechter wordt gedaan of niet. Zo ontstaat een
bepaaldc legal culture". Op zieh is de vcronderstclling dat het bestcl van juridi-
sche voorzieningen van invloed is op patronen van geschilbehandeling nogal
plausibel. Maar de Stelling is hier dat zc een voldoende verklaring van die patro-
nen zijn. Kenmerken van de vraagzijde worden als nict of nauwelijks van betcke-
nis beschouwd voor het verklaren van de verschillen tussen landen wat betreft de
frequenties van het beroep op de burgerlijke rechter.

De beperkingen van het voorliggcndc onderzoek laten het uiteraard nict toc
om dergelijkc uitspraken over verschillen in landelijke totaalcijfers tc controlercn.
Want de mate van vermijdcn' waarvan in het werk van Blankenburg sprake is,
betreft gedrag zoals dat uit statistisch materiaal naar voren komt. In dit onderzoek
is in ieder geval niet geprobeerd kwantitatief materiaal te verzamelcn. Maar 'ver-
mijden' implieeert meestal ook een betekeniselement: om enige reden wordt iets
niet gedaan of ontlopen en in de plaats daarvan wordt eventueel iets anders gc-
daan. Ten aanzien van die redenen neemt Blankenburg stellenderwijs enkele
dingen aan. In de eerste plaats neemt hij aan dat het gedrag niets te maken heeft
met een bepaalde houding ten aanzien van het doen van gerechtelijke stappen. In
de rweede plaats stelt hij dat de strategische afwegingen, die eisende partijen ma-
ken ten aanzien van de opties die ze hebben, de verschillen tussen de landen ver-
klaren:

/o ««• or «iw/V/raurft <zrr

De opmerking van Nelken, dat het hier gaat om onbewezen assumpties lijkt mc

correct. Juist op de achtergronden voor 'vermijden' kan - voor de beperkte 'we-

reldjes' die hier aan de orde zijn - met het hier verzamelde kwalitatieve materiaal

mogelijk wel meer zieht worden verkregen. De these van Blankenburg roept voor

de praktijken die in dit onderzoek centraal Staat, enkele vragen op.

Een eerste (hiervoor al genoemde) vraag is of soms ook het hanteren van re-

flexieve methoden voor het voorkomen van Wachten en geschillen afhankelijk is

43 Cf. Nelken (1995)) 7W;; i f o«/ üga /« /** , p. 77.
44 Blankenburg (1994) 7"Ar M/rvurrumirr, p. 807.
45 Nelken op. cit., p. 75.
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van (dat wil hier zeggen: een reactie op) kenmerken (verwachte kosten en baten)
van de juridische infrastructuur. Een tweede kwestie betreft de gewicht dat de (ge-
percipieerde) juridische infrastructuur in de schaal legt bij de manier waarop men
besluit gerezen geschillen aan te pakken. Is het werkelijk zo dat als geschulten ont-
staan, uitsluitend de kenmerken van een juridische infrastructuur bepalen of en
hoe vaak gerechtelijke stappen worden ondernomen of spelen daarin nog andere
overwegingen mee?

Onderzoeksopzet

4. Een contextuele benadering: de logica van het ondernemen

De onderzocksopzet is geinspirecrd door de benadering die Van der Veen heeft
gehanteerd bij zijn onderzoek naar de uitvoering en effecten van sociale zeker-
hcid. ' Daar probeert hij het handelen van dienten van sociale-zekerheidsin-
stanties tc verklären als 'logische', rationele reacties op de sociale context waarin
zc zieh geplaatst weten (hun duurzame uitkeringsafhankelijke leefsituatie).

Aan dc hand van deze kenmerken van hun positie in een nerwerk van betrekking-
cn kunnen zowel het handelen van de dienten als de morde en strategische over-
wegingen waarmec ze het rechtvaardigen worden verklaard.

In dit onderzock is naar antwoorden op de gestelde vragen gezocht door mid-
del van interviews met bedrijfsleidcrs of hun naaste medewerkers teneinde een
bceld te verkrijgen van de omstandigheden waarin ondernemers aanleiding zien
om op een methodische manier om te gaan met mogelijke zakelijke conflictstof.
Dcze omstandigheden vormen, in combinatie met hetgeen de ondernemer wil
bereiken, dc 'logica' van de positie van de ondernemer - het redengevende kader
voor zijn handelen.

In zijn elementairc gedaante kan bedrijfsmatig ondernemen omschreven wor-
den als het plan mat ig en permanent mobiltscrcn en coördineren van mensen en
middclen ter voortbrcnging van een product met het oog op de per saldo rendabe-
le afzet crvan. Vanuit deze optiek is dc ondernemer (of het management) te situe-

46 Van der Veen (1 WO) Or MTM^ { m m iw»
47 Ibid., p. 201.



rcn in een webachtige figuratie van relaties met organisaties en instances,
sommigen dichtbij, anderen meer op afstand. Dichtbij valt te denken aan het
personecl, de kianten, toeleveranciers. Wat vcrderaf staan de financiers, verzckc-
raars, accountants, belangenorganisaties. Ook heeft men nog rckening te houden
met concurrenten en een diversiteit van 'ovcrheden'. Ten aanzien van sommige
van deze relaties heeft dc ondernemer mecr mogelijkheid relaties te kiezcn dan ten
opzichte van andere. Ook is het mogeiijk dat de onderneming zelf een onderdeel
is van een groter conglomeraat waaraan verantwoording moet worden afgelegd.
Voor het succes van de onderneming is men in meerderc of mindere mate op dczc
actorcn aangewezen. Over het algemeen zal gelden dat die afhankclijkheid weder-
kerig is; ook de ander is op de onderneming min of mcer aangewezen: dc wcrkne-
mers voor hun loon, de toeleveranciers voor de klandizie, de kianten voor de
toelcvering, enzovoorts. Met andere woorden: het zijn afhankelijkheidsrelaries.
Deze afhankelijkheidsrelatics kunnen ook ondcrling verbonden zijn. Dat wil zeg-
gen dat wannecr er met de transacties binnen c"c"n relatie iets fout gaat dit reper-
cussies kan hebben voor de transacties met verschillcndc andere. Dczc
afhankeliikheidsreiaties zijn variabel, ze kunnen als 'machtsbalansen' opgevat
worden. In formcel opzicht möge aan dc fictie van dc 'gclijkc contractspartners'
worden gerefereerd, maar dat betekent niet dat ieder ook in feite evenvcel noten
op zijn zang kan hebben. Zo is bijvoorbeeld het gezegde "de klant is koning" in
het bedrijfsleven geen loze kreet. En binnen dat gegeven bestaan weer grote ver-
schillen. We zullen nog zien dat sommige contractuele relaties met kianten sterk
'hierarchische' trekken vertonen.

Deze sociale context vormt een belangrijk deel van het bestek waarin het ma-
nagement zijn opdracht moet zien te volbrengen. Een ander deel bestaat uit 'ma-
teriele' gegevenheden waarmee gewerkt moet worden, zoals de mogelijkheden die
bestaan op het vlak van betalingsverkeer, productietechnologie en logistiek.

Het was praktisch gesproken onmogelijk en voor de vraagstelling ook nict no-
dig om het omgaan met conflictstof in alle mogelijke relaties in beeld te brengen.
Ook de voor het interview doorgaans beschikbare tijd maaktc een keuze noodza-
kelijk. Er is gekozen voor een beperkt aantal relaties: de toeleveranciers en dc
Wanten als de voornaamste van de relaties tussen bedrijven. Daarnaast zijn de rc-

48 Dit is ook een zienswijze die in de economischc sociologie sterk benadrukt wordt. Er wordt daar
gesproken van de 'embeddedness' van het economisch handelen: 'Actors do not behave or decide as
atoms outside a social context. Nor do they adhere slavishly to a script written for them by the
particular intersection of social categories that they happen to occupy. Their attenpts at purposive
action are instead embedded in concrete, ongoing systems of social relations.' Granovener (1985)
ccvjwmir drtwMi dW/ood/rtrurfurr, p. 487.

49 Cf. Elias (1971) VK« u *»rioAjgif, p. 79 e.v.
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latics met de concurrenten in het onderzoek betrokken, met name met het oogop
de suggesties van Galanter en Rogers over de veranderde situatie op dit vlak. De
spelcrs die in het onderzoeksverslag worden opgevoerd zijn meestal aangedukl
met de naam van hun positie ten opzichte van de onderneming die is onder-
vraagd. Deze onderneming zelf in het vervolg aangeduid als 'het bedrijf en daar-
naast verschijnen 'de leverancier', 'de klant' of'de opdrachtgever' en ten slotte 'de
concurrent'. Daarmee is ook de hoofdstructuur van de interviewagenda gegeven
die in paragraaf 6 aan dc orde komt.

5. Over storingen, klachten, geschillen en juridische stappen

In de rechtssociologische literatuur is veel aandacht besteed aan de benoemingen
omschrijving van wat een rcchtsprobleem is. Het gaat om het soort gebeurtenis-
sen of tocstanden waarmce betrokkenen rechtshulp zouden kunnen inschakelen
of naar de rechter zouden kunnen stappen. De gedachte dat het hier om een be-
paald soort problemen zou gaan is alras vertaten. Er is niets wezenlijk 'juridisch'
aan een rechtsprobleem. Wat een probleem een rcchtsprobleem maakt is dat men
crnaar kijkt met cen juridische bril, het onderzoekt in termen van geldend recht.
In die zin is vrijwcl elk probleem een mogelijk rechtsprobleem. Het pragmatische
aspect van de transformatie van een problecm tot een rechtsprobleem is belang-
rijk. Meestal onrwikkelen zieh in de loop der tijd bepaalde conventies over wat
normaliter als een rechtsprobleem beschouwd kan worden, dat wil zeggen een
problecm waarvan hct mogelijk de moeite loont er 'juridische stappen' in te on-
dememen; het kan ook zijn dat er nauwelijks aan te ontkomen is omdat er geen
andere optic dan dezc voorhanden is, afgezicn van berusting.
In de 'dispute-literatuur' is veel moeite gedaan om alle voorstadia van juridische
geschillen te benoemen. Hct hele traject van dc Idem van het geschil tot aan de gc-
rcchtclijkc procedure en alle transformaties die zieh onderweg aan het ge-
schil-in-wording voltrckken heeft men getracht in kaart te brengen. Beroemd is
hct traject dat door Felstiner, Abel en Sarat hebben uitgezet. Zij hebben het
subjectieve karakter van geschillen sterk benadrukt: het zijn gecn dingen, maar
socialc constructies. De onrwikkcling van het probleem is vooral afhankelijk van

50 Dit u dc uitkomst van het proces dat Blankcnburg "rechtscultuur" noemt; het doet ook denken
u n de 'legal rationalisation' van Kagan. Zie ook: Blankenburg en Reifner (1982) &rA(j4*r<rft<>f£. p
294 c.v.
51 Felstiner, Abel en Sarat (1980) 7V fr*«j/fcr»M/j<»i « / i i ^ u n . Zie ook; Pieterman (1998)

«, p. 90 e.v.
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de oordelen van de betrokkenen. Felstiner es . noemen de kiem van een geschil
een "perceived injurious experience" en de eerste transformatie bestaat vervolgcns
uit de benoeming van die ervaring als een probleem ('naming'). Als daarop moge-
lijk volgende transformaties noemen zij: het voor het probleem vcranrwoordclijk
houden van een ander ('blaming') en daarna het aanspreken van die ander en het
vragen of eisen van een rcmedic of compensatie ('claiming'). Wanneer de aan-
gesproken partij daarmee niet akkoord gaat en de ander bi] zijn eisen blijft, ont-
staat er een geschil of een conflict.

Er kan ook nog een iets andere - in zijn algemeenheid overigens niet aantrek-
kelijker - benadering gehanteerd worden. Deze invalshoek is ontleend aan een cri-
minologische studie naar het omgaan met criminaliteit. " Het uitgangspunt van
deze studie was dc voorkeur van mensen voor het volgens bepaalde verwachtings-
patronen verlopen van veel alledaagse gebeurtenissen en activiteiten. Dat or-
dent het leven van alledag en vcrgemakkelijkt het aanzienlijk. De doorbreking
van deze routines kan ervaren worden als een problematische storing van de routi-
ne. Of dat zo is hangt af van wat mensen verwachtcn, van wat hun rcfercntickader
is. Dergelijke storingen kunnen aan mensen als storingsbron worden tocgeschre-
ven of niet. En met die mensen kan een relatie bestaan of niet. Met name de sto-
ringen binnen het leader van een relatie zijn in het verband van dit onderzoek
interessant. Wat in een relatie een problematische storing is hangt af van het type
relatie en van hetgeen daarin 'normaal' gesproken te verwachten is. Met leveran-
ciers en klanten worden ruilrelaties onderhouden waarvoor het element van expli-
ciete planning, gericht op een min of meer welomlijnde activiteiten en resultaten,
kenmerkend is. De meest voor de hand liggende veronderstelling kan zijn dat het
niet-nakomen van afspraken een storing van de planning zal zijn, die aanleiding
kan zijn tot klachten en eventueel conflicten.
Het beginpunt zijn de 'storingen' in de geplande gang van zaken. Wanneer een
relatie in verband met een storing wordt aangesproken zullen we hier spreken van
een 'klacht'. Veelal zal dat in het volgende betekenen dat de begrippen op hctzelf-
de neerkomen. De volgende transformatie wordt overeenkomstig de eerdere om-
schrijving een 'conflict' of'geschil' genoemd. Het aantal stappen in het traject is
beperkt gehouden om de eigen definities niet al te zwaar aan tc zetten: mogelijk
gaat het in de praktijk anders.

Wat als een 'probleem' geldt is afhankelijk van de waardering van betrokkenen
en derhalve (zoals gezegd) moeilijk objectief vast te stellen. Het zocken naar ccn

52 Pieterman, t.a.p., p. 93.
53 Hanak, Stehr en Steinen
54 Ibid, p. 5 e.v.
55 Oe 'rclaties' met concurrcnten verlopen waarschijnlijk heel anders, de vraag is alleen hoe.
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objectieve maatstaf kan zijn ingegeven door meer praktische, onderzoekstechni-
sche ovcrwegingen. Met name in extensief survey-onderzoek wordt dan (meestal
per problecmveld) een objectief waameembaar gegeven gekozen dat als uitgangs-
punt, standaard (£<w<r-/z«<r) kan dienen om het aantal claims, beroepen op rechts-
hulpverleners en procedures tcgen af te zetten. Een dergelijke Strategie is voor cut
type ondcrzoek goed verdedigbaar. Middels kwantitatieve analyse kan dan ge-
tracht worden de invloed van bepaalde variabelen (zoals bijvoorbeeld de invloed
van rechtsregcls, dc infrastructuur van de rechtshulpverlening, procedurelc mo-
gelijkhcden en dergelijke) te traceren. Aan het geheel voordefinieren van
(rcchts)problemen kleeft onder meer het bezwaar, dat respondenten niet noodza-
kelijk in dc tcrmen van dc onderzoeker denken. Meestal zoekt men een hanteer-
baar compromis tussen enerzijds het aandragen van bepaalde situaties of
problcmen door de onderzoeker, waarvan hij mag aannemen dat ze door de res-
pondenten als problematisch zullen worden ervaren en aanleiding kunnen geven
tot ccn bcroep op rechtshulpverlening en juridische stappen en anderzijds het
oordecl van de respondent of zieh in een bepaalde situatie al dan niet een pro-
bleem hecft voorgedaan. Zoals hicrna zal blijken is hier ook min of meer een
zelfdc tactick toegepast om misverstanden met de respondenten te voorkomen en
antwoorden enigszins vcrgclijkbaar te houden.

Het in kaart brengen van alle 'juridische stappen' (vanaf het inschakelen van
juridische bijstand) die in een bepaalde periode zijn gedaan bleek in de interviews
moeilijk hanteerbaar. Daarom is vooral gevraagd naar de beperktcr categorie 'ge-
rechtelijkc stappen' (inclusief arbitrage), dat wil zeggen: gevallen waarin een ge-
rcchtelijke procedure is overwogen of daadwcrkclijk gestart.

6. De interview-agenda

De intervicwagenda is samengesteld uit enkelc segmenten van gespreksitems:

7. owr 'Art £«/nrflf «^f
• enkele kerngegevens over het bedrijf.
• een korte van de historic van het bedrijf.
• kenschets van de struetuur van het bedrijf.
• een beschrijving van de belangrijkste productcn en het productieproces.

56 CBS (1991) fer*ftA«4>;» A ' n M i ^ p. 8
57 Cf. Schürt. Grocnendijk en Sloot (1976) Or it«g «ur Art rrrAr. p. 123 CT.; Klijn (1991)

k p. 254.
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2 <7i 3 of<r ^ Viv«r/wiom' «
• dc duurzaamhcid van dc rclatics.
• dc frequentic en bchandeling van cnkclc categorieen idachtcn.
• gcbruik en aard van mcthodcn van bchandeling en prcvcntic van klachten.

• de bekendheid en hct eventucle contact met concurrenten.
• de frequcntic en bchandeling van Wachten, preventieve wcrkwijzen.

5.
• beschrijving van casus waarin gcrcchtelijke stappen zijn gcdaan of overwogen.
• overwegingen bij hct afzicn van of de keuze van optics voot de afhandeling van

geschillcn.
• verloop, duur en afloop.
De segmenten 2 en 3 zijn cnigszins voorgestructureerd met ecn klein aantal mo-
gelijk veel voorkomende problcmcn in dc sfcer van wat in het juridisch jargon 'te-
kortkoming' wordt genoemd: nict-nakoming, ondeugdclijkc nakoming, tc late
nakoming. Een open vraag zou de rest mocten vangen.

7. Keuze van bedrijfstakken

De selectie van te benaderen bedrijven is niet willekeurig gegaan. In de eerstc
plaats is besloten om ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf tc benade-
ren. In dergelijke bedrijven heeft het management doorgaans cen rcdclijk precies
beeld van wat er in het bedrijf op werkvloemiveau omgaat, in ieder geval meer
dan dat het geval zal zijn bij grote ondernemingen. Zo zou waarschijnlijk met e"e"n
gesprek per bedrijf volstaan kunnen worden. Voorts zou een geheel willekeurige
selectie het moeilijk maken een beeld te construeren van de 'logica van het onder-
nemen', die typerend is voor bedrijven, die min of meer in vcrgelijkbare omstan-
digheden opereren. Er zijn daarom telkens een aantal bedrijven uit een bedrijfstak
bevraagd. Dit zou door ondcrlinge vergelijking een typering mogelijk moeten
maken. De vraag is dan welke bedrijfstakken te kiezen.

Een kernelemcnt in dc onderzoeksopzet was de selectie van branches die dui-
delijk meer of minder conflictrijk zijn in hun commerciele relaties. Geprobeerd is
bedrijfstakken te vinden die in dit opzicht duidelijk contrasteren, in dc verwach-
ting dat door vergelijking van contrasten meer inzicht zou kunnen worden ver-
kregen over de achtergronden van die contrasten en de mogelijke rol van
reflexieve methoden daarbij. Een ander, minder prominent element was - met hct
oog op de these van Galanter en Rogers - de verzorging van enige vartatie wat be-
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trcft hct intcrnationaal, rcspecticvclijk nationaal of regionaal actief zijn van de be-
drijven. Aan de hand van impressies van enkele lokale rechtshulpverleners en
gegevens van de Kamer van Koophandel is een eerste selectie van branches ge-
maakt. Van de aannemerij werd gezegd dat er veel conflicten in voorkwamen.
Ten aanzien van de softwarebedrijven bestond dezelfde verwachting, op grond
van de overwcging dat in nieuwe bedrijfstakken aanvankelijk 'wild-west-
tocstanden' zullen voorkomen. Voor de internationaal opererende bedrijfstakken
was het oog gevallen op de kunststofverwerkende bedrijven en op wegtranspor-
tondernemingen. Over de mate waarin de activiteiten van de bedrijven uit deze
branches als meer of minder conflictrijk gcrypeerd konden worden bestond aan-
vankelijk geen zekerhcid. Wei was het aannemelijk dat de kleinere aannemersbe-
drijven en staalconstructiebedrijven zelden over de grens actief zouden zijn. Om
meer duidelijkheid te vcrkrijgen is besloten alle vijf bedrijfstakken in het onder-
zock tc betrckken.

De vcrwachtingen ten aanzien van de kenmerken van de bedrijven werden in
dc interviews niet allemaal bewaarheid. De softwarebedrijven bleken aanzienlijk
minder conflictrijk dan was aangenomen. Daarvoor zijn een drietal omstandighe-
den in hoofdzaak veranrwoordclijk. In de eerste plaats bleken dc geinterviewdc
bedrijven al een aantal jaren (de meeste bedrijven bestonden tussen de 10 en 20
jaar) de strijd om het bestaan tc hebben overlecfd. Voorts waren de relaties met le-
vcranciers nict erg gevaricerd. Het ging hoofdzakelijk om importeurs of fabrikan-
tcn van hardware en randapparatuur, waarmee men meestal vaste en met
waarborgen omklcde relaties onderhield. Problemen (met name defecten) deden
zieh wel voor, maar die konden altijd in overleg worden opgclost. Ten slotte wa-
ren ook de relaties met de klanten niet erg conflictrijk omdat het overwegend vas-
tc relaties met vaak groterc bedrijven betrof. Bovendien konden zieh voordoende
Problemen vaak direct worden opgelost door de medewerker van het bedrijf die
bij de klant was gedetachecrd. De IT-bedrijven bleken bij hun klanten veelal kind
aan Iniis.

Dc hoofdaannemcrij bleek inderdaad een relatief conflictrijkc bedrijfstak. De
staalconstructeurs bleken in dit opzicht, maar ook in taJ van andere opzichten
zeer Sterke overeenkomsten te vertonen met de aannemers. Uiteindelijk is de keus
gevallen op dc hoofdaanncmcrs als dc conflictrijkc pool. Voor de conflietarme
pool zijn de kunststofverwerkende bedrijven gesclcctecrd. Een middenpositie
wcrd ingenomen door het wegtransport. Om de contrastcn scherp te houden en
hct verslag niet al te caleidoscopisch tc maken, zijn deze twee andere branches niet
in het verslag opgenomen.
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Tabd 1 Gesclecteerde Nederlandse ondernemingen naar branche en bedrijfs-
grootte

Bedrijfsgroottc naar

Aantal werknemers:

Kiein <50

Middd 50 - 250

Groot >250

Omzet:

Klein <10 mln.

Middel 10-40 mln.

Groot >40 mln.

Kunststof

(6)

1

4

1

2

(2)'

2

Branche

Wegvervoer

(6)

3

2

1

(2)*

3

1

Buuw

(6)

2

4

--

(D*

4

1

8. De internationale vergelijlcing

8.1 Vergeleken gebieden

De keuze van de te vergelijken landen (de Belgische en Duitse regio's aan wccrzij-
den van Nederlands Zuid Limburg) is voor een deel op praktische gronden gc-
daan. Die hebben te maken met de positie van mijn uitvalsbasis. Andere gronden
hebben te maken met de factor 'juridische infrastructuur' die hiervoor aan de
orde is gekomen.

Het niveau van het beroep op de civiele rechter van de drie landen wordt door-
gaans afgeschilderd als duidelijk verschillend. Nederland Staat bekend als 'proccs-
mijdend', wat wil zeggen dat er vergelijkenderwijs weinig civiele procedures
worden gevoerd. In Duitsland (dat wil in het vergelijkend onderzoek meestal zeg-
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gen Noordrijn -Westfalen) en Belgie zijn in vergelijking met Nederland de aan-
tallen civielc procedures per 100.000 inwoners beduidend hoger. Dezc
verschillen zijn in verband gebracht met institutionele verschillen, met name in
kenmerken van de rechtshulpvoorziening, de beschikbaarheid van diverse vor-
men van buitengerechtelijke geschilbehandeling en gerechtelijkc raciliteiten. Zo
is in Nederland hct aantal advocaten dat per 100.000 inwoners beschikbaar is be-
duidend kleiner dan in dc twee andere landen. Daar Staat tegenover dat in Neder-
land het verlenen van juridisch advies geen monopolie van de advocatuur is, zoals
in Duitsland het gevai is.

Als cen andere belangrijke verklärende factor is gewezen op de omstandigheid
dat in Nederland meer dan in de andere landen de mogelijkheid bestaat om bui-
ten het gerecht Wachten in behandeling te brengen bij diverse instanties, zoals bij-
voorbccld bij consumenten gcschillcncommissies, huurcommissies, directeuren
voor dc arbeidsvoorziening en de Raad van Arbitrage in het bouwbedrijf. Ten-
slottc zijn er in Nederland weer minder rechters werkzaam per 100.000 inwoners
dan in de andere twee landen. Dit zijn uiteraard hele globale gegevens en het is
de vraag of ze ook gelden voor de bedrijven waar het hier om gaat.

Wat Nederland betreft zijn enkelc gegevens beschikbaar die een beeld kunnen ge-
ven van hct beroep op advocaten in het bcdrijfslevcn. Uit onderzoek valt op tc
maken dat 60% van dc ondervraagde bedrijven zieh 'wel ecns' voor een zakclijk
juridisch advies tot cen advoeaat had gewend. Een vrij groot percentage (40%)
gaf dus te kennen nooit een advoeaat te hebben geraadpleegd. Dit totaalcijfer
wordt echter in hogc mate bcpaald door dc kleine bedrijven. Van dc bedrijven
met meer dan tien werknemers zei meer dan 80% cen advoeaat te hebben geraad-
pleegd, voor dc (zeer) kleine bedrijven was dat percentage 58%.

58 Blankenburg en Verwoerd (1989)/VorraA4«/fpk»«wi en Blankenburg (1991) Z-*y««/
rom/wnv/en (1994) 7Ä* i»/9»urn«-n<nr.
59 Om. Blankcnburg (1991), p. 16e.v.
60 Van der Veen en Dicke (1990) AUMI in <£ «n îwd/KKr. in her onderzoek waren 236
ondernemingen betrokken.
61 Ibid.. p. 10. Grotere bedrijven doen ook met een grotere rrequentie een beroep op een advoeaat
dan kleine bedrijven. Van de bedrijven met meer dan 100 werknemers zegt 8% (binnen een
ttjdsbestek van 5 jaar) 1 of 2 maal een advoeaat te hebben geraadpleegd, terwijl 64% dat meer dan 10
maal had gedaan (niet is aangegeven hoeveel meer). Voor dc middelgrote en kleine bedrijven lagen
de verhoudingen anders: voor dc bedrijven met een aantal werknemers tussen de 10 en 100 lagen de
percentages op 23% (1-2 maal) respcctievelijk 39% (meer dan 10 maal); voor de bedrijven met
minder dan 10 werknemers bedroegen de percentages 34% (1-2 maal) en 36 (meer dan 10 maal). Zo
op het oog zijn dexe aantallen in het MKB wein ig indrukwekkend. zdeer binnen een dergeli)k
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Is dit een kwestie van beschikbaarheid? Uit een ondcrzock naar hct inwinncn
van zakelijk advies door hct midden- en klcinbedrijf (m.k.b.) kwam cen andere
verklaring naar voren. De advocaat blcek daar een weinig gczochte zakelijk advi-
seur te zijn. In het rijtje (binnen een rijdsbestek van 3 jaar) meest geraadpleegde
zakelijkc adviseurs stond de advocaat (in 1992) op de achtste plaats, achter onder
meer de accountant, de verzekeringsadviseur en de boekhouder.' Men bleck in
hct m.k.b. als zakelijk adviscur de accountant te preferercn boven dc advocaat:

wwr A« «wprt" O/>/WJ«! ftf« aw/ftrrfn "rtt "£wrtiri«>/ if

Deze associate bleek ook in daden bevestigd te worden. Meestal wcrd een advo-
caat ingeschakeld in verband met 'een zaak', waarbij de aanvragcr dat ook nog
voornamelijk deed in dc hocdanighcid van 'gcdaagdc'.

lets dcrgelijks komt naar voren uit onderzoek naar de juridische diensrverle-
ning in Bclgic bij kleine en middelgrote ondernemingen (k.m.o.'s). Ook daar
bleek de advocaat slechts l ln van de vele juridische diensrverlcncrs. En ook hier is
de tendens duidelijk:

Art o/

De andere juridische dienstverleners werden in hoofdzaak voor juridisch advies
geraadpleegd.

Uit onderzoek in Duitsiand bleek de advocaat minder grote en diverse concur-
rence te hebben: het waren vooral vakorganisaties, accountants en belastingdcs-
kundigen die - buiten de advocaat - om advies werden gevraagd. Maar ook hier
lag onmiskenbaar het accent minder op advies dan op geschilbehandeling. Ook
hier werd cen verband gelegd met het imago van de advocaat:

tijdsbcstek.
62 ISK-rapporten van de NOvA (1987) en (1992) D* A / I W M « I A« A/A3; de gegeveiu hadden
betrekkingop 252 (1987) resp. 101 (1992) ondernemingen.
63 Ibid. (1992) p. 7.
64 Ibid. (1987) p. 1 en 5.
65 Ibid. (1992) p. 24-25.
66 Van Houtte, Thielman en De Valck (1996) ZV zd^«nu«?v/(/ «f <&/«n<&K/ir <£nunwW^n/n ;̂ de
gegevens hadden betrekking op ruim 1100 bedrijven.
67 Ibid., p. 27
68 Wettmann en Jungjohann (1989) /ndnjprur^ndAm« dnu/«i!tÜK'/vr ZWf/»ff;r», p. 61; in dit
onderzoek werden 186 ondernemers betrokken.
69 Ibid., p. 242-242.
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Blijkens dczc onderzocken is de huivcr onder ondernemers om voor juridisch ad-
vics ccn advocaat in tc schakelen een internationaal verschijnsel. Anderen hebben
daarbij dc voorkeur, in ieder geval in Nederland en Belgie. De Duitse advocaat
lijkt tegenover zijn concurrentcn iets sterker tc staan. Als er evenwel een geschil is
ontstaan geldt de advocaat in de drie landen als de meest aangewezen deskundige
voor bijstand. Als het zover komt is de advocatendichtheid in Belgie en Duitsland
groter dan in Nederland maar daarmee is niet gezegd dat Nederlandse bedrijven
mocite hebben met het doen van een bcroep op hun diensten.

Nict in discussie is hier de Stelling dat de infrastructuur van instanties die beschik-
baar is voor gcschilbehandeling invloed zal hebben op de keuzes die gemaakt wor-
den voor het docn van gerechtelijke of andere stappen inzakc gerezen geschillen.
Voor het onderhavige ondcrzoek is ten minste c'e'n punt van verschil tussen dc
d'ne landen van bctekenis.

Dit verschil is dat cr in Nederland voor geschillen over bouwwerken ccn veel
gebruiktc arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor het Bouwbedrijf bc-
staat, een voorzicning die in Belgie en Duitsland tot dusverre geen rol van beteke-
nis heeft gespceld. In de Nederlandse bouwnijverheid is ccn arbitragebeding
gcbruikclijk waarbij partijen overeenkomen dat in het geval zieh een geschil
voordoet, zc "afstand docn van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter
in tc rocpen". Het geschil wordt in arbitrage vooral beoordeeld door deskundi-
gc arbiters, i.e. bouwkundigen. Zakcn waarin het betwiste belang de fl. 65.000
(en sinds 1998 dc fl. 100.000) nict overschrijden worden door e'e'n arbiter behan-
deld; boven dat bedrag bestaat de arbitragecommissie uit 3 arbiters. De arbitra-
gekosten bedragen in ruim de helft van de zaken niet mecr dan fl. 6000 en
bctrckkelijk zcldcn (ongevcer 20% van dc zakcn) meer dan fl. 10.000. Het arbi-
trale vonnis kan middels een verlof van de bevoegdc rechtsbankpresident (art.
1062 Rv.) eventueel een executoriale titel oplcvcrcn.

70 Ibid., p. 43.
71 Cf. par. 49 van de Uniforme Administraticve Voorwaarden. in: SDU(1990) fiwmJW
ttMrsrAn/im. p. 230.
72 Het Wctboek \»an Burjterlijke Rechtsvordering bevat (in boek vier) algemene regeis betreffende
atbitragc. (ant. 1020-10^6 Rv.). Deze regels betreHen onder mecr de benoeming van de arbiters, het
voeren van het arbitraal geding en het arbitraal vonnis.
73 Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (2000)/unvniif. /999, p. 3.
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De Raad heeft de afgelopen jaren tegen de duizend geschillert per jaar ter be-
handeling onrvangen. Vermeldenswaard is dat in de periode 1995-1999 per
jaar ongeveer een derde van de afgcwikkeldc zaken blijken (voor de arbitrate uit-
spraak) tc zijn ingetrokken en ongeveer een kwart van de uitspraken betreft een
schikking; ongeveer de helft van de afgewikkelde zaken is derhalve ingetrokken of
bij vonnis geschikt.

Een ander verschil is het feit dat er in Nederland geen afzonderlijke rechtcrlij-
ke instantic is voor handelsgeschillen, zoals in Belgie en Duitsland. In deze 'recht-
banken van koophandel' en 'Handelsgerichte' hebben naast bcrocpsrechtcrs ook
lekenrcchters zitting die als koopman te bock staan en uit dien hoofde als in-
houdsdeskundig gelden. In beginsel behandelen deze gerechten geschillen tus-
sen 'kooplieden' waarbij moet worden aangetekend dat ook vennootschappen als
zodanig plegen te worden bcschouwd.

Volgens Blankenburg zijn de rechtsprekende instanties in Duitsland: "too effi-
cient and inexpensive to create incentives for plaintives to avoid them." Op het
punt van ue rfnancieifc kosten van procedures is riet moeiiijk een algcmeen bcelä'
te schetsen omdat ze uit verschillende componenten zijn opgebouwd en sterk va-
rieren met de kenmerken van het geschil in kwestie. Wei valt er iets te zeggen over
de 'efficientie' - voor zover daarmee de doorloopsnelheid bcdoeld wordt - van de
procedures die hier van belang zijn. Als we ons concentreren op het niveau van dc
rechtbanken (in eerste aanleg) dan blijken de Z ẑttd̂ rr;r/»/r in Noor-
drijn-Westfalen inderdaad zaken relatief het snelst af te wikkelen. In 1995 was dc
gemiddelde doorloopsnelheid van civiele zaken 6,7 maanden. Afzonderlijke cij-
fers voor de //rf«<&/f£<rn'r/>/̂  werden niet vermeld. Voor de Nederlandse Arrondis-
sementsrechtbanken is voor 1995 een gemiddelde doorloopsnelheid van
contradictoire zaken berekend van 17 maanden ofwel 1,4 jaar. De doorloop-
snelheid van zaken die zijn aangebracht bij de Belgische

74 De absolute aantallen zijn 866 (1995), 848 (1996), 914 (1997). 951 (1998), 956 (1999); ibid.,
p. 2.
75 Ibid. p. 3.
76 De bevoegdheid en samenstelling van de Duitse 'Kammern für Handelssachen' is geregeld in
par. 95 e.v. Gerichtsverfassungsgesetz; op de Belgische 'Rechtbanken van Koophandel' zijn de ant.
84-85 en 573-576 Gerechtelijk Wetboek van toepassing; zie voorts Pottschmidt en Rohr (1990)
/Vri/arr«-Aryfcr *&n A/(»/W»en Van den Bergh en Dirix (1992) //an4lr/(- «» «•«mvw/Ä-A rvr/u.
77 Blankenburg (1994) 77* »n/rvurrartarr, p. 806.

78 Deze gegevens zijn te vinden op de site van het Ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen:

www.jm.nrw.de
79 Zie Klijn (1999) Oi^-Jn)^£KwAttA>/fe^iAv>i»i£. p. 105.
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wordt aangcgeven in jarcn: voor 1995 wordt 2,84 jaren opgcgcven. Voor de

voor hetzelfde jaar een doorloopsnelheid op-
gcgcven van 3,18 jaar. Er moct bij dergelijke cijfcrs wcl bedacht worden dat de
doorloopsnelheid per gerecht aanzienlijk kan verschillen.

Gezien het feit dat er in Duitsland en Belgie vrij veel in hoger beroep wordt ge-
gaan, is ook de doorloopsnelheid van de beroepsins tan ties van belang. Voor dir
O£rr/am&jgieriV/rf? van Noordrijn-Westfalen wordt voor 1995 een gemiddelde
doorloopsnelheid opgegeven van 8,7 maanden. Voor de Belgische //ÖIWJ f<*w Zfc-
ro<"/) is voor 1995 een (theoretische) doorloopsnelheid berekend van 5,16 jaar.

Op papier lijkt het er op dat de drempcls voor het doen van gerechtelijke stap-
pen in Noordrijn-Westfalen lager zijn dan in Belgie. Nederland neemt wat dit bc-
trefe een tussenpositie in, met dien verstände dat in bouwgeschillen
buitengerechtelijke arbitrage een (gebruikelijke) optie is.

8.2 Branches

Voor de internationale vergelijking was het de bedoeling die te beperken tot de
branches die in Nederland het meest bleken te contrasteren, zowel wat betreft de
frequentie waarmee zieh klachten en geschillen voordoen als wat betreft internati-
onale orientatie. Het lag na de analyse van het Nederlandse materiaal voor de
hand de keuze tc laten vallen op de kunststofverwerkende industrie en de aanne-
mers in de bouwnijvcrheid. Tabcl 2 geeft een beeld van de bedrijfsgrootte van de
ondernemingen per branchc en per land.

9. Materiaalverzameling en -verwerking

De adressen van bedrijven zijn verkregen via de Kamers van Koophandel in de
vcrschillende regio's of via hun private opvolgers. Het verkrijgen van toestem-
ming voor een interview was een heel karwei. De ondernemers hadden uiteraard
dringender zaken te doen. De moeite die het kostte om toestemming te verkrijgen
leek per branche en per land te varieren. In Nederland waren de aannemers het
minst toeschietelijk, gcvolgd door de wegtransporteurs. In Duitsland waren de
aannemers ronduit weigerachtig, maar in Belgie gingen zij betrekkelijk gemakke-
lijk op een zelfinvitatie in. In Belgie waren de ondernemers uit de kunststofver-

80 Dermiylder ca. (1999) Or jrm-A*r/»/*r «rtarnfeuU IN /tafe*. p 28. Het betreft hier wd een
theoretische hehandelingsduur: het gaat om het aantal niet-argehanddde zaken aan het eind van het
JMr gedeeld duur hc( aantal gedurende het jaar argedane zaken.
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werkende industrie moeilijk bereikbaar, door reislustigheid en de effecticve
barrieres die hun secretariele hulp wisten op te werpen. In Duitsland was ook dcze
bedrijfstak moeilijk tc benaderen voor cen interview. De gesprekken in Neder-
Und en Belgie verliepen doorgaans in ecn goede sfeer, al waren sommige respon-
denten merkbaar op hun hoede. In Duitsland maakten dc zegslieden van de
onderneming her meest de indruk op hun hoede en terughoudend te zijn.

Tabel 2 Geselectecrde Belgische en Duitse ondernemingen naar branchc en be-
dnjfsgrootte

Branche

Bedrijfsgrootte naar

Aantal werknemers:

Klein <50

Middel 50-250

Groot >250

Omzet:

Klein <10mln.

Middel 10-40 mln.

Groot >40 mln.

Belgie

Kunststof : Bouw
(5) (5)

2

2

1

i

i

4

3

2

Duitsland

Kunststof
(5)

1

4

1

2

2

Bouw
(5)

1
3
1

1

2

2

De interviews in Nederland zijn gevoerd in de loop van 1995 en 1996. De
Duitse en Belgische interviews zijn afgenomen in de loop van 1997 en 1998. Ui-
teindelijk is in Nederlands Limburg bij zes ondernemingen per branchc een inter-
view afgenomen. Het grootste bedrijf, een kunststofverwerkend bedrijf, was
recentelijk zeer snel gegroeid van de driehonderd personeelsledcn die in de gege-
vens van de Kamer van Koophandel stonden genoteerd naar vijfhonderd. Niette-
min is het daarmee nog een relatief klein bedrijf wanneer we het vergelijken met
het personeelsbestand van een echt groot bedrijf. Zo telde bijvoorbeeld DSM
(weliswaar geen kunststofverwerker maar — onder meer - een kunststorproducent)
in 1996 een aantal van ruim 18000 werknemers in het jaarverslag. Ook onder de
oouwondernemingen zijn er veel grotere bedrijven. Ballast Nedam gaf in het jaar-
verslag van 1996 een personeelsbestand op van ruim 8000. En de eveneens beurs-
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genoteerdc wegtransporteur Frans Maas gaf in hetzclfdc jaar ccn aantal van bijna
4000 wcrknemcrs op.

De interviews zijn met een taperecorder opgenomen en uitgewerkt. Op basis
van deze vcrslagen is het onderzoeksverslag gemaakt. Daarbij is in grote trekken
de structuur van de interviewagenda gevolgd.
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De logica van het ondernemen

Wanneer ik mijn respondenten voor een interview trachtte te winnen en uitlegde
waar het om ging, kreeg ik regelmatig, op de cue 'juridisch', als reactic de medcdc-
ling dat ik aan het verkeerde adres was, want: "zoiets komt bij ons zelden voor!"
Uit de interviews bleek daar waarheid in tc schuilen, maar nict voor alle bedrijrs-
takken in dezclfdc mate. Sommigc bedrijfstakken bleken vrij duidclijkc contras-
ten te vertonen in de mate waarmee zieh Wachten en geschillen in de relatics met
leveranciers en klanten voordeden. Dat is ook het criterium waarmee de volgende
paragrafen zijn gerangschikt. De kunststofVerwerking is, waar het de bedoelde re-
laties betreft relatief vrij van fricties. In de bouwnijverheid treden ze daarentcgen
regelmatig op. Het wegtransport neemt in dit opzicht een tussenpositie in.

1. KunststofVerwerking: dominante partners

De kunststofverwerking opereert in de slagschaduw van de grote industrie. De
kunststofverwerkende industrie is voor een belangrijk deel een internationaal
georienteerde bedrijfstak, zowel wat de inkoop van grondstoffen als de verkoop
van producten betreft. De branche is internationaal actief en enkele bedrijven
vormen duidelijk een onderdeel van de wereldomspannende industriele netwer-
ken (waarbij de wereld dan vooral bestaat uit: de Verenigde Staten, Europa en
Azie). De internationale relaties komen tot uitdrukking in de spreiding van vesti-
gingen en de relaties met moederbedrijven. Verschillende bedrijven in dezc bran-
che bleken productiebedrijven te zijn. Dat wil zeggen dat er dag en nacht
geproduceerd en dus gewerkt wordt. De onderneming koopt grondstoffen, bc-
werkt ze in de eigen fabriek en verkoopt de aldus vervaardigde halffabrikaten, on-
derdelen en in sommige gevaJlen eindproducten. Twee bedrijven bewerkten
kunststof ook 'in opdracht': de klant leven dan zelf dc te verwerken grondstof aan
en neemt ze na bewerking weer af.
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Van de benaderde bedrijvcn zijn er vier middelgroot (rond de 100 medewer-
kers). Ee"n bedrijf bleek in kone tijd sterk gegroeid tot een grote onderneming
(500 medewerkers). Vijf bedrijven vertoonden, ondanks alle verschillen, toch een
duidelijke verwantschap in de manier van werken en zaken doen. Ee'n bedrijf
(Summer) week van dit patroon af. Daarvan zal apart verslag worden gedaan.
Hct volgendc versiag is vooral gebasecrd op de gcgevens die van de overige vijf bc-
drijvcn zijn vcrkregcn.

1.1 Leveranciers

Dc belangrijkste leveranciers in deze branche zijn leveranciers van grondstofFen.
Het zijn vcelal grote chemische concerns, waarbij grote hoeveclheden chemische
(bulk-)producten worden afgenomen. In dc relaties met deze leveranciers (cvenals
trouwens in die met klanten) doen zieh vrijwel nooit problemen voor die uitmon-
den in hct ondernemen van gerechtelijkc stappen. In dc afgelopen drie jaar is dat
bij deze bedrijven niet voorgekomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat altijd al-
les geheel volgens verwachting gaat. Er doen zieh in de relatie met leveranciers
met ccn 7.ckere rcgelmaat 'problcmen' voor, voornamelijk met bctrekking tot de
kwaliteit van hct gclcverde product. Op het vlak van dc levertijden is dc logistiek
blijkbaar dermate gevorderd dat zieh daarbij vrijwel nooit problemen voordocn.
Rubber heeft bijvoorbccld een 'levcringsbeoordelingssystecm' dat aantoont dat
dc leveranciers vrijwel 100% betrouwbaar zijn wat betreft de nakoming van de le-
vertijd.

Ccbrckcn in de leverantics van grondstoffen komen doorgaans aan het licht
bij dc 'ingangscontrolc' middels analyse van een monster in hct eigen laboratori-
um of anders middels handmatige controle, op het moment dat het bestelde pro-
duct bij de fabriek wordt afgcleverd. Soms komt het gebrck pas aan het licht
wanneer de klant (dc uiteindelijke afnemer van het door de fabriek vcrwerkte pro-
duct) crover reclameert. Het probleem is dan mcestal dat een helc leverantie (of
een significant gcdeeltc crvan) niet aan dc afgesproken specificaties blijkt te vol-
doen.

Aan dcrgelijkc 'problemen' blijkt men evcnwcl niet zo zwaar te tillen. Er
wordt in ieder geval enigszins luchthartig over gesproken. Dat komt dcels omdat
dergelijke problemen rclatief zeldcn voorkomen en deels omdat zc volgens een be-
paaldc min of meer vaste routine met dc lcvcrancicr worden opgelost. In die zin
zijn dergelijke storingen geen problematische storingen, dat wil zeggen zaken
\v:i:iraan veel tijd en inspanning hoeft te worden besteed. Deze houding maskeert

I Een kort profiel van de bedrijven is te vinden aan het eindt van dit hoofdstuk.
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evenwel dat dezc stand van zaken veclal hct rcsulcaat is van aanzienlijke inspan-
ningen die vcrschillcndc betrokkenen (de leverancier, de afnemer en soms ook de
klant van de afnemer) zieh getroosten om de kans op problemen zoveei mogelijk
te reduceren of anders gezegd: om zoveei mogelijk te garanderen dat de gewenste
kwaliteit wordt geleverd.

Wat doet men dan om de kans op kwaliteitsproblemen tc verldcinen?

De leverantie van grondstoffen wordt juridisch vormgegeven door middel van
een combinatie van 'raamcontracten' en orders. In dezc raamcontracten worden
prineipe-afspraken gemaakt over op afroep te leveren grondstoffen. Dezc contrac-
ten bevatten naar men zegt hoofdzakelijk (1) zo gedetailleerd mogelijke techni-
sche speeificaties van de te leveren grondstof, (2) prijsafspraken die gekoppeld
zijn aan de afgenomen hocveelheid en (3) leverings- cn bctalingsvoorwaardcn.
Men legt zieh bij deze raamafspraken niet vast op een bepaalde af name van grond-
stoffen. Dat gebeurt middels de orders van het bedrijf aan de leverancier onder
verwijzing naar het raamcontract. De raamcontracten leiden dus pas tot feitelijke
leveranties als er door het bedrijf orders worden verstuurd naar de leverancier en
pas dan wordt er (per order) gefactureerd. De te leveren grondstof wordt in het
raamcontract zover mogelijk technisch gespeeifieeerd. Bij veel chemische produc-
ten kan dat zeer precies. Bij andere produeten echter, zoals bijvoorbeeld rubber,
moet soms worden volstaan met het aangeven van kwaliteitsmarges. Rubber
wordt in grote hoeveelheden ('batches') tegelijk aangcmaakt en heeft nooit hele-
maal precies dezelfde kwaliteit. Wanneer deze afwijkingen binnen bepaalde mar-
ges blijven is er geen probleem. In het eigen produetieproecs worden die marges
dan verkleind tot de eisen die de klanten stellen. De zegsman van Folie geeft aan
dat contractuele speeificaties in de loop der tijd steeds preciezer worden:
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Contractuele afspraken vormen een belangrijke, maar niet de enige factor die van
belang is voor de reduetie van de kans op kwaliteitsproblemen. Een andere factor
van belang is het feit dat (zoals de man van Folie ook al aangeeft) vaak een beperkt
aantal vaste leveranciers van grondstoffen is geselecteerd.
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5,) Hur? /ff«vrac/m
De keuze van vastc, naar eigen ervaring betrouwbaar gebleken, relaties kan in be-
ginsel het effect hebben dar de kam op problemen wordt geredueeerd. Maar dat
wil nict zeggen dat de selectie van vaste relaties met bepaalde leveranciers door een
bedrijf allcen wordt gedaan vanuit dit oogmerk. De keuze van vaste leveranciers is
zelfs nict altijd een keuze van het bedrijf zelf. Er zijn meer factoren die de selectie
van vaste leveranciers bevorderen. Er zijn soms bedrijfseconomische motieven in
het spei:

"... JAT /fr«nn^n mW z<x?rti fan
Arm fandaag £//' /ir/wn/wA ta/ry/A"/ rn

u/* uwr foor <> *

Z///I mW

Bovendicn kan prijs gerelateerd zijn aan kwaliteit waardoor het op zoek gaan naar
koopjes, als een bepaalde kwaliteit wordt vereist, weinig zin heeft. De keuze van
ecn vaste leverancier is dan vooral een kwestie van efficiency.

Het opteren voor vaste leveranciers kan voorts een eis van de klant zijn. Klan-
ten laten soms in het raamcontract vastleggen van welke grondstoffenproducent
cen bepaalde grondstof of onderdeel in het product moet worden verwerkt. De
reden daarvoor is dat zc absoluut zeker willen zijn van de kwaliteit van de onderd-
elen van hun product. Enkele grote klanten van Rubber stellen stringente eisen op
dit vlak:
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Uitcindelijk is de keuze van ecn vaste levcrancicr ook hier ingegeven door angst
voor kwaliteitsproblemen, maar in dit geval ligt de bezorgdheid van de Idant van
het bedrijf ten grondslag aan die keuze en nict in de eerste plaats die van het be-
drijf zelf. Dergelijke arrangementen kunnen blijkbaar uitvloeisel zijn van pijnlijke
ervaringen in het verleden.

> £ /'n

a/n /<*n r<»« <<If /n/<r<ancrm ra« /i/r/
//' /f/>^w/>fo»f«7i Z/ 700 ron f«

yV 20 wn <w« Äx^^r /ff^r^n rn 20 /OH <MW <//> /^rr^n «i
70 /OH <Ufl <//V fH 5 /on <wn </;V.

Een enigszins verwante gang van zaken is aangetrofFen bij Korrel. Dczc firma
maakt kunststofFen halffabrikaten, die vooral gebruikt worden bij de vervaardi-
ging van kunststofonderdelen in de auto-industrie. Ruim de helft van de omzet
van het bedrijf is wat genoemd wordt 'derden'-omzet, dat wil zeggen dat de klant
zclf de grondstof aanlevert en het product na bewerking door Korrel weer af-
neemt. De klant is in dat geval zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde kwali-
teit. Voor dit deel heeft het bedrijf dus eigenlijk geen grondstofleveranciers. Het is
dan meer een dienstverlenend bedrijf. De firma Pellet is net als Korrel een bewer-
ker van kunststoffen tot halffabrikaten en werkt zelfs helemaal in opdracht ('loon-
bemaling').
Resultaat van dergelijke arrangementen is dat de leans op Wachten over de kwali-
teit van het product sterk wordt geredueeerd: alles is erop afgestemd om te garan-
deren dat de klant precies de kwaliteit krijgt die hij verlangt. Sommige klanten
blijken geneigd daarbij weinig aan het toeval (zoals de beslissingen van hun toclc-
veranciers) over te laten.

Tenslotte wordt de keuze van bepaalde vaste leveranciers bij sommige bedrij-
ven gedaan door (een onderdeel van) het moederbedrijf. Zo stelt bijvoorbeeld het
Europees hoofdkantoor van de foliepoot van het petrochemische concern waar-
toe Folie behoort de raamcontracten op met een vijftal door haar geselecteerde
grondstoffenleveranciers, op basis waarvan Folie vervolgens naar behoefte bij deze
ieveranciers orders kan plaatsen. Een reden voor deze bemoeienis is dat Folie
slechts öön van de produetiefaciliteiten is in Europa waarvan de produeten iden-
tiek moeten zijn. De distributie van de produeten Staat namelijk onder regie van
een centraal distributiecentrum en het is mogelijk dat een klant een levering krijgt



1

86

die is samengesteld uit producten van verschillende fabrieken. De klant mag dat
niet merken want die heeft een nauwkeurig gespecificeerd product besteld bij het
moederbedrijf. Daarnaast zijn er natuurlijk schaalvoordelen verbonden aan ge-
meenschappelijke raamcontracten ("iw/ Z//H <&£7-00*tt̂ />0/y/>ro/>*rw-/to/>«- /» £&n>-
^a, </KJ A« />«r/r z/'w dlar rm/rW /* <&«O. Bovendien geeft deze opzet enige
fiexibiliteit bij het opvangen van productiestoringen in een van de fäbrieken. Ook
bij Korrcl loopt een deel van de inkoop van grondstofFen bij een vijftal grote on-
dernemingen over de band van zijn Aziatische moeders. Dezc concerns regisseren
de inkoop en levering van een dcel van de grondstoffen die Korrel bewerkt. Dat
doen zc in het leader van hun vaste relaties met grote autofabrieken. De bewerkte
kunststof heeft dan ook meestal een van de vestigingen van deze concerns als afne-
mer. De onderneming is overigens niet uitsluitend een productiefaciliteit want
men werkt ook voor eigen rekening voor zelf aangeworven opdrachtgevers.

In een cnkel geval is de toelevcrancier een onderdeel van het eigen bedrijf. Zo
koopt Rubber metalen onderdelen voornamelijk in bij een Zwitserse zusteron-
derneming.

In de chemische industrie lijkt 'Icwaliteitszorg' een vanzelfsprekendheid gewor-
den. De werkwijze, die zo wordt genoemd, beoogt een productie van constante
door dc klant gewenstc kwaliteit te waarborgen en wordt gezien als een garantie
voor ccn goede interne organisatic van het bedrijf. De meeste kunststofverwer-
kende bedrijven bleken zelf ook een kwaliteitssysteem te hebben ge'installeerd en
ten bewijze daarvan een iSO-certificaat' te hebben verworven van een organisatie
die dergelijke Systemen toetst (en na de verkrijging van het certificaat regelmatig
controleert). In paragraaf 4.1 zal verder uit de doeken worden gedaan wat dit alle-
maal om het lijf heeft. Het gaat kort gezegd om stelselmatig 'monitoren' van alle
onderdelen van het productieproces, met dc bedoeling van voorgekomen fouten
te leren, zodat ze in het vervolg kunnen worden voorkomen. Een typisch 'rcflexie-
ve' werkwijze volgens dc omschrijving van Giddens.

Bij het mcrendeel van de bedrijven maakt men geen gewag van het belang van
het kwaliteitssysteem voor het reduccrcn van de kans op problemen in dc relatie
met dc levcranciers. Alicen bij Compound voert men het fcit, dat alleen zaken
worden gedaan met 'ISO-gecertificeerde' bedrijven, uitdrukkelijk aan als verkla-
ring voor het zelden voorkomen van problemcn in dc relatie met toeleveranciers.
Ec'n van dc onderdelen van het meestal gcbruikte kwaliteitssysteem (ISO-9000
genaamd) bestaat uit het installeren en bijhouden van procedures voor "het evalu-
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eren en selecteren [van toeleveranciers] op basis van hun vermögen om te voldoen
aan de eisen van het toeleveringscontractV De geccrtificeerdc bedrijven zullen
derhalve wel in enigerlei vorm de bctrouwbaarhcid van hun toeleverancicrs evalu-
eren. Maar bij dc selectie van dc toeleveranciers lijkt het hebben van ccn
ISO-certificaat voor het merendeel van de bedrijven van ondergcschikt belang
(voor zover men er al iets over tezeggenhecft), bijvoorbeeld omdat het (naarsom-
mige zegslieden zeggen) slechts in beperkte mate sclcctcert (de meeste toeleveran-
ciers zijn ISO-gecertificecrd) en omdat men vooral ook op eigen ervaringen
afgaat. De ISO-procedures zijn van veel groter belang voor de preventie van pro-
blemen in de relatie met klantcn, zoals nog zal blijken.

Al dezc voorzorgsmaatregclen kunnen niet voorkomen dat er zo nu en dan toch
iets fout gaat. Dat wordt gezien als een onvermijdelijk en ook wel bcgrijpclijk gc-
geven. In ieder geval wordt er rekening mee gehouden dat cr iets mis kan zijn met
een levcrantie.

Toegeleverde goederen worden (overigens ook in overcenstemming met dc
geldende ISO-normen voor kwaliteitsmanagement) veelal aan een 'ingangscon-
trole' onderworpen, waarbij een monster in het laboratorium wordt gcanalysecrd
of een steekproef uit een levering anderszins wordt gecontroleerd op het voldocn
aan de gestelde specificatie. Als er fouten worden geconstateerd handelt men die
volgens een bepaalde routine af. Meestal stuurt men de lading retour afzender en
ontvangt een nieuwe. Bij bulkladingen kunststof kan dat moeilijk anders.

zy w dlan
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EN ISO 9001 (1994) bepaling 4.6.2.
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Bij Rubber komen problcmen met levering van rubber en kunststof vrijwel nooit
voor. De gclcverde kunststof en rubber levert nooit problemen op, omdat altijd
binnen de kwaliteitsmarges wordt geleverd en de grondstof (zoals hierboven al is
aangegeven) middels rcceptuur van het eigen laboratorium wordt aangepast.

if f

ff« / £
« za/fr /ta/>0f, «0« d!a/ u AfZf»j<w/£ff« /wA/ff?« Aoor,
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Ook bij de andere bcdrijvcn worden gebrekkige leveranties teruggestuurd en ver-
vangen. En wannccr het slechts om ccn dcel van de levering gaat wordt het ge-
brekkige deel door de leverancicr gecompensecrd door cen creditnota
(Compound). Deze procedure wordt ook gevolgd door Rubber wanneer het gaat
om metalen onderdelen:
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Korrel werkt zoals gezegd veel met kwaliteitsgaranties van opdrachtgevers. Kwa-
liteitsproblemen met leveranties waarvoor geen garantie is gcgeven komen aan het
licht bij cen ingangscontrole. Gebleken fouten worden afgehandeld zoals hicr-
voor beschrcven. Bij de grondstoffen die met een kwaliteitsgarantie worden aang-
clcverd gaat het anders. Dan vindt de controle pas plaats, na de bewerking van de
grondstof, op het 'gereed product'. Dit houdt verband met het feit dat de toeleve-
rancier zieh gaunt heeft gesteld voor de kwaliteit van de grondstof:
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Dan kan her zijn dat tijdens her producticproces uit cen test of naar aanleiding
van ecn klacht van dc uiteindelijke afncmcr blijkt dat hct gcrced product niet aan
de specificaties voldoet. Dan wordt nagegaan of dc fout tijdens het producticpro-
ces is gemaakt of dat de oorzaak bij de grondstof ligt. In het laatste geval zal dc toe-
leverancier de grondstof moeten aanvullcn of vervangen en moetcn opdraaicn
voor de eventuele schade die de klanten of derden hebben geledcn. Ook bij Pellet
gaat men op die basis te werk.

Als blijkt dat de door de klant ter veredeling aangeleverde kunststoffen niet de
kwaliteit hebben die werd verondersteld en daardoor het halffabrikaat nict aan de
gesteldc specificaties voldoet, dan is dit het probleem van de klant. Hij hecft im-
mers de betreffende grondstof aangelcvcrd. In een dcrgelijk geval brengt Korrcl
wcl dc r0m/>ott«^/>i£^r bij de klant in rekening als dekking van de manuren,
machine-uren en verkoopmarge. Claims in verband met kwaliteitsproblemen
worden naar dc ervaring van Korrel over het algemeen zonder mankcrcn gehono-
reerd.

Uit de gesprekken blijkt, dat gerezen problemen met een levering meestal min
of meer routinematig door de medewerkers van de afdeling inkoop direct met
hun contactpersonen bij de leverancier in een goede verstandhouding worden
'geregeld'. Het zijn problemen die met een zekere regelmaat voorkomen, maar
het gaat daarbij op het totaal van de leveringen om een betrekkelijk klein percen-
tage. Waarschijnlijk kan deze werkwijze ook slechts bestaan bij dc gratie van dit
kleine percentage.

Daarnaast wordt als verklaring van deze soepele gang van zaken door verschil-
lende respondenten aangevoerd dat men te maken heeft met grote onderneming-
en, waarmee vaak reeds een langdurige relatie bestaat. Dat noemt bijvoorbeeld de
zegsman van Korrel als verklaring van het feit dat er vrijwcl nooit problemen over
claims naar aanleiding van kwaliteitsproblemen met grondstoffen ontsraan:
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Bij Folie wordt cen vcrgclijkbarc vcrklaring gcgeven. Over de verhouding met de
leveranciers wordt opgemerkt:
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We zullen nog zien dat over de verhouding met de klanten ongeveer hetzelfdc
wordt gezegd. De grote bedrijven doen niet moeilijk bij hct afwikkelen van pro-
blcmcn. Dat zict men ecrdcr gcbcuren met de (enkele) kleinere bedrijven waar-
mce men zaken doet. Maar ook met kleinere leveranciers worden problemen
blijkbaar uiteindelijk in der minne opgelost, want geen van de respondenten kan
zieh in dc relatie met leveranciers een kwestie herinneren die in de afgelopen drie
jaar tot juridische stappen heert geleid.

1.2 Klanten

Dc relatie met dc klanten in deze branchc levcrt een icts minder maar toch nog
vrtj rimpelloos becld, als we afgaan op hetgeen de respondenten daarover zeggen.
Wei is het scala van problemen iets groter. Naast kwalitcitsproblemcn worden er
in een enkel gcval cen betalingsprobleem en problemen rond de levering gesigna-
leerd.

Aan de verkoopzijde liggen door de bank genomen de vcrhoudingen niet veel
anders dan aan de inkoopzijde. Men doet veel zaken met grotc (vaak multinatio-
nale) ondernemingen. Leveranties aan klanten vinden plaats binnen een juridisch
kader van jaarlijks opgestcldc raamcontracten' of 'overall contracted en naar



P I » A« om^-m^mm 91

aanleiding van orders. De raamcon tract en bevatten ook hier in de eerste plaars zo
precies mogelijk specificaties van de op afiroep te leveren producten. prijsafspra-
ken gekoppeld aan geleverde hoeveelhcid en voorts leverings- en betalingsafspra-
ken. Bij Folie worden de raamcontracten geheel, en bij Korrel voor ecn belangrijk
deel, afgesloten door het Europese hoofdkantoor, respectievelijk het mocderbe-
drijf. Daar worden ook de orders vcrdeeld over de verschillcnde/>/d»&. Korrcl ver-
koopt zijn 'eigen omzet' in feite aan het moederbedrijf, dat het uiteindelijk aan dc
klanten verkoopt. Rubber en Compound opereren wat de verkoop van producten
betreft geheel zelfstandig.

De relatie met in ieder geval een belangrijk deel van de klanten hecft een duur-
zaam karakter. Men doet al jaren zaken met elkaar en in een enkel geval zijn de
producten van het bedrijf zelfs in samenwerking met de (technische afdeling van
de) klant ontwikkeld. Orders, leveranties en betalingen zijn in deze branche van
productiebedrijven constante strömen, die het nodigc administratieve verkeer
tussen het bedrijf en de klant met zieh mee brengen. Deze innige relatie komt bij
Rubber tot uitdrukking in een administratieve samenwerking die de kant opgaat
van administratieve integratie. De administratieve handelingen verlopcn volgcns
bepaalde routines. Aangezien de klanten (en zeker de grote ondernemingen daar-
onder) verwachten als koningen behandeld te worden, krijgen deze routines vaak
de vorm die de klant wenst. Als deze routines geinstalleerd zijn gaat er doorgaans
weinig mis. Dat geldt in ieder geval voor defecten en betaling.

m
De banden tussen bedrijf en klant zijn niet bij alle bedrijven even nauw aan-
gehaald als bij Rubber. Dit bedrijf verkoopt een belangrijk deel van de omzet (on-
derdelen voor kantoormachines als faxen, printers en kopieerapparaten) aan een
beperkt aantal multinationale elektronicafabrikanten. Met deze klanten bestaan
duurzame en zeer nauwe relaties. De relatie met dergelijke klanten heeft veel weg
van wat wel 'verticale quasi-integratie' wordt genoemd: er is hierarchie zonder ci-
gendom. Soms worden producten in samenwerking tussen (de technische afdc-
lingen van) klant en bedrijf ontwikkeld, die dan gedurende enkele jaren (zolang
als een bepaald model van het eindproduct in de verkoop is) wordt geleverd. In
contractueel opzicht lijkt de klant de broek aan te hebben. In de raamcontracten
worden de producten uitputtend gespecificcerd, waarbij (zoals we gezien hebben)
de klant zieh soms ook bemoeit met de inkoop van dc door het bedrijf tc verwer-
ken grondstoffen. Ook moet het bedrijf zieh voegen naar de betalingsroutines van

3 a . Blois (1972/1996) Wmc«/ Q-aH-/»««*«*«»». p 320-339.
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de Wanten. De dominante opstelling van dergelijke klanten wordt ook met zoveel

woorden door de zegsman van Rubber aangcgeven:

»irt m w z<w/f t/ro<!grt7 *& ow<& /fr/kwr f« f<rw 0«<& ünvranrör « J y> zrp

/<«y> A<r££rtJ u//7 «»//fr Z«w Art UY£ y> wiort wir n/rt i/rag^n Aor /'/fr

/from, Ao^ //fr Art grm<&*/frf Art) rtr., rtr. £ « Ä/T <&/>rr/> m<fc*r£<W «.

«/>/ m w ZÖ. Z^ u///^n «-Ar Ä/Z« u/r/«/. Zr u//7/!f« g

ort^^/j/w/frj W(r/>fr ««r »w/frf« f/r.

^ ww/frrn.
Art

Deze opstelling van lehnten komt deels voort uit het feit dat de klant op zijn beim
wat betreff de kwaliteit van zijn product afhankelijk is van wat zijn toeleveranciers
kunnen prestcren. Als een elektronicafabrikant ecn betrouwbaar product wil leve-
ren of zclfs bij zijn marketing ccn 'zero-default policy' wil voeren, vraagt hij om
grote problemen als hij zijn leveranciers van onderdelen veel discretie geeft over
de kwaliteit van de onderdelen die zij aandragen. Hierboven is al een voorbeeld
genoemd van de risico's die de klant dan loopt. Vandaar waarschijnlijk dat men
hct zekere voor het onzekere kiest en ook alle relevante details regisseert.

Deze quasi-integratie komt tot uitdrukking op het vlak van de orderadmini-
stratie en de bctalingsmethodiek. Het heeft zin hierop iets dieper in te gaan, om-
dat hct ook icts zegt over de manier, waarop de kans dat problemen op deze
terreinen zullcn ontstaan, wordt geminimalisecrd.

De meeste klanten van Rubber zijn constant producerende bedrijven die op basis
van hct raamcontract ecn regelmatigc stroom orders (afroepschema's) naar Rub-
ber sturen voor lcvcringen van produeten. Deze orders komen via de computer
binnen cn worden op dit moment nog handmatig verwerkt in de produetiesche-
ma's. Üok de facturering doct men nog zelf. Maar er wordt gewerkt aan een verd-
ergaande administrative integratie:

//»rt Art, /rtV/frfr/jfA^ tf/>/></r<jrf«^r£n/fr<*nr/ <&rt Art.
/^y /«/fr<w/> <?r«ilfrf rt» 00/fr
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Uiteraard kunnen deze informatiestromen wel gecontroleerd worden. Verschil
lendc klanten hebben overigens een eigen betalingsregime:

Ä' Äy /^«to<?r?wdf A/nr^rAr//t<7«/y ArAAr« zr no^ rrn Arr/ d « ^ r jyjfrr/w, Art zo^r

/or, <Är£ÄZ« dla« «d^r Art »i^/zzyn r« di?« Arw/f« zr »/>/, <iwr/»r/«rrrr
nz'r/. / r / i r /»rrrr / /«ü o/> Art momf« diz/ zy Art a^irmr« «/'/ A««

rw Art frn/wrr« n^dr A««/»ro^Krt»rÄ/är/z«^ r« Art «// A«n
)>ay o« />ro<*W//0/7 '• zy Arta/rw />aj da«, waar da« Ar/aiir» zr
Z)a« y/wrr« z»/ zr^fdlf^rr/wttr dVr wy «^r«///^ zo«/ir« mor/r« j/«rr«, zy /«a/tr«
d«y zrf maar dV ^«AArr-^w/wKr, zy trrdV/rrr« ow, «rt awdVnow, zz/ zrggr« «o«
Ar Ayr zofrr/ va« our /r^ord'r« da« Ar/a/r« zr Arra oo/& r̂/y>t. ZodVa rr i>» « a/^r-
«owir« foor dr />rod«r//r Ar/a/r« zr oo/t. Da/ « rr« /»ror/"u/aar zr «irr
»Jaar Ar/y««fOo«rrr/ u/r/L £« ZÖ ̂ aa/ dii/ /« dV /or^oww/. /.. 7
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rmwr tfurrw Art diwrA<rn rw d**n ^fte/f« z// o/> Art momwif rf/f z^ Art onftwng^n.
Aan dczc administratieve arrangcmcntcn zitten wcl juridische (bewijstcchnische)
haken en ogen, maar daar wordt aan gewerkt. Her optimisme waarmee deze ont-
wikkclingen worden omarmd lijkt dcels gebaseerd op het feit dat zieh rond de be-
taling thans reeds weinig problemen voordoen:

mW zo mort///^. DA/ M Arrt*£f/(r, m*xdr di*f ̂ mf K><MrwA//W(/ifr oo£ omdi« zf... /Mri-

nrr^ r«</»> z/'««7 i/̂ rt* ̂ f Ar^^r o/> dV rrn/m dii« ^y wor^/ t / D5A/. JEV zy« ^Za«f«i
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De grotc bedrijven zijn in ieder geval kredierwaardig en betrouwbare (zij het mis-
schien niet altijd snelie) betalers. Dat is ook de reden dat niet met bankgaranties
en kredietverzekeringen wordt gewerkt. Dergclijke klantcn hebben hun eigen
vastc betalingsroutine waarin het bedrijf zieh blijkbaar schikt. Men lijkt in deze
gang van zaken te berusten als ware het over macht, maar waarschijnlijk stoelt deze
berusting voor een dcel tevens op begrip voor dergelijke routines, want het bedrijf
zelf heeft namelijk ook een vastc betalingsroutine ten opzichtc van zijn eigen leve-
rancicrs.

Bij Folie lopen orders en betalingen via het hoofdkantoor in Luxemburg. Op
dc afwikkcling daarvan heeft men op dit niveau weinig zieht. Wat de/>Z«nr wel
zelfstandig vcrkoopt is materiaal dat niet aan de kwaliteitsspecificaties voldoet
('orF-spcc'matcriaal) en gcrccycled materiaal. Daarbij doen zieh nook problemcn
voor. Als reden daarvoor wordt in dc cerste plaats genoemd, dat men voor deze
producten slechts enkcle afnemcrs heeft die voor het hele concern werken ("...die
gaan niet hun business at risk zetten door hier problemcn te maken") Als er al eens
problemcn zijn dan komt men daar in overleg uit. Het zijn redelijk grote bedrij-
ven en het gaat om relaticf kleine belangen (van hoogstens f. 75.000) en een zeer
klein deel van de omzet van de plant.

Volgcns de zegsman van Korrcl doen zieh rond betalingen nooit problemen
voor. Dat verklaart hij uit het feit dat het doorgaans grotc bedrijven zijn, waarbij
de kans op liquiditcitsproblemen zeer klein en in dc praktijk gelijk aan nul geble-
ken is. Men bet aalt binnen de gestclde betalingstermijn van een maand. Als er al
problemen zijn over een betaling heeft dat meestal te maken met een vermeende
fout in dc ractuur. Bij Pellet wordt hetzclfdc bceld geschilderd.

Bij Compound levert men aan diverse vastc afnemers die een open rekening
hebben. Men hanteert een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen. Dit wordt in fei-
te als krediet beschouwd en afgedekt met ccn kredietverzekering. Als de krediet-
verzekeraar geen krcdietlimict geeft dan vraagt men een bankgarantie. Blijkbaar
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tigt het vragcn van bankgaranties bi] vastc klantcn gevoelig. Toen ecn bestaande
krcdictlimiet van ccn Want werd verlaagd, heeft men met succes getracht die be-
slissing te laten herzien. Een bankgarantie vragen van een vaste klant vond men
'genant'.

Het gebruik van methoden om betalingsrisico's af te dekken vertoont overi-
gens geen duidelijk patroon. De verwachting, dat dergelijke zekerheden vooral
belangrijk zijn met kleinere en incidentele afnemers, komt nict helemaai uit. Een
kredierverzekering wordt bijvoorbeeld wel gehanteerd door het Folie-conccrn
voor de reguliere afzet via het hoofdkantoor, terwijl het naar verluidt toch gaat om
vastc grote klanten. Voor de produeten, die de fabriek zelf verkoopt is gcen kre-
dietverzekering afgesloten. Rubber maakt gecn gebruik van krcdicrvcrzekcring of
bankgarantie, omdat dit gezien de grootte van de klanten niet nodig geacht
wordt. Bij Korrel wordt even min gewerkt met kredierverzekering of bankgaran-
tie.

Over het algemeen lijkt het feit dat de klanten grote ondernemingen zijn, vol-
doendc waarborg tegen het ontstaan van betalingsproblemen. Men dekt zieh ook
niet srelselmatig in tegen het risico van wanbetaling. Betaling is een administratie-
ve handeling die volgens een afgesproken (of door de klant bepaalde) routine ver-
loopt. Problemen doen zieh op dit vlak bijna nooit voor als gevolg van
liquiditeitsproblemen. Juridische stappen worden op dit vlak dan ook hoogst zel-
den ondernomen. Alleen Rubber meldt een faillissement van een klant in Enge-
land bij wie nog rekeningen open stonden. Deze kwestie is vervolgens door het
Engelse verkoopbureau van Rubber met behulp van een Engelse jurist afgewik-
keld.

Op de kwaliteit van het eigen product wordt door de bedrijven zelf nauwlettend
toegezien. Steekproefsgewijs wordt nagegaan of het product aan de gestelde kwa-
lificaties voldoet. Men is ook onder ISO verplicht kwaliteitscontrole te organise-
ren. De leidende gedachte achter dit vereiste is, dat door de bron van de defecten
op te sporen toekomstige fouten kunnen worden voorkomen. Als de fout bij de
toeleverancier gemaakt is dient deze in ieder geval van het gebrek op de hoogte ge-
steld te worden. Als de four tijdens het eigen produetieproces is gemaakt en hct
bedrijf het gebrek zelf heeft geconstateerd dient men in beginsel (aan de instantie
die de kwaliteitsaudits verricht) duidelijk te kunnen maken, welke maatregelen er
zijn getroffen om deze fout voortaan uit te sluiten. Ook de klant voert ingangs-
controles uit en is eveneens onder ISO verplicht fouten aan het leverende bedrijf
te melden, opdat dit in Staat is de bron van de fouten zo mogelijk te ecarteren.
Ook in dergelijke gevallen moet het bedrijf kunnen laten zien welke maatregelen
er zijn getroffen om dergelijke fouten te voorkomen. Er wordt dus vcel gedaan om



96

tc voorkomen dar productcn gclcverd worden, die niet aan de verlangde specifica-
ties voldoen.

Desondanks gaat er zo nu en dan toch iets mis met de kwaliteit van het pro-
duct. Hct bedrijf krijgt daarover (in het kader van het kwaliteitssysteem) in ieder
geval feedback van de klant. In deze branche worden produeten gedetailleerd
technisch gcspecificcerd, wat discussie over hct al dan niet aanwezig zijn van een
gebrek vrijwel uitsluit. De vraag is dan wel waar de fout is gemaakt. Als het gaat
om defecten in cen hele levering en de fout is door de fabriek zelf gemaakt, dan is
de standaardoplossing, dat de Idant voor de levering gecrediteerd wordt en ecn
nicuwe levering ontvangt. De zegsman van Korrel noemt het voorbeeld van een
levering die door ecn spuitgietfabriek voor het vervaardigen van witte bromfiets-
helmen werd gebruikt, welke na produetie zwarte puntjes bleken te hebben. In
dergclijke gevallen kan vaak naar aanleiding van de claim van de klant (aan de
hand van bewaardc monsters) worden nagetrokken waar de fout is gemaakt. Ligt
het aan ecn van de grondstofTcn dan wordt de claim verwezen naar de toeleveran-
cier. In het geval dat dit niet (meer) duidelijk is aan te tonen of de fout in de fa-
brick zelf is gemaakt, wordt de klant voor de levering gecrediteerd.

Hij gebrcken in cen klein deel van dc gcleverde producten, zoals wel voorkomt
bij partijen kant en klare onderdelen, is de gang van zaken vaak meer routinema-
tig. Rubber heeft de ervaring dat groterc klanten daarbij anders tc werk gaan dan
de kleinere afnemers:

/?: /l/t //fr A/Vr mwr A", <r« /Mri;i«r_/jr»id A/Vr, d/V Ai/poorArf/t/.K'Atti/Si&
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De bchandcling van kleinere defecten is bij de grotere klanten van Rubber vooral
een lewestie van administratieve routine, en hct zijn gebeurtcnissen die vrijwcl
nook leiden tot onenigheid. Als her voorkomen van defecten binnen aanvaardba-
re marges blijft kan de socpele afhandeling van dergelijke kwalitcitsproblemcn
een indicatie zijn van de goede verstandhouding tussen hct bedrijf en dc klant.
Maar het is natuurlijk ook relatief goedkoop. Zo blijkt de zegsman van Rubber
zijn grotere klanten bij hun genereuze behandcling van kleine defecten niet meer
dan puur zakelijke overwegingen toe te dichten.

Tenslotte komt het soms voor dat een gebrek in een product niet door de klant
wordt ontdekt dan nadat het in de productie is gebracht. De klant kan daardoor
schade lijden. De zegsman van Folie noemt bijvoorbceld het geval dat aan een Ita-
liaanse fabriek folie was geleverd waarin gedroogde boontjes moesten worden ver-
pakt. Door een verkeerde kwaliteit van het verpakkingsmateriaal liet de lijm
waarmee de verpakking werd afgesloten korte tijd later los. De hele fabriek kwam
dientengevolge onder de boontjes te staan, die uiteraard verloren waren. Rubber
verhaalt van een geval, waarin rubberen afdichtingsringen voor een waterlciding
in Afrika (overigens een klimaat waarvoor de ringen niet berekend waren) na ver-
loop van tijd bleken te lekken. De schade vloeide in dit geval voort uit de nood-
zaak om de waterleiding weer op te graven om het euvel te kunnen verhelpen.
Dergelijke gebeurtenissen zijn incidenten die niet frequent voorkomen. Niette-
min zijn zulke risico's doorgaans met een productaansprakelijkhcidsvcrzckcring
afgedekt, hetzij door het bedrijf zelf hetzij door de moedermaatschappij.

Tussen de order en de betaling vindt de levering plaats. Alleen Rubber meldde
hierover problemen. Er doen zieh daar met sommige klanten wel met enige regel-
maat problemen voor. Aan een deel van de klanten wordt 'af fabriek' geleverd en
eventuele verschillen tussen wat wordt afgehaald en bij dc fabriek van dc klant
aankomt, zijn de verantwoordelijkheid - en voor rekening - van de klant. Dan zijn
er geen problemen. Maar bij levering 'aan fabriek' schuift de klant de verantwoor-
delijkheid en de rekening naar de leverancier. Volgens de />jy <?n rw«/>f betalings-
routine wordt alleen betaald wat wordt onrvangen. Wanneer het om substantiate
verschillen gaat en de fout is niet door het bedrijf zelf gemaakt, dan ontstaat een
probleem, dat niet gemakkelijk gecorrigeerd kan worden. De klanten zijn meestal
ISO-gecertificecrd, wat betekent dat mag worden aangenomen, dat zc 'zorgvuldig
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teilen'. Bovcndien wordt ery'ttrf /'« wW gelcverd, dus regen de tijd dat het verschil
bij de Rubber bekend wordt is het onderdeel al in de produetie verwerkt, zodat
controle van de lading zelfs niet meer mogelijk is. In dergelijke situaties trektde
levcrancicr aan het kortste eind. Er lean nog verhaal bij de transportcur worden
gehaald, want het is aan te tonen hoeveel producten hij heeft vervoerd. Maar de
vcrvoerders betalcn, overeenkomstig hun standaardvoorwaarden, slechts ecn
klein bedrag voor elke productkilo die verloren gegaan is. Daarom heeft men deze
risico's afgedekt met cen eigen wereldwijde transportverzekering via het moeder-
bedrijf.

Dit type problemen wordt dus niet routinematig afgedaan, omdat er gezocht
wordt naar waar dc fout gemaakt is. De klant stelt zieh daarbij blijkbaar formed
(zieh beroepend op zijn betalingsvoorwaarden) op en behandelt het als een pro-
bleem van zijn leverancier

1.3 Concurrenten

Er is ook gevraagd naar eventuelc problemen met concurrentcn. Een respondent
wees crop dat dergelijke kwestics zieh in de industriele marketing (dus in dc pro-
ductielijn) minder vaak voordoen dan in de commerciele marketing (in de distn-
butielijn). Toch was de vraag voor dezc branche wel op zijn plaats, want het bleck
dat /.ich op dit vlak wel eens problemen voordoen. De problemen houden voor-
numelijk verband met de technologische ^HOM;-/>0K> die in deze branche wordt ge-
bruikt. Eigen producten worden meestal beschermd met een patent en er wordt
op toegezien dat dczc niet door de coneurrentie worden geschonden. Bij Folie
werd dc patcntbewaking vcrricht door de juridische afdcling van het hoofdkan-
toor in de Vcrenigde Statcn. Mccr zclfstandig opererende bedrijven moetcn dat
zclf doen. Bij Rubber hadden zieh op dit vlak geen problemen voorgedaan, maar
bij Compound wel. Ecn groot chemieconccrn had een patent van Compound ge-
schonden en men had daarin ogcnblikkclijk juridische stappen ondernomen.
Men had zieh gewend tot een van de grote advocatenkantoren in de Randsrad ora
aan dezc tocstand cen cindc te maken. Deze lewestie liep uit op ecn gerechtelijke
procedure waarin uiteindclijk ten gunste van Compound werd beslist.
Ecn ander gevoelig punt heeft bctrekking op het personeel. Met name het tech-
nisch pcrsonccl beschikt (ondcr meer door dc bcdrijrsoplciding, waarin ved
wordt geinvestcerd) over vcel bedrijrsspecifieke kennis en er wordt door dc con-
currentic rcgelmatig gctracht dergelijke medewerkers weg tc kopen. Bij Folie
heeft men in verband daarmec in de arbcidsvoorwaarden cen concurrcnticbcding
opgenomen:

norm m«4r irtj, <̂ in ««/ fiv/tr ^f. my n/W ftgra ^unnrn /wu^rn.
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In feite wordt tegen het vertrek van een medewerker naar een concurrent geen ju-
ridische stappen ondernomen, omdat de kans op succes van een dergelijke actie
niet groot wordt geacht in verband met de bewijslast. Bij Compound meldde
men nog een geval van enkele oud-wcrlcnemers, die vlak over de grens met be-
drijrskennis een eigen bedrijf waren gestart. Men had in dit geval een advocaten-
kantoor in de regio in de arm genomen. Daarmee had men 'politiekc'
bedoelingen, dat wil zeggen dat het doei was de zaak te traineren, in de hoop dat
de onderneming daardoor in financie'le problemen zou komen. Er was gedreigd
met een kort geding, maar men had nict echt de intentie om het uit te vechten. De
bewijslast was moeilijk en het risico van een enorme schadeclaim werd gevreesd.
Men voorzag een schikking.

1.4 Summer

Summer is een kunststofverwerker die afwijkt van de anderen. De onderneming
heeft mecr weg van een bouwbedrijf dat werkt met kunststof. Van de gcvelelc-
menten bestaan een serie typen die op maat worden geconstrueerd. De onderne-
ming heeft weinig vaste klanten, op 'de overheid' na. Het bedrijf is aangesloten bij
een branchevereniging bij wijze van kwaliteitswaarborg. ISO-certificering is nict
aan de orde geweest. De belangrijkste categorie problemen vormen de betalings-
problemen. Wanneer de termijn van 30-dagen wordt overschreden, komt een ad-
ministratieve procedure op gang die uiteindelijk eindigt bij de vaste advoeaat, die
zal dreigen met een incassotrajeet. Het afgelopen jaar is dat punt drie maal bc-
reikt. De kunststof wordt geleverd door een enkele leverancier van proficlen. De
contractuele planning van de bestellingen is minimaal. Er zijn mondelinge afspra-
ken over kortingen en voor het overige wordt er besteld en geleverd. Dat loopt
naar verluidt op rolletjes. Eventuele kwaliteitsproblemen worden in overlegopge-
lost. De firma is nog nooit daadwerkelijk in een gerechtelijke procedure betrok-
ken geweest.

1.5 Resumerend

De hierboven besproken bedrijven vertonen in hun struetuur en wcrkwijze tal
van verschillen. Een sterk afwijkend geval is Summer. Het vertoont meer de ken-
merken van een bouwonderneming. Van de overige bedrijven valt desondanks
een enigszins samenhangend beeld te construeren. Uit de mist van details komen
enkele gemeenschappelijke trekken naar voren wat betreft het afhandelen en
voorkomen van problemen.

Aan de kam van de opdrachtgevers doet men zaken met overwegend grote of
«er grote ondernemingen, die hoge eisen stellen. Dat betekent onder meer dat er
een geringe tolerantie is voor fouten. Er wordt dus het nodige gedaan om fouten
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te voorkomcn. Er worden zeer precieze afspraken gemaakt. Soms wordt bij de
voorbereiding van de productie aJ op voorhand getracht fouten te voorkomen.
Het gehele productieproccs wordt voondurend op reflexieve wijze gecontroleerd.
Van productiefouten is vrij objectief vast te stellen wie er voor verantwoordelijk
is. Dit is zelden een bron van onenigheid tusscn het bedrijf en opdrachtgevers.
Bovendicn probeert men aan de fouten die desondanks geconstateerd worden
preventielcsscn tc ontlenen. Alles is er op gericht de produetiemachine (niet al-
leen die van het bedrijf, maar ook die van de opdrachtgever) zo frictieloos mogc-
lijk te laten draaien. Ook de leveranciers dragen daaraan bij. Het gaat hier veelal
om grote chemische concerns die gewend zijn aan strenge eisen te voldoen. Ook
hier is de veranrwoordelijkheid voor fouten objectief vaststelbaar en zelden een
bron van discussie. Fouten worden voor het merendeel voorkomen, en als ze op-
treden worden ze in overleg afgewikkeld. Verschillende verzekeringen dekken de
risico's van kostbare fouten af. Betaling is vooral een kwestie van administrative
routine. Daarom doen zieh in deze constellatie zelden geschillen voor.

Van bijzonder belang zijn de hier gesignaleerde kwaliteitssystemen. Enerzijds
de ISO-kwaliteitszorg, die door verschillendc bedrijvcn blijkt te zijn ingevoerd.
Zc lijkcn een treftend voorbecld van de reflexieve methoden, zoals door Giddens
omschreven. Andcrzijds is er het 'eigen' kwaliteitssystecm van enkele grote op-
drachtgevers, waarvan door Rubber gewag werd gemaakt. Volgens de zegsman
van Rubber was met name dit laatste kwaliteitssysteem erg effectief. Maar de zegs-
man van Compound, die alleen met ISO-kwaliteitszorg werkte, meende dat dit
systeem veel klachten voorkwam.

Er is de nodige afstand in de relatie met concurrenten. Men kent elkaar maar
heeft zelden direct met elkaar tc doen. Een enkele keer doet zieh een conflict voor,
dat meestal draait om de bescherming van jfrmw />0U>. Daarover gaat men conflic-
ten nict uit de weg. Ook gerechtelijke stappen worden niet geschuwd, maar dui-
delijk alleen wanneer men zieh in het bedrijfsbelang bedreigd voelt. Zulke actiö
worden ondernomen om een tegenstander door dreigementen van koers te doen
veranderen of desnoods via een rechtcrlijke uitspraak op de knieen te krijgen.

2. Wegtransport

In enkele opzichten lijkt deze branche meer op de kunststofverwerkende indus-
tric dan op de aannemerij. In ieder geval een gedeelte van de branche is internatio-
naal (dat wil vooral zeggen Europces) georienteerd. Bovcndicn wordt er nict per
se projeetmatig gewerkt, wat betckent dat hct in beginsel mogelijk is vaste relaties
op te bouwen. Het wegtransport heeft met de aannemerij gemeen, dat de markt-
verhoudingen sterk ge'institutionaliseerd zijn. Verdrag, wet en standaardvoor-
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waarden regulcren tal van aspcctcn van de vervoersovcrecnkomst. Gcdceltelijk
speelt daarbij - vooral op Europe« vlak - de behoefte aan uniformering een rol.
Daarnaast is de wens, de vcrhouding tusscn vcrvoerder en opdrachtgevcr in ter-
men van rechten en plichten in evenwicht te brengen, een zelfstandig motief voor
regulering geweest. Op de achtergrond vermoedt men dc invloed - zoals in de
aannemerij - van vrij schcrpe concurrenticvcrhoudingen.

Anders dan in de industrie ligt bij de dienstverlening het accent in de relatio-
nele context sterk op dc opdrachtgevers, om de simpele reden dat er niet zo ont-
zettend vcel wordt ingekocht.

2.1 Leveranciers

De inkoop betreft in hoofdzaak brandstof, banden, trekkers/trailers en ondcrd-
elen. Voor dieselolie - meestal de grootste post - heeft men veelal vaste adressen,
die men gekozen heeft op grand van de prijs. Gezien de hoeveelhedcn die men af-
neemt (een middelgrote vervoerder noemde een vcrbruik van 1,8 miljoen liter per
jaat) is elke cent kwantumkoning die men kan bedingen interessant. Sommige
bedrijven onderhouden een eigen pomp, anderen tanken bij een pomp in de
buurt van het bedrijfsterrein. Ook voor de banden heeft men zijn vaste adressen,
al komt het daar vaker voor dat bestellingen gespreid worden over enkele leveran-
ciers. Als reden voor deze praktijk wordt vermeld dat men zodoende niet afhank-
elijk is van een enkele leverancier. Daarbij heeft men niet alleen een eventuele
stagnatie van de leveranties in gedachten; men heeft ook graag meerdere ijzers in
het vuur met het oog op de prijsonrwikkeling. Op die manier kan men soepcl be-
stellingen verschuiven in de richting van de meest aantrekkelijke prijs, zonder dat
er abrupt naar een andere (en misschien ook wel onbekende) leverancier moet
worden overgeschakeld. Ook voor de aankoop van trucks en trailers bestaan er
veelal vaste contacten met diverse dealers (varierend van 2 tot 5). De grootste on-
derneming heeft zelf twee dealerschappen en bestell direct bij de fabriek.

De inkoop verloopt doorgaans zonder veel fricties. De kans op problemen
wordt verkleind door enkele factoren. Men do« zaken met leveranciers met wie
men vaak lange tijd goede ervaringen heeft. De ISO-gecertificeerde bedrijven
werken met de lijst van geaccepteerde leveranciers:

'«!: diwr »jört Ay */KJ O/> j/ad«. 5r<wr A//' rr »/rt <?/» dix« wiortyV <m zc^-
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« <*AWH<M/ wy /m'/frr gmgr/j/. Dar z//'« £r/><fc*Z<& normen
/wKd̂ w, wa«/ m m m iro/nrw £(/£?» rn d/V/>n/Mm£ru>oo«, rttw m n <rw four
rfiwr <?//« />«•«. " (/am^wj

De vervocrder wect zieh ten opzichte van de leverancier doorgaans in een sterke
positic, omdat dc overstap naar een concurrent (door läge transactiekosten) niet
mocilijk is, dan wel bewust niet moeilijk is gemaakt door het spreiden van bestel-
lingen over verschillende levcranciers (zoals bij de trucks). Deze verhouding speelt
ook een rol in het geval er zieh problemen aandienen:

IVWI

o

Verschillende respondenten geven te kennen, dat er regelmatig onenigheid is met
vrachrwagendealers over garanties. Dcrgelijke oncnigheden worden voornamelijlc
'uitondcrhandcld'. (Pietersen)

Bij dc contractuele planning van de inkoop van brandstof en banden speien de
(periodicke) prijsafspraken dc hoofdrol. Over de schriftelijke vastlegging van die
afspraken wordt verschillend gedacht. Soms wordt schriftelijke vastlegging van
belang gcacht, omdat daarop bij onenigheid over afspraken op kan worden terug-
gcvallen (Cerritsen); soms wordt het niet nodiggeacht (Klaassen); en soms wordt
het als hinderlijk ervaren, omdat dan minder gemakkelijk van leverancier zou
kunnen worden gewisseld (Willcmse).

2.2 Opdrachtgevers

De bcdrijven van de meeste respondenten vervoeren zowel binnen Nedcrland als
naar het (Europcsc) buitcnland. Het accent ligt overwegend op het international
transport, met name naar Duitsland.

Sommige 'vastc' opdrachtgevers zijn grote bcdrijven. Een beperkt aantal van
dcrgelijke klanten kan bij een transportcur voor een verhoudingsgewijs groot ded
van de omzet zorgen (er worden percentages genoemd van 65 tot 90). Als voor-
decl van dezc vastc opdrachtgevers (naast bedrijrszekcrhcid) wordt genoemd dat
ze, als men tevreden is, trouw zijn. Als nadeel wordt genoemd dat ze zo mogelijk
de prijs stellen.

O. fem«r «i
O MY
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u*inry> m^r HiV
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a^/&, mAzr //fr ih*/i Art n/rt wd/trw: lit Arti o/xA»fAr MM mi/w </inrrti> om «owrt*
«ir r^^wvw rt» <z/f _/«//«<• Art ^ u r n/'rt roor d!orn, y<j dim Art)£rti u*̂  urn d«</rrif«.
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r. dii« wort m^« «iw<Mr</ t̂ rt"." f Art^n^wj
Met het gocderenvervoer gaat regelmatig icts mis. L)c chauftcur is tc laat, aanrij-
dingen, bij aankomst blijkt dc lading nict te kloppen, goederen blijkcn verdwe-
ncn of beschadigd, om dc mecst voorkomende problcmcn tc noemen. Soms
verdwijnen hele trucks onderweg. Dcrgclijkc kwestics worden soms längs juridi-
sche weg afgewikkeld.

Dat neemt echter niet weg dat er toch enkele factoren zijn aan te wijzen die de
kans op Wachten en onenigheden vcrkleinen. In de eerste plaats dient de stan-
daardisering van de nationale en internationale vervoerscondities genoemd te
worden. De nationale AVC-voorwaarden en de internationale CMR-voor-
waarden voorzien onder meer in uniforme regeis voor aansprakelijkhcid in geval
van schade aan ladingen. Dergelijke condities verkleinen de kans op onaangena-
me verrassingen: bij alle vervoerders is men in dat opzicht doorgaans even gocd of
even siecht af. In de tweede plaats zijn de ondernemers op verschallende terreinen
pro-actief bezig. Bijvoorbeeld op het vlak van de 'vervoerstechnische' kwesties,
met name natuurlijk het op tijd afleveren. Verschiliende vervoerders wijzen er
met nadruk op dat het van groot belang is de onrvanger van een transport zo spoe-
dig mogelijk op de hoogste te stellen van een te verwachten vertraging. Via com-
municatiesystemen (o.m. via satellietverbindingen) is men in Staat vrij
nauwkeurig de bewegingen van de trucks te volgen. Dat maakt het mogelijk dc
onrvanger precies op dc hoogte te houden. Dit is vaak al voldoende om de klant
tevreden te stemmen. (Thomasscn) Dergelijke vertragingen dienen weer bij de af-
deling planning gemeld in verband met de «OH-row/orwiYy /•«/!>«/, een ISO-
procedure, die het mogelijk maakt de oorzaak van regelmatige Wachten op tc spo-
ren. Als het gaat om een chauffeur die regelmatig te laat komt, dan is dat aantoon-
baaren wordt hij erop aangesproken. (Pietersen.)

4 De Algemene Vervoerscondities zijn het rcsultaat van overieg tussen het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en een samenwerkingsverband van belangenorganisaties uit de transportwereld. De
Coventions relatives au contraas de transports internationales de marchandises par route' zijn de
owingendrechtelijke bepalingen van een international) verdrag over condities van internationaal
mvoer.
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Ook op her vlak van de betaling geven enkele respondenten te kennen vooral
hct accent te leggen op prcventie van betalingsproblemen. De solvabiliteit van dc
opdrachtgevers wordt vooraf nagetrokken en ook nadien gevolgd, onder meerop
grond van het ordcrverloop en de betalingsdiscipline. Een respondent vertelde
hoe een klant die solvabiliteitsproblemen ontwikkelt wordt geloosd: het is slechts
nodig de prijs op te schroeven, opdat voor de diensten van de concurrent zal wor-
den gckozen. (Thomassen)

Dcze voorzorgsmaatregclen kunnen niet helemaal voorkomen dat er zieh
kwesties voordoen die tot claims leiden. De meeste standaardrisico's zijn via de
verzekcring afgedekt. Er is een verzekering voor vervoersaansprakelijkheid in ver-
band met beschadiging of vermissing van vervoerdc goederen. Een enkele keer
ontstaan daarover claims.

z»/«

/frr̂ r mrt «m />rw/̂ « o/mrt *& fAdtt/?rttr/>r<ttf «: Ao^ K W Art/>r«7«,
l?/tl»i>. IK£ /̂ Mt̂ î  « I'l/rij' liwr 11 f* f t fui ' l i j / / t/Jt/

wort

«// <•«

Maar het is om diverse redenen van belang het aantal van dergelijke claims te be-

perken:

"£« wrt <//> frn^om<M«i/)rtf/(>rt'/;i'A /̂d!fi'rtz /̂frrt»nf: /6^ro^/xi / /r» jh<«y>

/»roA/rr>w.

noo/V.

««£ n»rt ZÖ n

<•« rr /torn«'« <r m«Mr /25W «/> /« £n^r/<J«</o//to/;>, dlan

rrn />n>A/crm. f « dW« ^<wr <& rr/t^«/»^ /« o«z^ nrAf/'nj m /ilar^

zoitr/ «<wr onz^ o/x/rarA/£«vrf ftw*. Art «wwr n*rt "

« u r onzr «^rn wr»"itm«pr»i<MtwAa/)/»// ftv.. ". ( /«««TIJ

De meeste claims komen voort uit aanrijdingen. Die komen regelmatig voor en

zorgen voor regelmatig contact met de verzekcringsmaatschappijen. Strikt
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men gaat het hier meestal niet om claims van de opdrachtgevers maar om die van
of jegens derden.

Een regelmatig voorkomende categorie problcmen betrcft de betaling door de
opdrachtgevcr. Hierin volgt ieder zijn eigen aanpak. Een rweetal (Willcmsc en
Thomassen) heeft siechte ervaringen met een incassobureau. De ene - die hoofd-
zakelijk binnen Nederland transportcert - doct tegenwoordig een bcroep op een
advocaat (ongeveer tienmaal per jaar). De ander - die vooral internationaal ope-
reen - heeft zieh gericht op pro-actief beleid en trekt oninbare vorderingen af van
de belasting. Deze ondernemer kiest soms voor een onconventionele oplossing:

zyn />ro /̂fw»f« ontttaa« w;rt <rn D«/ttf o/>aVa<"A/gr»w,
rra/u/wrrta/ry/ Wy zou^Vn wor ölre^/irma rAarfm rydlrn wwr <•<•«

0.000 DA/. D^ Di«fc^/?rraa A/wfr »irt fr Ar/a/m. Mi /'/urAair-
fan rm DK»/W aaVoraar /̂f̂ it »̂y dlrẑ  <&£/f«<r V>^f/W n/V/J /<• A<i/f« (Art

Anderen hebben een eigen incassotraject en doen ro nodig een beroep op een ad-
vocaat of een extern incassobureau. Een enkele keer leiden deze kwesties tot ge-
rechtelijke procedures. Kredietverzekeringen worden naar men zegt niet
gebruikt.

2.3 Concurrenten

De coneurrentieverhoudingen zijn niet van dien aard dat de branchegenoten el-
kaar naar het leven staan. Wei wordt de branche in de gesprekken gekenschetst als
een groep Individualisten. Ieder werkt voor zieh en zal er niet voor terugschrikken
middels onderbieding klanten weg te lokken. De grote opdrachtgevers gaan daar
meestal niet op in, maar kunnen het aangrijpen om de prijs bij hun vervoerder
omlaag te krijgen (Gerritsen). Een enkeling geeft aan hoe naar zijn inzicht de
scherpe prijzen worden mogelijk gemaakt:

^0 ««r i» !̂r uw/fc U'fr^« «
/a/ zy«

in
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Dcrgclijkc kwesties zijn cvcnwcl nooit aanleiding tot claims of gerechtelijke stap-
pcn.

2.4 Resumercnd

/n dczff bmnche wwrdf vcc/ zaAten gedaan met duurzame rr/aries, mecstai grorc op-
drachtgevcrs. En in die rclatics bestaat cr dc mogelijkheid voor routiniscring en
/f«<--rtt«»«jf, in icder gcval in een bclangrijk deel van de relaties met de opdrachtge-
vers. Er wordt door mecrderc bedrijven (vier stuks) met een systeem voor kwali-
teitsborging gewerkt. Voorts worden veel standaard terugkerende problemen
routincmatig doorgesluisd naar de verzekeraar. Ook aan dc leant van de leveran-
ciers onderhoudt men vaste rclatics. Maar men waakt er voor niet al te afhankelijk
te worden van e^n vertrouwd adres.

3. Hoofdaannemers in de bouwnijverheid

De bedrijven in dc bouwnijverheid hebben cnkclc specifieke eigenschappen, die
dczc bcdrijfstak schcrp docn contrasteren met die van dc kunststofverwerking.
Kleine en middelgrote bouwbedrijven opcrcrcn overwegend regionaal. Dat heeft
een logistiekc achtcrgrond. Het is eenvoudig tc duur personeel en materiaal over
een grotc afstand te vervocrcn. Bovendien werkt men mecstai ook niet grensover-
schrijdend in dc richting van dc buurlandcn. Dat heeft vooral tc maken met ver-
schillen in rcgulcring, onder mecr op hct vlak van kwaliteitseisen en
aansprakelijkheid.

Een ander belangrijk kenmerk is dat cr vooral projectmatig gewerkt wordt. De
meestc producten (dc seriebouw uitgezondcrd) zijn min of meer unick. Dat stelt
bepcrkingen aan dc mogclijkheden de productic tc routiniscren en aan de conti-
nuiteit van dc clientele. De opdrachtgever heeft zijn gcbouw en het is niet vanzclf-
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sprekend dat hij daarna nog een ander gebouw nodig heeft. Men moet dan weer
zorgcn voor nicuwc opdrachtcn van andere opdrachtgevcrs. Dat heeft tot gevolg
dat planning ecn hoge mate van onzekerheid kent. Daarnaast is bouw conjunc-
tuur- en seizoengevoelig, wat de productieonzekerheid nog aanzicnlijk vergroot.

Bovendien zullen als gevolg van de projeetmatige produetie de opdrachtgevcrs
vaker wisselcn dan in branches waarin de klant ccn bestendige behoefte hceft aan
het voortgebrachte product. Dat sluit de mogelijkheid tot het opbouwen van ccn
bestand van min of mcer vaste klanten niet uit, maar bepcrkt wcl dc mogelijkheid
tot het organisercn van een continue stroom van opdrachtcn van dezelfde op-
drachtgever.

De ongewisheid die de planning kenmcrkt wordt gcdceltclijk ondcrvangen
door flcxibiliteit ten aanzien van personeel, dat doorgaans naar behoefte wordt
betrokken via min of mecr gcspecialisccrdc onderaannemers die per project voor
dc benodigde metselaars, timmerlieden en voegers zorgen. Daarmcc wordt de
noodzaak om in tijden van slaptc personeel te ontslaan sterk gcreduccerd. Deze
praktijk brengt - naar nog zal blijken - wel weer andere problcmcn met zieh mce.

Voorts wordt dez.e sector van dc bouwnijverheid gekcnmerkt door ecn nogal
scherpe concurrentie. Dit is gevolg van het feit dat bouwwerken steeds meer wor-
den aanbesteed. Dit leidt er toe dat er scherp op prijs wordt geconcurrecrd en dat
dientengevolge de winstmarges krap zijn. Er moet scherp gecalculeerd worden cn
daardoor is het niet gemakkelijk tegenvallers flexibel op te vangen of socpel met
extra wensen van de opdrachtgever om te gaan.

3.1 Leverancicrs

Het bouwbedrijf heeft te maken met twee belangrijke categorieen leveranciers: de
leveranciers van bouwmateriaien en de onderaannemers. De verhoudingen met
deze beide groepen zijn verschillend, onder meer wat betreft de frequentie waar-
mee zieh problemen daarin voordoen. We zullen zc daarom afzondcrlijk behan-
delen.

Er doen zieh naar aanleiding van transacties met leveranciers van bouwmateriaien
zclden problemen voor die aanleiding geven tot het nemen van juridische stap-
pen. Alleen bij een groter bedrijf, dat beschikt over een juridische afdeling, kwam
het ecn enkele maal voor dat een leverancier formed in gebreke werd gesteld in
verband met een te late levering of een levering die afwijkt van de afgesproken
speeificatie. Gerechtelijke stappen zijn een zeldzaamheid.

Ofschoon er zieh onvermijdelijk rond geleverde bouwmateriaien onregelma-
tigheden voordoen, wordt de rclatic met deze categorie leveranciers overwegend
afgeschilderd als 'probleemloos'. Gedeeltelijk heeft dit te maken met het feit dat
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dergelijke onrcgclmatighcden nict zcer frequent voorkomen. Daarnaast wordt
deze kwaiificatie ingegeven door de wijze waarop ze worden afgewikkeld. Onre-
gelmatigheden kunnen worden voorkomen door precieze afspraken en door de
selectie van toeleverancicrs.

Vooral de grotcre bouwbedrijven, die door hun grotere omzet enigszins een
inschatting kunnen maken van hun behoerre aan bouwmaterialen, sluiten met le-
veranciers van materialen, die uit voorraad I eve r baa r zijn, jaarcontracten waarbij
prijsafspraken worden gemaakt over nauwkeurig gespecificeerde materialen. Le-
veringen vinden plaats op afroep. De kleinere bedrijven hebben veelal te maken
met de levcringscondities van de leverancier. Grotere bedrijven hanteren hun ei-
gen inkoopvoorwaarden, tenzij het om zcer grote leveranciers gaat of om leveran-
tics die elders nauwelijks te verkrijgen zijn. Er is bij de grotere bedrijven meestal
een vastc kern van toeleverancicrs waarmee goede crvaringen bestaan, de
ISO-gecertificeerdc bedrijven werken met ecn lijst van 'aanvaaide leveranciers'.
Nieuwc leveranciers worden soms door een informaticbureau op hun betrouw-
baarheid getoctst, althans wanncer men rwijfels heeft. Want over het algemeen
kent men de leveranciers wcl: icdcrccn kent icdercen in de bouwwereld, vooral in
dc buitendiensten.

Kleincrc bedrijven voigen nict altijd deze praktijk, met name omdat men zieh
genoodzaakt ziet de kosten van deze materialen laag te houden:

uv 00/fr wog

<r z/;»

tor A Ay Art z^£

/. Art mor/ w^/ ffm «rn
Aoor <*rm AiVr, ^a tor A m u r <rm */i/fer»»rtrn j. / r Art̂ / /»<*

, if Art£

Overigens melden deze bedrijven met 'wissclendc contacten' niet meer proble-
men dan de andere.

5 [V*c werfcwijzc heeft ook nadeligc kanten: "Bij behoorlijke bedragen boven de 5.000 of 10.000
gulden willen we crovcr praten. Dat is de structuur van het bedrijf. Of dat goed is of niet goed it
moeten we in het midden laten. Want het is natuurlijk ook zo, het brengt veel werk mee. Terwijl a»
je vute uhpriken hebt gaat dat sneller. l)e veranrwoordelijkc man Lai het altijd moeten afmaken qua
prijsvorming. Daar kom je niet onderuit. Terwijl als je een vaste prijs hebt, dan kan iedereen ook in
de uitvoering bestellen.*
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Problemen doen zieh met enige regelmaat voor met betrekking tot levertijden
en kwaliteit, in die zin dat de levering arwijkt van dc afgesproken specificaties (zo-
als type tegel, balken, betonijzer e.d.). Dergelijke problemen worden doorgaans
geconstateerd middels visuele inspectie op het bouwterrein door dc uirvocrdcr.
Meestal kan de uirvoerder zo'n probleem ter plekke afhandelen door aan te geven
wat niet in orde is en hoc het kan worden opgelost. Het zijn betrekkelijk 'onpro-
blematische problemen', die routinematig worden afgedaan.

Art zo, di« /fomf o/>

ZJ/W.

mrr'' A/rt
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In een enkel geval werd er melding gemaakt van een structured probleem in de re-
latie met leveranciers van bouwmaterialen. Het had betrekking op het levertijden
en betrof een bedrijf dat gespecialiseerd was in 'mutatiewerk' (kleinschalige reno-
vatie van woningen). De opdrachtgever verwacht dat de mutatie in korte tijd
wordt verricht, maar de materialen worden pas besteld als de opdracht definitief is
geworden. De levertijden gaan dan al snel over de oplevertermijn hecn. Dit pro-
bleem vindt men moeilijk oplosbaar. Een ander bedrijf maakt melding van het
feit, dat het een enkele keer voorkomt dat een bepaald product niet geleverd kan
worden. In dat geval zegt men zieh te beroepen op overmacht.

De relatie met de leveranciers van diensten, de onderaannemers, wordt door enk-
ele zegslieden als een bron van problemen afgeschilderd. Een ecrste probleem is
dat ze niet altijd even precies hun afspraken nakomen. Daarvoor worden verschil-
lende verklaringen gegeven. Sommige vaklieden zijn schaars en laten zieh niet ge-
makkelijk dirigeren. Zo wordt het voorbeeld van de vocgers genoemd:

iwgrota^n/tr«, iifc« «fr Art zo rtrtTm, Art z//« m<r«ta/ /w^wifn o/> « »
r on/z^«f«</ «o<//^ zz/« fw aiwr m«^rw/)(r f<i« ma-

!/. £« dI(Mr ̂ r^rt* /it WJ«: «•̂ ilfr̂ w w^rt, «/* Art if^>t-

owz
d^/ /t<zw ̂ «foon w/rt.

/ /r tzi/n *w* va« ^ u/rtM/^r OT^wrw, iwgm, ^/Vz/rA dla/*
z/« A<r^^n dizn >fro/wrtJ z* ««f. A t o r ÄZT zr /fro-
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/n«j zy« z? /« J/<M/ o»i !f dw?wd!f /of <rw ««r 0/

z? Art /'». Z)a / zy« i/a« dV> /y/>«rA^ m^/y«j, diz/ z y w

o/> z/VA. " f//«r/f»,J
Ecn andere oorzaak zou zijn dat met name de kleinere bedrijfjes zieh met moeite
handhaven in het onberekenbare bouwbedrijf. De onzekerheden die de planning
van dc grotere bedrijven reeds bemoeilijken, gelden a fortiori voor de kleinere be-
drijfjes. Als geplandc werkzaamheden onverwacht wegvallen lopen de vaste kos-
ten toch door.

"At m<»£ uv/ z<gg?», «fr /oo/> d/ zo'» cwng y<wr m«, Art « omzrtte»*/ »»0«/yj(r cm
/«dir 00MU/, /« w i oowu/prdVy^ w i wwgmfo'dVy^ mrtjWädrr£<'dVy£ om

0m Z0 ;> &i

jfirw///»)
pywwrprt

0/> PÄJrtW

om Wry
Art. «• z//
<r« Mnu
j/<jjfw«r/,

yr /orA W)

fdry//^ /t-Knw ĵ rw/iw«». £ « 00/fr zo n poigmptt/

I <r« dHdVr ;oor/ »«•d'ryŷ iA'̂ rtyV wrt" 0«^ff <rr, ;«

•A/, dijw û w/ i'/t ow^wffr: i/t /tn/jj z ö f « / p/«/irti

j , Z0frr/ fd« Art /dn/bM//0n, f« d!i2dr «farajV ^ n

». Da/ « OT0«/y^ A/Vr. /^ Arti n« <rn /»rogwoxr j

.̂' /* /frd« ruy//^ zfgjf«: 5>0% WJ« d> omz^/ //^/ w«

dZ/yd* <•<•« ̂ /r/n mddryV dd/i. WV U'rtr« dij/ uv

/ W0m«£r« diwr r« dl<wr /^ tawiwrt. A/<wr jrW

0/dd/ Art frfr/u <»ndVn j/dgw^r/, dii« Ä?0/)/ Art 1

1 d/>r// /0/ 0/(r/0^r, dWn w dV A<"/f/>Za«/7;«^ uv£.

w y « dM/omoAiW ArdVjĵ

1 on^rt'^rt', Z0VM'/ f<z» <i

/t/r/'« p^yV dir A /̂f Z<M^

^mdd/fr/ wor 7996 foor

?« wtf/. A/<wr, no« /torn/

' dV o^rorA/ ^n/^rt> om

' did/ Art Ay dir ^«w«»tr

1// /0/ 0/t/0»rr. Z)a« mort

£ « dii/ u Art t/m/^/rn^

, m<wr otrr Art d^rm^n Artier« UY if<*/ ^rt"«^ ^Ad^l A/<wr 1

fddr/»/o/jrtVng' ^rn ̂ ro/^ /fri//> /tti<<im omdla/ <•«

mW jiffrd/ü^m/ u/rt»^ /4Zr_/y ^//iworA^Z^ 700 m n u m /«

d!a/y>, /^ worm m^wr />/j, j« <ay>n7̂ <iy> Atj /i

/(•*»«//>/><»r/t/, di// AMT /'» / ^ ^»««rf/ /from/, <7i_/V ^n/^/ dii/ mW ^n

4 0 Ö/'5

mrt n/)b. A/<wr di/f m^w/tf cwjt ur<*r Art /n<^f «// fdra Art

Om dit problcem at te dekken bestaat er de neiging meer werk aan te nemen dan
men cigenlijk aankan. De hoofdaannemer die de meeste druk uitoefent wordt
dan het eerst bediend. Dezc druk kan de vorm aannemen van dreigementen: aan-
maningen en aansprakelijk stellen voor de opgelopcn venraging in het werk. Een
andere met bode is het opbouwen van ecn goede relatie door persoonlijkc contac-
ten en stipte betalingen:
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dim zi/'n z^ n/W rA«u.
<& /yn f« dizfl ^rygyV <r» ArtV Aort*.f»»0«/«, «»A»; zrf/ ^omrtj m dim /fromr /<• «ilf dlatj

7///fr. £r zi/», /
ora/ Ay ^ iwgro « dizr Arr/ ̂ , r^/z^rr^n rn zo,

n/rt in dir j^f/fr Zaf̂ n. DA/ « Art/>frfoo«////fr ronteff d!a/ zo n

. Diur mortyV a/ ArtWmW foorz/fAft^ m^r zyn, /(r///fr i/t wort </r
z*g»wi f^n «Kinm^n^n «» zo, «&r jta« //fr m? mrt ///> wirm^n nirt

//t zd/ A<r<-/ i«^/ Wort«» Art̂ yW» <*m&rj j(rom<r» z^ «iW. Drff J>M/>/ i /

Het is duidelijk dat het opbouwen van een relatie met bctrouwbare onderaannc-
mers van groot belang wordt geacht. Naast betrouwbaarheid is ook 'meedenken'
van belang. (Gronsveld)

Dit betekent, dat men waar mogelijk selecticf te werk gaat bij het inschakelen
van onderaannemers. Van de vaste relaties weet men dat ze de capaciteit hebben
en kapitaalkrachtig genoeg zijn om het werk uit te voeren. De ISO-gecertificeerde
bedrijven hebben een lijst van aanvaarde onderaannemers, die periodiek wordt
geevalueerd. Een firma zei een zwarte lijst bij te houden van onderaannemers
waarmee siechte ervaringen zijn opgedaan. Nieuwe onderaannemers laat men
soms door een informatiebureau op de genoemde punten screenen. Het komt
voor dat, als men niet helemaal zeker van zijn zaak is, financiele risico's worden af-
gedekt middels een Bankgarantie. Daarop kan evcntuele schade, bijvoorbecld ten
gevolge van niet of niet tijdig presteren, worden verhaald.

De afspraken met de onderaannemer worden gemaakt op basis van het bestek.
Daarin wordt aangegeven wat door hem gemaakt moet worden onder verwijzing
naar de door de onderaannemer uitgebrachte offene. Meestal zijn daarbij tevcns
de voorwaarden van onderaanneming van de hoofdaannemer van kracht. Schrif-
telijke explicitering van de afspraken zijn onder meer van belang vanwege de bc-
wijspositie van de hoofdaannemer ten aanzien van de aan de onderaannemer
verschuldigde betalingen en daarmee ook ten aanzien van de stortingen op de
G-rekening in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
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Middcls deze voorzorgsmaatregelcn kan de kans op problcmen worden gere-
duccerd. Nicttcmin kunnen problemcn nict helemaal worden voorkomen. Ver-
schiilende typen problemen doen zieh enkele malen per jaar voor.

Bij verschillendc bedrijven wordt dit type probleem genoemd (Gronsveld, Schin-
nen, en Heerlcn). De repercussies voor het bedrijf van een onderaannemer die het
af laat weten wordt geschetst door de zegsman van Schinnen:

n/W tYr
u//7

rt f0«/rdrt mort ^ n W ^ n i mrt d/f fn^^arr// fn d//« mart

Bij Heerlcn zet men de onderaannemer dan onder druk door aan te manen en tc
dreigen met aansprakelijkstelling voor de schade in geval van contraetbreuk. Deze
aanpak heeft vaak het gewenste effect. Gerechtelijke stappen zijn door deze firma
in dcrgelijkc gevalJen nog nooii ondr/norafn. Waa/om d;j nie/- pc/- ie zioodzaicf-
lijk is wordt duidelijk uit het relaas van Schinnen over de wijze waarop men in ge-
val van contraetbreuk te werk gaat:

Ar t /
A Art <?/>

/?: V'rfw/t u'ord*/ d^r uY/^/KTrtJ/^r^, » y Art mi i'i'rt' morr«i, u«Jn/ »iW /V<&r<w

w<i/M«r////(' A/i; ra^. VŴ fr «'örd*/ fr oo/t nog «*"

rorA MY/<^ frt/tfnnj d!a/ uv di« /« dV

UY nfdV////t ^/fr/t m. W

Bij de overige firma's wordt deze categoric problemen niet als zodanig genoemd.
Dczc bedrijven zeggen veel met vaste onderaannemers te werken, waarbij zieh zd-
den problemen voordoen die niet onderling oplosbaar zijn.

In geval van faillissement van de onderaannemer heeft de hoofdaannemer een
groot probleem met verschillende kanten. In de eerste plaats is het niet eenvoudig
om een ander zover te krijgen om het werk van iemand anders af tc maken. Bo-
vendien moet dan een nieuwe prijs worden vastgesteld en die pakt meestal hoger
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uit dan de prijs die was afgesproken met de failiietc onderaannemer. Door Schin-
nen wordt dan een concurrente vordering bij de curator ingediend. Twee andere
aannemers noemen faillissement vooral in verband met problemen rond de aan-
sprakelijkheid in het kader van de Wet Ketenaansprakeiijkheid. Er ontstaat wet
eens onenigheid met de curator over de afdracht van verschuldigde prcmics,
waarbij men het gevaar loopt hetzelfde bedrag dubbei te moeten betalen. De zcgs-
man van Heerlen hecft daar siechte ervaringen mee en heeft zijn gcdragslijn daar-
op aangepast:

"...//fr Art) n« /<wtw///£ iwrr ff« £n>$f gflfrr<£rtj fan «•» owdVrdtfMMrtwer dVVyir/7/i'rt
ügfgytf« m d/> cwrdftfr A«/r wiy dtfngwcAmwi - f» mrt d?«zrf)& rwratar Art; //fr d/

d»> Aertr «Ö«. .. £y <& nvA/fr-fommi«örw #«/nidg</ om
n<zdr dir

n/rt ÄW^fdiMn dk» AÄ/ /jfr Art
/.../7V uvrt »00/V I^

«. / /r t M

f, o/> ̂ «1 o^an^rrf wwn/>r, GW urrt Aöf, f«
^ffr 20« wjort«j £rta/fH. /«a, dö« wrrt i/fr Art mrt m w . "

3.2 Opdrachtgevers

Ook de relatie met de opdrachtgever is voor de aannemers een bron van betrekke-
lijk veel problemen en geschillen, waarin tevens regelmatig juridische stappen
worden ondernomen. Overigens wordt wel getracht de kans op problemen te re-
duceren, maar de mogelijkheden daartoe zijn in deze branche minder ruim dan
bijvoorbeeld in de sector van de kunststofverwerking. In deze vergelijking tredcn
enkele in dit verband relevante verschillen naar voren. Over de kwaliteiten van
het beoogde product is tussen opdrachtgever en hoofdaannemer blijkbaar meer
discussie mogelijk dan tussen de kunststofbewerker en zijn klant. Dergelijke mis-
verstanden kunnen bovendien meestal niet in de loop der tijd uit de weg worden
geruimd, zelfs niet met min of meer vaste opdrachtgevers, want elk product is
weer anders en kan weer aanleiding zijn tot nieuwe misverstanden. Voorts is er,
wanneer met opdrachtgevers een probleem ontstaat, meestal een aanzienlijk be-
drag mee gemoeid. Dat laat weinig ruimte voor coulance, zeker nict wanneer de
marges erg krap zijn. Tevens lijken de productiefactoren in de kunststofverwer-
king beter beheersbaar dan in het aannemersbedrijf, waar men te maken heeft met
onder meer niet altijd even berekenbare onderaannemers. Tenslotte kan men wat
de opdrachtgevers betreft niet al te kieskeurig zijn, omdat men anders het gevaar
loopt zonder werk te komen zitten. Anders dan in de kunststofverwerking, waar
men een netwerk van bestendige en betrouwbare afnemers kan op- en uitbouwen,
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moet men in het aannemersbedrijf meestal voortdurcnd nieuwe opdrachten zien
tc verwerven.

Niettcmin doct men in het aannemersbedrijf het mogelijke om problemen te
voorkomcn. Van diverse kanten werd beldemtoond, dat het schriftelijk vastleg-
gcn van afspraken van hct grootste belang is. Het belangrijkste document in dit
verband is hct bestck. Daarin wordt - meestal door de opdrachtgever - gespecifi-
ccerd wat er van de uitvoerend aannemer verwacht wordt, vervolgens wordt het
werk openbaar aanbestced of aangeboden aan een of meer aannemers die op basis
van het bestck ccn offcrte uitbrcngen. Bij het afsluiten van de overeenkomst wor-
den tevens afspraken gemaakt over de prijs en de oplevertermijn. Daarnaast ma-
ken meestal ook de standaardvoorwaarden (de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken, kortweg UAV) die in de bouw wor-
den gebruikt, deel uit van de bouwovereenkomst. Voor het voorkomen van pro-
blcmcn wordt dc kwaliteit van het bestek als hct meest belangrijk beschouwd.

"//rt rm/f j/w/fr win dV row/rdr/i/or»; ü Art £«/«fr. Z)«/ Art fc/izngn/'/br?, di« « trr/

r<wf oivr mwntw/fr - ?« dlo^r femm ov uwr l̂ rwg »'« d!f dK

n/'rt. /1

w/7 diir nöjf ^« <A»r «o£, di?n

£<*« z//w <^"7' <̂ "» <*irr / 0 , 20, 3 0 o/WO </ujzrn</^ui^rn />r<w/. 7^ />r<w/ n/rt a»

owr </ui2^W j^w/i/r/f. D«jy> «<»/ di» wrt^« ^ 0 ^ mortwj

wort ;> tf/t/too^ Art>£rti r<»«y> o/></r«7fA/̂ wrt- o/dV <//r<r/»>

/t^r m m {/ tf/f o/w/r<»fA/̂ w<rr f» //fr d/f Aowifrr ron/ar/ /tn/^n, o/> Art

Art in^rmr/r tf^ dlan

7. / /rt u n»>r
«> - om rtwi /^rttf /^ ^owirw o/> Art dK/o^d'n^/- <j/ry> Art o i w crt» dfn<tt/7>

«/>/ £0<7/ tvin «, dd« u dir ArtV Aouu' n/rtj

Er wordt gctracht zo expliciet mogelijk afspraken vast te leggen en zonodig wordt
naar de op schrift gestclde afspraken verwezen. Precieze formuleringen spelen een
cruciate rol bij het voorkomen van onenigheid over dc interpretatie van het be-
stck.

/[ t / »»rt <r« o/

n/rt o i w

A<W jrrtx»/ i/rm in dV £OKM': dir <r» «»// /('d/radWdLtfirn «t dV <i«dlfr u»/
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£r & / / £ A

ft>f /» <&n tarw>r.
Dat men zieh terdege bewust is van de mogelijkhcid dat onduidelijkheid aanlei-
ding kan zijn tot ccn geschil dat kan uitmonden in ecn arbitrale procedure, blijkt
uit het feit dat een bedrijf bestckken soms laat controlcren door de juridische
dienst van de moedermaatschappij.

7/rt jtan £«f Z//W di» w// fo/><w/i& zaj(r«i n/W ArtWnW ̂ <yry/>rn o/d!«r tf r Art rr
»/W A /̂rmA*/ /wr « w zi//i. Z)</« Zarr« itr Art /A«/r>fr/ rrnr ifr^n<"n. Da/ Ü 00/fr /Vft
u/d/ ̂  Aw«« ft/</jr«d!f »»<>«• «Air wrrti /fromf, owdlar
tfn /« A«« Art^^rn. D^n 2*ggfn i^ryon^w, </r>
ẑ iM r̂n />rü£Zfmrti «// ^««nrn föort^owifn, öwdi»r Art i/ry r̂tf/VAf/f w. W«r
Artifr^nr«, om rr /t//' / /

Art HW<& <Ä?ö^rt/)^Ä/. Û<r <ttt«««i n/rt
<//>m/. Dar zöx tow/ «ffrjt zi/n. " ^ ^ « y )

Wannecr men in zee gaat met grote en bekende opdrachtgevcrs wordt het inwin-
nen van informatie over zijn financiele situatie meestal achterwege gelaten. Bij
kleinere onbekende opdrachtgevers wordt soms wel informatie ingewonnen, al
zijn de ervaringen daarmee niet altijd goed.'

De opdrachtgever probeert meestaJ de financiele risico's van een bouwwerk af
tc schermen. Het is gebruikelijk dat de opdrachtgever een bankgarantie van dc
aannemer vraagt. Ook kan de eerste betalingstermijn worden achtergehouden als
zekerheid, de zogenaamde inbrengtermijn. De aannemer vindt zijn zekerheid
overwegend in de overeengekomen periodieke betaling ('termijnen') naar mate
het werk vordert. Blijft betaling achterwege dan is zijn positie niet altijd even gün-
stig, zoals zal blijken. Een enkele keer worden risico's (als men het niet helemaal
vertrouwt) afgedekt met een kredierverzekering, bankgarantie of verdisconteerd
in de offerte (door een hogere inschrijvingsprijs).

Er komen in de relatie met de opdrachtgever regelmatig problemen voor. Naast
Problemen rond de betaling worden er problemcn genoemd rond 'meer- en min-
derwerk' en rond de kwaliteit van (onderdelen van) het bouwwerk. Deze proble-
men hangen vaak met elkaar samen.

6 Gronsveld is op basis van een positief bericht van de NCM met een opdrachtgever in zee gegaan
die door ecn raiUissement het meerwerlc niet heeft betaald. Uiteindelijk hceft het bedrijf een
Mnzienlijk verlies motten nemen.
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Naar vcrluidt zijn cr regelmatig bctalingsproblemcn, maar daar wordt veelal bij
aangctckcnd dat re samenhangen met andere problemen zoals over mecrwerk of
over kwaliteit. Het inhouden van betalingen kan in deze branche, waar een pre-
caire financiele situatie niet uitzonderlijk is, een krachtig drukmiddel zijn om iets
van de aannemer gedaan te krijgen. Voor het overige is het voorkomen van beta-
lingsproblemen afhankelijk van het type opdrachtgever waarmee de aannemer tc
maken heert. In de utiliteitsbouw, waar meestal grotere instellingen en bedrijven
dc opdrachtgevers zijn, komen serieuze betalingsproblemen niet vaak voor (tenzij
wcer in verband met andere problemen). Een dergelijk probleem kan zieh voor-
doen bij een faillissement of wanncer de opdrachtgever (vermoedelijk) krap bij
kas zit. In het onderhoudswerk wordt betrekkelijk veel met vaste opdrachtgevers
gewerkt, waarmcc in de sfeer van dc bctaling weinig ernstige problemen ontstaan.

Wcl gebcurt het regelmatig dat bctalingstermijnen worden overschreden. Vol-
gens een zegsman zou dit inherent aan de branche zijn. Soms wordt daarbij een
vaste aanpak gevolgd om betaling te bespoedigen.

z/7« <r

taw

«öjf /»////r ^«r<w» di;w «'or*// Art /^örffrif«^n n&ir A/r y. rw <//> n̂ rmf Art

Opdrachtgevers willen soms wel eens probercn via een klacht betaling war uit tc
stellen. Opvallcnd is overigens dat voor incassowerk hoofdzakelijk advocaten
worden ingeschakeld.

Dc intcrprctatic van het bestek en meer- en minderwerk (waarmee bedoeld wordt
het werk dat aan het bestaande bouwplan tijdens de bouwwerkzaamheden wordt
tocgevoegd respectievelijk cr vanaf gaat) en dc kwaliteit van het bouwwerk zijn
bronncn van mcningsvcrschillen tussen opdrachtgevers en aannemers. Ze wor-
den hier bij elkaar genomen omdat ze in de praktijk vaak moeilijk te scheiden zijn

7 De zegsman van Schinnen wees daarop: "Wanneer er klachten lijn over de kwaliteic proberen we
dat le herstellen. Of als het niet te herstellen is, proberen wij een bepaald bedrag af te spreken, dat wij
/eggen: de kwaliteii voldtKt niet aan de eisen die gesteld mögen worden, en dan worden er bepaaUe
kortingen gegeven. Maar dan mort het wel erg duiddijk zijn dat er een kwaliteitsaspect hier een rol
in speelt. Vaak wordt dat ook gebruikt door opdrachtgevers om betalingen te vertragen. Dat blijkt
dan achten! dan niet zo te zijn. Maar dan hebben ze een of twee weken extra betaiingsruimte.*
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of tcgelijkertijd cen rol speien. Wat de opdrachtgever als inbegrepen in het bestek
beschouwt kan de aannemer als meerwerk zien. En wat de opdrachtgever voor
minderwerk houdt kan de aannemer voor overeenkomstig het bestek houden. En
misverstanden over het bestek kunnen aanleiding zijn tot meningsverschillcn
over de kwaliteit van het bouwwerk.

Ondanks het feit dat men zegt veel aandacht te besteden aan de duidelijkheid
van het bestek en dat men er op gespitst is alleen tot meerwerk over te gaan wan-
neer er spijkerharde afspraken over zijn gemaakt met de opdrachtgever, komt het
toch regelmatig voor dat er over deze zaken 'discussies' ontstaan. Dat heeft (vol-
gens de zegsman van Sittard) te maken met het feit, dat de administratieve afhan-
dcling van afspraken over meer- of minderwerk enige tijd neemt en de bouw
ondertussen doorgaat. Dan kan het zijn dat er meningsvcrschillen aan het licht
komen, wan nee r het werk aJ gedaan is.
Dergelijke geschillen worden betrekkelijk snel (wat men in de literatuur noemt)
juridisch 'gethematiseerd', dat wil zeggen in termen van rechten cn plichten ge-
herformuleerd. De zegsman van Sittard geeft aan dat als er zieh problemen in deze
relatie voordoen, door de firma via de juridische afdeling een standpunt wordt
ingenomen en dit standpunt wordt dan door de juridische afdeling aan de op-
drachtgever meegedeeld. Ook volgens de zegsman van Heerlen wordt bij dit type
problemen regelmatig een advoeaat ingeschakeld:

r«><r» «jy> m^wr di» Art A<r»j ;»?/«/uidWyjt fr m /̂tr« «, di» Ay
£<rz»£ «, ww<zry> M/I7 di« gru/oon i/^nfoor^w /« jurü/ürAr fm^n, ^m
rm dar rrrw tf/Ay /dr <a/wftwr, /!// di« «/^n u/»/ *&r«. £n di»/; ^<w/ dV

Ay d!aa

»/W z/rt, M/A7ryV /Md<frA/z«d' /orA tf^// y ^
Meestal komt men er na verloop van tijd wcl samen uit, maar soms loopt het ge-
schil uit op een zaak voor de Raad van Arbitrage. Bijna elk bedrijf heeft in verband
met deze kwesties of in verband met geschillen over kwaliteit wel een of meer za-
ken die in een arbitrageprocedure uitmonden. De ramingen per jaar varieren van
1 tot 3. Enkele voorbeelden:

wrn. £Wi /»inmuur f o ^ w Art £«tafr, d^zr Ĵ ÄJ rrw drfcz// fan ^gw«i.
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Toch wordt er voor de stap naar de Raad van Arbitrage een heel traject doorlopcn
en ook het omstreden belang moet het de moeite en kosten waard maken:

/ d!r o/)/rt^rn>;^ o/V/V fff/rcmngrtrm/yn?»
^ Ä>or £//f oor^rtW »wrrttwvt da/ dir o/>-

/'n <m jfr«r aanj/rdgrn, £/<nn«i <w iun&
d/> mrn /n rrote mttttnft? « ovmvn ^/towir«^

MW o/*«/rt
if oirr/rg*/ mrt dir o/x/rarA/^«^r, wrt
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De belangen waarom het gaat zijn vaak echter dermate groot dat het niet gcmak-
kelijk is het met de opdrachtgever op een akkoordje te gooien. Dit is ccn structu-
rele factor die de kans op een arbitrageprocedure vergroot. Niettemin houdt men
voor, maar ook tijdens de arbitrageprocedure de kosten en baten van arbitrage
scherp in het vizier. Een volle procedure neemt (naar men zegt) minstens een jaar
en is in de ogen van betrokkenen kostbaar. Niet alleen de directe kosten van de
procedure teilen daarbij mee, maar ook de advocatenkosten, de kosten van ovcr-
leg en een eventueel verschijnen voor de commissie. Bovendien kan een aanvank-
elijk sterk geachte positie bij nader inzien toch minder sterk blijken.

Het komt derhalve regelmatig voor dat lopende de arbitrageprocedure partij-
en alsnog tot een vergelijk komen:

"Afarfr Art « w»^«w/ zö, dW Art) /'£ n« 00/̂  m/a/w: /»ro^r^r W2 dr^/'/ra^r te t/«7»(/'-
, u/^nf Art « m^«w/ 0/» Art AM W /d^/^<rz<r^ u/ordV/ iiiten if <- wwar dV/m, Art «

z//n w

j/or/^n. Z)a/ a /n WfA m^n/^n d/V ran ^ n dlrrm^te n/wa« a/n /...7 d/V
/>rr K«r. Zir ay« <z/^<zn^/i/^ fan Art £f-
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/«rt

3.3 Concurrentcn

Vcrhoudingsgcwijs wordt in dezc branchc hct mcest geklaagd over dc concurrcn-
tievcrhoudingen. £r is ccn tijd geweest dat geinteresseerde aanncmcrs, in collusie
met opdrachtgevers, het werk in onderling overleg verdeelden. Maar de opdracht-
gcvers en de aannemers zijn voorzichtig geworden. Dat heeft - naar sommige res-
pondenten beweren - geleid tot bi) gelcgenheid desperaat gedrag van aannemers
die cen tekort aan werk hadden:

3 %. 7%

> /Art
-/ <?/ 5% mddr d'ttrff« /ü»
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urn
/?.- M"*", d!a/ if wirt m^w. V w f ^ r A<*d*y> dW A<Jd*y> / o/> 7 f<r/t«r. A ) Z

. //rt
1« ̂ n«n /v . Dar dir mflurti tan£ »y» om f̂ftVAr r̂  uwrdlfn d<tf

mrn r̂«r/
.- i/t u'// mrt u«rd!fn. DHJ UV Art ddn. /...7 A/rt mmr *»

8 Een vcrdag van dczv prakrijken is te vimien in: Dohmen (1996)
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Maar men is ook elkaars collega in een sterk regionale branche en er werd wel ge-
zegd dat er samenkomsten werden georganiseerd voor de collega's uit de regio
voor de bespreking van gemeenschappelijke kwesties en hct onderling contact.

3.4 Resultierend

Uit deze opmerkingen blijkt dat voor de kleine bouwbedrijven de mogclijkheid
voor het onderhouden van duurzame relaties met opdrachtgevers bepcrkt is. Nict
alleen vanwege de geschiedenis van de bouwschandalen en de reactie daarop,
maar ook vanwege het simpele feit dat opdrachtgevers zelden een permanente
stroom van opdrachten tc vergeven hebben. Daardoor ontbreken hier vcelal ook
de voordelen van een duurzame relatie: de mogelijkheid tot het opbouwen van
vertrouwen, de routinisering van aspecten van de bedrijfsvoering en het voorko-
men van problemen. Een gevolg daarvan is dat de relatie met hct personecl en de
onderaannemers een meer onzeker karakter heeft. Een onzekere planning maakt
de relatie met de onderaannemers kwetsbaar. Bovendien is het productieproces in
de bouwnijverheid het minst beheersbaar van de drie branches. De afhankelijk-
heid van de weersomstandigheden vertaalt zieh in extra complicaties in de relatie
met leveranciers en opdrachtgevers. Deze omstandigheden maken de bouwnij-
verheid tot een branche die rijk is voorzien van conflictstof. Regelmatig doen zieh
conflicten voor die soms hoog oplopen en tot juridische stappen leiden. Het is
hier meestal niet mogelijk luchthartig over deze kwesties heen te stappen. Dc bc-
dragen die er mee gemoeid zijn, maken dat voor de aannemer onmogclijk. Het is
gebruikelijk zieh daarbij tot de Raad voor Arbitrage voor de Bouwnijverheid te
wenden. Men geeft aan meestal nog tijdens de procedure door te onderhandelen
en regelmatig voor de beslissing tot een compromis te komen.

4. Eerste conclusies

Het bovenstaande verslag bevat informatie die van belang is voor verschillcnde
elcmenten van de vraagstelling. In de eerste plaats wordt er gewag gemaakt van
enkele reflexieve methoden voor de afhandeling en prcventie van 'storingen in de
planning'. Dat zijn de kwaliteitssystemen van de ISO-standaarden en daarnaast is
ccn kwaliteitssysteem van grote opdrachtgevers gesignaieerd. In de tweede plaats
wordt duidelijk dat 'duurzame relaties' nog springlevend zijn, ook in internatio-
nale bedrijfstakkcn. Ze blijken echter niet voor alle branches evenzeer tot de mo-
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gelijkheden tc bchorcn. Er is ook icts mcer duidelijk geworden hoe die
samenhangt met de omstandigheden waarin de verschillende groepen onderne-
mers werken.

4.1 Reflexieve methoden

Er wordt in dc diverse branches hct nodige gedaan om problemen in de relatics
met lcveranciers en klanten tc voorkomen. Het selecteren van betrouwbare 'rela-
tics', hct opstcllen van duidelijkc contracten en het uitvoeren van controles beho-
rcn tot dc gebruikelijkc methoden.

De kwalitcitssystcmcn die werden aangetroffen zijn in dit verband een interes-
sante ontdekking. Dc ISO-kwalitcitsborging is een betrekkelijk recent verschijn-
scl, dat bezig lijkt aan ccn snelle opmars in allerlei sectoren van het bedrijfsleven.
Dc kwalitcitssystcmcn van grotc bedrijven hebben waarschijnlijk al een längere
geschiedenis.

De ISO-standaarden die ik aantrof bchoren voornamelijk tot wat de ISO-9000
scric genoemd wordt. Dczc standaard is gericht op het 'borgen' (vasthouden) van
dc kwalitcitscontrole van het productieproccs die al in hct bedrijf wordt gehan-
tccrd. Hct is bedocld als ccn opstap naar 'Total Quality Management' (de zoge-
naamde ISO-14000 standaard, die door enkele bedrijven wordt aangchaald), een
systeem dat naast hct productieproccs ook nog de werkomstandigheden en het
milieu bcstrijkt.

Hct is ccn controlcsystecm, waarin in feite de traditionele prcventie-
instrumenten (zoals selcctic, contract en controles van het productieproces) zijn
samen gebracht en geordend. Wat er apart aan is, is het nadrukkelijk reflexieve
karakter ervan. Het is de bcdocling dat van foutcn wordt geleerd. Daarvoor is het
nodig dat zc gcrcgistrccrd worden, zodat ze geanalyseerd kunnen worden om er
voor dc organisatic een les uit te trekken zijn. Ook tussen de 'relatics' kan zo'n re-
gistraticsystcem dienen als informaticbron voor het evalueren en schcrpstellen
van de rclatic. Alle activiteitcn die met een dergelijk systeem verband houden
worden vastgclcgd in het 'kwalitcitshandbock'.

Kwalteitszorg is crop gericht een bedrijfsorganisatic te creercn die garant staat
voor het permanent voldocn aan een bepaalde kwaliteitsstandaard. Al deze in-

9 Over de krachten achter die opmars: Jettinghoff (1997) £ra | « W twi « ^ { w / ( r j
10 Er worden verschillende invullingen van hct begrip 'kwaliteit' gchantecrd. Er bestaat blijkhait
geen algemccn geldige definitie. Een veelgebruikte omschrijving is: hct leveren van een produa met
een consume kwaliteit overeenkomstig de wensen van de kiant. Gijsbcrs & Rommc (1996)
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spanningen zijn crop gcricht 'klanttevredenheid' te behouden door hct voorko-
mcn van afwijkingen van het product van de ovcrccngckomcn specifcatics in alle
fasen van de produetie.

Hct installcren cn onderhouden van een systeem van kwaliteitszorg is een tij-
drovend en duur proces. Ook de kwaliteitssystemen worden getoctst cn wcl door
certificerende instellingen, die hct hele proces tegen vergoeding bcgeleiden cn na
een succesvolle afronding betonen met een diploma, hct ISO-certificaat. Dergelij-
kc instellingen verzorgen ook de controlc: met enige regelmaat worden bedrijvcn
bezocht voor een 'audit'. Het is dan de bedoeling dat wordt nagegaan of alle rcgi-
stratiesystemen wcl aantoonbaar naar bchoren runetioncren, cn of er naar aanlei-
ding van de registraties actie is ondernomen.

Uit de interviews is op te maken dat het ISO-certificaat al een redclijke ver-
spreiding had, zeker onder de grotere ondernemingen. De redenen die men
langeeft voor de stap naar een kwaliteitssysteem zijn divers. Sommigen zijn dui-
delijk enthousiast over de mogelijkhcden om ook daadwerkelijk kosten tc bespa-
ren en de klanten tevreden tc stellen. Dit zijn de enthousiasten. Anderen zien het
meer als iets dat er in de branche bij hoort. Zij passen zieh aan. Enkele responden-
ten gaven te kennen dat ze door hun grote opdrachtgevers voor het blök waren ge-
zet: öf een kwaliteitssysteem öf geen opdrachten meer. Volgcns onderzock zijn er
ook nog bedrijven die een certifieaat als een middel zien om zieh tc profileren uit-
sluitend om hun marktaandeel te vergroten. Deze laatstgenocmdc motieven
doen rwijfels rijzen over wat een ISO-certificaat cigenlijk garandeert. Hct is dui-
delijk dat de grote opdrachtgevers een belangrijke rol speien in de verspreiding
van de ISO-standaard. Maar daar is niet noodzakelijk mee gezegd dat ze meer
krijgen dan gecertifieeerde toeleveranciers. Voor de kwaliteit van een kwaliteits-
systeem lijkt de inzet van de onderneming zelf van doorslaggevend belang.

Ook nog op een andere manier kunnen grote opdrachtgevers de toon aangeven
ten aanzien van de kwaliteit. Dat gebeult soms door het hanteren van bedrijfsspe-
eifieke kwaliteitssystemen. Zulke Systemen zijn typisch door een groot concern

7~QA/>, p. 374
11 Zie voor een verdere beschrijving van aspecten van ISO-kwaliteitsborging: Jettinghoff (1997)
'-»•p., p. 55 e.v.

12 De Kwaliteiudienst Industrie (KDI) te Rotterdam registreen de certificering in ons land.
Volgens de opgave van deze dienst gaven de tellingen van begin 1997 aan dat ongeveer 6.500
ISO-ccnificaten waren verieend. Dat is een flink aantal, maar dein in kwantitatief opzicht toch
»edits een beperkt deel van het totale aantal bedrijven.
•3 Zwetsloot en Sprengers (1992) O/> z « i mwr jry««^, p. 18)
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onrworpcn om tc garanderen dat alle toeleveranciers van dit bedrijf hun uiterste
best docn om prccics te leveren wat de opdrachtgever verlangt, zodat het de op-
drachtgever in kwestie mogelijk is om bijvoorbeeld een 'zero default' standaard te
vcrwczenlijkcn. Een voorbeeld wordt genoemd door Rubber en naar zijn zeggen
zijn deze kwaliteitssystemen aanzienlijk meer veeleisend dan wat een ISO-
certificaat aan standaarden meebrengt.

4.2 Duurzame relaties

Het lijkt er op dat de duurzame relaties, die Macaulay in de zestiger jaren heeft ge-
signaleerd, ook in de huidige intcrnationaliserende economic (anders dan Galan-
ter en Rogers aan hct eind van de jaren '80 vcronderstelden) voortbestaan en
mogelijk zelfs in sterkere mate dan voorheen. De onderzoeksresultaten sluitcn
wat dat betreff goed aan bij macro-analyses. Volgens het overzicht dat Castells
van deze literatuur geeft, heeft de economische herstructurering, die in de jaren
'80 is ingezet, gcleid tot enkele ingrijpende organisatorische veranderingen in
grote ondcrncmingen die in dit verband van belang zijn. In de eerste plaats heeft
dc grotc, verticaal geintegreerde onderncming plaats gemaakt voor een kernon-
derneming die op grote schaal werk uitbesteedt aan een stabiel netwerk van kleine
en middelgrote ondcrnemingen. Het gaat om een op de Japanse automobielin-
dustrie geinspireerd model, waarin planningsconformiteit hoog in het vaandd
Staat. Elementen van dit patroon zijn duidelijk herkenbaar bij enkele ondcrnc-
mingen in dc kunststofverwerking. Daarbij bleck ook dat deze kleinere bedrijven
mccstal participeerden in de nerwerken van verscheidene internationale ondcrne-
mingen, een andere onrwikkeling die Castells signalcert. En tenslotte wijst hij op
de vervlechting van dc grotc ondcrnemingen in strategische allianties. Dergclijke
allianties zijn vooral ontstaan als methode om de torenhoge ontwikkelingskosten
in de />/jf/>-f«A sector te kunncn dragen. Deze allianties zijn specifiek voor bepaal-
de markten, productcn en processen en sluiten concurrence voor het overige (de
niet door de alliantie gedcktc activiteiten) zeker niet uit. Castells concludeert, dat
de grotc ondcrneming niet langer meer in zelfgenoegzaamheid kan operercn:

or

U Castells (1996) 7V w »/«A* iMtuwnfr jamr?, vol. I, p. 152 e.v.
IS Dit wotdt Icemachtig samengevat met dc slogan "five zero's": zero defect in the parts, A*"
mischief in the machines, zero inventory, zero delay, zero paperwork. Ibid., p. 158. Over *
Amerikaanse automobid-industrie: Kenworthy. Macaulay en Rogers (1996) "7V m«nr
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Maar ook blijkt dat nict alle bedrijfstakken op dczc leest zijn geschoeid. Dat is
Kcr evident in de bouwnijverheid. Het is aannemelijk dat het met name dc aard
van het product is die het onderhouden van vastc relaties bemocilijkt.

4.3 Klachten, geschillen en juridische stappen

De frequentie waarmee zieh in de relaties met toeleveranciers en klanren storingen
en geschillen voordoen lijkt per branche te verschillcn. De kunststofverwcrkende
bedrijven zijn relatief storingsarm. Over elke gesignaleerde storing wordt in begin-
sel geklaagd bij de relatie om klachtpreventie mogelijk te maken. Bij de hoofdaan-
nemers komen storingen verhoudingsgewijs vcel voor. De wegtransporteurs nemen
in dit opzicht een middenpositie in. Voor deze verschillen zijn enkclc mogclijkc
oorzaken aanwijsbaar. Het gaat om een complex van omstandigheden die samen de
typische 'logica van het ondernemen' in een bepaalde bedrijrstak vormen.

De kunststorverwerkers zijn productiebedrijven, die hun product aan een aan-
tal vaste afnemers afzetten. In deze relaties kunnen de werkwijzen in de loop der
tijd steeds beter op elkaar afgestemd worden. Deze afnemers zijn bovendien gc-
wend hun hoge eisen gehonoreerd te krijgen. Ten slottc is het productieproccs in
deze branche bijna volledig afgesloten en dus niet toegankelijk voor contingente
invloeden. In de bouwnijverheid treffen we een tegengcsteldc situatie. Er wordt
meestal projectmatig geproduceerd, het product is een unicum. De opdrachtge-
vers hebben zelden een vaste stroom opdrachten te vergeven. En het productic-
proces speelt zieh grotendeels in de open lucht af, met alle storingsmogelijkheden
van dien. Het wegvervoer heeft de combinatie van vastc opdrachtgevers en open
productieprocessen.

De hantering van klachten en geschillen is ondcr invloed van deze omstandig-
heden ook verschillend. De kuststofverwerkers krijgen weinig met problemati-
sche klachten te maken en als zieh klachten voordoen hebben beide partijen,
gezien het belang van hun relatie, er alle belang bij de kwestie in der minnc te
schikken. In deze context is het doen van juridische stappen een zeldzaamhcid.
Bij de hoofdaannemers komen problematische klachten regelmatig voor, ook aan
de kant van de opdrachtgevers. In deze relaties is er geen vaste verhouding die als
ottra prikkel kan fungeren om te trachten er samen uit te komen. Hier is meestal
« omvang van het omstreden bedrag de Stimulans om (vooral spoedig) tot een
vergelijk te komen.

16 IbkL, p. 163-164.
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BIJLAGE: Profielen van Nederlandse bedrijven

Summer is ccn klein bcdrijf met 28 wcrknemers. Het is cen dochterondcrne-
ming van ccn bouwbedrijf. Dc fir ma fabriccert gcvclclcmenten. De gebruikte
kunststofprofielcn worden hoofdzakelijk bij c^n leverancier ingekocht. De onder-
neming levert zowcl aan de particuliere als de publiekc sector.

Pellet is ook ccn klein bcdrijf met 28 wcrknemers. Het is de Nedcrlandse ves-
tiging van ccn ondcrneming die is gespccialisccrd in het malen cn recyclen van
kunststof. Mccstal gaat het om 'loonmaling', waarbij de klant zelf de kuststof aan-
levcrt. Het bcdrijf is ISO-gecertificeerd.

Korrel hceft 70 werknemers, waarvan ongevcer ccn dcrdc op uitzendbasis.
Ook dit bcdrijf bewerkt kunststof, voor eigen rekening of voor derden die de
kunststof zclf aanlcvcrcn. Het is ecn joint venture van enkele Aziatische chemie-
reuzen. Vccl opdrachtcn lopen via dczc moedcrbcdrijven. Dc firma heefit een
ISO-ccrtificaat.

Compound heeft bijna 100 werknemers in dienst en is ccn gehcel zelfstandig
bcdrijf. Dc onderncming fabriccert grote kunststofprodueten. De toelcverancicn
zijn de grotc kunststofproduccntcn. Het bcdrijf exportccrt het grootste deel van
dc productic naar klantcn in diverse Europesc landen. Het bcdrijf is
ISO-gecertificecrd.

Folie is cen bcdrijf met 167 werknemers. Het produccert kuststoffolie cn is
een productieraciliteit van cen een petrochemische multinational. De afnemen
zijn bedrijven uit de verpakkingsindustrie in Europa. De productie cn vcrkoop
worden ccntraal aangestuurd. Het bcdrijf is ISO-gecertificeerd.

Rubber heeft ongeveer 500 wcrknemers, waarvan 100 uitzendkrachten. Het
bcdrijf is dc Europesc vestiging van een internationaal bcdrijf met vestigingen
Azic cn dc Vcrenigdc Statcn. Dc onderncming fabriceert onderdclcn voor rand-
apparatuur van computers cn levert aan de grote merken. De leveranciers zijn de
grote Europese chcmicconccrns. Het bcdrijf is ISO-gecertificeerd.

Willemse is ecn klein familicbedrijf met 17 werknemers. De onderneming
vervoert vooral afvalproducten voornamclijk in de regio. Er wordt niet in het bui-
tenland gewerkt.

Gerritsen heeft 40 werknemers in dienst. De onderncming is actief in het in-
ternationaal transport, onder meer van stukgoed, gevaarlijke Stoffen en bouwntf-



tcriaal. De bestemmingen Hggen ovcral in Europa, maar vooral in Spanje. De
onderneming is ISO-gecertificeerd.

Pietersen is een klein familiebedrijf met 42 werknemers in dienst. Het bedrijf
is gericht op internationaal transport, in het bijzonder groupagevervoer (gepalle-
tiseerde vrachten). Er wordt vooral gereden op Spanje. De onderneming is
ISO-gecertificeerd.

Jansen heeft 70 personeelsleden in dienst. De onderneming is acticf in het zce-
containervervoer, vanuit grote havens in Nederland en Belgie naar allerlei be-
stemmingen in Europa. Er wordt voornamelijk gewerkt voor ecn klein aantal
grote opdrachtgevers. Het bedrijf is ISO-gecertificeerd.

Thomassen is een internationaal transportbedrijf met 80 werknemers. Het
bedrijf heeft ook nog een vestiging in Frankrijk. Naast transport is de onderne-
ming actief in overslagen ompakken. Bestemmingen liggen vooral in West Euro-
pa. Het merendeel van de opdrachtgevers zijn vaste klanten. Het bedrijf is
ISO-gecertificeerd.

Hendrikse is een grote onderneming met 300 werknemers. Het bedrijf is on-
dergebracht in een holding, samen met een vrachrwagendealerschap. Het is actief
in het internationaal transport, met bestemmingen in West en Oost Europa. Het
bedrijf is ISO-gecertificeerd.

Gronsveld is een kleine aannemer met 15 medewerkers. Het bedrijf was aan-
vankelijk een familiebedrijf maar is onlangs overgenomen. Nu is het een zelf-
standige werkmaatschappij van een grotere onderneming. Men is actief in de
verbouwen renovatie in desectoren woningen en utiliteit. Er zijn vooral instituti-
onele opdrachtgevers en daarnaast nog wat werk voor particulieren. Dc actieradi-
us is Zuid-Limburg.

Susteren is een kleine aannemer met 40 werknemers. Ook dit is ecn oud fami-
liebedrijf dat enkele jaren geleden bij gebrek aan opvolging aan een grote bouw-
onderneming is verkocht. Ook dit bedrijf is een zelfstandige werkmaatschappij.
De bouwactiviteiten betreffen de utiliteitsbouw, groot onderhoud, restauratie en
renovatie. Het werkgebied is Heerlen en omgeving.

Heerlen is een middelgrote hoofdaannemer met 56 werknemers. De ondernc-
ming is voor een deel het eigendom van een andere onderneming. Er wordt ge-
bouwd in de sectoren woningbouw en utiliteitsbouw. De opdrachtgevers zijn dc
overheid, woningbouwcorporaties en beleggers. Er wordt weinig voor particulie-
ren gewerkt. Het werkgebied is Zuid-Limburg.
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Schinnen is ccn middelgrote hoofdaanncmer met 70 werknemers. De ondcr-
ncming is ondergebracht in een holding, samcn met nog diverse andere bouwbe-
drijvcn. De activiteiten richten zieh op Zuid-Limburg. De firma is actief in de
woningbouw, de utiliteitsbouw, onderhoud en projectontwikkeling.

Eysden is een middelgrote hoofdaannemer met een sterk in omvang fluctue-
rend personcelsbestand dat zieh rond de 100 medewerkers beweegt. Ook dit was
een familiebedrijf dat reeds geruime tijd geleden ten prooi is gevallen aan de
schaalvergroting en is opgekocht door een groot bouwconcern. Een voormalig
bedrijfsonderdeel is in Belgie actief. De firma heert projeeten in de utiliteitsbouw,
woningbouw, cn weg- en warerbouw.

Sittard is ook een middelgrote bouwonderneming met ongeveer 200 mede-
werkers. Ook dit voormalige familiebedrijf is een onderdeel geworden van een
groot bouwconcern. Binnen het moederbedrijf is het weer een onderdeel van een
zelfstandige werkmaatschappij met diverse vestigingen in Nederland. De onder-
neming is actief in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw en projeetonrwikke-
ling.



HOOFDSTUK 5

De invloed van de juridische
infrastructuur:

een grensoverschrijdend perspectief

Een centralc vraag in dit vergelijkend ondcrzock hccft betrekking op dc rclatic
tusscn het gebruik van reflexieve methoden ten aanzicn van het afhandelcn en
voorkomen van klachten en conflicten enerzijds en variatie in dc geboden justiti-
ele faciliceiten. De achterliggende gedachte was dat wanneer die faciliteiten be-
perkt zijn (zaken)mensen de juridische weg mijden en andere wegen inslaan: ze
bezinnen zieh op mogelijkheden om klachten en conflicten te voorkomen of zul-
len meer geneigd zijn compromissen te sluiten of het erbij laten zitten als er con-
flicten ontstaan. En omgekeerd: als de faciliteiten royaler zijn zal de juridische
weg minder gemeden worden en is het ook niet zo nodig werk tc maken van het
voorkomen van klachten en het sluiten van compromissen.

De Duitse juridisch-infrastructurele context voor het doen (of vcrmijden) van
(civielrechtelijke) juridische stappen is globaal gekenschetst als toegankelijker
(goedkoper en snellcr) dan die in Nederland. De Belgische context biedt in icder
geval een duidelijk minder snelle behandeling van geschillcn

Als de beschreven gedachtegang klopt zullen we bij de Duitse bedrijven indi-
caties van het volgendc kunnen waarnemen:
1. er wordt minder belang gehecht aan en werk gemaakt van de preventic van
Wachten en het vermijden en beeindigen van conflicten in genoemde relaties.
2. er worden vaker juridische en gerechtelijke stappen ondernomen inzake (in dc
rclatie met leveranciers, klanten en concurrenten gerezen) klachten en conflicten.
Bij de Belgische bedrijven zou een omgekeerd patroon waarneembaar motten zijn.

we zullen deze vragen benaderen vertrckkend vanuit de gegevenheden van
"ft sociale veld waarin de ondernemer werkt en nagaan waarom vanuit die positie
net voorkomen van problemen wenselijk en mogelijk is, hoe met gerezen proble-
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men wordt omgegaan en in hoeverre daarin de invloed van de kwaliteiten van de
juridische infrastructuur te beluisteren valt.

1. Kunststofverwerking in Duitsland en Belgie:
van eenzelfde laken.

Om degenen tcr wille te zijn die tevreden zijn met de grote lijn volgen hier alvast
dc bclangrijkstc conclusies voor deze sector. In de eerste plaats zijn de inspannin-
gen die in deze bcdrijfstak worden gedaan om Wachten en geschillen te voorko-
men in gcen van de drie landen aanwijsbaar ingegeven door kenmcrken van dc
juridische infrastructuur. De relatie met de Wanten en vooral het bchouden van
die relatie vormt duidelijk hct overhcersende moticf. In dc tweede plaats lijken de
bedrijven in deze branche er in elk van de drie landen in geslaagd het aantal Wach-
ten die aanleiding zouden kunncn zijn tot geschillen, in hoge mate te beheerscn en
voor hct ovcrigc volgens routines of in overleg op tc lossen. Het gevolg is dat ge-
schillen in dc commerciele relatics bctrekkclijk zeldzaam zijn en het ondcrnemen
van juridische stappen hoogst zelden overwogen wordt. Er zijn in dit opzicht geen
merkbare vcrschillen waar te nemen tussen de bedrijven uit de verschillende landen.
Het strcven naar klanttevredenheid is nict gebasecrd op goedgunstigheid van dc
kunststofverwerkers, maar is een standaard in hun branche. Deze standaard
wordt vooral gedefmicerd binnen (soms wereldomspannende) industriele nct-
werken waarin verschillende van de kunststofverwerkendc bedrijven paniciperen.
In dc volgcndc paragrafen passeren cnkclc illustraticve voorbcelden van dergclijke
nerwerken dc revue. Hct gaat in deze bcdrijfstak, ook in Belgie en Duitsland,
vooral om producticnetwerken. In deze nerwerken wordt een belangrijke rol ge-
speeld door dc bedrijven die op de overgang tussen productie en distributie gesi-
tuccrd zijn. Een Ncderlands voorbeeld de tabrikantcn van kantoormachines, dc
opdrachtgevcrs van de Firma Rubber, is in hct vorige hoofdstuk beschreven. Hier-
na zullcn ondcr mecr fabrikantcn van auto's en lcvensmiddelen voor hct voetlicht
treden. Uitcindelijk zijn zij het die dc kwaliteitscisen voor hct nerwerk formule-
rcn. uitcraard uitgaande van wat technisch mogelijk is. De toeleverancicrs - zoak
de bedrijven die hier aan het woord komen - vcrplichten zieh de organisatie van
de ondcrncming zo in tc richten dat hct nakomen van deze standaarden zo goed
mogelijk gewaarborgd is. Zo ontstaat ccn soon geledc productiemachincrie waar-
in alles in hct werk wordt gcstcld fricties tc voorkomen en de transactiekosten »
lug mogelijk tc houden.

In deze relatics wordt dcrhalve aan beide kanten veel geinvesteerd en ze kun-
nen mede daardoor vrij complex worden, in de zin dat cr een aanzieniijke verwe-
venhcid en verbondenhcid (en daarmcc afhankclijkheid) kan ontstaan. Daarvan
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bicdt hct volgcndc nog cnkelc aardigc voorbceldcn. Dergelijke bctrckkingcn wor-
den met het oog op de längere termijn opgebouwd, als en zolang de klant tevre-
den kan worden gesteld. Dat is ook tegelijk het doel van het streven naar
klanttevredenheid: het verwerven en behouden van de 'vaste' klandizie van deze
endergelijke 'toonaangevende' bedrijven. Klachten dienen in een dcrgelijke orga-
nisatie niet of nauwelijks voor te komen cn als ze optreden moet dat aanleiding
zijn tot het treffen van preventieve maatregelen. De Idachten zelf kunnen dan in
onderling overleg worden afgehandeld. De methoden van preventie van klachten
en klachtenbehandeling zijn grotendeels hetzelfde als die bij de Nederlandse col-
lega's zijn gesignaleerd. En ook de condities die een dcrgelijke werkwijzc succes-
vol hclpen maken zijn in wezen gelijk.

1.1 Lcveranciers

/. /. / /

Evenals in Nederland beklemtonen mijn Duitse en Belgische zegslieden dat zieh
in deze branche met de leveranciers vrijwel geen fricties voordoen. Geen van de
bedrijven heeft gedurende de afgelopen drie jaar in de relatie met een leverancier
met een gerechtelijke procedure te maken gekregen.

In Nederland bleken een aantal werkwijzen daarbij een belangrijke rol te spe-
len. In de eerste plaats speelde een rol dat er zowel aan de inkoop- als aan de ver-
koopzijde veel zaken gedaan werd met grote ondernemingen, vaak ook in
bestendige en complexe relaties. Voorts bleken goede schriftelijke afspraken over
esscntiele zaken van belang geacht te worden. In sommige gevallen waren contro-
les van levering belangrijk. En met name in deze branche bleck bij enkele bedrij-
ven het fenomeen 'kwaliteitssysteem' al deze elementen te omvatten cn hct
streven naar het reduceren van klachten te integreren in alle relevante ondcrdelcn
van het produetieproces. Ook bij de Duitse en Belgische kunststofverwerkers blij-
ken deze elementen een rol tc speien.

>4J Sf/frt/>: g ^
Het vrijwel frictieloze karakter van deze betrekkingen is voor een deel een uit-
vloeiscl van het feit dat de leveranciers veelaJ grote en goed georganiseerde bedrij-
ven zijn waarmee rceds jaren zaken worden gedaan. In deze branche is ecn
belangrijk gegeven dat de aanbodzijdc van de markt voor de chemische grond-
stoffen die de Duitse en Belgische (net als de Nederlandse) bedrijven inkopen, be-
««t uit een beperkt aantai internationaal opererende, grote Westerse concerns.
Dat kan nadelen hebben (bijvoorbeeld wat betreft de prijsstelling), maar ook
wordelen.
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Een van de voordelen is dat deze bedrijven naar verluidt: "...technisch van een
zo hoog niveau [zijn] dat het voor ons probleemloos verloopt." (Flasche, D) Bij
dit bedrijf speelt ondermccr een rol dat de producten die worden geleverd ge-
standaardiseerd zijn en dienovereenkomstig voorzien van een certiflcaat. De tech-
nische kwaliteit van de leveringen is blijkbaar zo betrouwbaar, dat soms niet in
een controlc vooraf is voorzien.

*/p mort Art oo>(r zo z/Vn: a/fy'r foor aafomottfr ifrr/frf w

ma/rräz/rn/»fr« nrur </;> jawirn m?f m rw
jfrr */>rt7/»Va//« aVr growa /̂o^T» wortm foZf̂ o«». /.../ DWJ wirwfa/ ArApr« «>y n*rt

f« MM/fr WAir ^m. " (Thirty, Ä^

Zowel Duitse als Belgische bedrijven zijn dus sclectief op grond van kwalitcits-
overwegingen:

air j/>ff//»Va//« vo/dort. £/^r« onairrzo^ zo« r̂  /to^r^aar z//« om<iar

tj. 5offn<//Vn z//n o«z^ rtna^rt/z^n f̂  Zaaj om aJar

Vana^iar aij/ if r aV wwr/fr««r ^rt/rt» aa« air ^""'

Een levcrancier die de juiste kwaliteit levert, bespaart onnodige inspanning en
voorkomt veel problemen.

<w «/>MUV in^ranarr om /^ £")#?« u<ary> noa/^ Af^f. Dar « nirt zo

(TArrmo, A>

"£r « oo/fr ^n/̂ if form fan ;amr»ttWjt/«£. AfmrA/Wi r̂w ^roor ifooral A/<w w

o « « A ranrAr w Arr «irt zo <£j/y> zomaar <»rn ̂ roa'wrt ^oo/>r. / r ^«nr aii/ ooi- ao^i«

Aforra. UfV alorw ai»/ n/'rt owaitfr Art mfrr/mnjxjiM'dWrn «y». / r Arnr rr IYW«/-

uwr^/</> foor. y> worr rr« /vrtjf> //igraJr/frf z/yn «aar aV ^uw/rtnf tor. / f ih<n/«»"

zomaar o/> aV Aor/t fa» «V jmwf ifa/^aan ^o^rn. Z)ar w^o«/ foor /h<«jtrft>/d!«/ >K-

lit tfV fui/Aaifr Arî inaV. A/aar »// ow « dlar «iW zo. f̂ xtf» 5>)

1 De icjpman van Kist specificeert later in het gesprek de eisen die aan de krarten worden gesteW: ci

gun levrn lagen op een pallet, drie pallors op elkaar. De ondente moet diu drieduiiend kilo drag*

Dus hed het concept van uw lent is daarop gebouwd. Met als gevolg dat re oenterk zijn." en * «

voor ons van belang is. is de UV-stabilitett. Rood blijft rood, over xes faar is dat nog dezdfde nnt
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Dezc relatics zijn ovcrigcns mccstal nict exclusicf: men onderhoudt graag enkcle
ilternaticvc relatics, met name met het oog op de prijs en de leveringszekerheid.
Dat geldt niet alleen voor de grote chemiereuzen maar vaak ook voor de Icveran-
ciers van andere benodigdheden.

"Wy /v££rn a//fraa//«Y /ttwanr»m. Wy A^^rw Ä0/2nwn}nnm, »M r̂ M
a/W/

«m,
/ . m.

^ o//>frw« t/an /^73. £r ^Ä« WI//
o/)(rn i«; oo4- ^y

Zoals ook bij een Nederlands bedrijf het geval bleck, bemoeit de klant zieh soms
ook met de keuze van leveranciers, hetzij uit bezorgdheid om de kwaliteit ("die
Kggen dan: geen Russisch materiaal gebruiken." Kist, B), hetzij om redenen van
(waarschijnlijk) leveringszekerheid - over het hoofd van hun toelcvcrancier heen:

"... H«tyV Pd<z/(r z/W w <i!a/ r/^f tfu/oronj/r«r/«/r «TW^^^/M/ Ü om «• foor /̂  ZÖ^W

y wwr 20%
r/ Art d^/ Ö/> ^ «W-

/
Dat er vaak duurzame relaties bestaan is geen toevallig gegeven, maar iets dat om
verschillende redenen actief wordt nagestreefd. Dat men duurzamc relaties op
prijs stelt komt overigens maar gedecltelijk voort uit de wens om expliciete afspra-
wn nagekomen te zien. Met name uit de gesprekken in Duitsland cn Belgie in
deze branche kwam naar voren dat duurzame betrekkingen blijkbaar nog andere
untrekkelijke kanten kunnen hebben dan kwaliteit en zekerheid van belevering.
Men zoekt 'partners'.

Vcrschillende respondenten, zowel Duitse als Belgische, geven uitdrukkelijk
* verstaan dat men van ecn duurzame relatic meer verwacht dan het naar de letter
uitvoeren van wat is afgesproken. De klant verwacht soms blijkbaar ook ecn zeke-
fe solidariteit van zijn leverancier wanneer hij door onvoorziene omstandigheden
•0 net nauw wordt gedreven. Het gaat dan vooral om 'flexibiliteit' die men ver-
geht van de panner. Als men onder prestatiedruk Staat wordt van de vaste relatie
*n extra inspanning verwacht. Als men onder margedruk Staat geldt hctzelfde.
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De 'partncr-lcvcrancicr' wordt vcrondersteld tot op zekcrc hoogte mce te denken
en mee te werken met zijn 'gocde Want'.

/to f. / / y z/W 0/u tf/

r. / / y /rtwf 00/fr zai'f« «wwr /»// «/>» <MW t>«Y /̂>w/. f n UY£<MW MW m « zr ̂ »ri-

ff« « / z*g£<7r /fr///fr, d!af zyw & /

Een ander aspect van dcze verhouding is de verwachting dat als er iets bij de leve-
rancier mis dreigt te lopen, deze zo vroeg mogelijk aan de bei trekt. Soms bestaan
er standaardoplossingen die inspelen op de eigenaardigheden van het produaie-
proces van de klant.

rt Art
r M/V ü ^ 4 / / k

. Zo« d̂ r «/W^prwrr«, <i»n Z0«
"Z0

De klant is natuurlijk koning en daar is men zieh uitdrukkelijk van bewust." Maar
dat betekent niet dat alleen hij de eisen kan stellen. De rol van de klant bestaat
waarschijnlijk vooral uit het honoreren van het coöperatieve gedrag van de leve-
rancicr met (een liefst niet aflatende stroom van) bestellingen. De zegsman van
het Belgische bedrijf Kist geeft als voorbeeld dat er door de leverancier zeer snd
bepaalde producten worden geleverd om testen tc doen in verband met een voor-
stcl voor een klant; of dat er ;'« «cfwnw nog aanpassingen nodig zijn wanneerde
markctingafdeling van de klant twijfelt over een bepaalde specificatie (bijvoor-
beeld de kleur) en op het laatste ogenblik van gedachte verändert, terwijl de orders
voor de grondstoffen in feite de deur al uit zijn. Dcrgelijke flexibiliteit bij de leve-
rancier heeft uitcraard een prijs:

«<!f /tô /lr. /1/f d!r/>n/>y««r «. D<ir «/& www/fr iMMra/>̂ > wort MYrir«j rn <üf «M«"'

2 Zo merkt de zegsman van Thermo over de relacie met leveranciers: "In d o e

natuurlijk onie wensen. En wanneer wij klachten hebben, dan verwachten we - omdat w e *

atnemer zijn - dat die behoorlijk worden bchandeld."
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Hct ziet cruit als cen stclsel van wederzijdsc beloningcn dat voor zijn voortbcstaan
voornamelijk regelmatigc bevestiging nodig heeft.^

Dit kenmerk van de relatie met leveranciers is niet alleen belangrijk wanneer
het gaat om internationale chemieconcerns, maar ook bij kleinere leveranciers.
Bij de firma Plaat (B) gaat het om leveranciers van kunststof dakbedekking. Daar
is het opbouwen van een relatie met de leveranciers van belang voor (naast goede
kwaliteit en de beste prijs) een flexibele opstelling ten aanzien van de betaling.
Dat is voor het bedrijf van gewicht omdat de klanten uit de bouwsector niet vlot
»ran betalen zijn. Als er op dat vlak moeilijkheden zijn gaat men met de leverancier
praten en wordt er naar een oplossing gezocht: "In een goede relatie wordt dat
lanvaard en begrepen. Zo werk ik." In feite komt het er op neer dat men (tenmin-
,te) een deel van de problemen waarvoor de klanten het bedrijf plaatsen door het
|>cdrijf worden afgewenteld op de leverancier.

Zo ontstaan er over en weer afhankelijkheden. Het bedrijf is ten dele aflian-
Kelijk van zijn leveranciers voor het voldoen aan de wensen van de klanten. Zij-
ncrzijds verwacht de leverancier (overigens net als het bedrijf tegenover zijn klant)
op vaste klandizie van het bedrijf. Deze afhankelijkheid wordt ook onderstreept
door Markies. Deze producent van - wat men zelf noemt - 'technische raamdeco-
ratie' heeft te maken met pieken tijdens het zonseizoen en wil toch yW/-/n-r/
beleverd worden. Dat eist zorgvuldige afstemming met de leveranciers:

dir
Het beschikken over een dergelijk nerwerk van partners-leveranciers blijkt ook
hier een belangrijke factor voor de reduetie van de kans op fricties, niet alleen met
leveranciers maar blijkbaar tevens met klanten.

Men kan zieh voorstellen dat een dergelijk stelsel van relaties van 'levensbe-
lang' kan zijn als het er op aan komt. Ook daarnaast zal het voor de continuiteit

' Er lewamen voorbeelden ter sprake van relaties die aJ ruim 20 jaar bestonden.
* In ieder geval worden vaste leveranciers, ook wanneer er kritiek is, zorgvuldig behandeld. Zo gaat
l>« in ieder geval bij Pans: TLr is ook naar onzc leveranciers de zekerheid dat we ze niet laten vallcn
I»U de prijs icts lager is]; daar heb ik geen belangstelling voor. Wat we wel doen is, als er iemand
">mt met een heel goede prijs, dan checken we dat uit. Dan kijken we of die man waardig is onzc
Kverancier te worden. Er zijn allerlei andere dingen even belangrijk als de prijs.[...] Blijkt hct een
»aardig alternatief te zijn, dan ben ik natuurlijk verplicht om met mijn leverancier te gaan praten.
D*n zeg ik, sorry, ik heb dit aanbod, dat ligt voor. De relatie mankeert op een punt: de juistc priji.
"i w« kunt u daaraan doen? Wat ik nooit zal doen is die leverancier zonder enige melding te laten

n: niet voor kwaliteit. niet voor prijs, niet voor iets anders."
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en rentabiliteit van de bedrijfsvoering van gewicht zijn. Overigens blijken deze
wensen ten aanzien van de zakenrelaties niet allcen in deze branche te leven. Ze
zijn bijvoorbeeld ook in de aannemerij gesignaieerd. In hoeverre men erin zal sla-
gen de wens in werkelijlcheid om te zetten, zal afhangen van de positie in de
markt: nict elk bedrijf is even aantrckkelijk voor het aangaan van coöperatieve re-
laties. Dc respondenten in deze branche klinken tot dusverre alsof zc er in ge-
slaagd zijn zieh te omringen met leveranciers die grotendeels aan het gewenstt
proficl voldoen.

Enkele Duitsc respondenten stellen dat expliciete contractuele planning van
transactics van belang is voor het voorkomen van problemen. Ze vinden dat van-
zelfsprekcnd, onder verwijzing naar ISO-normen (Rein, Thermo). Schaum bena-
drukt sterk het belang van de documentatie rond de transactie zonder om
kwalitcitsprocedures te praten:

wy
/; wy

Contractuclc planning wordt bij andere Duitse respondenten minder sterk bena-
drukt. Dat is bijvoorbecid het geval bij Flasche, met name omdat er niet veel vari-
atie in de bestcllingen zit en (vooral ook) omdat er centraal wordt ingekocht. H«
gaat bij hen om jaarcontracten die door het hoofdkantoor worden afgesloten
(waarbij prijsafspraken worden gemaakt). Dc productiebedrijven kunnen vcrvol-
gens op afroep bestellen. De kwaliteit van het product is volledig gespeeificcerd
volgens een internationale standaard, dus daar kan weinig verschil van mening
over zijn. Bij Form wordt er veclal per fax besteld (met uitdrukkelijke speeificatie
van het matcriaal, de levertermijn, de betalingstermijn). Men krijgt daarnadeop-
drachtbevestiging tcrug en die wordt weer gecontrolecrd met de bestelling. Maar
soms gaat bestellen ook over dc telcfoon: "Maar dan weet ik dat het zin heeft, da
heeft nooit grote problcmen opgcleverd."

Üok Belgische respondenten spreken over het belang van de 'stroom van juis»
infbrmatic'. Dat wil zeggen dat precies schriftelijk wordt vastgelcgd wat men van
de leverantic verwacht, met name op het vlak van technische speeificaties. De«
dtKumcntatic is de basis waarop de verschillcndc onderdclcn van het bedrijf of*-
reren. Men dient uitcraard precics te weten wat er besteld is om het gewenste pro-
duct te kunnen maken. Daarnaast is die documentatie essentieel voor het ge**
dat men later controles wil kunnen uirvoeren en de veranrwoordelijke voor gtwt"
ken wil kunnen aanwijzen (Kist). Andere vaste onderdelen zijn de prijs en «
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plaats en tijd van levcrcn. Over de te leveren hoeveelheden geeft men op diverse
manieren indicaties af. Het gaat soms om jaarcontracten met levering op afroep
»als bij Buis. Bij Parts sluit men open contracten voor in beginsel onbeperkte
hoeveelheden waarbij per order wordt aangegeven wat de te verwachte behocfte is
voor dc volgende drie maanden, de volgende maand en de volgende week:

ordlrr dKwrf.

De bedrijfsleider van Plaat (B) hecht - overigens als enige - nadrukkelijk zo grotc
waardc aan wat hij noemt de 'profcssionaliteit' van de contracten dat hij zelf dc
»rmulering van de vaste (niet onderhandelbare) onderdelen van dc contracten
icr hand neemt, daarin bijgestaan door externe juridische adviseurs.

DJ CowfroZ«
£en gocde methode om de risico's tc voorkomen die verbunden zijn aan cen on-
dcugdelijke levering is het testen van de aangclevcrdc gocderen. We hebben zo-
juist gezien dat niet iedereen dat doet (Flasche, D). Dezclfde wcrkwijzc wordt
gevolgd door Kist (B):

oo/fr
Maar verschillende respondenten doen dat wel, hetzij in eigen laboratorium, het-
lij door een externe installing. Bij Form (D) hceft men ook geen eigen laboratori-
um, maar daar wordt wel een beroep gedaan op de faciliteiten van een grote klant.
Een interessante methode die zij toepassen met te bestellen matcriaal, is dat men
een monster neemt van de leverancier; die laat men vervolgcns beoordclcn door
de klant. Men koopt vervolgens alleen grondstoffen die de klant heeft getest en
goedgekeurd. Bij Buis (B) beschikt men wel over een eigen laboratorium waar een
steekproefsgewijze ingangscontrole plaatsvindt van grondstoffen op conformiteit
met het productcertificaat. De hulpstukken worden visueel gecontroleerd bij
aankomst en wanneer ze naar de klant gaan. Bij Parts (B) hecft men cen gcdiffe-
rentieerde aanpak. Het is een onderdcel van een sterk ontwikkeld kwaliteitssys-
teem van de grote klanten (op basis van de ISO 9001 met eigen toevoegingen),
waarvoor het bedrijf is gecertificeerd. De klanten verlangen ook dat de toeleveran-
ciers van het bedrijf minstens voor ISO 9002 gecertificeerd zijn:

"o
. £n a/y
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Dc ovcrigc kleinere bedrijven bepcrken zieh tot visuele controle en tot vertrau-
wen in hct productcertificaat.

De bctrekkclijkc zcldzaamheid van geschillen met leveranciers kan ook mede het
gevolg zijn van ISO-kwaliteitsprocedures. Een Belgische en twee Duitse respon-
denten wijzen hierop uitdrukkelijk. Alle overige bedrijven zijn overigens ook
ISO-gccertificccrd, maar nocmen de invlocd van de ISO-procedures nict. Wd
worden er bcpaalde handelingswijzen gememoreerd die ovcreenstemmen met
procedures voor kwaliteitsborging uit de ISO-9000 seric. Zo worden vaste leve-
ranciers gccvaluccrd, en nieuwc leveranciers worden tegen het licht gehouden.
Maar het is natuurlijk niet gczcgd dat dergclijkc procedures allccn gehantccrd
worden omdat men ISO-gcccrtificecrd is.

Dc inspanningen om klachten te voorkomen zijn aanzienlijk en naar de respon-
dentcn aangeven succesvol. Nicttemin gaat er - zoals ook bij de Nedcrlandse be-
drijven bleck - toch nog wcl cens iets fout. Problemen die in Nederland werden
genoemd lagen in hoofdzaak op het vlak van: kwaliteit, kwantiteit en timing. Wat
gaat cr mis bij dc kunststorvcrwerkers in Duitsland en Belgie en hoe gaan ze met
die klachten om?
Om met hct laatste, ook in aansluiting op de bovengenoemde kwaliteitsprocedu-
res, tc beginnen: enkelc rcspondentcn bevestigden de^r^<ttvt praktijk die ook bij
enkcle Nedcrlandse bedrijven is gesignalccrd. Ee"n van dc gevolgen van de ver-
sprciding van hct kwaliteitsdenkcn is, dat in bcginsel alles wat niet naar wens gait
tusscn leverancicr en bedrijf over en wcer wordt gemcld. En al die berichten wor-
den ingevoerd in hct systeem van kJachtenregistratic, ook als het niet de bedocling
is dat er aan dc klacht zclf iets gedaan wordt. Op die manier heeft men een volle-
dig becld van wat cr mis gaat en kunnen de oorzaken worden onderzocht en mo-
gelijk worden weggenomen, geheel overeenkomstig dc adagia van het modem«
kwaliteitsmanagement. Zo zegt dc zegsman van Pans (B) dat gcbrclckigc produc-
ten voor ccn bcpaalde tijd voor dc Icvcrancicr beschikbaar blijven zodat hij K I""
ophalen voor nader ondcrzoek naar dc mogelijke bron van dc gebrcken:

A
m<faim/ uwnrw rr 6 o/8 iüvA» w»n <&• / 0.000 jft^.
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50 o/700/>/>m
Ay /i<wr HX>* o/>. A n n « </r » M ^ GOÖ/ zr i « y « rrwfr zr tf^/

Ook bicdt dc klachtcnregistratie een basis voor cen evaluatic. Vcrschillcnde be-
drijvcn maken melding van de (minder vrijblijvend ogendc) praktijk om jaarlijks
dc plus- en de (gedocumenteerde) minpuntcn van de relatie op een rij te zetten.

//t «o<7/> ZÖ/ <&fn w rflf /ff^r<?nr/>r zondlfr r«igif mr£//;i£ ^ Zar« f<i//r«: w/W
»irt foor />n/f, »/Vr wor XVXJ <i«^rrr. GV//;^ mx/'n

rt »x>r o

»x>r zo r « r ^ n A «̂ <M« rr/)<M^«.'' Om^/ t^r^ AfA^n zy oo/t Art
OWJ «d^r mx; ror rr jxa/>/>r« r« r̂  z<ggr«: uv A^AAr« Awr f<i» ttwryy' /ibrt, mrt

o/zo. //or mÄ>trn wr Art Artirr.-'" (

r. £n o/> Art « « ^
om< Art fow(r fd« 5/«rw/tAwf rr foonrAy«.

rocA î rt"/>r<7AArm«j. £« %ur ^ ror/tomrr ror..
•« «W«rz> xn «. " (7ii.fr, /5j

De zegsman van Kist geeft aan dat er desnoods vergaande conscquenties aan zo'n
foutenregistratie verbunden kunnen worden:

7^ u/rrt, jemm;^ A^ry'f^n ly^r/tf« mrt ro^Ifn«^. / r Ar«r r « y4-Arf

A/*wr Art A^/'nr mrt rr« r<g/Vrrar/>. y? ̂ ««r «x'rt zom<wr x« ^
/«<• Ar ̂ aa« />r<ir<rn. A/<wr <i/f y> diir ̂ rt««^rr</ /t««r <il»rn..."

Binnen een dergelijk regime moet ook een vaste leverancier blijven oplcttcn.
Wanneer men binnen een bepaalde foutenmarge blijft zal dat (mits de fouten in
ovcrleg hersteld worden) weinig consequenties hebben voor de relatie. Maar wie
de marges overschrijdt zonder daarin verbetering te brengen kan vcrwachten
stapsgewijs op weg te zijn naar de uitgang.
R«ten nu nog de aard van de meest voorkomende Wachten.

Met name op het vlak van de kwaliteit worden wel problemen gemeld, zij het van
kperkte omvang. Verschillende respondenten schatten het in de orde van groot-
te van twee procent van het totaal. Er wordt dan ook wel gepoogd mogelijke kwa-
uteitsgebreken zo snel mogelijk te signaleren via de gememoreerde controles. Als
net gebrek vroegtijdig wordt vastgesteld dan gaat de zending terug en krijgt een
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worden opgevangen cn uit de weg geruimd. Mocht het er dan toch nog
naar uitzien dat er tekorten ontstaan dan wordt btj een ander besteld en wordt de
oorspronkelijke leverancicr aangesproken voor de schade. Het gaat daarbij met
name om het prijsverschil want doorgaans geldt de regel: wie geen vaste Want is en
haast heeft, betaalt een hogerc prijs.
Soms wordt bij dir type problemen door de leverancier met succes een appel ge-
daan op 'flexibiiiteit* van de klant. Thermo (D) zegt dat er soms wel vertragingen
in leveringcn optreden (ongeveer 1 maa! per maand), bijvoorbeeld als gevolg van
een defecte weefstoel. De leverancier meldt het defect [direct] en er worden dan
nieuwe tennijnen afgesproken. Misschien mocten ze dan in het weekend door-
werken om het te halen. Maar er zijn op dit gebied weinig moeilijkheden. Ook
enkele Beigische bedrijven geven aan ook gevoelig te zijn voor het relaas van de le-
verancier:

/ i / > & / & i f(i/f«, ff» z^cr ̂ <w</ ilrw-
ifr. Di? Aff/r xft^n <Äf n« a/ 7 ö/̂ S K>«tf» otrr fyd'zy«. OmdW/ «f »«/ <^f-

wsfr» zy«.
www zy« ffrAaa/f« <ÄJ« a^_/>:_/tf, Art « « « wwjrn&o

r, *&« d!a/... Dar zy» ZÄ^W <^/V^^«<rfw ^n dlur Ar̂ yV dizn ^<^'/' wor. / /rt

. D/r « «/rt

t i / m ' n p . . . *&« ̂ <ww fr r?it«i/«fp«. Dar xr<wr«« Art fonfrar/,

//t fr« jfr/fHZf tt/'//f^ /tn;^ f« /^ /hf« mf 4<MrAy «ffr/c^f«,

tÄ7«/. i4Ä Art ff« ^fr/'f«zf /fr/a«/ «, « Art oo/fr

Art o/> ff« jfn'fuf-»jf«ff/yjtf mtf«/'fr o/> /r

Maar doorgaans wordt, als er te laat geleverd wordt, de eventuele schade die daar
het gevolg van is in rekening gebracht.

De vraag of de feitelijk geleverde hoeveelheid overeenstemt met wat de papie-
ren vermelden is slechts zelden een grote zorg. De tankwagens van chemiecon-
cerns zijn geijkt en de lading wordt volgens protocol gewogen:

"i4/f /'£ 5 fo« ^«/f/ f« fr /(röm/ ¥,S /<?«, « rfla/ f/^f«/y^ ^ff« />ro^/ffm. >4/f fr ff»

Wn^d^f« /to«j/ uwrt/r fr /« /t//o i^frf)tf«^ f« di*/ M'ord'/ ^f&u^/ Äfd'ry/KAff^

ff« u/ffgpro/orö/ wor d!r /an/t. D/'f /uwgf«/ tfordV ^y o«i /ff^fm<M/fr/ f« ffrdlrr

^WHHf« M/y aiz/ «/>/ «dfo«/ro/frf«. /Wf /tn/^f« oo/fr «ff/^ofdVrfn /« f<7/f«/ / « fa-

ff« z/> a/zyd' 2 2 0 /fr/'/o. / /rt aa«/a/ fa/f« /hz« »jf« ro«/ro/rrf« f« di// dW« t^f oo/fr.

M>/ <?y>r ff« /t//o «jffr o/«j/«/ifr /« z//. " (7vjrm, D^

Er zijn dus enkele standaardoplossingen voor Wachten ten aanzien van de levcran-
Ucs- Welke gekozen wordt is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht
en eventueel de verzachtende omstandigheden die leverancier weet aan te voeren.
*-onfrontaties met leveranciers doen zieh over deze kwesties zelden voor.
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1.2 Klanten

De relatie met de klanten is in deze branche min of meer een spiegelbeeld van die
met de leveranciers. In deze reiaties doet zieh evencens, door vergelijkbare inspan-
ningen van de Duitse en Belgische kunststorverwerkers om Wachten te voorko-
men, betrekkelijk weinig conflictstof voor. We zullen de belangrijkste elemental
in de klachtenpreventie langslopen en daarna de klachtenbehandcling nader be-
zien.

7.2.7 AT/arAtoif mwiftV /« <ÜP /*£»/»> mrt

De gcintcrviewde Belgische (Pans, Kist en gedeeltelijk Buis en Plaat) en Duitse
(Flasche, Thermo, Schaum, en gedeeltelijk Rein) producticbedrijven verkeren
wat de reiaties met de klanten bet reft in een grotcndeels vergelijkbare positie.
Deze bedrijvcn onderhouden reiaties met een beperkt aantal min of meer perma-
nente opdrachtgevers waaraan grote porties van de produetie wordt verkocht.
Hct prototype van dergelijkc klanten zijn 'assemblers', dat wil zeggen bedrijven
die aan de top van een produetienerwerk staan en die het eindproduet uit onder-
dclen samcnstellcn cn distribueren. Dit zijn veelal internationaal opererende me-
gaconcerns die wat betreff de toelevering trachten zo min mogelijk aan het toeval
over te laten. De reiaties met de toeleveranciers (onze productiebcdrijven du$)
zijn vaak complex en er worden hoge eisen gesteld.

Er worden onder druk van de opdrachtgevers hoge kwaliteitsmaatstaven ge-
hanteerd. Het bedrijf moet in Staat zijn produeten te leveren die aan zeer nauw-
keurig omschreven technische speeificaties voldoen. Daarnaast dient het
produetieproces in alle onderdelen op de wensen van de klant georienteerd te zijn.
Fouten mocten niet alleen opgespoord cn afgehandeld worden, maar ook geregis-
treerd, op hun oorzaak onderzocht en in hct vervolg voorkomen worden. De aan-
wezigheid van een kwaliteitssystecm is een indicatie dat daarvoor procedures zijn
ingevoerd. In bepaalde sectoren houdt de opdrachtgever er een eigen kwaliteits-
systeem op na. Vaak ook wordt het product in samenwerking tussen experts van
hct bedrijf en de opdrachtgever (cn soms ook de leverancicr van hct bedrijO ont-
wikkcld.
Als de situatie aan de leverancierskant dezelfde trekken vertoont zijn de ornstan-
digheden optimaal voor hct tot stand komen van een goed geoliede productie-
machinc waarin klachten en conflicten tot ccn minimum worden gercduceerA
Ter illustratie van deze wat abstracte schets twee voorbeclden.

Flasche (D) is een bedrijf dat sterk verknocht is aan een aantal grote, vaak globa-
le klanten. Het zijn grotendeels transnationale concerns die wcreldwijd voedinp-
middclen (olie, ketchup, water etc.) en andere huishoudelijke consumptiegoedereo
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{wasmiddelen, shampoo, reinigingsmiddelen etc.) fäbriccren. Daarnaast bedient
Flasche een groep bedrijven die handeien in 'wittc* produeten uit dezelfide sector.
Met deze bedrijven wordt een hechte relatie opgebouwd. Daarbij speelt enerzijds
het product een rol: samen ontwikkeien Flasche cn de opdrachtgever een contai-
ner overeenkomstig de wensen van laatstgenoemde, waarvoor vervolgens een pro-
duaie-installatie wordt ingericht die alleen voor de2e opdrachtgever gebruikt kan
worden. De klant moet deze kosten via de afname van containers opbrcngen, an-
ders draait hij op voor de gemaakte kosten. De containers kunnen immers niet
aan andere Wanten worden geleverd omdat het model het eigendom van de oor-
spronkelijke klant is en blijft. Men zit dus voor een bepaalde duur aan elkaar vast,
anders komt de klant niet uit de kosten. Flasche gaat er bij de vestigingsstrategie
min of meer van uit dat de klant niet al te wispelturig zal zijn. Wannccr cen kandi-
daat-afnemer een bepaald volume (het gaat om tientallen miljoenen stuks) wil af-
nemen is een nieuwe vestiging verantwoord. De produetiefaciliteit van Flasche
wordt dan in, naast of vlakbij de fabriek van de klant opgetrokken. Soms gaan de
geprodueeerde containers direct de fabriek van de klant in. Eenmaal gevestigd
heert Flasche nog de mogelijkheid naar nieuwe klanten in die omgeving (in ver-
band met de vervoerskosten binnen een bepaalde actieradius) uit te zien. Het gaat
dus om een vrij sterke mate van symbiose. Die wordt natuurlijk wel vergemakke-
lijkt door het feit dat het vaak dezelfde klanten zijn die meer van hetzelfde willen.
6

Pans (B) vertoont een sterke gelijkenis met bedrijven als Flasche (D) en Rub-
ber (NL). Met vrijwel alle klanten van Parts bestaan al relaties zolang het bedrijf
bestaat. De kunststof auto-onderdelen die Parts fabrieeert worden in nauw over-
leg met en vaak ook in samenwerking met de klanten ontwikkeld. Daarbij heeft
de klant ook een belangrijke stem in het bepalen van de speeificatics van de
grondstoffen cn soms ook van de keuze van de grondstofleverancier. Op grond
van die ervaring zijn de bedrijven op elkaar ingespeeld wat betreft elkaars moge-
lijkheden en wensen. In het netwerk rond Parts wordt een dominante rol gespeeld
door enkele internationale autofabrikanten waarvoor wordt gewerkt. Grote por-
ties van de produetie worden verkocht aan dit zecr selecte gezclschap. Deze fabrie-
ken hanteren een eigen kwaliteitsregime dat zij ook aan hun directe ('first tier')
toeleveranciers opleggen. Er wordt veel aan gedaan om de kans op produetiefou-
ten zo klein mogelijk te maken. AI in de fase van de onrwikkeling is men daar al
mec bezig:

» Zo was er sprake van, dat een grote klant van plan was een grote fabriek in Aziü op te zetten. Het
"wederbedrijf van Flasche werd uitgenodigd mee te gaan voor de produetie van de benodigde
"ul|oenen containers.
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"/4/t w// A*g/««f« »irt Art o«/u///fr/trt*7J txaw Art/>r0</itf* if Art ^m/^ u w «/// dom.-

u>/) u/

rfii/ Art

</;> /̂  »wjtrn A^A^n mrt dV
Een dcrgclijkc werkwijzc is ongctwijfcld gcrclatccrd aan dc foutcnmarges die de
autofabrikanten hun dircctc toelevcranciers toestaan:

7n O«Z^ « r̂rrti/ m ^ n «//; /̂/fr̂  »uMwd'rrti ÄJM/V^ t-ÄW dV ow/̂ rrdV/rn d!»> M//)' <un
wrr«. U â/yV/owr w<^ ^v^r«i « fa/Adw^rtV/i' f</« Art̂ rod'wr/j /w-

50 «i 500 />/>m ('/»tfrtf />ro m////o«/ A/oar u/y j/r«/rn /war zrr
did/ u/// dlfl/ Aa/rn. £n fdVm d'//« mwr o«z<" /«^w»«m

gcnd grote klanten waarmee al jarcn zaken gedaan worden. Schaum levert voor
80% aan vaste klanten uit de groothandel in hoofdzakelijk Europa. Thermo ver-
koopt hct grootste dcel van de omzet aan de vcrkoopmaatschappijen van de eigen
mocdcr (die ook producten van anderen verkopen). Ecn klein gedecltc van de
omzet wordt verkocht aan...concurrenten. Daarover zo dadelijk mecr.

Dc duurzaamheid van dc relatics met klanten wordt - evenals bij de Icveran-
ciers - door dc bedrijven gezocht op grond van vergelijkbare rcdenen. Het geeft dc
afzet hct perspectief van continuiteit:

7« dV w*/^/>iifcm dV fo«/»»«i/«/.
AwA/̂ «. Door dV yd

d*r<i<-A/ /rfrnot'rr rr« n/rt<uv fonrwrrrn/. " ('FZawAê
In mil daarvmu wordt de 'goede' Want uitdrukkelijk als koning behandeld (en dat
verwacht hij waarschijnlijk ook). Dc klant moet men kocstcren, aldus de zegs-
man van Schaum (D). Men is er dus op uit de klant zo min mogelijk aanlciding

7 Ook hier hebben we te maken met een stcbd van wederzijdse betoning, met een voonumdijk
takdijk karakter. Zu moet de prijs niet tcved met die van de markt uit de pas lopcn. anden b ti«
gedaan met de duurzame rclatic. Ecn enkele maal (bij Rein) wordt er gesproken *»»
kamcrwidschappelijke rclaties "die zijn opgebouwd doordat men ook private contacten onderhoiKk.
Samen uit etcn. soms ook samen op vakantie." Bi| dit bedrijf do« men tevcru aan "klanteiuorg «•
'kJantciudvics' .
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tot klagen tc geven, niet alleen omdat hct ISO-kwalitcitssystccm dat voorschrijft,
maar vooral om dc goede ldant te behouden. Binnen het bestek van dergelijke
duurzame relaties zal de kans op het ontstaan van klachten tevens worden geredu-
ccerd, doordat men op elkaar ingespeeld geraakt is en ook doordat productcn sa-
men met de opdrachtgever worden onrwikkeld.

Twee Duitse bedrijven (Rein en Form) zijn gedeeltelijk productiebedrijven, maar
houden zieh daarnaast ook bezig met projecten. Ook het Belgische Kist is een
projectbedrijf. Deze projectmatige werkwijze is een interessant punt want dit zou
- indachtig hetgeen bij de Nedcrlandse bouwbedrijven gesignaleerd is tengevolge
van eenmalige projecten voor telkens wisselende klanten - kunnen betekenen dat
er bij dit segment vaak problemen zijn. Dat wordt cvenwcl door de Duitse rcs-
pondenten niet zonder mcer bevestigd. Voor een deel is dc verklaring voor dit gc-
geven waarschijnlijk dat de klanten in dit segment voortdurend een bcroep op
deze bedrijven doen voor telkens nicuwe projecten. Dat heeft wel de beperking
van het eenmalige product, maar ook het voordeel van de permanente samenwer-
king. Bovendien wordt dit aspect van de vcrhouding vcrsterkt door het feit dat
beide bedrijven het product samen met hun opdrachtgever ontwikkelcn. Bij Rein
ztgt men dat deze klanten - grote firma's die in verschillende delen van de wereld
energie-installaties bouwen - vrijwel geen problemen opleveren. De meeste pro-
blemen (overwegend betalingsproblemen) ontstaan met de m.k.b.-klanten die
Rein in serie gemaakte onderdelen van airconditioningmachines levert. Form (D)
heeft echter ook klachten over zijn grote projectmatig werkende opdrachtgevers.
Mogelijk speelt hierbij een rol dat Form een zeer kleine speler is in deze wereld die
men als grote opdrachtgever ongestraft wat achteloos kan behandclen. Rein is een
onderdeel van een veel groter concern en een dergelijke handelwijze zou in dat ge-
val mogelijk ongewenste repercussies kunnen hebben.

Ook het Belgische bedrijf Kist is een projectmatig werkend bedrijf. De Idan-
ten van Kist willen niet alleen mooie en Sterke kratten, zc willen ze soms ook zeer
snel aangeleverd krijgen. Want als zonnig weer de consumenten extra dorstig
maakt willen zij hun frisdranken en bieren snel in dc winkel en op hct terras be-
schikbaar maken. En daarvoor zijn de kratten onontbeerlijk. Dit betekent dat het
oedrijf dc flexibiliteit moet hebben om vraagpieken op te kunnen vangen tencin-
dede klanten tevreden te kunnen stellen (en te kunnen behouden). Die flexibili-
fcit is bij Kist toch aJ onmisbaar omdat de producticcontinuiteit niet zo
oerekenbaar is als bijvoorbeeld bij Parts. Dc kratten worden niet permanent ge-
produceerd, maar het gaat om een opeenvolging van korterc productieprojectcn
voor verschillende kratten. De kratten hebben in beginsel een vrij lange levens-
duur en de klant heeft er maar een bepaald aantal van nodig om zijn productie

zijn afnemers te kunnen brengen. De kratten komen daarna wcer tcrug en
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kunnen zo jarenlang dienst doen. De aanmaak van kunststof kratten gebeurt der-
halve in een 'run' van enkele maanden waarin de hele gevraagde hoeveelhcid
wordt geproduceerd. Daarna worden er weer andere kratten geproducccrd voor
andere opdrachtgevers of voor dezelfde, maar dan voor andere producten. Als htt
goed gaat ontstaat er een successie van projecten voor een groep duurzame en gro-
tere klanten, waardoor er toch weer continuTteit in de productie ontstaat. Maardc
planning is duidelijk kwetsbaar, wat nog versterkt wordt door de seizoensinvloe-
den op de vraag. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van het machinepark ("als jeer
voor de piekmomenten 9 [spuitgietmachines/AJ] nodig hebt, dan moet jeer9
hebben") en van hct personeel (ploegendienst, vakantie als het siecht weer is, flex-
werk). Dit zijn de elementen die van wezenlijk belang worden geacht voor het
voldoen aan de wensen van de klant op het gebied van de leveringstermijn, en der-
halvc ook voor hct voorkomen van klachten van de klant over het ovcrschrijden
van dc leveringstermijn.

O
Voor het voorkomen van problcmcn wordt wedcrom goede documentatie als een
belangrijk middcl genoemd:

ta ' f r Afr * ^ /wr-

«^/I/^ »/«, ZOMV/ u«f A/;

Het belang van de productspccificatics wordt ook sterk benadrukt door de zegs-
man van Kist (B). Naar zijn zeggen hebben verkopers teveel de neiging zelf tcved
te praten in plaats van goed te luisteren naar wat de klant wil. Het gevaar bestaat
dat er dan mißverstanden ontstaan. Het is zaak goed te luisteren naar wat de klant
wil en op basis daarvan met de onrwikkelingsafdeling een product te onrwerpen.
Daarna wordt het weer aan de klant voorgelegd om te horen of dit het product is
dat hij voor ogen had. Zo komt men tot een product waar beide partijen gelukkig
mee zijn. Deze speeificaties worden uirvoerig gedocumenteerd, niet alleen voor
de klant, maar ook voor de onrwikkelingsafdeling:

Maar de positie van de opdrachtgever is sterk en als het zo uitkomt, houdt hij
blijkbaar soms ook zijn opties open:

7n/>n«</iv /^n/jjro «'// <•«! awttaur ivor dir /rrrnW««r wan <•«»/>n«/j«t. f/"••"
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wwrrta/ <&• wa/n/s«». £)/> z//'n mwj/a/ Art « -
fa« dV /Man/. Da/ Art^f«/ da/ Ay i» /irwo/v dV />/WJW/I> iwg ZÖK /foit-

»<7W<7j. A/aar daar 2/'/ zon <WJ/U>//fr/trt7ngr-£nou/-A0u> arA/rr, <iwr »V «w
£«fA^dVn« arA/«-, da/ Art a/ A«/ « g mort z//n wi/ <r £»¥J0i<nW itwrdVn. /it a y
»irt da/ Art K<w>«/̂ r̂t<r/. A/rt Ö«J M Art n00f/^r^r»n/ wiaar u>̂  ArtiArti 1« onz**
r̂o<̂ > uW ^«Ü <-<TJ />roaW/ öt^«g<rno»wt da/ t/an «y«M i m i m /fattzm. A/aar dan
m<vr dV re/n/if a/ A«/ « y frtz/i'/t/ z/y». " (]R»m, 5J

DJ Ätyd/f/?/ßaryj/CT?MW «T; -/
Na alles wat reeds over de kwaliteitsproccdures in het voorgaande is gezegd kun-
nen we hier kort zijn. Het merendeel van de bedrijvcn in deze sector bleek
ISO-gecertificeerd. Bovendien worden in sommige sectoren (zoals de automobie-
iindustrie) bedrijven onderworpen aan een regelmatige kwaliteitstest van hun
grote internationale opdrachtgevers. Maar ook minder internationale opdracht-
gevers kunnen veeleisend zijn.

Bij het Belgische productiebedrijf Buis vertoont met name de afzet aan grotc
klanten (zoals water- en gasmaatschappijen) Sterke gelijkenis met de klantenver-
houding van de zojuist genoemde bedrijven: het zijn duurzame en grotcre afne-
mcrs die over het algemeen braaf hun rekeningen betalen, maar voor het overige
wel veel noten op hun zang hebben. Bij Buis betreft dat vooral de kwalitcit van
het product. Om die zoveel mogelijk te garanderen gaat men niet over een nacht
ijs. 'Men', dat wil zeggen: niet alleen het bedrijf maar ook de water- cn gasmaat-
schappijen zelf. Deze klanten mengen zieh niet (anders dan via specificaties) in de
aankoop van grondstofFen. Maar de bemoeienis met het voldoen van het product
aan de gestelde specificaties is ingrijpend. De machines waarmee de kunststof bui-
zen worden gefabrieeerd worden door een onafhankelijke instantie getest op hun
vermögen bepaalde specificaties (overeenkomstig NBN-normen) te produceren.
Dan pas is de opdrachtgever akkoord met het produceren van een bepaald buisty-
pe op een bepaalde machine. Wanneer de buizen geproduceerd zijn, controleert
men in het eigen iaboratorium de kwaliteit. Maar de grote klanten doen daar nog
een schepje bovenop. De watermaatschappijen laten elke week een volledige visu-
ele en administrative controle doen en laten de buizen voorzien van een kwali-
teitszegel. Alleen deze buizen mögen door (de erkende) aannemers worden
gebruikt. De gasmaatschappijen laten de buizen steekproefsgewijs onder supervi-
sie tn het Iaboratorium van de firma zelf testen. In dit afzetsegment doen zieh van
de kam van de klant weinig klachten voor. Bovendien zijn er weinig Wachten over
de betalingsbetrouwbaarheid van deze categorie klanten.
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7.2.2 Omgatfft wrt ££w/tf«2 /» dir rrtixrtV

Al deze factorcn samen reduceren het aantai Wachten van de kant van dc op-
drachtgevers tot een hantecrbarc omvang. En dc mccstc gescicaecrdc bedrijven
zijn dermate solide dat betalingsproblcmen zeldzaam zijn. Maar toch zijn ersoms
problemen. Hoe gaat men met deze Wachten om?

V<M>r hct merendcel zijn dc grote vaste Idanten van deze kunststofverwerkers be-
trouwbarc bctalers. Problemen doen zieh op dat vlak zcldcn voor. Maar dergelijkt
problemen zijn niet met alle lehnten uit te sluiten. Voor nicuwe (onbekende)
klantcn tracht men dergelijke risico's af te dekken met het inwinnen van informa-
tic. Voor buitenlandse (exotische) relaties wordt het risico gedekt door een kre-
dietverzekering. Dat is in deze branche een veel gebruikt instrument. En als men
een siechte ervaring heeft gehad of het risico te groot vindt, dan levert men allem
tegen vooruitbetaling.

Als er onvcrhoopt toch betalingsproblemen ontstaan dan zijn er de vaste routi-
nes van aanmaning, persoonlijk contact, inschakelen van de advoeaat. Overigera
wordt er wel een onderscheid gemaakt: als het een erg goede Idant is probeert men
die te helpen met de financiering:

"WV *f«7*V« föor d4f Ay ow <w K/iitf /^i d*j> 5>0 d4g«» /oo/>fy^ A«/r, ddw /v̂ r
Ay if w «wi /urA/. Dar /(wr A«n »iWf. C^W frr^n«i A«w <ro £y.s0nd!rr /bnfct

j

Interessant is dat sommigen crop wijzen dat de betalingsmoraal niet overal het-
zcifde is:

fa/rpraim,) f« oojt /'n

in </n> wuwnd^n /tan /it <•«! /w^"m/'/)'o«i^fu«i /»^A«i ^tVrrra' «i /i Aw

Blijkbaar zijn cr dan ook verschillen in opvaning over wanneer er een probleem n
Bovendien neemt men die zaken niet overal even zwaar op. Volgens de zegsman
van Thermo beschouwen ook grote bedrijven in Italic het te laat beralen als een
soort sport. Hij pareerdc die tactiek door dc levering stop tc zerten. En tot U|n
verbazing had hij gemerkt dat zo'n firma na verloop van tijd weer met een besto-
ling kwam alsof er nicts gebeurd was.

Over het algemeen probecrt men dus juridische srappen te vermijden en ook
als men geen andere weg zict dan verwacht men er weinig heil van. Soms wordt
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ervoor gckozen hct verlies maar te nemen. Niettemin worden er met dergelijke
klanten na verloop van tijd (onder bepaalde condities) toch wel weer zaken ge-
daan.

$ O m g r £/<«•Ar<rw
Wat betreft de overige standaardproblemen (kwaliteit, kwantiteit en timing):
men is erop uit die zo snel mogelijk en in der minne uit de wercld tc hclpen. Als de
klant zegt dat er een probleem is dan is er een probleem:

w^rt a//« «Ä « J £& «• /Vft mW /
«rar. iT/i £// zo'»/(•£*«* mwf^ w

». D/V mo« r*rttgyfom«j. " (Form, £V
Voor het oplossen van dergelijke Wachten bestaan routines die erg gelijken op de
routines die we ook in Nederland zijn tegengekomen. Kwaliteitsproblemen
poogt men te herstellen. Afhankelijk van de omvang van het probleem worden le-
veringen teruggenomen of worden de defectc producten op kosten van het bedrijf
uit de levering geselecteerd en gefactureerd.

Voorts zijn er soms aansprakelijkheidskwesties die met enige regelmaat terug-
keren. Dat is het geval bij Buis (B). Het gaat daarbij vooral om de arzet van hulp-
stukken voor waterleidingen. Er treden regelmatig moeilijkheden op met
hulpstukken. Die moeilijkheden nemen meestal de vorm aan van schadegevallen
door defecten die na plaatsing aan het licht komen. Er gaat dan iemand van de
kwaliteitsafdeling van het bedrijf ter plekke op inspectie om vast te stellen waar
het defect door veroorzaakt is. Het kan ontstaan door een foute installatie door dc
aannemer, maar ook door een gebrek in het hulpstuk. In sommige gevallcn kan
men er samen met de aannemer uitkomen, in andere gevallen loopt de afwikke-
ling via de verzekeringsmaatschappij. Er worden pogingen gedaan te leren naar
aanleiding van dergelijke Wachten:

1.3 Concurrenten

Door alle Duitse bedrijven wordt de coneurrentie gekenschetst als hard, vooral op
net vlak van de prijzen. Maar er wordt niet veel geWaagd over dingen die niet door
de beugel kunnen. Ook niet over het sehenden van patenten. Bij Flasche is dat
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voorai een kwestie van de klant: die is de eigenaar van het model. Bij Thermo zou-
den patenten nict meer zo van belang zijn (maar men heeft wel video rond de pro-
ductie geplaatst toen er 'vreemde dingen' gebeurden). Dat is wel het geval in de
sector waarin Schaum opcreert. Volgens de zegsman van Schaum houden de con-
currcntcn elkaar scherp in het oog: het gaat echter mecr om 'kapieren' dan om
'kopieren'. Door Schaum wordt het enige conflict met concurrenten (i.e. over een
patent) gcmeld waarin ook met gerechtelijke stappen is gedreigd. Het ging om
een patentclaim waarvan Schaum vond dat het eigenlijk ging om een onderdeel
van de huidige stand der technick'. Met het dreigement de kwestie juridisch tc
willen laten besiechten, lukte het om de andere partij rond de tafel te krijgen en
tot een compromis te bewegen. Rein zegt veel patenten (enkele honderden) te
hebben waarvan de bewaking in handen is gegeven aan een wereldwijd netwerk
van patentadvocatcn:

"/•/r/ /tow/ foor, mur ^ ronrM/rrwf iV « »;W * f«vfr. //rt zi/n ^rgm; /wm&rv&d/̂ n,
5 tor #. £w <//> ztt/irn z/VA «• iff/ w?or A o ^ « zo/Vft r<gr/mtfftg ff <&?». Zr

/ w// <&/ 00^ mW i/of/i. "

Form ovcrzict het concurrcntieveld niet zo goed omdat het bedrijf zoveel verschil-
Icndc producten maakt. Ovcrigens heeft men bij Form geen Wachten over de
concurrence.

Er blijkt nogal eens met de collcga's te worden samengewerkt. Schaum en
Thermo produccren voor hun concurrenten en omgekeerd. Er zijn verschillende
redenen om daartoc over tc gaan. Soms levert het bedrijf een kwaliteit die de con-
current nict lean fabriceren; zo kan Thermo bredcr dock lcvercn dan dc concur-
rent. Soms is de prijs (door productiemcthode) aantrckkelijkcr. En soms geeft het
gemak van de plaatselijke conncctics de doorslag (Schaum). Flasche is soms door
dc klant gcdwongen samen te werken met een concurrent, als die bijvoorbecld
door twee bedrijven belcverd wil worden. Maar men streeft ernaar (met sterkear-
gumenten ten aanzien van prijs, zekcrheid en kwaliteit) die waar mogclijk te ver-
mijdcn. Rein meldt nog een regelmatig contact over prijzen met de concurrenten
waarmcc men op goede voet staat: "we moeten uitkijken nict de indruk te wekken
een kartet te zijn."
Bij de Belgische bedrijven wordt weinig geklaagd over oneerlijkc prakrijken van
concurrenten. Alleen de zegsman van Plaat zegt dat hij de indruk heeft uit be-
roepsorganisaties te worden gewcerd sinds zijn bedrijf deel uitmaakt van een
Frans concern. Hij wijt deze chauvinistische houding aan ovcrcapaciteit in deze
productiesector. Samenwerking met coilega's wordt gcmeld door de zegslieden
van Buis en Kist. Bij Buis sprang men bij toen een nahegelegen fabriek van een
collega afbrandde. Door Kist wordt regelmatig samengewerkt in grate projecten.
De samenwerking bctreft dan voorai de onrwikkeling van het product: dat moct
dezelfde specificaties hebben. Op het vlak van de prijs gaat ieder zijn weg.
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In de gesprckken hebben enkele rcspondcnten gewczcn op spanningcn met
name in de relatie met klanten die een nadere beschouwing waard zijn. Het gaat
met name om de effecten van de verscherping van concurrentie op het alliantie-
netwerk dat de bedrijven trachten in tact te houden. De zegsman van Kist wees op
het verschijnsel dat enkele grote klanten de flexibiliteit van het bedrijf op het vlak
van productiesnelheid op de proef stelden door steeds kortere levertermijnen te
bedingen:

"zo if Art "^n dzV «wwf zy« »r«; f»0r if rnfrrty/fr-
A«</*MW f» rf//f mo«?n d*z> w owdVr z/ttrw Afrwgrt» ^ fowdtaAtf/) dW,

tor/» z< f̂ "m« Afrtr^z^</d^/ Art wort ",
'<'/ ww^/*, yV ^^</f Art wo^ /'», Art ̂ </r »/W.

Art n/rt <̂wf. /...yyV^dÄ/ «/'/

Art

Dergelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot kkchten en conflicten als het be-
drijf er niet in slaagt aan de (op dat moment niet realistische) eisen van de klant te
voldoen. De duurzame oplossing van een dergelijk probleem is niet zo evident.
Het is onzeker of dergelijke klanten de extra kosten die verbunden zijn aan het
voorzien in de noodzakelijke voorwaarden voor snellere productie (machines,
personeel) zullen willen betalen. Ook wat de prijs betreft zullen er kapers op de
kust zijn.

Voorts is in dit verband een opmerking van de zegsman van Plaat vermeldens-
waard die eveneens te maken heeft met de effecten van toegenomen concurrentie,
met name wat betreft de frequentie van klachten en de kans op duurzame rclaties.
Naar zijn zeggen staan in Europa door toegenomen concurrentie de prijzen in de
bouwsector, waaraan hij hoofdzakelijk levert, onder druk. Daardoor gaat ieder-
een economiseren en ook de leverancier is gedwongen in zijn eigen keuken te gaan
kijken. Die gaan te rade bij hun technische mensen en dan wordt er aan de kwali-
teit gesleuteld:

/ y
a/f A« M/or̂ r ^rtwrr/&/. £« di?« zy« Art
«ÄfKttr/y^ ^ />o / i^y« i in ;n i . / / r t « »iW zo wo«7y/& um ^«i yft<̂  ^ wmf». //t
fkg Miwr Art i^^o «; AM? Art f«/m. DÄW z«>y> forA w/rt" diz; AzVr ^« diwr /ir r««/-
«a«w />ö;r m/Wirr zy«. A/<wr wrt zöi'irrt' - zA<r t iwo«f lm zy« zo J/ZW - di»/ z/ «rt
w o i dV ̂ rrnx van
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Eventuele klachten van de klanten tracht men overigens vooral 'commercieel' op
te losscn. Dat houdt in dat er een technisch geschoolde verkoper aan de Idant uh
komt leggen hoc de vork in de steel zit: "En dat wordt nogal eens aanvaard." All
dc kwalitcit ondcr dc toierantie komt wordt het product teruggenomcn. Maar
mecstal ("die levcrancicrs zijn zo slim") zit men net binnen de toierantie.

Maar de klanten weten wat er gaande is en het lean een reden voor ze zijn om
naar ccn concurrcnt-lcvcrancicr over tc stappen. Dc vcrkooprclatics zijn door de
slinkende marges 'fragicl' geworden. Als er maar iets fout gaat of er is elders eeo
aantrckkelijker prijs dan haakt men af: "...tegenwoordig kan elk punt vanaf de
inkoop tot aan de bctalingstcrmijn ccn reden zijn naar ccn ander te gaan." De
scherpere concurrentie kan op die manier de leans op klachten vergroten en de
leans op duurzame rclatics met klanten vcrkleinen. Wat dit laatste bctrcft zegt de
zegsman van I'laat: "Dus ik beweer: ccn klant? Je hebt geen klant in dc oudc zin
van het woord."

1.4 Geschillert cn juridische stappen

Er is duidclijk ccn vcrschil tusscn dc vcrhoudingen met grotc vastc lcverancicrs en
klanten en de meer 'wisselendc contactcn', zoals bij enkele Belgische bedrijven.

Het inschakelen van een advocaat en procederen in verband met klachten zijn
in dc rclatics met grotc lcverancicrs cn klanten - ook in Duitsland — doorgaanseen
zcldzaamheid.

. Zo

y w fr n/rt.

noj n»>r OT^fwuM/tr ddf uv f<grw «w

mW. £ W « x^rr z ^ ^ u m . U ŷ ̂ ro^vnt u m /^ w?rrn mrt dir /rtwdnriVr d/f//W^<^
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dial £0irty nood!editrty^ £0u zyn.
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Alicen in sectoren waar grote aantallen klanten worden bediend, treden met name
betalingsproblemen in grotere frequentie op en ziet men zieh ook vakcr genood-
aakt gerechtelijke stappen te ondememen.

Zo zijn de problemen met de kleinere klanten bij Buis overwegend betalings-
problemen. Het zijn vooral aannemers en ondcraannemers in de bouw die - zoals
elders in dit verslag is gebleken - vaak krap bij leas zitten. Een vrij groot deel van de
afzet gaat naar deze menigte (enkele duizenden) kleinere klanten die voor relatief
kleine bedragen afnemen. Nieuwe klanten worden gescreend door een informa-
tiebureau en moeten tot die tijd contant betalen. Als er een gunstig bericht af-
komt krijgt de klant een kredietlimiet en dat wil meestal zeggen: betaling binnen
30 dagen na factuurdatum. De betalingen worden 'opgevolgd' in een manings-
systeem. Om de veertien dagen wordt er een betalingsherinnering gestuurd tot
negen weken na factuurdatum. Daarna neemt de advoeaat de aanmaning over.
Als er dan binnen vijf dagen nog niet betaald is wordt er een vertegenwoordiger
längs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Als de betaling dan nog
achterwege blijft, gaat de advoeaat over tot gerechtelijke incasso. Alles bijeen zor-
gen deze activiteiten voor veel werk. Om de veertien dagen worden er ruim dui-
zend aanmaningen in enveloppen gestoken en verstuurd:

cr 5

Het is een procedure die veel gelijkenis vertoont met de incassotrajeeten van be-
drijven die te maken hebben met grote aantallen particuliere debiteuren.
Ook bij Markies (B) zijn er betalingproblemen. Die zijn er vooral in dc sector van
de vakhandel. In de projectensector dekt men zieh goed in omdat het daar mccstal
om grote bedragen gaat. Als er siechte informatie is over een klant wordt er een
Bankgarantie gevraagd. De betalingstermijn van 60 dagen wordt wel vaak over-
schreden, desnoods wordt gedreigd met het stopzetten van het project, maar uit-
eindelijk wordt er toch betaald. Dat ligt anders bij de vakhandel. Het gaat in deze
sector meestal om kleinere bedragen, maar ook daar wordt de betalingstermijn re-
gelmatig ruim overschreden. Deze betalingsachterstanden ontstaan vooral door
seizoensinvloeden. In het hoogseizoen wordt er veel besteld en geinstalleerd, maar
de betaling lean pas volgen als de vakhandel zelf betaald is. Het probleem is meest-
al dat men daardoor in het hoogseizoen krap bij kas zit. De betaling wordt opge-
volgd door de bekende reeks acties: eigen aanmaningen, telefonisch contact,
aanmaning van de advoeaat. Lopende bestellingen worden dan geblokkeerd. Jaar-
I'jks belanden naar schatting 20 van deze zaken bij de gerechtelijke incasso.

Min of meer dezelfde problematiek tekent zieh af bij Plaat. Ook daar zijn nog-
*1 eens betalingsachterstanden, meestal kleinere bedragen die men tegoed heeft
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van dakdekkers. Maandelijks gaan er 5 tot 10 vorderingen naar de advocaat, maar
meestal wordt cr daarna betaald. Een gerechtelijke procedure komt een enkeJe
kecr per jaar voor. Hct vocren van zo'n procedure laat men dan meestal aan de ad-
vocaat over.

2. Hoofdaannemers in de Duitse en Belgische
bouwnijverheid: verschillende structuren en calculaties

De bcantwoording van dc vraag of de verschillen in de 'kosten' van gerechtelijke
stappen van de dric landen van invloed zijn op het gebruik van methoden om
klachtcn te voorkomcn en op het vermijden van geschillen is voor de aanncmen
in de bouwnijverheid ingcwikkclder dan voor de kunststofverwerkende bedrij-
ven. In icder geval is in deze branche de kans op klachten en geschillen groterdan
bij dc kunststofverwerkende bedrijven; en in de bouwnijverheid is het doen van
juridische Mappen ixker ecu optic bij bei omgaan met dreigende geschillen met
Icvcranciers en klanten. Dat bleek in Nederland het geval te zijn en ook in Duits-
land en Belgic is het in grote trekken niet anders.

Hct is geblcken dat hct in Nederland in hoge mate gebruikelijk is dat men in
hct geval van 'discussics' besluit tot het voorlcggen van de kwestie aan de arbiters
van hct Arbitragc-instituut in dc bouw. Deze procedure is bctrekkelijk kort (on-
gevcer ccn jaar volgens de respondenten). Hct meest tijdrovend is een procedure
in Belgic. Respondenten klagen over termijnen van 5 tot 10 jaar. Duitsland be-
vindt /.ich volgens respondenten tussen deze uitersten in. Het is dc vraag of dezc
institutionele verschillen tussen Duitsland en Belgie ook aanleiding geeft tot an-
dere keuzes dan het geval is in Nederland.

Een eerstc conclusic is: in icder geval blijkt het juridisch institutionele verschil
tussen Belgic en Duitsland niet duidclijk tot verschillende afwegingen van aanne-
mers tc leiden. In beginsel vinden aannemers in Belgie en Duitsland de tijd die
een gerechtelijke procedure kost te lang om er vecl toe over tc gaan. Of dat nu drie
jaar is of langer maakt niet zoveel uit. Hct is allcbei te lang. Zolang kunnen de
mccstc aannemers niet op hun geld wachten. We stuiten hier op ccn belangrijk
onderdcel van de 'logica van hct ondememen' in dc aanncmcrij: het project legt
beslag op financicle middclcn van dc aanncmer; in verband met nieuwc opdrach-
tcn is hct van belang het geld cr sncl weer uit tcrug tc krijgen. Hct geld moct srro
ctrculeren en als hct te lang blijft hangen in projecten kan de continuiteit van het
bedrijf in gevaar komen.

Een rweedc conclusic is dat dezc logica ook weer niet altijd even dwingend
blijkt tc zijn In sommigc gevallen nemen sommige aannemers, mogelijk vooral
degenen die over ccn solide financiele basis beschikken, bewust om commcrciex
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redenen het risico van hct ontstaan van een gcschil. Zoais bijvoorbeeld wanneer
de aannemcr inschrijft met ccn afgeslankt bestek cn de winst uit het meerwerk
tracht te halen. Daarmee wordt de kans vergroot op onenigheid met de opdracht-
gcver die tijdens de loop van het project voor (soms aanzieniijke) onverwachte
kosten komt te staan. Soms laat men een geschil rüstig escaleren omdat hct finan-
cieel niet onaantrekkelijk is. Zoais bijvoorbeeld bij de aannemers die de wetteiijkc
rente wel aantrekkelijk vinden die over de looptijd van een procedure over het ge-
vorderde wordt berekend.

2.1 Leveranciers van bouwmaterialen

2. /. / Prm-MftV

De verhoudingen met de toeleveranciers van bouwmaterialen worden door alle
respondenten als harmonieus gekenschetst. Dat is naar men zegt vooral het resui-
taat van selectie en concentratie van bestellingen.

Bij de selectie van leveranciers wordt in de eerste plaats leveringsbetrouwbaar-
heid als het belangrijkste criterium aangewezen. Als niet punetueel wordt gclc-
verd, moet het werk worden stilgelegd en dat veroorzaakt schade. En in de bouw
wordt dergelijke schade snel grote schade, niet alleen omdat de werknemers dan
improduetief zijn, maar met name ook omdat een vertraging een ketting van (ver-
tragende) gevolgen kan hebben op het verdere verloop van het project. De leve-
ringsbetrouwbaarheid wordt in de praktijk getest. Er komen geen informatie-
bureaus aan te pas. Wie op grond van de ervaringen niet voldoet valt af. Bij
Aisdorf wordt daarbij de ISO-procedure gevolgd (lijst van geaeeepteerde leveran-
ciers, evaluatie, selectie), bij de anderen speien vooral de bouwleiding en de afdeling
inkoop een belangrijke rol bij de selectie. Daarnaast moet de prijs in orde zijn. Wie
betrouwbaar is en een goede prijs heeft kan een vaste leverancier worden.

Blijkbaar loont het dan ook de moeite om bestellingen te concentreren; in de
eerste plaats omdat bij een groot volume de prijs 'bespreekbaar' wordt en in de
tweede plaats omdat vaste afnemers op extra ögards kunnen rekenen.

• Direa aansluitend schetst hij de schaduwzijde van deze werkwijze: "Het heeft ook nadclcn. Als
* *«aar vecl buiten het werk zien, dan wordt het oppassen dat de leveranciers niet teveel geld
krien." (Alsdorf)
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Een en ander lean resulteren in langdurige relaties. Alsdorf noemt een relatie met
een leverancicr die al meer dan rwtntig jaar bestaat. Met een andere lcverancier
doet men al vijftien jaar zaken. Ook Birk gewaagt van langdurige relaties. De ove-
rige zegslieden geven aan in hoofdzaak met beproefde ieveranciers te werken.

Daarbij is dc concentrate van bestellingen soms zeer groot. Dc zegsman van
Hitfcld geeft aan dat ruim 60 % van de bestellingen bouwmaterialen door dc fir-
ma naar een enkele leverancier gaan. Hct klinkt logisch dat een toeleverancier
voor dergelijkc klanten zijn best doet. De zegsman van Alsdorf spreekt dan ook
over afhankelijkheid:

/)/> zyn t/<*w ffiu «/%4»jfc/y£. W<r ̂ o/>rn r« / ^ron, rtrn«j, »«?rr^ yzrt- ™zy^Wn
I« Art d/jfrmw» AK« «//m/f £«/ om ow wor/from^n// «J rorrrrt
GVrn /friiwAfrti. / . . . / . . . mrn /frrn/ rt!£<&ir rw zy u////!rn Aim j(rÄm/r« n/rt
Wy zyw «rar Arn ixwfr ö^</rarA/grvm. (/liWor/)

Het lijkt hier dus vooral te gaan om wederzijdse afhankelijkheid: de aannemeris
aangewezen op een lcveringsbetrouwbare leverancier, de leverancier heeft graag
vaste en grote afnemers. Dat wil zeggen: als ze goed betalen. Dat is volgens de
zegsman van Stolberg de beste manicr om de relatie vrij van fricties te houden:
nauwgezet betalen. Andere elementcn die in dat verband door sommigen worden
genocmd zijn: persoonlijk contact en 'goed partnerschap'. Voor Birk is persoon-
lijk contact van belang:

/V/rt d//i/</ mrt <^ rA^J; m<wr mrt «̂ ff«»? </»> Art urr/t rfbrt,

Hij gaat er rcgelmatig längs, ook om te horen of cr nog nieuwe producten op de
markt /.ijn gekomen. Stolbcrg daarentegen zcgt aan persoonlijke bekendheid
minder belang tc hechten. Doorslaggevend is hoe adequaat "je behandeld wordt*.
Dat is voor hem een selecticcritcrium.

Daarnaast noemt de zegsman van Birk het belang van 'goed partnerschap.
Dat houdt in dat als er problemen rijzen (over leveringen of betaiing) daarover
door beide partijen open gesproken kan worden.

Z)<in /»«r^ mrn dlf wiw^r/>rw /̂fmrti. /IZf /it m f r n u / A«rrt*̂ n Ay /tan »/<* ZTPW
<̂ f« m0̂ r Ay my d̂ i/ ẑ gf̂ w." "Art^aa/ mrt, i/t AcA Arr »irt, iVfr Ar̂  Art di»/i «i <̂ " •

Contractuele elementen spelen een ondergeschikte rol in het voorkomen van pro-
blemen. Dc orders aan de Ieveranciers zijn sober, bevatten uitsluitend essentiele
informatie (over dc kwaliteit en de hocveelheid van het product en verder tijd en
plaats van levering). Offertes, orders en ordcrbevestigingen worden doorgaans vu
de fax verstuurd. Dat verkleint naar men zegt de kans op misverstanden. Bij t«"
fonische atspraken - dc voorheen gebruikelijke werkwijze - treden die gemakkeui-
ker op.
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Bii de levering van grondstoffen doen zieh volgens de aannemers regelmatig pro-
blemcn voor, maar die monden zelden uit in 'discussics' of juridische stappen. De
probiemen betreffen voornamelijk de kwaliteit van de materiaien en in mindere
mate dc kwanrireit en timing van de levering. Opmerkelijk is dat verschillende
aanncmers (met name Bilzen, Hoelbeek en Waterschci) nadrukkelijk aangeven
dat ze trachten dergelijke onvoikomenheden onder controlc tc krijgen met me-
thoden die een onderdeel vormen van kwalitcitssystemen zoals ISO-9000. De
lijst met geprefereerde leveranciers, kiachtenprocedures en de jaarlijkse evaluatie
worden genoemd als beiangrijke middelen om het aantal probiemen in dcze rela-
ties beperkt te houden. Men is uitgesproken

/r̂ r jmuuif «J ötwyrmaai'/ <MM ̂ r ZrawanfKr. £)<• >n«w /ewrawfMTT

1 » -

72 «J 77% fan aV 0/wzrt. Daar zyn r̂xw/t« van. Wir; z//n «• /»
-alar 70% rraV«/fr/tfn. ('Äi/-

Voor enkele producten waarvan de kwaliteit moeilijk te objectiveren is (zoals
bout), is het van bijzonder belang met leveranciers te werken, op wier oordeel -
naar de ervaring heeft geleerd - vertrouwd kan worden.

De preventic van probiemen is overigens niet de enige reden waarom een
groot deel (enkelen noemen een percentage van 60) van de leveranciers vaste rela-
nes zijn. Kamerlo noemt bijvoorbeeld als voordeel:

".. .aW u ô> «til u/fM/trw w/ora'f fo-a/V/ia*. Wawr a/t u ̂ «1 £roff /rrrt-anaVr Af/»/ f« ̂ r
z<^ '^ "»»<'? Art n« A?££f», ail« za/ Ay (rrraVr£m<!grtj zyn ^/»ö^rn aaf t

W
is de kleine kring regelmatige leveranciers het gevolg van een concentratie

*»n de aanbodzijde van de markt. Zo heeft Hoelbeek te maken met een zecr be-
perkt aantal leveranciers van stalen profielen. Dat kleine aantal is het gevolg van
ooncentratie in de Europese staalproductie. DerhaJve is er een beperkte keus van
*veranciers, hetgeen voor het geestesoog van de afhemers direct het kartelspook
•proept:
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dVzrt)tfV zy». D^n u/rtrw «/<• Aô  AM/ Art «. Zfn wor ow /tomf Art «• d<wj o»

Het is dus de kunst zaken te doen met een beperkte kring van geprefereerde leve-
ranciers te werken zonder dat de prijs te veei oploopt. Dat doet men door de aan-
kopen over de leveranciers te spreiden of af te wisselen; er wordt gewaakt voor te
grote concentratie van de inkopen:

"Mr, <j/ryr did/ dW/^ddn dir ̂ ryzr« o/w/wo£. WV />^^r« dir wVr w/mirn d'/V ww

w ^ W /̂/'Ad/rn om d!r^ry; /̂  ron/ro/rr^n.
« mrt r//frddr/>r<i/r«... "fÄÜ»»î r/oJ

Toch komt hct blijkbaar wel ecns voor dat men zieh verlaat op een leverancier. Zo
bctrckt Hoclbcek betonproducten bij e'e'n enkelc leverancier en bij Gcnk is de be-
slissing genomen alle stalen wandplaten waarmee de hoofdzakelijk industrie'le gc-
bouwen worden bekleed bij ^ n buitenlandse produccnt in te kopen. Dat heeft
voor beide produeten onder andere te maken met het gemakkelijker afwikkelen
van klachtcn over gebreken. Beton is - zowel los als in prefab - een lastig product
dat gemakkelijk voor problemcn kan zorgen. Dan is het van belang een leveran-
cier te zoeken die daar aan mce wil werken (en die zal daartoe des te mecr bercid
zijn naarmate het volume van de bestellingen groter is). De betonleverancier van
Hoclbeck heeft zelfs gcholpen met het schrijven van de richtlijncn voor de monta-
ge van prefab elcmentcn. Ook bij Genk is het een afweging geweest van voor- en
nadelen van een leverancier waarbij het hebben van een aanspreekpunt voor het
gcval cr problemen ontstaan als een belangrijk voordeel wordt beschouwd. Ook
daar spreekt men van een 'partnerschap':

"V/rt « di/« «7» i a w t o fdn frn ô̂ dV /ff^rd«a>r /r A^^^n. Dddr <̂-di>̂ / / i m/r:

mort

mrt d*i> »i^urn «1 dii/^nf/jön/'rr/ «K

öJr rndntr /torn/ mrt w<7 ̂ r tr / )n /z^n <T; /orA oo/t

rr« dVr wri^wjfd' wordV, dim word'/ <T «d
Met deze leverancier worden door de inkoopleider van Gcnk maandelijks dc "pro-
blccmpjes' doorgesproken: de manier van aanlcvercn, dc facturatic, allerlei facto-
ren die ertoe bijdragen om de gang van zaken tc vcrccnvoudigcn, tc verbeteren, te
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versnellen ("Dat kun je niet met een leverancier waar je af en toe iets koopt.")-
Men probeert van de problemen te leren.

Dit leereffect is een voordeel van vaste leveranciers, maar er zijn er meer zoals
uit het bovenstaande blijkt. En in sommige gevallen is het onvermijdelijk. Het be-
langrijkste nadeel is het gevaar dat het de prijs opwaarts beinvloedt. Dat is wat
vaste leveranciers de das om lean doen en nieuwe leveranciers kansen biedt. Maar
men laat een vaste relatie niet zomaar zonder meer vallen, overigens voornamelijk
uit berekening. Alleen de zegsman van Bilzen noemt nog een ander element dat
doet denken aan de 'good old Max' relaties van Macaulay. Hij noemt het 'tradi-
rie'. Maar daar kleven ook nadelen aan die niet meer sporen met de huidige ma-
nicr van bedrijfsvoering:

my«
'£ ̂  D / / W ^ /or A« m/n/'mum.

Het in huis halen van ISO-procedures kan duiden op het overschakelen van per-
soonlijke ('traditionele') naar meer zakelijke verhoudingen met leveranciers en
klanten; en soms ook binnen het bedrijf. Een van de aannemers zegt de introduc-
tie van het kwaliteitssysteem te hebben gebruikt als breekijzer om de familiale
structuur van het bedrijf te veranderen, dat wil zeggen dat de overige medewer-
kende familieleden de veranderingen in de bedrijfsvoering niet meer hebben wil-
len meemaken en daarin aanleiding hebben gezien om zieh uit het bedrijf terug te
trekken.

Goede afspraken moeten worden voorbereid. Op de werfvergaderingen zullen
de te gebruiken materialen en hun technische kwaliteiten worden voorgelegd en
besproken. Mogelijke problemen kunnen dan worden voorkomen. Bilzen gaat
zelfs zover leveranciers uit te nodigen op de werfvergadering zodat zij direct van
de architect kunnen vernemen wat hij wil. Een consequentie van deze werkwijze
is dat de aansprakelijkheid voor eventuele problemen rond de kwaliteit worden
doorgeschoven naar de leverancier ("Ja, anders zijn wij degenen die de geldelijke
problemen moeten opvangen van de misinterpretatie van de leverancier"). Bij
Waterschei wordt ook gelet op het tijdig doen van bestellingen, dit om het vastlo-
pen van de planning te voorkomen vanwege het niet tijdig leverbaar zijn van de
benodigde materialen. Dit is iets wat bij Genk nogal eens problemen oplevert, zo-
als we nog zullen zien.

Verschiliende respondenten onderstrepen het belang van schriftelijk vastge-
legde afspraken en condities bij het voorkomen van problemen. Met name bij Bil-
zen wordt veel werk gemaakt van het zieh 'juridisch afdekken'. Dat is een direct
gevolg van de ervaringen van de directeur als lekenrechter bij de Handelsrecht-
bank. Het is zijn ambitie in dit opzicht misverstanden zo min mogelijk ruimte te
geven, want zijn ervaring leert dat daaruit het merendeel der geschillen voortko-
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men. Interessante elementen uit de vonnissen die hij onder ogen krijgt worden in
de voorwaarden opgenomen. Bij de anderen Staat de explicitering van afspraken
en condities minder op de voorgrond, maar bijna alien menen dat het expliciteren
van afspraken, met name wat betreft essentialia als de prijs, levertermijn en pro-
ductkwaliteit, problcmcn voorkomt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van
normen voor productkwaliteit. Jaarcontracten worden door deze aannemcrs wci-
nig afgesloten. Enkelen hebben een jaarcontact voor mortel. Voor het overiee
wordt er per project besteld.
De laatste mogelijkheid om problemen rond de grondstoffen te voorkomen is bij
dc bezorging en verwerking op de werf of de werkplaats. Afgeleverde bestcllingen
worden tcr plaatse door de veranrwoordelijke integraal of steekproefsgewijs ge-
controlccrd, voorzover dit althans mogelijk is. Bij Hoelbeek bijvoorbeeld kunncn
eventuclc mankementcn pas worden geconstateerd bij de verwerking:

/ u* «& Zrtvnng 4dnp<zdr</rn

- 900Ö.

2.7.2. Omg»4w

Er komen in deze vcrhoudingen met leveranciers van bouwmaterialen - daarover
zijn de respondenten het duidelijk met elkaar eens - betrekkelijk weinig proble-
men voor die aanleiding geven tot Wachten. En als er Wachten zijn dan worden
die in onderling overleg opgelost. Men geeft aan dat conflictcn uiterst zeldzaam
zijn. Het inschakelen van een advocaat of het ondernemen van gerechtelijke stap-
pen komt vrijwel niet voor in deze relaties.

Problemen rond de leverantie van bouwmaterialen komen voor. de materialen
vertonen met enige regelmaat gebrcken, ze worden wel te laat afgeleverd, er wordi
soms tc weinig gelevcrd. Maar men geeft meestal aan dat de omvang van de pro-

9 Ovrrigens komen d«ic specifidte proMemen icWcn voor (IM) »Tachrwagens m « profiden. 2
problemen).
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blematiek in dit dcei van dc bedrijfsvoering niet erg groot is en bovcndien dat de
ecsignaleerde problemen overwegend in overleg met de leverancier uit de wereld
worden geholpen.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de aannemer (als klant van de leverancier) al-
tijd zonder slag of stoot in alles zijn zin krijgt. Het moet wel duidelijk worden dat
dc leverancier aansprakelijk is voor de tekortkoming. Duidelijke arspraken bewij-
zen dan hun waarde. De zegsman van Hoelbeek schetst de gang van zaken rond
(regelmatig) voorkomende problemen bij betonelementen als volgt:

"/iZf wy_/&ttf«i Art/fo'» grwuw/frr dr<w/>/j n/y diwr rwr ö/>. Af<wr Art «d/ry</ ff rug
t? «wdlrw. £V» <*/f Art ̂ erwu/rn «, if <//V Zfwranr/Vr if«r <wro* /'»

Dc soepele afhandeling van Wachten is waarschijnlijk terug te voeren tot de selec-
tie van leveranciers. Waar het kan, zijn deze bedrijven selectief ten aanzien van
hun leveranciers en de wijze waarop problemen worden opgelost is een van de se-
lectiecriteria. Er wordt geselecteerd aan de hand van ervaringcn. De zegsman van
Waterschei schetst de gang van zaken in het geval er minder aan bouwmaterialen
op de bouwplaats wordt afgeleverd dan was afgesproken:

«/>/ wer <r//hzar dii«

^ / "/V rr w/rt o/>

«, dlan « Art

De selectiecriteria worden bij al deze bedrijven tot uitdrukking gebracht in een
van de procedures van het kwaliteitssysteem. Maar ook zonder ISO zal het op dit
punt niet wezenlijk anders gaan.

10 Mogelijk is het voofbedd enigszins theoretisch, want van een andere aannemer begreep ik dat
net afvullen van mixers mecstal computergestuurd geschiedt.
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2.2 Onderaanncmcrs

Er wordt door de rcspondcntcn wcinig geldaagd over onderaannemers. Volgens
de statistieken wordt in Duitsland een kleiner deel van de bouwproductie in on-
deraanneming gerealiseerd.'' Een oorzaak van dit verschil op het vlak van de on-
deraanneming met de situatie in Nederiand en Belgie is waarschijnlijk dat
aanncmcrs in Duitsland vaker projecten uirvoeren met eigen personeel. Dat is
met name mogelijk door het bouwproces anders te organiscren. In Duitsland
wordt vaak (mcer dan in Ncderland en Belgie) gewerkt met wat 'nevenaanne-
ming' genoemd wordt. Daarbij wordt het project in onderdelen gesplitst en aan
verschillcnde aannemers aanbesteed die zieh ieder voor hun deel van het project
met dc opdrachtgevcr te verstaan hebben.'^ Vooral in de Tiefbau (grond-, weg-
en waterbouw) - zoals bij Birk, Hitfeld en Alsdorf - en in de ruwbouw (zonderaf-
wcrking) - zoals bij Stolberg en Alsdorf- kan men op die manier veel zonder on-
deraannemers docn. Volgens dc zegsman van Hitfeld speelt bij het mijden van
ondcraannemcrs door zijn firma ook de angst voor de zwartwerk problematick
een rol. Dit is een gcvoclig punt en kan voor cnkelc respondenten cen reden zijn
gewcest om over dit onderwerp minder mededeelzaam te zijn.

Onderaannemers komen echter wel te pas bij de bouw van leant en klare fa-
briekshallen/bedrijfsinstallaties en bij woningbouwprojecten. Maar deze relaties
worden nict afgeschilderd als een belangrijke bron van klachten. Waarschijnlijk
spcclt daarbij een rol dat men het zieh in dc huidige omstandigheden kan permit-
teren kieskeurig te zijn:

om

/ w/'rt »»<•«• /

Dc relaties met onderaannemers in Belgie zorgen doorgaans voor meer proble-
mcn. Dc voornaamstc oorzaak is dat het overwegend gaat om kleine bedrijfjes:

11 Schcllcvis e.a. (1995) / > AWWif«^ *o«u\ p. 23; al rijn die verschillen nu ook wecr ni« hed «?
groot; de percentages voor de Nederlandse en Duitse bouwproductie zijn: 25% resp. 20%.
12 T.a.p., p. 38.
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V» d! ü AA I

r» i&tfr m«f dün fr<wgft'^n/;> % a& Ar/ ̂ wr om
/nrrrar o^anwtf/jV, /»^nning; AK« ^ u ' a / i f « ^ « ^ dir /tu/tf/r/ri/ w?« AM« «ir«-

Dir «<i/ ̂ /i/ <iZf dV t/rottu* Awn rrn^r/wwr iwM wiÄ/trn. Af<wr om rr«/>ir«-
zr n/V/. £rn /fr/rinr z r ^

Maar de berichten klinken iets minder alarmerend dan in Nederland. Mogelijk is
dat het gevolg van het feit dat bij deze groep aannemers ook de kleinere zecr uitgc-
sproken kwaliteitsbewust zijn: er worden expliciete en precieze afspraken gemaakt
cn er wordt geevalueerd en geselecteerd. De zegsman van Bilzen zegt dat er bij zijn
bedrijf vroeger op dit vlak meer problemen waren, omdat alles verliep via monde-
linge afspraken. Maar dat wordt tegenwoordig anders aangepakt:

AH«/><sr/>irrrrt o/> r« zr mor/r« dii/ /r/(rr«r«. Zr «/r/r« di*/ wi; com-
/r« o/>z/VA/r V<J« A«ny«ü/ /r dr^nirrr« u/<a/ zr wor/r«

zr dr mfl|^r/i/^Arid'/>ro^/irwr« /r worzir«. / / i rr u/ordV rrr/<ww-
dr wor^rrridrwdr «r^o/itf/ir /o/ Ar/ fo«/r<if/ tfrr>(rr/i/^ o«drr/r-

dtarfr/>;*w/. U î; /»ro^rrr« O«J i« dir /»iiw/f ra« dr
ondrra^««rwirr /r j/rÄr«: WÄ/ mor/ i/& M/r/r« om Ar/^ord* /r Äz/r« Ä>/>r«. £« dr «fr/

/r ma^m <&*« dr owdrr-

«ir/". Z)a/ u Ar//>ro^/rr«i wz« dr ( j
Hij is er stellig van overtuigd dat deze werkwijze het aantal problemen sterk heeft
gereduceerd. Daarnaast is ook van belang dat men ervaring opdoet met wat de
onderaannemer kan:

"Wr u>rr£r« mrt rt»/r«. / / r / rö«/rar/ voorzir/: a/ryr wor Ar/ rrrtf ^ow/ t^rr/tr«
zi;« dr rrrj/r / ̂  da^rw <?/> />ror/f Vöialffr/ Ai/ «ir/, yÄ dd«... Da« «fordV Ar/ t/n/dliatg?
^r^r^r«. /j Ai/^ord^ diz« /tow/ Ai; o/> dr /i/V/ r« >t<i« Ai/ frrdlfr «/rr^r«. Zo «ir/, dla«
word*/ zo i«r/ «Jö^r/i/^^r/r/jfA/ ftf« Ar»7 <z//r >to«7r«. Zfyj i« dir /oo/> fa« Ar/ ifrr^.

A/rmr« ^ w / ö«/dlf/t/&r«, dd« £<w« zr /to«7r«. A/<wr rr
«ir/ ö«/irrwi/ /to»7/. Da« u/ord"/ o/> d"ir

wordr« zr ^rrt'ö/ttrrrd'. Dr rt>a/«a/ir £r£r«r/ d^or dr »zrwr« dVr mrt zr M/rrirr«,
</IÜ fa« dr «i/vorn«^, r« a/zi/d'döor dr /«r«*rw va« dr <w«/too/>. £« da« u/ord'/ rr
rr« ^Zo^aa/ri/^r^rj'n'r«...o«» /r zir« o^rr vrrawdlrri«^ wjor/ >to«»r« i« dir iaw/rn-



164

Zip/, wrar Arty'drfr wwrAy if, <//> f//>£«/ w^c/i/it «/>.
Dat is wat iedereen probcert te doen: het selecteren van betrouwbare ondcraanne-
mers. Meestal is dit overigcns ook een standaardonderdeel van ISO-9000. Ma
het merendeel van de onderaannemers doet men regclmatig zakcn. Dat heeft ook
nog een ander voordecl, zeggen verschillende aannemers:

w<-ww Af £/ o/> *& uw/Tttbzr/V^n&m&r »;«• Artir, dizrĉ tfrf/ Art tof Art ««mfc*. //ri

om Art

Ook enkele andere aannemers maken gewag van dit extra voordeel van de duurza-
me relatie met onderaannemers. Alleen Bilzen gceft aan nog een ander middel
(dat we ook al bij dc Nederlandse aannemers tegenkwamen) aan te wenden om
onderaannemers aan zieh te verplichten: de vlotte betaling. Dit is minder ruim-
hartig dan het lijkt want naast goodwill levert contante betaling ook een aantrek-
kclijkc korting op.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelcn zijn er toch regelmatig problemen op het
front van de onderaannemers. Een belangrijke categorie problemen heeft bctrek-
king op wat men noemt 'timing': de onderaannemer komt op het geeigende tijd-
stip nict opdagen. Het kan zijn dat dc oorzaak bij aannemer zelf ligt doordat de
bouw vcrtraging heeft, zodat de onderaannemer op het afgesproken tijdstip niet
aan dc slag kan. Als hij dit gat opvult met ander werk, kan het zijn dat hij op het
moment dat het wcl uitkomt gecn mensen meer vrij heeft. Het kan ook zijn dat de
onderaannemer gewoon tc veel hooi op zijn vork necmt.

n/rt «o

/torn
^ / « « / mrt.

/(•««/ dwttu/if<*A?n.

mo« ^y//fw. /n 0m ron/mrr f̂oor d!ar <z/r

In alle gcvallen wordt het de onderaannemer zwaar aangerekend als hij nalaat zijn
verhindering aan tc kondigen ("laat ons in de steck"). Dat is een ernstige zonde
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want daardoor kan dc planning volledig in het honderd lopen en resultcren in ten
aanzientijke vertraging die weer uitloopt op ecn boete van de bouwheer.

"7V
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Ook rond de kwaliteit van het verrichte werk doen zieh wei problemen voor.
Soms houdt men de vinger aan de pols:

Als door het doen of laten van de onderaannemer tijdens de bouw problemen
ontstaan probeert men ze op tal van manieren op te lossen: er worden ernstige ge-
sprekken gevoerd over de toekomst, er wordt gescholden, er worden 'juridische
brieven' geschreven door de huisadvoeaat, er wordt gedreigd met extra kosten.
Meestal draait de onderaannemer dan wel bij. Lastiger is het wanneer het pro-
bleetn aan de orde komt als het werk bijna klaar is of voorlopig is opgeleverd:

w<r/<r« «i> w.
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Soms komt men dan tot een vergelijk (al dan niet middels advocaten), maar voor-
al als er grote bedragen in het spei zijn kan het op procederen uitdraaien. Daarvan
zullen zo dadelijk nog enkele voorbeelden ter sprake komen.

Dergelijke problemen met onderaannemers worden door de aannemers als
frustrerend ervaren en niet alleen omdat ze er geld bij inschieten, maar ook omdat
ze afbreuk doen aan de tevredenheid van de ldant. En juist klanttevredenheid
Staat bij een ISO-gecertificeerd bedrijf hoog in het vaandel. Duidelijk is dat het
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geval bij ccn bcdrijf als Hoclbcck, dat nict gcruggcnstcund wordt door cen solide
rcputatic van gcncratics her:

2.3 Opdrachtgevers

Duidclijk sombere geluiden klinken er over de relatie met de opdrachtgevers.
Daaraan zal niet vreemd zijn dat de situatie op de bouwmarkt al enige jaren weinig
rooskleurig is. Als de opdrachten schaarscr worden, ncemt de coneurrentie toe en
de marge dcrhalve af. Daarbij zegt men ook de coneurrentie te crvaren van buiten-
landsc firma's (met name uit Zuid- en Oost-Europa), die beduidend lagere loon-
kosten hebben dan de Duitsc firma's. Elke hapering in de betaling wordt ondcr
dczc omstandigheden scherp gevoeld door de aannemer, want het legt beslag op de
financicle middelen die hard nodig zijn om de onderneming draaiende te houden.

Ecn deel van de problemcn wordt veroorzaakt door de gemcenten, belangrijke
opdrachtgevers voor de grand- weg- en waterbouwprojectcn (Tiefbau). De ge-
mcenten in de regio kampen met krimpende budgetten en volgcns verschillende
respondenten vangen zij een deel van de financicringsproblemen op door de beta-
ling van verrichte werkzaamheden uit tc stellen.'^ Er worden betalingstermijnen
genoemd van 90 tot 100 dagen, wat voor Duitse begrippen erg lang is. Bedrijven
die vcel in dezc sector werken (zoals Birk en Hitfeld) zitten dan in een moeilijk
parket. Hct zijn vaste klanten die men weliswaar nict graag wil vcrliezcn door
niet-inschikkelijke rcacties op de betalingsvertraging, maar de trage betaling legt
wcl cen beslag op dc schaarse financiele middelen. Met name in deze sector wor-
den problemen gesignaleerd in verband met meerwerk. Omdat de bodcmgcsteld-
heid soms onverwachte verrassingen opleven, moeten er soms extra kosten
gemaakt worden om het werk te voltooien. Als dan nict direct het werk wordt stil-
gelcgd en alles prccics wordt overeengekomen en schrirtelijk vastgclegd, kan de
opdrachtgever daarin later ecn aanleiding vinden om een gedceltc van de rekening

13 Deie krimpende budgetten worden in verband gebracht met een reallocate van middelen ten

gevolge van de Duitse eenwording.
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niet te voldoen. Enkele van dergelijke voorvallen worden gerapporteerd door
Birk. Ook Alsdorf geeft aan dat er regelmatig problemen over mecrwerk zijn.

Een ander type problemen waarover men klaagt wordt door een van de res-
pondenten treffend geschilderd:

/»/ z<"
irtr w'wdV» dlar »;>f 700% />«[/«•/ ««7 rfW» z*g£r/i zr- diwrfoor Ü£r?» ^PÄ/ /O/ Art
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De zegsman van Alsdorf situeert dit type problemen vooral bij niet-routiniers, zo-
ils paniculieren. Zij verwachten - naar zijn ervaring - van een bouwwerk dczelfde
kwaliteit als van een auto: zo goed als perfect. En als er dan iets niet helemaal vol-
gens verwachting is, wordt de laatste tranche van de rekening niet voldaan. Een
dergelijke werkwijze kan uiteraard ook gevolgd worden - zoals al eerder is gesig-
naleerd - door meer professionele opdrachtgevers die krap bij kas zitten. Men zict
zieh dus ook in deze sectoren geconfronteerd met betalingsproblemen, waarvoor
men onder de gegeven omstandigheden extra kwetsbaar is.

In de interviews komen in ieder geval twee herkenbare (en soms gecombineer-
de) reacties op deze omstandigheden duidelijk naar voren. (1) Verschiliende aan-
nemers hebben hun activiteiten aan de veranderingen aangepast door inkrimping
en/of specialisatie. Onder de gegeven omstandigheden worden minder renderen-
de opdrachten verworven, wat noodzaakt tot afslanking. Birk, Koslar en Alsdorf
hebben het personeelsbestand gedurende de afgelopen jaren sterk gereduceerd.
(2) Daarnaast ziet men heil in het zieh concentreren op - wat de betaling betreft -
risicoarme sectoren of projecten. Zo heeft Birk zieh meer toegelegd op onder-
houdswerkzaamheden die contant (dat wil zeggen binnen 10 dagen na facture-
ring) betaald worden. Voorts zijn vanuit dit oogpunt ook de industriele 'turn key'
projecten interessant. Koslar heeft zieh toegelegd op industriele standaardprojec-
ten van kapitaalkrachtige klanten, vooral tankstations en wegrestaurants. Daar-
naast bouwt Koslar particuliere woningbouwprojecten in eigen beheer en
verkoopt ze zelf ("we malten het dan liever zelf dan voor een ander die niet be-
taalt"). Diverse andere activiteiten van de firma zijn afgebouwd. Stolberg was al
gespecialiseerd in industriebouw, en zegt niet meer problemen te hebben dan an-
ders. Alsdorf heeft de laatste tijd een aanzienlijk deel van het personeel afgestoten,
overigens zonder echt in een bepaalde sector te specialiseren.

Overigens worden andere methoden om problemen te voorkomen niet verge-
ten. Met name bij Alsdorf wordt het belang van een kritische bestudering van het
bouwplan onderstreept. De bouwcontracten worden grondig doorgenomen,
want ogenschijnlijk kleine details kunnen grote gevolgen hebben
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Deze uitdrukkelijke aandacht is een onderdeel van het systeem van kwaliteitsbor-
ging. Alsdorf is dc enige Duitse hoofdaannemer met een ISO-certificaat. Anderen
beamen het belang van het bouwcontract, zij het niet zo nadrukkelijk. Stolbcrg
zegt daarcntegen dat het bouwplan in zijn sector minder van belang is om proble-
men tc voorkomen. De wensen van de klant zijn bekend en de klant weet dat het
bedrijf kwaliteit levert en dan hoeft niet alles te worden opgeschreven, zo luidt dc
verklaring.

Met name het - onder invloed van de huidige omstandigheden - selectercn
van bepaalde opdrachtgevers en projecten wordt in verband gebracht met siechte
ervaringen bij het incasseren van vorderingen via de gerechreliyke weg.

0.000 /^A/ r^orr /from/ #wr ^/>or <»/f Art //>ror«/
ßli jkbaar sluit de afwikkeling van dc betalingsproblemcn via het gerecht niet goed
aan op dc behocftcn van dc bedrijven. Dc bczwaren die men in dat verband verder
tegen het docn van gcrechtelijkc stappen aanvoert zal zodadelijk worden toege-
licht. In ieder geval wegen dezc bezwarcn zo zwaar dat het voorkomen van proble-
men middels selectic van 'veilige' projecten en opdrachtgevers, door verschillende
bedrijven geprefcreerd wordt.

Dc spccialisatic van Stolbcrg is niet ingegeven door dc reccssie want ze dateert
van voor die tijd. Maar bij dc keuze van de regionale 'niche' van dit bedrijf (indus-
triebouw, met name herstel en onderhoud) was het conflictarme zakendoen naar
verluidt destijds al een sterk argument. Ook dc specialisaties van Hitfeld (spoor-
wcgen, waterbouw) datcrcn van voor de reccssie. De beperkte activiteiten in de
industriebouw (ruwbouw) fluctuercn bij dit bedrijf mee met de vraag en zijn op
dit moment dan ook niet omvangrijk. Ook hier zijn er minder klachten over het
betalingsgedrag van dc industrie dan over dat van dc gemeenten.

14 Mogelijk spoilt hirrbij ook een rol dat het bij dit bedrijf vaak om onderhoud-
herstelwrrlujumhrdcn gait.
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Het voorkomen van problemen in de relatie met de opdrachtgevers is moeilijk
om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat elk project anders is: het gaat
in feite telkens om een uniek product. Verschillende respondenten wijzen op de
invloed van het projectmatige karakter van hun productie in dat verband. Het
naar wens voltooien van het product is van tal van factorcn afhankelijk, die nict of
niet geheel kunnen worden beheerst. We hebben al gczien dat het optreden (van
de meestal per project samengestelde gezelschap) van leveranciers en onderaanne-
mers kan resulteren in klachten van de opdrachtgevers. Dat geldt ook voor de in
industriebouw gespecialiseerde bedrijven die, zoals Hoelbeek en Genk, verschil-
lende onderdelen van het produetieproces gestandaardiseerd hebben. Ook als op
het werk van de leveranciers en onderaannemers niets valt aan te merken, kunnen
nog onvoorziene omstandigheden voor grote problemen zorgen.
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Voorts speelt mee dat met de klanten vaak geen duurzame relaties worden onder-
houden. Wel hebben sommige bedrijven (Kamerlo en Waterschei) enkelc grote
bedrijven als opdrachtgevers die regelmatig terugkomen, met name in de indus-
triebouw. Ook deze klanten hanteren een kwaliteitssysteem met de bijbehorende
Üjst van aanvaarde leveranciers. Aannemers met een goede Staat van dienst maken
zo een goede leans op vervolgopdrachten. Van deze opdrachtgevers kent de aanne-
mer de speeifieke wensen, en dat is belangrijke informatie als hij problemen wil
voorkomen:

/r/> A0Wry> j/r/'jtr Ä/H dV «wdii^/w»;.
H. 7n ̂ / ' ^ ^owf Art «• 0/) »«r: z/y mo^f«
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Dergelijke klanten zijn goed in Staat om hun wensen te (laten) expliciteren. De
oestekken zijn steeds omvangrijker boekwerken, aldus de zegsman van Kamerlo.
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Bij minder ervaren en eenmalige opdrachtgevers is duidelijkheid over de wen-
sen van de klant een gevoelig punt. Dat is de reden dat Bilzen daarbij zo weinig
mogelijk onzekcr wil laten. Zij omgcvcn het formuleren van de opdracht met veel
aandacht, en nemen zonodig alle 'miserie' en paperassen van de opdrachtgever
over. Dat is ccn ondcrdeel van wat hij zijn communicatieve systcem noemt:

£<grü»d!r;i /'/i Art rnz/Vrr

Hct natrekken van de solvabilitcit van dc kandidaat-opdrachtgcvcr is een routine-
matige voorzorg (voor zovcr nodig). Gcnk vraagt een bevcstiging van de bank van
een verlcend krcdiet, in het geval de invcstcring uit een lening gcfinancierd zal
worden. Met betrekking tot dc betalingstcrmijncn wordt soms een ander regime
gevolgd dan in Ncderland: er wordt maandelijks gefactureerd aan de hand van
voortgangsstaten. De betalingstermijn is ook langer dan in Nedcrland: tot 60 da-
gen. Voor de industriebouw worden kortere betalingstermijnen genocmd (10 tot
15 dagen).

Maar desondanks zijn Wachten en conflicten in de relatie met de opdrachtge-
ver geen zeldzaamhcid, zij het niet bij iedcrecn in dezelfde mate. Een belangrijke
bron van geschillcn vormt - net als in Nederland - het meerwerk. Alleen Bilzen
zegt daarmee zelden problemcn te hebben, dankzij - weer - zijn systeem:

"W// £///twi rf/ft/d'p'franf/i Art AWgrt. W//A// m^r, d^n «WWJ u/y zyn
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Maar hct gaat niet bij iederecn altijd op die manier. Onvoorzien mcerwerk wordt
wel uitgevoerd zonder dat de opdrachtgever dc prijs ervan heeft goedgekeurd ora-
dat de bouw onder tijdsdruk staat. Het kan - volgens de zegsman van Waterschei -
ook zijn dat de vertcgenwoordiger van dc opdrachtgever (op de werf) dc verant-
woordclijkheid voor de goedkeuring wil ontlopen, om zieh geen vcrwijten van de
directic op de hals tc halcn. Als hct project af is ontstaan daarover vaak 'discussies',
want het kan om grotc bedragen gaan. Zo mcldt dc zcgsman van Kamcrlo een ge-
val van een door dc firma gebouwde gevangenis voor het bed rag van 80 miljoen
frank, waar 40 miljoen frank mcerwerk bovenop kwam. Dat zijn overschrijdin-
gen die menig opdrachtgever in financiclc problemcn kunncn brcngen, en het is
dan ook gcen wonder dat over de niet geaccordeerdc claims uitcindelijk stevig on-
dcrhandcld wordt. De zegsman van Kamcrlo suggcrecrt ovcrigcns ook een motief
aan de kant van dc aannemers om geintcresscerd tc zijn in meerwerk, zelfs als het
niet is goedgekeurd: de aannemer verdient namelijk mcer aan hct mcerwerk dan
aan de initieel voorzienc werken. Het aanvankclijk bestek moct concurrerend
zijn, maar dat is voor mcerwerk niet nodig. De klant wcet dat en zal zieh dan ook
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nict zonder afdingen gewonnen geven. Meestal worden dergelijke kwesties uiton-
dcrhandeld, overwegend door de werfleiding en desnoods op directieniveau.
Maar soms lukt ook dat niet.

Problemen betrefTende de betaling docn zieh meestal niet voor met de grotere
lehnten, zoals die van Kamerlo. Wei met de kleinere klanten zoals die van Genk.
Het kan zijn dat de klant de totale omvang van het project heeft onderschat:

Wanneer de opdrachtgever om die of een andere reden krap bij kas komt te zitten
wanneer het werk nog gaande is, kan de aannemer als pressiemiddel de wcrkzaam-
heden stilleggen. Naar verluidt komen de problemen vooral aan het licht als het
werk klaar is. De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid resterende bctalingen
uit te stellen onder verwijzing naar klachten over de kwaliteit van het product.

g 3

Hetzelfde drukmiddel kan de opdrachtgever uiteraard ook aanwenden wanncer
hij gebreken in het bouwwerk constateert die niet door de aannemer worden be-
twist.
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Art m/fcz/tf Arty»7<r mor^rtJ <?f« rAf^«^ ".ztfggrw zy diz«. /"rô /fifTW «: u/y ir«««f« «t'rt
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Wanneer het om grote bedragen gaat kan ook een beperkt aantal van dergelijke
kwesties het bedrijf voor grote problemen plaatsen wanneer het bedrijf niet over
mime reserves beschikt, want dan is het geld nodig voor nieuwe projecten. Hoel-

15 Volgens Kamerlo is de bereidheid om met de financiele consequenties van meerwerk akkoord te

gain bij de overheid groter dan bij de Industrie.
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beck is nog bezig met het ontwikkelen van een goedc strategic op dit front. Er
wordt sinds kort gewerkt met kredierverzekcring en gedacht over grotere beta-
lingsvoorschottcn.
Dergelijke kwesties worden soms opgelost met duwen en trekken: telefonercn,
brieven schrijven, dreigen e.d. Als er betalingsachterstand is dan heeft men mecst-
al wel een bepaalde administratieve routine waarmee men druk op de klant tracht
uit te ocfenen. Soms gaat het gepaard met geven en nemen:
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Maar ook in deze kwesties worden met enigc regelmaat juridische stappen ondcr-
nomen.

Tenslotte komt het voor dat de planning niet gehaald wordt. Soms is dat te
wijten aan de aannemer of de onderaannemer: de benodigde tijdsduur is ondcr-
schat. Het kan ook zijn dat de klant zelf daaraan deel heeft, bijvoorbeeld omdat
hij om mcerwerk heeft gevraagd dat niet in de oorspronkelijke planning was op-
genomen. Met name in de industriebouw, met zijn korte productietijden, kan dat
leiden tot problcmen met wat men dc 'timing' noemt. In het ergste geval komt
een tijdsoverschrijding de aannemer op een boete te staan. Die loopt doorgaans
met de tijd sterk op, dus hij zal zijn best doen het werk snel af te ronden.

2.4 Concurrentcn

Met dc concurrenten zijn er weliswaar weinig problemcn, maar de collegialiteit
lijkt op een laag pitje te staan. Er vallen geen incidentelc samenwerkingsprojecten
te melden, zoals in Bclgie. Naar verluidt bestaat er daarvoor op dit moment teveel
'jaloezie'. Er wordt wel melding gemaakt van duurzame samenwerkingsprojecten,
zoals in verband met de aanleg van spoorwegtrajectcn. Stolberg vermeldt ook een
coopcratieve bctonfabriek die door regionale bouwondernemingen is opgericht.

Verschillcndc respondenten crvaren al cnigc tijd een recessie in dc bouw. Daar-
voor houdt men enerzijds verschillcnde factoren aan dc vraagzijdc verantwoorde-
lijk, andcrzijds wordt er gewczen op grote Franse en ook Nederlandse
bouwondernemingen die zieh op de Belgische bouwmarkt zijn komen manifeste-
ren met scherpc prijzen. Dicntcngevolge is cr ccn stcrkc prijsconcurrentie, waard-
oor de marges onder druk staan. Bovendicn wordt er, zoals een van de
respondenten het uitdrukt, de bouw weinig meer 'gepraat', dat wil zeggen: er is
weinig kans prijsafspraken tc maken.
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Ondcr dczc omstandigheden zocken de aannemers naar andere middelen om zo-
goed mogelijk het hoofd boven water te houden. Soms kiest men voor een metho-
de van de hardc heelmeestcrs. Zo is bij Bilzen de personcelsbczctting drastisch
teruggebracht (tot bijna de helft). Maar anderen trachten, naar vcrluidt, de marge
elders te recupereren. De zegsman van Bilzen klaagt bijvoorbceld over coneurren-
ten die met zwarrwerkers opereren, teneinde een läge prijs te kunnen realiseren
(en dus daardoor hopen opdrachten in de wacht te slepcn). En dan is er nog de
mogeiijkheid de aannemers en de leveranciers onder druk te zetten om de prijzcn
te Verlagen, of om in zee te gaan met goedkopere. Maar dat kan, zoals de zegsman
van Waterschei opmerkt, weer gevolgen hebben voor de kwaliteit en aldus aanlei-
ding geven tot meer Wachten.

Maar ook hier zijn de coneurrenten soms weer collega's met wie goed is samen
te werken. Dat gebeult met name als een opdracht te groot is voor een ondernc-
mcr. Kamerlo noemt overigens nog enkele andere motieven voor het werken in
'tijdelijke vereniging'. Soms is dat verkieslijk als men tegen clkaar dreigt te gaan
opbieden.

En overigens wordt wel tot samenwerking besloten als men het gevoel heeft dat de
opdrachtgever twijfelt tusscn twee aannemers.

2.5 Geschillen en juridische stappen

Zoals gezegd is het risicomijdend gedrag van verschillende aannemers ten aanzien
van opdrachtgevers mede ingegeven door siechte ervaringen met het innen van
vorderingen via het gerecht. Ee'n van die bezwaren is de lange duur van een ge-
rechtelijke procedure.
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Een ander bezwaar dat genoemd wordt is dat de uitkomst van een gcrechtelijke
procedure onzeker is. In de eerste plaats omdat de inschatting die praktijkmensfn
van hun rechtspositie maken niet altijd wordt gehonoreerd.
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Hier speelt de advocaat een belangrijke rol in het inschatten van de kans op suc-
ces. Verschiliende respondenten zeggcn zonder ecn gerede kans op succes ('me«
dan 50%') aan een andere oplossing de voorkeur te geven.

Ecn andere bron van onzekerheid bestaat in de kJaarblijkelijke voorkeur v̂ n
rechters om zaken op een schikking uit tc latcn komen. Over dezc praktijk worth
door dc zegsman van Birk met enigc verontwaardiging gesproken. Want de op-
drachtgever kan daarop inspden en er met een flinke korting uitspringen, terwijl
het werk wel volledig gcdaan is, zo luidt dc redenering.

Liever probeert men er zclf uit te komen, en dat lukt blijkbaar uiteindelijk )"
het merendeel van dc conflictcn. Want het aantal gerechtelijke procedures d«
respondenten opgeven is mcestal gering. Birk heeft de afgelopen drie jaar twee ge-
rechtelijke procedures gevoerd tegen industriele opdrachtgevers van grondwerk-
zaamheden, die bczwaren hadden tegen onverwachte kosten van meerwerk.
Stolbcrg zegt in dc afgelopen 25 jaar slechts drie gerechtelijke procedures te heb-
ben meegemaakt. Koslar hecft op dit moment geen conflicten met industriele op-
drachtgevers, maar zegt dat het tot voor kort wel voorkwam. Alsdorf heeft vooral
last met klanten (zowcl in de private als in de publieke sector) die dc laatste tran-
che van de bouwsom niet willen betalcn vanwegc (vcrmeende) tekortkomingen.
In de westelijke vestigingen wordt het aantal civicle procedures geschat op &n per

'6

Alleen Hitfeld is een aannemcr die frequent ecn beroep doet op de rechter. Elk
jaar start dc ondcrneming naar schatting drie tot vier nieuwe gerechtelijke proce-
dures. Een specifiekc oorzaak van dcze frequcntic is niet naar voren gekomen.
Voor ecn deel kan de vcrklaring zijn dat men iets minder kritisch is bij het aanne-
men van nieuwe opdrachten; ccn gcdecltc van dc lopende procedures betrof fail-
lisscmentcn. De meeste andere zaken hebben vooral tc maken met mecrwerk,
kwestics die in dc grond- en waterbouw (dc spccialiteit van deze onderneming)
regelmatig voorkomen

16 Terxijde wordt door Alsdorf opgemerkt dal er in de nieuwe Bondsstaren vaker geproccdeerd

wordt.
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Enkele respondcnten geven uitdrukkelijk aan erop uit tc zijn gerechtelijkc proce-
dures zovecl mogelijk tc willen vcrmijden. Bij Bilzen is die voorkeur te herleiden
tot de opstelling van de directcur. Hij is handelsrechter en gebruikt de längs die
wegopgedane kennis en ervaring om procedures te voorkomen. Hij besteedt veel
aandacht aan contractuele condities - op het standaardcontract met de onderaan-
nemers wordt aangegeven dat de firma de afgelopcn 15 jaar gecn enkele procedu-
re heeft aangespannen - en vertrouwt verder op het uitvoerige 'systeem' van
communicatie en begeleiding. Desnoods wil hij zijn status ook wel aanwenden
om de tegenpartij te overbluffen. Ook Kamerlo gceft aan gerechtelijke procedures
te willen vermijden. De standaardvoorwaarden met dc leveranciers en de ondcr-
aannemers bevat een arbitrage clausule, die een eventueel verschil vcrwijst naar
een particuliere arbitrage-instantie. Ook de zegsman van Genk gecft aan dat men
de voorkeur geeft aan een gezamenlijke oplossing van een geschil:
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Men is doorgaans niet erg happig op gerechtelijk procedures. Het mecst genoem-
de bezwaar is dat een procedure zeer lang duurt. De schattingen van de proecs-
duur lopen uiteen, maar men is eenstemmig in de mening dat het 'hier in Belgie'
erg lang is. Het is een kwestie van meerdere jaren. Er worden wel termijnen ge-
noemd van 8 tot 10 jaar, voordat een zaak in verschillende gerechtelijke instanties
definitief is afgedaan. En dat is een groot bezwaar in een branche waarin het be-
drijfskapitaal niet zo lang in een project kan blijven steken vanwege de afwikke-
ling van nieuwe projeeten. De betalingstermijnen voor leveranciers en
onderaannemers zijn relatief ruim, maar bedragen hooguit twee maanden en ze-
ker geen jaren. Wie niet zeer ruim bij kas zit komt aid us snel in de knel met nieu-
we opdrachten.
Voorts worden procedures vermeden als het om relatief (in verhouding tot de
bouwsom) om kleine bedragen gaat. Zo is Kamerlo van plan een procedure aan te
spannen tegen een non-profit organisatie die een onderdeel van de afrekening be-
twist. Het berwiste bedrag is 12 miljoen frank:

groo/. yl/f Art /
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Nog ccn ander motief voor hct vermijden van gcrcchtclijke stappen is dat men
met de tegenpartij een goede rclatie wil behouden. Zo stelt dc zegsman van Hotl-
beek dat in projecten het opbouwen van een relatie soms jaren in beslag neerrt,
maar dat een siechte reputatie snel gevestigd is. Het maakt we! uit om welke klaa-
ten het gaat. Hoelbeek hceft alleen opdrachtgevers uit de Industrie. Ook Kameiio
gcert aan dat procederen tegen regelmatige opdrachtgevers uit de industrie dodr-
lijk is voor de relatie: "dan lig je emit".

Niettemin worden conflicten soms met juridische middelen aangepakt. Hit
gaat daarbij vooral om kwesties met onderaannemers en klanten. Het is betrekk;-
lijk uitzondcrlijk dat conflicten met een leverancier niet in der minne worden g;-
regeld. Alleen Hoelbeek verhaalt van een geschil met een vcrfleverancier, dat net
kon worden bijgelegd. De schade wcrd uiteindelijk door Hoelbeek zelf gedragen
en de leverancier kwam op de zwarte lijst. Het betreft een leverantie van brandw;-
rende verven. De vcrf wordt op de profielen aangebracht. Dc leverancier kont
metingen doen in de werkplaats. Hij schrijft zelfs een papier dat hij metingen
hecft gedaan conform dc voorschriften. Die profielen worden gemonteerd op ce
werf. De bouwhecr vraagt op de werf in hoeverre dc gcbruikte productcn geschitt
zijn conform de Belgische normen. Dc vraag wordt doorgespccld aan dc leverai-
cier. De fcvcrancier spreekt over Franse cn ItaJiaansc normen. Maar Belgische
normen worden gevraagd. Hij moet dan toegeven dat zijn product daar niet aan
voldoct. Hij stclt dat er in Bclgie niet cen echt keuringsorgaan bestaat, waardoor
hij zijn productcn zou kunnen laten keuren.
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Men blijft tenslotte zitten met cen schadepost van 200.000 frank. Het voorstel
van dc leverancier vindt men 'ontcrecht': Hoclbcck zou bij volgcnde bcstellingen
korting krijgen. Hoelbeek is daar niet mec akkoord gegaan.
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Alle respondenten zijn wel in cen of meer conflicten betrokken geraakt die via dc
advoeaat in de afgelopen 3 jaar uitmondden in een gercchtelijke procedure. Hct
zijn niet steeds grote aantallen. De zegsman van Waterschei heeft in 22 jaar 5 dos-
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siers verzameld, waarvan er nog <5e"n aanhangig is. Zelrs Bilzen hecft enkele gerech-
telijke procedures onder handen. Het gaat om een twcctal vorderingen tegen
kandidaat opdrachtgcvers in verband met aanbestedingsperikelen. Daarnaast
heeft Bilzen in de afgelopen 15 jaar eenmaal geproccdeerd tegen cen onderaanne-
mer.

7/// mo«/ rf/frnw
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Sommigen hebben meer ervaring. Daarbij gaat het vooral om gcrechtclijkc actics
tegen klanten. Bij Hoelbeek komt het e"e"n tot twee maal per jaar voor dat men ccn
procedure start tegen een klant die "onrechtmatig veel geld inhoudt". En bij
Genk gebeurt dat tenminste driemaal per jaar, vooral in verband met het uitblij-
ven van betalingen door de klant.

Er zijn overwegingen die bij alle aarzelingen tegen gerechtelijke stappen toch
de balans naar de andere kant kunnen doen omslaan, in het geval dat partijen niet
tot een gezamenlijke oplossing van het geschil kunnen komen en de positie van de
eisende partij er niet bij voorbaat hopeloos uitziet. Het omstreden financiele be-
lang moet allereerst zo groot zijn dat het de extra kosten waard is. Verder dient het
gevaar afwezig te zijn dat het bedrijf vaste klandizie verliest. Dat is een omstandig-
heid die bijvoorbeeld bij Genk een rol lijkt te spelen: het bedrijf heeft voorname-
lijk eenmalige opdrachtgevers uit de industrie. Doorgaans geldt: wie in deze
sector procedeert tegen een klant is die klant kwijt. Volgens de zegsman van Ka-
merlo is dat overigens niet noodzakelijk het geval wanneer de Staat de klant is.

Als een procedure is opgestart prefereert men soms toch nog een tussentijds
compromis, bijvoorbeeld naar aanleiding van een uitgebrachte gerechtelijke ex-
pertise. Maar enkele respondenten (Bilzen, Kamerlo) geven te kennen er in voor-
komende gevallen geen been in te zien de zaak lang te laten lopen. De
aantrekkelijke kant daarvan is de wettelijke rente die in het verschiet ligt, die veel

17 Tegen de Staat heeft zijn bedrijf enkele (reeds zeer lang lopende) procedures over enorme
geldsbedragen lopen. Zijns inziens gaat het hierbij om een mechanisme dat vooral draait om het
ontgaan van verantwoordelijkheid: [...] Intussen heeft men al drie nieuwe ministers. Als ze gaan
betalen zeggen ze: daar ben ik niet verantwoordelijk voor. De Staat gaat ook systematisch in beroep.
[Ze denken] "Tegen die tijd ben ik met pensioen" en "Laat anderen her tegen die tijd maar
oplossen". En ook de advoeaat heeft er niets op tegen. Die wordt betaald. Zo is iedereen gelukkig.
(Schrijn)
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hoger is dan de marktrente. Ze zien de procedure als een interessant spaarpotje.
Tocn ik dcze optic memorcerdc tcgenover de zegsman van Hoelbeek reageerde hij
met de vcrondcrstelling dat het wel zou gaan om collega's die al generaties in de
bouw zitten en goed bij kas zijn: hij zou zieh dat als nieuwkomer niet kunnen per-

mitteren.

3. Resumerend

De conclusie voor de kunststofverwerkende Industrie is vrij eenduidig. De re-
flexieve methoden die men daar, zoals ook in Nederland inzet, staan niet in ver-
band met de geboden justitiele faciliteiten in de verschillende landen. Die
methoden zijn daar niet op gericht. Ze beogen in de eerste plaats klanttevrcdcn-
heid tc bewerkstelligen. Het gaat er om klachten te voorkomen. De procedures
zijn in het geheel niet aan de ordc. Voor zover dcze werkwijzen tot gevolg hebben
dat cr minder klachten tot conflicten leiden en zo tot minder procedures, is dit ge-
volg cen onbcdocld gevolg. Voor het overige komen procedures hoogst zelden
voor.

In dc bouwnijverheid is de situatie anders. "In de bouw gaat altijd wat mis",
wordt wel gezegd en net als in de branche van de kunststofverwerkende industrie
zullen de meestc knelpunten in overleg worden opgelost. Maar, zoals is gebleken,
'discussies' komen in de bouwnijverheid vaker voor. Uit de Belgische en Duitse
gegevens komen ongevecr dezelfde aspecten van de bedrijfsvoering als conflictge-
voelig naar voren als in Nederland. Aan de zijde van de onderaannemers zijn er de
problemcn met de 'timing' van de werkzaamheden, althans in Belgie. Aan de leant
van de opdrachtgevers ontstaan er regelmatig problemen over de betaling van
meerwerk en over de betaling van de resterende bouwsom bij de oplevering in ver-
band met al dan niet vcrmeende gebreken. Met leveranciers van grondstoffen en
coneurrenten zijn er zelden conflicten.

Toch gaat ook in deze sectoren, naar men zegt, de voorkeur uit naar het schik-
ken van geschillen buiten het gerecht om. Daarvoor worden verschillende rede-
nen aangevocrd, maar de belangrijkste is dat het te lang duurt voordat in rechte
een definitieve beslissing wordt verkregen. Interessant is dat de procesduur die
wordt opgegeven, in Belgie (rond de 8 jaar) veel langer is dan de periode die men
in Duitsland noemt (rond dc 3 jaar), maar dat dit verschil in feite weinig uit lijkt
te maken voor de mate waarin het vermijden van gcrechtclijke procedures wordt
geprefereerd. Dit wordt in verband gebracht met de onderncmingslogica van de
bouwnijverheid: de aanncmer steckt veel geld in ccn project en het is zaak dat er
weer zo snel mogelijk uit te halen, omdat het nodig is voor andere projeeten. Het
gaat bij bouwprojecten snel om veel geld, dus ook enkele lang lopende procedures
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kunnen een aannemer bankroet maken. Een procedure van 3 jaar is daarbij even-
zeer te lang als een van 8 jaar. Onder dergelijke omstandigheden gecrt men als het
even kan de voorkeur aan een schikking, als het minste van twee kwaden. Want
ook een schikking kan kostbaar en frustrerend zijn.

Een tweede punt van belang voor dit onderzoek is dat uit de Duitse gegevens
naar voren komt, dat onder omstandigheden het gegeven van voor de bouwnij-
verheid onaantrekkelijke gerechtelijke voorzieningen ook kan leiden tot bepaaldc
maatregelen om conflictstof te voorkomen. Als het relatief goed gaat in de bran-
che kan men zieh wel een risico veroorloven, maar als er cen recessic optreedt, zo-
als dat bij toeval in Duitsland het geval bleek, vergroot dat de leans op problemcn.
Die problemen hebben dan vooral betrekking op het siecht of niet betalen van
klanten. We hebben kunnen constateren dat verschillendc Duitse bedrijven on-
der dergelijke omstandigheden structured overgaan tot cen strikte selectie van
aantrekkelijke (dat wil zeggen goed betalende) klanten. Als dit een algemecn reac-
tiepatroon zou zijn dan zou dit kunnen betekenen dat er geen lineair verband ver-
wacht mag worden tussen het optreden van een recessie en de toename van het
aantal door ondernemers aangespannen gerechtelijke procedures. Misschien zal
dat verband er aanvankelijk wel zijn, maar na verloop van tijd zullen de onderne-
mers hun maatregelen nemen. De aannemers zullen proberen de recessie te over-
leven en selectie gecombineerd met het inkrimpen van het bedrijf is in dergelijke
omstandigheden een mogelijke en begrijpelijke Strategie.'^ Op basis van het be-
perkte aantal respondenten van dit onderzoek kan daarover uiteraard geen stellige
uitspraken gedaan worden.

Tot slot nog een enkel woord over ISO-kwaliteitsborging. Opvallend is dat
alle Belgische respondenten ISO-gecertificeerd bleken, terwijl dat in Duitsland
slechts met een enkel bedrijf (het grootste) het geval was. De overige Duitse res-
pondenten voerden voor afwezigheid van een certifieaat als redenen aan, dat het
door de opdrachtgevers niet werd vereist en dat het overigens te duur was. Hun
Belgische collega's legden daarentegen soms uitgesproken enthousiasme aan de
dag voor de mogelijkheden van een lcwaliteitssysteem. Overigens waren hun mo-
tiveringen uiteenlopend, maar het bedwingen van produetiekosten werd meer-
malen genoemd. Ik heb evenwel niet kunnen constateren dat het daaraan bij de
Duitse bedrijven vanwege het ontbreken van een kwaliteitssysteem ontbrak.

18 Een interessante vraag is of dat in Nederfand niet zou gebeurtn bij een recessie, omdat daar de
arbitrageprocedure korter is?
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BIJLAGE: Profielen van Duitse en Belgische bedrijven

Form is ccn klein bedrijf met ruim 30 werknemers. Het maakt kunststofon-
derdelen van allerlei machines. Hct gaat hier om enkele cxemplaren of kleine se-
ries. Het bedrijf is onderdeel van een familieholding, maar is in de bedrijfsvoering
geheel zelfstandig. De grondstoffen komen voor een belangrijk deel uit de chemi-
sche industrie en onder de grootste afnemers zijn enkele multinationale concerns.

Schaum is een iets groter bedrijf met 70 werknemers. Het vervaardigt kunst-
stof verpakkingen voor voedingsmiddelen. Het is een echt produetiebedrijf. Het
is een zelfstandig bedrijf met een buitenlandse vestiging en verkoopbureaus in
twee continenten. Ook hier grote chemieconcerns aan de levcrancierszijdc. De af-
nemers zijn vooral groothandelsbedrijven.

Thermo is ongeveer even groot als Schaum. Het vervaardigt kunststof dock
met een kunststof bekleding dat voor zeer uiteenlopendc doeleinden kan worden
gebruikt. Ook dit is een produetiebedrijf. Het is onderdeel van een groot moeder-
concern en levert een belangrijk deel van de omzet aan verzelfstandigde verkoop-
bureaus die tot herzelfde bedrijf behoren. De grondstoffen komen grotendecls uit
de chemische industrie.

Flasche is een middclgroot bedrijf met ongeveer 100 medewerkers. Het is een
van de tientallen zelfstandige produetiefaciliteiten (verspreid over twee continen-
ten) van een groot concern dat gcspecialisccrd is in kunststof containers met aller-
lei Stoffen kunnen worden gevuld. De grondstoffen worden betrokken uit de
chemische industrie, en de klanten zijn hoofdzakelijk grote concerns die in
hoofdzaak huishoudelijke produeten fabriceren.

Rein is een middclgroot bedrijf met 120 werknemers. Het is een grotendeels
zelfstandige dochtcr van een groot Scandinavisch bedrijf. Het is gespecialiscerd in
de fabricage van onderdelen van reinigingsinsrallaties. Het is zowel een produetie-
als een projeetbedrijf.

Plaat is ccn klein bedrijf met 16 werknemers. Hct bedrijf verkoopt matcrialen
voor dakbedekking. Hct is onderdeel van een grote internationale groep met enk-
ele producticbedrijven en tientallen verkoopbureaus. Men voert vcrschillcnde
produeten van de groep, die ook hct grootste deel van de inkoop vormen. Maar
als een ander product in de omgeving goedkoper is kan dat ingekocht worden. De
grotere afnemers zijn distributcurs en daarnaast zijn er tal van kleinere klanten.
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Markies is eveneens een klein bedrijf met 34 werknemers. De onderneming
vervaardigt, verkoopt en installeert Systemen voor zonwering. Het bedrijf is bij
een buitenlandse groep aangcsloten, die vestigingen in verschillende Europese
landen heeft. De inkoop gebeult voor een groot deel bij bedrijven die tot de groep
behoren. Het grootste deel van de afzet gaat naar de vakhandel, een kleiner deel
wordt verkocht via installatieprojecten, dat wil zeggen het verzorgen van de com-
plete zonwering in een bepaald utiliteitsprojeet.

Kist is een groter bedrijf met 90 werknemers. Het bedrijf fabrieeert kunststof
krauen. De leveranciers zijn in hoofdzaak grote chemische bedrijven. De klanten
zijn fabrikanten van allerlei dranken. Het bedrijf is een onderdeel van cen groot
beursgenoteerd verpakkingsbedrijf.

Buis is een middelgroot bedrijf met ongeveer 100 werknemers; alle filialcn
meegerekend 150. Bij Buis worden kunststof buizen gefabrieeerd cn verkocht (di-
rect of via de Filialen) en daarnaast worden nog hulpstukken verkocht die elders
gemaakt worden. Dit bedrijf is een dochteronderneming van een buitenlandse
firma, die in verschillende Europese landen vestigingen heeft. En deze groep is
weer gelieerd aan een nog weer groterc (beursgenoteerde) onderneming. De Icvc-
ranciers zijn grote chemieconcerns die grondstoffen Icvcren en zusterbedrijven of
externe bedrijven die hulpstukken vervaardigen. De klanten zijn enkele grote be-
drijven in de gas-, water- en electriciteitsector en daarnaast een groot aantal grote-
re en kleinere aannemers.

Parts is net geen groot bedrijf met 250 personeelsleden en cen omzet van 80
miljoen gulden. Er worden bij dit bedrijf kunststof onderdelen voor personenau-
to's gemaakt. Ook hier zijn de chemieconcerns de grote toeleveranciers en bc-
perkte groep autofabrieken de opdrachtgevers. Dit bedrijf is ecn dochter-
onderneming van een groot verpakkingsconcern.

Birk is een zelfstandig klein bouwbedrijf met 20 personeelsleden. Het is vooral
actief in grondwerzaamheden, waarbij veelal gemeenten de opdrachtgevers zijn.
De overige bouwactiviteiten betreffen vooral de construetie van kant-cn-klare fa-
briekshallen ('turn key' projeeten). Het personeelsbestand van het bedrijf is als ge-
volg van de teruglopende opdrachten (vooral van gemeenten) in de afgclopen tien
jaar beduidend ingekrompen.

Stolberg heeft als middelgroot bouwbedrijf 60 werknemers in dienst. De on-
derneming is hoofdzakelijk actief in de industriebouw, voomamelijk in opdracht
van ondernemingen in de regio. Het bedrijf is zelfstandig.

Koslar is een middelgrote zelfstandige bouwonderneming met 70 personeels-
leden. Het bedrijf is in beginsel actief op een breed scala van bouwactiviteiten.
Maar door de siechte bouwmarkt is het aantal werknemers en het spectrum van
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werkzaamheden sterk gereducccrd. Men concentreert zieh op seriematige op-
drachtcn (zoals tankstations) en woningbouwprojecten.

Hitfeld heeft als middelgrote zelfstandige bouwonderneming ongeveer 200
mensen in dienst. Er is cen dochteronderneming in de 'neue Bundesländer'. Er
worden grondwerken verricht voor de spoorwegen en gemeenten. Daarnaast is
men actief in de industriebouw.

Aisdorf is ecn grote zelfstandige bouwonderneming met ruim 300 werkne-
mers in dienst. Ook hier is onder invloed van de siechte marktomstandigheden
het aantal werknemers de afgelopen jaren beduidend ingekrompen. Er zijn nog
twee nevenvestigingen, waarvan cen in de nieuwe deelstaten van de Bondsrcpu-
bliek. De onderneming verricht een breed scala van bouwwerkzaamheden. Een
aanzienlijk deel betreff industriele 'turn key' projeeten. Alleen deze firma is
ISO-gecertificeerd.

Bilzen is een onderneming met ruim 50 werknemers. De activiteiten zijn
verdeeld over woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw cn projeetonrwikke-
ling. Het bedrijf is na een grondige voorbereiding ISO-gecertificeerd. De be-
drijfsleider is zccr 'quality minded' en gaat er prat op in 15 jaar geen gerechtelijke
procedures te hebben gevoerd.

Hoelbeek is cen bedrijf met 60 werknemers. Men is gcspecialiseerd in indus-
tric'lc gebouwen die geheel afgewerkt ('turn key') worden opgclcvcrd. Ook dit be-
drijf is zeer op kwaliteit georienteerd. Naast cen ISO-certificatie is er ook een
veiligheidscertifieaat en het streven is op termijn ook milicuzorg toe te vocgen, zo-
dat het kan worden samengebracht in een ISO-14000 systeem (TQM). De actie-
radius van de onderneming omvat naast Belgie ook het zuiden van Ncderland en
een stuk van Duitsland.

Kamerlo heeft 140 werknemers in dienst. De activiteiten omvatten utiliteits-
bouw, kantoorrenovatie cn industriebouw. Men bouwt uitsluitend in Belgie. Het
bedrijf is ook ISO-gecertificeerd.

Waterschei is een bedrijf met 180 werknemers. Naast de woningbouw is men
ook actief in de utiliteitsbouw en industriebouw. Er is wel een ISO-ccrtificaat
maar geen certifieaat voor bedrijfsveilighcid. Dat laatste wordt ervaren als ecn ge-
mis, omdat men daardoor opdrachten denkt mis tc lopen.

Genk is een onderneming met 220 werknemers. Het bedrijf is geheel gespeci-
aliseerd in "turn key' projeeten voor de industrie. Het gaat daarbij voornamelijk
om stalen fabriekshallen en showrooms annex garages (voor motorvoenuigen).
Opmcrkelijk is dat deze firma e^n van de bclangrijkste bouwclemcntcn (stalen pa-
nelen) vollcdig betrekt van e^n leverancicr. Het bedrijf is ook ISO-gecertificeerd.
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Conclusies

De vraagstelling van dit onderzoek ligt in het verlengde van de eerdere bevinding
dat bedrijven die grote aantallen consumcnten bedienen, werkwijzen hebben ont-
wikkeld - en naar verluidt met succcs gebruiken - om het ontstaan van mogclijke
juridische problemen (met name betalingsproblemen) te voorkomen en de dc-
sondanks ontstane problemen zo efficient mogelijk af te doen. De gesignaleerde
methoden bleken typisch administratieve procedures, waarmee getracht wordt le-
ring te trekken uit opgedane eigen ervaringen. De preventie van deze problemen
was vooral gebaseerd op het selecteren van klanten: het uitsluiten of apart behan-
delen van 'siechte' kJanten, en daarnaast het aantrekken van 'gocde' klanten. Ge-
rezen betalingskwesties werden afgehandeld volgens op ervaringen gebaseerde
routines.

In dit onderzoek vormen dergelijke preventieve methoden (hier 'rcflexievc
methoden' genoemd) het eerste onderzoeksthema: worden ze ook gebruikt in re-
laties tussen bedrijven onderling, war zijn de overwegingen en omstandigheden
die het gebruik (of niet-gebruik) van deze reflexieve methoden begrijpelijk kun-
nen maken en zijn ze van invloed op het omgaan met en de frequentie van klach-
ten en geschillen? De antwoorden op deze vragen zouden ook licht kunnen
werpen op twee rechtssociologische kwesties. Het rweede onderwerp van dit on-
derzoek vormen de zogenaamde 'duurzame relaties' die blijkens onderzoek van
Macaulay in de jaren '50 en '60 vaak kenmerkend waren voor het Amerikaanse
zakenleven. In de jaren '80 suggereerden Galanter en Rogers dat dergelijke duur-
zame relaties aan erosie onderhevig waren, met name onder druk van de toegeno-
rnen internationale concurrence. Dit zou een belangrijke verklaring zijn van de
gesignaleerde toename van het aantal civiele procedures tussen bedrijven. Zijn er
aanwijzingen te signaleren voor het verdwijnen van duurzame relaties in zakenrc-
laties en houden de reflexieve methoden mogelijk verband met of zijn ze zelfs een
reactie op de door Galanter en Rogers veronderstelde ontwikkeling? Het derde
onderwerp betreft de vraag hoe bepalend de juridische infrastructuur is op het
omgaan met klachten en geschillen in relaties tussen bedrijven. Hierbij is een stel-
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ling van Blankenburg als uitgangspunt genomen die inhoudt dat deze invloed
zonder meer bepalend is. In hoeverre wordt het gebruik van reflexieve praktijken
vooral door de kwaliteiten van de juridische infrastructuur uitgelokt (of overbo-
dig gemaakt) en wordt de hantering van ontstane klachten en geschillen door
deze structuur be'invloed?
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de eerste twee kwesties zijn diverse bedrij-
vcn van enkele branches in Nederland bevraagd over de manier waarop zc met
mogelijke conflictstof in de relaties met toeleveranciers, klanten en concurrentcn
omgaan. Er zijn branches gcselcctcerd die sterk verschillen wat betreft de frcqucn-
tic waarmcc zieh in de relaties met andere bedrijven fricties voordoen. Getracht is
om ecn anrwoord op de aan de these van Blankenburg ontlcende vraag te traceren
door de branches die in Nederland het meest blijken te verschillen wat betreft het
voorkomen van klachten en geschillen, ook te bevragen in nahegelegen regio's (in
Duitsland en Belgie) met cen ander regime wat betreft de kosten en snelheid van
civicle procedures.

Dc belangrijkste conclusies van het ondcrzock met betrekking tot deze vragen
komen in de volgende paragrafen eerst aan de orde. Paragraaf 1 doet verslag van
dc bevindingen ten aanzien van de preventie van storingen en de reflexieve met-
hoden die de laatste jarcn in het bedrijfsleven in zwang zijn gekomen. Tevens
wordt kort beschreven hoe de klachten en geschillen die niettemin rijzen in de
verschillende branches worden gehanteerd en welke rol het doen van juridische
stappen daarbij speelt. In paragraaf 2 worden de vragen naar (a) het bestaan en de
bctekenis van dc 'duurzamc relaties' in het bedrijfsleven en (b) de effectiviteit van
reflexieve methoden samengebracht als elementen van de typerende 'logica van
het ondcrncmen' van dc verschillende branches die zakcnrclatics arm of juist rijk
aan fricties doet zijn en van invloed zijn op de kans op het ontstaan en escaleren
van geschillen. In paragraaf 3 wordt afzonderlijk stil gestaan wat er in de inter-
views naar vorcn is gekomen over de aard van en dc diversitcit aan motieven voor
het ondcrhouden van de 'longterm continuous relations' van Macaulay. In para-
graaf 4 wordt ingegaan op het gewicht van de juridische infrastructuur voor het
gebruik van reflexieve methoden en hun invloed op het hanteren van gerezen ge-
schillen. De afsluitende paragraaf 5 grijpt terugop de in hoofdstuk 2 ontwikkelde
pcrspcctivistischc benadering van rechtspraak en bepleit dc complementariteit
van ondcrzock betreffende de vraag- en de aanbodzijde van rechtspraak.

Deze conclusies hebben uiteraard cen beperkte rcikwijdte. Er zijn slcchts en-
kelc branches in het ondcrzock betrokken, het aantal ondcrvraagdc bedrijven is
klein en het gaat vooral om kleine en middclgrote ondcrncmingen. Het onder-
zock is immcrs nict in de eerste plaats gericht op cen representatieve beschrijving,
maar op het traceren van de logica van de positie waarin ondernemers uit verschil-
lende branches opercren. Vanuit deze logica zou het (niet)gebruik en effect van
reflexieve methoden, het al dan nict ondcrhouden van duurzame relaties en het al
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dan niet doen van juridische stappcn begrijpelijker mocten worden. Toch worden
erconclusies van beschrijvende aard getrokken, die echter steeds tentatief bedocld
zijn. Dit moet bij het volgende in gedachten worden gehouden, waar met clausu-
leringen spaarzaamheid is betracht om de leesbaarheid te bevorderen.

1. Preventie en hantering van Wachten en geschillen

1.1 Preventie

Er zijn uit de gesprckken enkelc mcthoden naar voren gekomen die gel ij ken is ver-
tonen met de 'routinisering van de probleembehandeling' die ook al in de consu-
mentensector was gesignaleerd. Bij ecn enkel bedrijf met een groot aantal kleinere
klanten (het duidelijkste voorbeeld is het Belgische bedrijf'Buis') wordt gewag
gemaakt van een organisatie van de afdoening van de problemen (ook vooral in-
cassoproblemen) die lijkt op de manicr waarop bedrijven dat doen, die te maken
hebben met grote aantallen particuliere consumenten.

Een mcer prominente rol lijkt er echter in het verkcer tussen bedrijven ondcr-
ling weggelegd voor methoden die de risico's van de problemen die men moeilijk
te vermijden acht, onschadelijk kunnen maken. Risico's in de sfeer van de beta-
ling door klanten worden beperkt door het verlangen van vooruitbetaling of voor-
schotten. Allerlei risico's van eigen of andermans handelen worden afgedekt door
verzekeringen. Verzekeringen spelen in alle bedrijfstakken een rol, maar blijkt
met name in het Nederlandse wegtransport de aangewezen manier om de risico's
van het vak te beheersen. Daarnaast blijkt voor intemationaal opererende bedrij-
ven een kredietverzekering vaak aantrekkelijk. In feite is dit een reflexieve tech-
niek waarbij een onderzoek naar de kredierwaardigheid van dc klant (door dc
verzekeraar) een belangrijke rol speelt.

Naast deze werkwijzen zijn met name de methoden interessant, die door de
bedrijven zelf worden gehanteerd om problemen met leveranciers en klanten te
voorkomen. Integrale probleempreventie van storingen is in dc afgelopen jaren in
het bedrijfsleven snel in de mode gekomen onder dc noemer: 'kwalitcitszorg'.
Verschillende onderdelen daarvan zijn echter direct herkenbaar als meer traditio-
nele methoden om de kans op problemen met relaties te beperken.

Opmerkelijk is dat een aanmerkelijk deel van de inkoop en verkoop bij met name
de kunststofverwerkers en de wegtransponeurs zieh voltrekt tussen het bedrijf en
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een beperkt aantal klanten (en bij de kunststofverwerkcrs ook leveranciers) waar-
mee doorlopende betrekkingen worden onderhouden. Uiteraard is hct ondcr-
houden van vaste relaties niet altijd mogelijk, zoaJs met opdrachtgevers in de
bouwnijverheid. Maar de indruk is ontstaan dat er in de zakelijke transacties met
andere bedrijvcn ecn sterke voorkcur bestaat voor het aanknopen van duurzame
relaties voor tenminste ecn dccl van deze transacties. Dergelijke relaties bestaan er
in verschillende modaliteiten, die allemaal - ook op verschiliende manicren - van
invloed zijn op dc frequcntie waarmee zieh klachtcn voordoen.

Ecn belangrijke moticf voor hct aanknopen van vaste relaties met klanten en
leveranciers is doorgaans, dat men zieh zo op grond van eigen ervaring zekerheid
vcrschaft over hun betrouwbaarheid wat betrcft kredietwaardigheid en de capaci-
teit om te prestcren wat verlangd wordt. Het risico van onbetrouwbaarhcid is
soms nict hclcmaal uit te sluiten, bijvoorbeeld wannecr er wcinig altcrnatieven
zijn of wanncer zieh ecn op hct ccrstc gezicht aantrekkclijk kandidaat-rclatie aan-
dient. In hct cerste geval wordt gctracht, zoals bijvoorbeeld met bepaalde onder-
aanncmers in dc bouw, het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken. In het laatste
gcval wordt er over de asp i ran ten informatie ingewonnen, veelal bij gespeciali-
sccrdc mstantics (bedrijven die 'handclsinformatie' verkopen) en vaak ook tegelij-
kertijd in dc informele circuits, bijvoorbeeld bij collega's van de mensen in het
veld. Daarna wordt dc nieuwe klant of toeleverancier eerst uitgeprobeerd voor
men zieh vcrder op hem verlaat. Bij voorkcur gaat men af op eigen ervaringen.
Waar duurzame relaties structureel niet goed mogelijk zijn, zoals aan de kant van
dc opdrachtgevers in enkclc sectoren van de bouwnijverheid, zal de kans op pro-
blcmcn en gcschillen en het cscalercn crvan, navenant groter zijn.

Aan zakenrelaties worden echter vaak meer eisen gestcld dan aan relaties met
consumenten. Uit de gevoerde gesprekken komt meermalen een voorstelling van
de 'goedc' zakenrelatie naar vorcn die mcer omvat dan alleen het strikt nakomen
van dc afspraken. Een goede relatie noemt men wcl een 'partner' en de benaming
geeft aan dat men over en wecr (daadwerkelijk) bereid is meer te doen dan is over-
cengekomen of zelfs dingen te doen waartoe strikt genomen geen enkele verplich-
ting bestaat. Ec"n en ander lijkt hoofdzakclijk gebaseerd op het besef van
wedcrzijdsc afhankelijkheid, in voorspocd maar vooral ook in tegenspoed. Als dit
type economische binding werkt zoals hct bedoeld is, kunnen problcmen voorko-
men worden en onvermijdelijke problcmen opgevangen en onschadelijk gemaakt
worden. Voorts kunnen dergelijke relaties onmisbaar zijn om onvoorzienbarc te-
genslagen te overwinnen. Aan het verwerven en behouden van dergelijke relaties
wordt derh.ilvi' belang gehecht. Op de regeis die bij dergelijke verhoudingen op-
geld doen, wordt in paragraaf 3 nader ingegaan.
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row/rax.
Een andere methodc om problcmen en geschillen te voorkomen, die mcermalen
door bedrijven uit verschillende branches wordt genoemd (zowcl in verband met
leveranciers als met klanten) duidt men wel aan als 'het maken van duidelijke af-
spraken' of'communicatie'. Wat dat precies betekent en de vorm waarin dat ge-
goten wordt kan per branche verschillen, maar het komt er meestal op neer dat zo
groot mogelijke duidelijkheid dient te bestaan over cssentielc zaken, zoals de spe-
cificaties van het product, de prijs, tijdstip, plaats en methode van levering en tijd-
stip en wijze van betaling. En er wordt dan meestal bijgezcgd dat dc op deze
punten gemaakte afspraken bij voorkcur ook op papier moeten worden vastge-
legd. Er bestaat op dit vlak blijkbaar weinig behoefte aan informaliteit.

Bijvoorbeeld in de kunststofverwerkende industrie wordt vcel nadruk gclcgd
op expliciete specificaties van het product, zowel in relatic tot dc lcvcrancicr als
tot de klant. Die specificaties zijn vaak gestandaardisecrd (bijvoorbeeld intcrnati-
onaal gehanteerde technische 'productnormen' voor chemische grondstoffen),
maar soms ook in samenwerking (bijvoorbeeld specialc halffabrikatcn, onderd-
elen en eindproducten) onrwikkeld. In beide gevallen laten dc afgesproken speci-
ficaties weinig ruimte voor discussie als er problcmen rijzen over dc kwaliteit van
het product. Deze duidelijkheid wordt overigens niet alleen van belang geacht tc-
genover de leverancier of klant. Ook voor de verschillende afdelingen binnen de
eigen organisatie die bij de uirvoering van de order betrokken zijn, wordt zo'n do-
cument gewaardeerd als methode om problemen over belangrijkc aspectcn van
het product te voorkomen.
In de bouwnijverheid liggen de zaken gecompliceerder. Ook daar zijn er voor-
standers gesignaleerd van het zorgvuldig schriftelijk specificercn van bestellingen
bij leveranciers en opdrachten aan onderaannemers; en bovenal van bestckken
van opdrachtgevers. Maar met name in de twee laatste gevallen gaat het nogal
eens mis met het maken van 'duidelijke afspraken'. Wat de onderaannemers bc-
treft wordt dit vooral geweten aan hun geringere administrative capaciteiten en
daarnaast aan de onzekere economische positie waarin met name de kleinere be-
drijven verkeren; zij voelen zieh soms genoodzaakt te veel opdrachten aan tc nc-
men uit angst voor een gebrek aan opdrachten. Dit laatste punt is interessant,
omdat het aangeeft dat de onderaannemers er ook bij gebaat kunnen zijn op som-
mige punten niet al te duidelijke afspraken tc maken. lets dergelijks doet zieh
blijkbaar ook voor in de relatie tussen aannemer en opdrachtgever bij het maken

1 Tot dezelfde bevinding Icomen Deakin en Wilkinson, 1997: p. 123: "Numerous respondents
saw contract formality as an essential aspect of doing business."
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van afspraken over de bestekspecificaties en 'meerwerk'. Daarover mcer in para-
graaf 1.2.

Met name in de kunststofverwerking heeft men, waar het mogelijk en betaalbaar
is, het productieproces ingebed in controlcs op storingen. Het is wel duidelijk, dat
er daarover kosten/baten afwegingen worden gemaakt. Het (al dan niet zelf) tes-
ten van aangeleverde grondstoffen wordt soms nagelaten omdat de leveranciers -
naar de ervaring leen - weinig steken laten vallen en eventuele gebreken in de leve-
ringen (en dus ook de verantwoordelijkheid daarvoor) objectief vast te stellen
zijn. Het eigen productieproces (waar de eigen veranrwoordelijkheid begint) is
vaak voorzien van verschillende controlemomenten, zodat storingen kunnen
worden achterhaald, him bron kan worden getraceerd en voor dc toekomst lean
worden gcelimineerd. Dit zijn typisch de rcflcxieve methoden die hierna aan de
orde komen.

Maar ook in de andere bedrijfstakken wordt met controles gewerkt. In het
wegtransport wordt soms gebruik gemaakt van g.p.s. om na te gaan of de voort-
gang van de rit zieh conform de planning voltrekt. En er is onderweg meestal
communicatie mogelijk tussen de chauffeur en dc thuisbasis over bijvoorbeeld
verkecrssituaties en weersomstandigheden. Ook in de bouwnijverheid vinden er
op allerlei momenten controles plaats, bijvoorbeeld naar het voldoen van de aan-
gelevcrdc materialen aan de afgesproken specificaties, het tijdig op het werk ver-
schijnen van onderaannemers, de kwaliteit van het geleverde werk en de
conformiteit aan het bestek.

De concurrentcn hadden een weinig prominente rol in het relatiepatroon van de
bedrijven: "Nee, daar had men weinig mee te maken." Maar dergelijke opmer-
kingen lijken met een korreltje zout te mocten worden genomen, gezien het feit
dat er bij sommigc bedrijven (vooral in de kunststofbranche) een buitengewoon
indrukwekkend veiligheidssysteem operationeel was en alle verzoeken mijnerzijds
om een blik te mögen werpen op het productieproces vriendelijk doch beslist wer-
den afgewezen.

De bovengenoemde werkwijzen maken tegenwoordig vaak deel uit van een om-
vattend systeem van 'kwaliteitszorg'. Meestal wordt er gebruik gemaakt van de in-
ternationaal gebruikte standaard voor kwaliteitsborging van de ISO-9000 serie.
Maar er bestaan ook kwaliteitssystemen van individuele opdrachtgevers.
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Hct blijkt tc gaan om ecn internationaal gchantccrdc mcthodick om hct hele pro-
ducticproces zodanig tc 'monitorcn' en bij tc sturcn dat dc klanttcvrcdcnhcid
wordt gchandhaafd en zo mogclijk vergroot. Rond alle denkbare onderdelen van
het producticproces worden daartoe procedures geinstalleerd, die hct mogclijk
maken 'afwijkingen en gebrcken' tc rcgistrcrcn en nict alleen op tc losscn, maar
ookop hun oorzaak tc onderzocken en zo mogclijk in dc tockomst te voorkomen.
Hct gaat om een helc scrie elementen van het producticproccs, zoals contracteva-
luatie, documentenbeheer, controle en evaluatie van de productcn die van dc vas-
te toclevcrancicrs zijn gekocht, monitoren van het producticproces, inspectic en
testen van productcn, controle van afwijkcnde productcn, onrwerp en ondcrhoud
van methoden om afwijkingen te corrigeren en te voorkomen, opslag, vcrpakking
en aflevering en nog veel meer. De algemene standaard is 'leeg', volledig abstract,
en moet voor (en door) elk bedrijf worden 'ingevuld'. Hct is de bedoeling in ecr-
stc instantic wat al aan kwalitcitszorg wordt gedaan expliciet te maken (in een
kwaliteitshandboek) en vast tc houden, tc 'borgen'. Vanaf dat punt is het dc be-
doeling in ccn volgend stadium stappen vooruit te maken, bijvoorbeeld in de
richting van 'total quality management". Wannccr dc vertaaislag van het kwali-
teitshandboek is volbracht en het personeel is geinstrueerd en gemotivcerd, kan
het ISO-certificaat worden aangevraagd bij een certificerende instantie. Na hct
verlenen van het certificaat zal het bedrijf regelmatig gei'nspcctccrd worden door
de certificerende instantie (de zogenaamde 'audit'), om te verzekcrcn dat het cer-
tificaat nog steeds wordt verdiend. Deze hele operatie staat in het teken van
'klanttevredenheid'. Met 'kwaliteit' wordt in dit verband meestal bcdocld: het le-
veren van een product met constante kenmerken, overeenkomstig de wensen van
de klant. Het koningschap van de klant wordt zodoende geinstitutionalisccrd.

Deze werkwijze voldoet geheel aan wat Giddens vcrstaat onder 'reflexiviteit'
bij organisaties: het verzamelen van gegevens met betrekking tot het eigen functi-
oneren in relatie met relevante elementen uit de organisatiecontcxt, tencinde
middels analyse van die gegevens de organisatie bij te kunnen sturcn of zonodig tc
reorganiseren, ter verbetcring van de prcstaties. Bij kwaliteitszorg neemt het dc
vorm aan van een systematisch registratiesysteem van klachten over afwijkingen
en gebreken van toegeleverde, verwerkte en afgeleverde producten - klachten van
leveranciers of klanten jegens het bedrijf of omgekeerd of zelfs tussen afdclingen
binnen het bedrijf- waardoor de gegevens worden gegencrcerd waarmce hct pro-
ductieproces kan worden bijgestuurd.

Op het cerste gezicht is het verbazingwekkend, dat bedrijven zieh - nota bene
in een tijd die in het teken staat van 'deregulcring' - vrijwillig ondcrwerpen aan
dergelijke regclregimes, die veel tijd en encrgie vergen en bovendicn zeer kostbaar
zijn. De vraag naar hct waarom van het adopteren van deze werkwijze komt in pa-
ragrafen 2 en 3.5 aan de ordc.
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Blijkcns sommigc gcsprckken bcstaan er ook vollcdig paniculicre Systemen v»
kwaliteitszorg bij grote internationale concerns, die deze Systemen zelf hebbra
ontworpen en uitsluitend gebruiken voor hun eigen 'relaties'. Dergelijke bed)*j-
ven beschikken doorgaans over een enorm netwerk van vaste toeleveringsbediij-
ven, die halfTabrikaten of onderdelen levcren voor hct product dat zij op de maifa
brengen. Voorbeelden zijn te vinden bij de Fabrikanten van computers, auto's»
voedingsmiddelen. De toeleveranciers die tot ccn dergclijk netwerk willen tocte-
den, dienen eerst het kwaliteitscertificaat van de opdrachtgever te vcrwerven. Pit
certificaat geeft aan, dat men in staat is overeenkomstig de kwaliteitseisen vanie
opdrachtgever te leveren. Naar verluidt zijn de eisen die binnen deze kwaliteia-
systcmen gelden buitcngewoon stringent. Een voorbeeld van een dergelijke stsn-
daard wordt gememorcerd door een toeleverancier van de automobielindustite:
dc foutenmarge voor de onderdelen, die door hem in opdracht van de autofabri-
kanten worden gefabriceerd en geleverd, bedraagt soms vijfhonderd, in and'«
gcvallcn slechts vijftig "parts per million". Dit kwaliteitssysteem rungeert in ft*«
als selecticdrempel. Hier is het geen raadsel waarom het bedrijf zieh deze hclc ofc-
ratie op de hals haalt: zondcr ccrtificaat (en de daarbij behorende prestaties) gem
klant.

1.2 Omgaan met klachten over storingen

Tussen de verschillendc branches tekenen zieh verschillen af wat betreft de fre-
quentie waarmee zieh storingen aandienen en ook wat betreft de manier waarop
ze worden behandeld.

£. In dcze branche valt vooral te beluisteren dat ernstige sto-
ringen zeer zelden voorkomen. Met name in de relatie met de levcranciers van
grondstoffen en ook in die met lehnten gaat betrekkelijk zelden iets echt mis. Er
trcden wcl storingen op, maar veel van dergelijke storingen zijn 'normale' storin-
gen die volgens een vaste routine of zo nodig in ovcrleg worden afgedaan. Wei
wordt voor een storing aitijd een klacht ingediend ten bchoeve van de toepasselij-
ke kwaliteitsprocedure.

Een problematische storing is vooral een storing die de continuiteit van de ei-
gen productic of die van de klant in gevaar brengt. Het stilvallen van het produc-
ticproces kan schadelijk zijn voor de machines, leiden tot tijdvcrspilling of (het
meest rampzaligc) de tijdige levering aan de klant (of van de klant aan zijn afne-
mcrs) in gevaar brengen. In dat gcval is een eerste vereiste: de betrokkenen zo snel
mogclijk op de hoogte stellen van het dreigende gevaar, zodat ze nog in staat zijn
noodmaatregclcn te treffen. Wie dat nalaat en pas waarschuwt als het te laat is om
nog iets te redden, gedraagt zieh niet zoals het een gocd 'partner' betaamt en
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brcngt zijn positie in gevaar. Als de storing nog te verhelpen is. wordt verwacht
dat degene die voor de prestatie verantwoordelijk is alles in hct werk zal stellen om
dat ook te doen. De kosten van dergelijke operaties en de schuldvraag zijn van
minder en vooral van later zorg. Als schade onherstelbaar is, wordt over de vergoe-
ding overlegd. Opmerkelijk daarbij is dat wanneer duidelijk is door wiens toe-
doen de schade is ontstaan, het veelal niet de gedupecrde is die een claim op tatet
legt. Verwacht wordt dat de verantwoordclijke met een bcvredigend voorstel
komt.

De frequentie van storingen lijkt groter dan in de kunststofverwcr-
king. Het gaat dan vooral om storingen in de relatie met klanten, want in dcze bc-
drijfstak heeft men niet veel te makcn met leveranciers. Ook hier Staat voorop dat
de productie van de klant niet in gevaar mag komen. Met moderne communica-
tiemiddelen zijn vertragingen tijdig te signaleren en aan de klant te melden. De
belangrijkste risico's zijn met vcrzekeringen afgedckt en claims worden doorge-
schoven naar de vaste verzckeringsagent.

^. Storingen treden in deze branche frequent op. In dc relaties met
de leveranciers van grondstoffen ontstaan regelmatig, doorgaans onproblemati-
sche, storingen die volgens vaste routines worden opgelost. Problematisch is een
storing vooral, wanneer daardoor een vertraging in het bouwwerk optreedt. Elke
vertraging kan desastreus doorwerken in de rest van het project. Wanneer een
dergelijk gevaar dreigt en de leverancier biedt niet direct een oplossing, dan wordt
een alternatief gezocht en daarna worden de meerkosten bij de leverancier in reke-
ning gebracht.

De onderaannemers kunnen (vooral in Nederland) een belangrijke bron van
problematische storingen zijn, met name wat betreft het stipt nakomen van af-
spraken. Opmerkelijk is dat de onderaannemers, op het eerste gczicht de zwakke-
re partij in deze relatie, soms een behoorlijke onderhandelingspositie blijken te
hebben. De aannemers zijn van hun prestaties afhankelijk, omdat zij vanwege de
kosten er niet zelf toe willen overgaan allerlei vaklieden in vaste dienst te ncmcn
en voorts omdat bepaalde vaklieden soms schaars zijn. Derhalve trachten de aan-
nemers, naar zij zelf zeggen, vooral met geld en goede woorden de onderaanne-
mers in het gareel te krijgen, blijkbaar niet altijd met succes.

Over het algemeen zijn storingen die vertragingen opleveren problematisch.
Alleen voor de interventies van de kant van de opdrachtgever ligt dat minder dui-
delijk. Een project kan geheel volgens het bestek worden afgerond. Maar de op-
drachtgever kan tijdens de bouw aanwijzingen geven om meer of minder te doen
dan in het bestek is vastgelegd. Dat is de wereld van het meer- en minder werk.
Dit is een belangrijke bron van geschillen tussen aannemer en opdrachtgever.
Rond meerwerk kan gemakkelijk onenigheid ontstaan, als niet glashelder wordt
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afgesproken en vastgelegd (a) of eraan verbonden kosten al dan niet extra kosten
(boven op de oorspronkelijke bouwkostcn) zijn en (b) welke gevolgcn ze voor dc
planning mögen hebben. Aan die duidelijkheid ontbreekt het echter vaak en
daardoor ontstaan bij de oplevering regelmatig problemen. Voor het ontbreken
van duidelijkheid over het meerwerk zijn allerlei praktische oorzaken aanwijs-
baar, maar soms liet men doorschemeren dat het de aannemer soms niet onwelgc-
vallig is. De achtergrond daarvan is dat de marge op meerwerk meestal grotcr is
dan die op de oorspronkelijke bouwsom, een omstandigheid die aan de betekcnis
van dc term 'mecrwerk' nog een andere dimensie toevoegt. De onenigheid met de
opdrachtgever wordt dan op de koop tocgenomen.

1.3. Geschillen en juridische stappen

Over het algemecn werd me tc verstaan gegeven dat ik voor conflicten en juridi-
sche problemen aan het verkeerde adres was: dat kwam zelden voor. Maar hoc zit
het nu als er onverhoopt toch een conflict ontstaat: hoe kijkt men dan tegen dc
optic van juridische stappen aan?

Dat ligt in Nederland niet in alle branches hetzclfde. In de kunststorverwer-
king valt een Sterke voorkeur te beluisteren voor de gezamenlijke oplossing van
een vcrschil van mening. Er wordt op vertrouwd dat het mogelijk is er 'samen uit
te komen'. Ervaringcn sterken dit vcrtrouwen en lijken een soort conventie tc
schrägen. Over technische kwesties kan zonodig een onderzoek van een onaf-
hankclijk laboratorium de doorslag geven. Er wordt wel gewag gemaakt van kos-
ten/baten afwegingen ten aanzien van procederen, maar die zijn zeer globaal en
vaag. Bovcndien zijn ze meestal niet gebaseerd op een ruime ervaring, want er
wordt naar verluidt in dcze branche weinig geprocedeerd. Het komt een enkele
keer voor als het absoluut niet anders kan, bijvoorbeeld in verband met een faillis-
sement of een inbreuk op Patentrecht. Ook de transportbedrijven zijn zuinig op
hun belangrijke relaties. Maar in het wegtransport zijn zoals gezegd problemati-
sche storingen en de daaruit voortvloeicnde claims moeilijker te voorkomen. Der-
gclijke claims worden vcelal voor afhandeling doorgeschoven naar de
verzekcringsmaatschappij waarbij het risico is ondergebracht of naar de rechtsbij-
standverzekeraar. Daar worden dan de afwegingen en beslissingen ten aanzien
van tc nemen stappen genomen. Dc bouwbedrijven lijken ten aanzien van het
docn van juridische stappen, met name in de relaties met opdrachtgevers, minder
terughoudend tc zijn dan bijvoorbeeld de kunststofverwerkende bedrijven. De
vrecs voor het verlies van een vaste klant is hier duidelijk minder overheersend.
Uitcraard worden ook hier kosten/baten afwegingen gemaakt, maar die klinken
preciezer. Eerst worden de advocaten aan het werk gezet en als die er niet uitko-
men is in Nederland de gang naar Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven de
gebruikelijkc stap. Over dc daaraan verbonden kosten en de tijd die een uitspraak
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kan vergen is men adequaat gcinrormeerd. Deze fäctoren worden afgewogen re-
gen hetgeen op het spei Staat. Het gaat in de bouw bij geschillen al sncl om grote
bedragen en dit geld heeft men nodig voor nicuwe activiteiten. Hoe krapper het
bedrijf zit, des tc minder is het in staat op een uitspraak te wachten. Bovcndicn
loopt arbitrage nogal eens uit op een 'gelijk spei'. Dat alles draagt ertoc bij dat er
een redelijke bereidheid bestaat samen tot een oplossing te komen, ook nog wan-
neer de zaak al in bchandeling is bij de Raad van Arbitrage.

2. De logica van het ondernemen

De patronen van het omgaan met Wachten en geschillen in de relatie met Icvcran-
ciers en klanten verschillen per branche en ook hun cfTcctiviteit is nict herzelfde.
Deze verschillen houden verband met een min of mcer samenhangend complex
van omstandigheden, waarmec ondernemers hebben te rekenen. Voor elke bran-
che zijn die omstandigheden weer icts anders. Maar nict iedcrc ondernemcr vcr-
keert op dit punt in dezelfde situatic. De belangrijkste elementen van dit complex
kunnen voor de drie branches als volgt getypeerd worden.

g. Het bedrijf doet zaken met grote internationale bedrijven,
tenminste aan de leverancierskant en vaak ook aan de klantenzijde. Voor deze in-
ternationale bedrijven is het in de West-Europese regio 'normaal' om, zowel voor
zichzelf als voor hun relaties, zecr weinig storingen te tolerercn in hun transacties.
Het hebben van een ISO-certificaat is in deze context dan ook niet bijzonder. De
meeste ondernemingen in het onderzoek uit deze branche hadden enige vorm van
kwaliteitszorg. Er was in dit opzicht geen merkbaar verschil tussen de drie landen
van vestiging.

Een bedrijf dat niet voor de grote internationale concerns werkt, heeft (of-
schoon ook kleinere opdrachtgevers veeleisend kunnen zijn) in dit opzicht nog
enigszins een keuze. Een bedrijf dat wel voor de internationale opdrachtgevers
werkt heeft die in feite niet. Een dergelijk bedrijf wordt pas als toeleverancicr ge-
accepteerd, wanneer gebleken is dat het aan de gestelde prestatie-cisen kan vol-
doen. Het krijgt dan een kwaliteitscertificaat van het de klant zelf en het is ook de
klant die op gezette tijden de 'auditors' längs stuurt voor controle. Het verwerven
van het certificaat is het minste wat het bedrijf moet doen om de klant te bchou-
den. Overigens gaat het bedrijf niet merkbaar onder een dergelijk regiem gebukt,
integendeel: het is een onderdeel van de identiteit van het bedrijf; men is er trots
op de 'grote merken' als klant te hebben. Voorts wordt er in deze sector veel met
vaste opdrachtgevers gewerkt. Het verlies van een grote vaste klant kan het bedrijf
voor ernstige problemen plaatsen. Meestal is het bedrijf in dc loop der tijd in-
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gesteld geraakt op een bepaald type product en is her organisatorisch (onder meer
door de gemeenschappelijke ontwikkeling van producten en administratieve m-
tomatisering) vcrweven geraakt met bepaalde opdrachtgevers. Dc lijst met vcrge-
lijkbare en beschikbare alternaticven is soms ook zeer kort. De bercidheid omde
Idant tcvreden te houden (ongeveer de definitie van kwaliteit) is derhalve aanzien-
lijk. Een storingsarme prestatie is een wezenlijke opgave.

Tenslotte zijn de technische mogelijkhcden om storingen te voorkomen in
deze sector zeer groot. Belangrijk daarbij is dat het (veelal continue) producrie-
proces vrijwel volledig beheersbaar is en dat het doorgaans massaproductie be-
treft. Het eerste brengt mee dat er weinig ruimte is voor onvoorspelbare en
onbchccrsbare factorcn om storingen te vcroorzaken. Dat is een belangrijk wr-
schil met de andere twee branches. Het tweede technologische kenmerk maikt
het mogelijk om aan de hand van crvaringen, het optreden van storingen stetds
verder uit te bannen.

r. Ook in deze branche, vooral waar het om internationaal wegver-
vocr gaat, wordt vcel gewerkt voor grote opdrachtgevers. Deze klanten zorgen
voor ff/j bcwrndjgc $mx>.m opd/.acbtt7J voor i>« Ivdri/ /«? JJJMJ J?UJ? Mi»?jra zai
men dan ook trachten tegemoet te komen. Het overgaan tot kwaliteitszorg ge-
bcurt soms ondcr pressie van een grote opdrachtgever, soms doet het bedrijf zelf
dc stap met het oog op het aantrekken van interessante klanten. De technische
mogelijkhcden om storingen te voorkomen zijn niet zo groot als in de kunststof-
verwerking, maar groter dan in de bouwnijverheid. Ook hier gaat het voor een be-
langrijk dcel om het levcren van identieke diensten, met de daarbij bchorende
mogelijkheid om van fouten te leren. Maar sommige omstandigheden waaronder
de diensten verricht worden, zijn moeilijk voorspelbaar en onbeheersbaar. Weers-
omstandigheden en verkcersopstoppingen kunnen in elke planning, hoe zorgvul-
dig ook, vertragingen docn ontstaan. En zelfs de meest crvaren chauffeur is wel
eens betrokken bij een aanrijding.

/. In deze branche, althans waar het om institutioncle opdrachtge-
vers gaat, komcn permanente relaties met opdrachtgevers veel minder voor dan in
de andere twee bedrijfstakken. Dat vindt zijn oorzaak vooral in de omstandigheid
dat er in dczc sector geen massaproductic wordt gelevcrd, maar unieke projectcn,
vaak ook voor telkens andere opdrachtgevers. Hier ontstaan derhalve ook niet zo
gcmakkelijk dc sterkc bindingen met opdrachtgevers, zoals die in de andere bran-
ches zijn gesignaieerd. Aan hun wensen ten aanzien van de bedrijfsvoering zal
minder gewicht worden gehecht naarmate de kans op een vervolgopdracht klei-
ner is. Het is hier vooral het bedrijf zelf dat om enige reden tot kwaliteitszorg be-
sluit. In dit opzicht vertonen de bouwondernemingen uit de drie landen een
verschillcnd patroon. In Belgie" waren de bedrijven veelal ISO-gecertificeerd, in
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Duitsland beduidend minder. Dc Nederlandsc bedrijvcn namen cen tusscnposi-
tiein.

Voorts zijn belangrijke omstandighedcn waarondcr dc productie piaatsvindt
door het bedrijf moeilijk voorspelbaar en onbeheersbaar. Wecrsomstandigheden
kunnen niet alleen dc voortgang van cen project blokkeren, maar ook het project
zelf aanzienlijke schade toebrengen. Bovendicn kan elke vertraging enorme gcvol-
gen hebben voor de planning van alle partijen die bij het bouwproject zijn betrok-
ken. Daardoor is het uitsluitcn van storingen in deze sector een mocilijke opgavc.
Het meeste pcrspecticf in dat opzicht bieden dc relaties, die vaak wcl ecn min of
meer bestendig karakter hebben, namelijk die met dc leverancicrs van grondstof-
fen. Veel mocilijker blijkt dat tc zijn in de relatie met dc onderaannemers.
Ofschoon cr met deze bedrijfjes vaak vaste relaties bestaan, zijn ze soms deson-
danks cen belangrijke bron van storingen.
Samenvattcnd: het zijn vooral de kenmerken van de relaties met dc klanten die in
belangrijke mate bepalend zijn voor het hantcrcn en het effect van reflcxievc met-
hoden. De grootte van de partner(s), (in verband daarmec) de mate waarmee het
bedrijf daarin een afhankelijke positie inncemt, de mate van duurzaamheid van
de relatic(s) en de in dc kring van klanten heersendc omgangsvormen zijn daarbij
belangrijke elementen. Daarachter is wel duidelijk de invloed van productictcch-
nische factoren te ontwaren op de mogelijkbeden om vastc rciaties aan te gaan en
vooral ook om storingen te voorkomen. Dezelfde inspanning om storingen tc
voorkomen zal daardoor in de verschillende branches niet hetzelfdc effect sortc-
ren. Het gaat hier meestal niet om los van elkaar staande relationcle en technolo-
gische 'factoren'. De grote opdrachtgevers (zoals die in de kunststofverwerking en
het wegtransport) zijn doorgaans op de hoogte van wat er technisch mogelijk is en
zien er op toe dat hun toeleveranciers die mogelijkheden ook daadwerkclijk be-
nutten.

Minder duidelijk kwam de invloed van institutionele factoren, zoals uniforme
contractsvoorwaarden, naar voren. Ongetwijfeld zijn dergelijke condities van be-
lang bij het neutraliseren van wat anders aanleiding tot Wachten en geschillen zou
kunnen geven, maar in de interviews kwamen ze weinig naar voren. Reden daar-
van kan zijn dat de geinterviewden in deze elementen nict hun eigen toedoen
zien, ze beschouwen ze als 'gegeven omstandigheden'. En dan is er tenslotte dc
vraag wat er te bespeurcn valt van de invloed van de 'juridische infrastruetuur' op
de inspanningen die worden gedaan om Wachten over storingen te voorkomen.
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3. Aspecten van economische bindingen

Nict allccn in rcchtssociologische kring gcldt hct anikcl van Macaulay uit 1963
als ccn bclangrijk crfstuk. Dat is ook hct geval in dc kring van cconomisch socio-
logcn. Met name dc ovcrtuigendc aanwijzingen die hij vond voor het duurzame
karaktcr van veel zakenrelaties en de verschillcnde repcrcussies daarvan, staan
daarbij op dc voorgrond. Hct is cigcnlijk opmcrkelijk dat een dergelijk inzicht in
dc sociologie - waar toch vaak socialc bindingen centraal heten tc staan - als ccn
^-o/>f«rr wordt crvaren. Dat zegt waarschijnlijk iets over dc grcep van dc econo-
mische wetenschap op ons bceld van de wcrkelijkheid.

Des tc mecr reden om te benadrukken welkc divcrsiteit van zakelijke moticven
met het onderhouden van duurzame relaties gemocid kan zijn. In het onderzoclu-
matcriaal zijn aanwijzingen aangetrofTen voor verschillcnde van dezc drijfvercn.

3.1 Betrouwbaarhcid.

Dc vraag wat marktpartijen wecrhoudt van opportunistisch gedrag, wat zc con-
tractuclc vcrplichtingen doet nakomen, is door economen, volgens de lezing van
Granovctter, in dc loop der tijd op verschillende manieren beanrwoord. Het tra-
ditionelc antwoord is dat vollcdigc mededinging op de markt voor de nodige dis-
cipline zal zorgen: Opportunisten gaan ten onder omdat er genoeg anderen zijn,
die wcl zaken willen doen op de voorwaarden die de markt dicteert. Eigenbelang
rcducccrt de kans op bedrog. Maar wanneer - zoals in praktijk van hct econo-
misch leven menigmaal het geval is, bijvoorbeeld omdat niet iederecn over alles
geinformccrd is - niet voldaan wordt aan de voorwaarde van volledige mededin-
ging, kan dit mcchanismc niet functioneren en moet men een beroep doen op an-
dere mechanismen die dc nodigc discipline garanderen. Van economische zijde
zijn twee oplossingen voor dit problecm geopperd. In de eerstc plaats hebben de
aanhangers van 'institutional economics' de oplossing gezocht in de Stelling dat
de disciplinercnde functic is overgenomen door specifiekc socialc institutcn, zoals
in rechte afdwingbare contracten (externe dwang) of hierarchic (interne dwang).
Een andere groep economen heeft de oplossing gezocht in de werking van ver-

2 Het werd bijvoorbeeld opgenomen in een programmatische reader van de 'New Economic
Sociology' beweging: Granovetter en Swedberg (1992) 7"Ar jocro/og)' o/Vtwiom/V fi/t.
3 Bijvoorbeeld in I">ore (1983) G<xx/u'i7/ <iW »/*• jp/'n> o/Wntrt fd/>;(a/irm en Granovetter (1985)
£tWM*m<<- «uri'o» 4 « / JOCUI/ jrrvrrvrr

4 Zie bijvoorbeeld Wilterdink & Van Heerikhuizen (red.)( 1999)
5 Granovetter, t.a.p.



197

trouwen, bijvoorbccld gebasecrd op 'generalised morality', algemenc fatsoensnor-
men die belangrijk zijn voor het voortbestaan van dc samenleving. Deze
functionalistischc benaderingen worden door Granovcttcr afgewezen als 'under-
socialized' respectievelijk 'oversocialized' opvattingen van menselijk handelen:

w

I» f»«frrfr, ongoi»^ jryrt̂ TWi o/^xorw/

Het sociologisch aiternatief bcnadrukt, ondcr verwijzing naar het werk van Ma-
caulay, het belang van (netwcrkcn van) persoonlijkc relaties voor het gcnercren
van vcrtrouwen en het tegengaan van bedrog. Dc wijdvcrbrcide voorkcur voor het
doen van zaken met partijen die - liefst op grond van eigen ervaring - als betrouw-
baar te bock staan ('relaties') wijst er volgcns dezc opvatting op, dat weinigen gc-
noegen nemen met algcmene ratsoensnormen of institutionclc voorzicningen als
waarborg tegen moeilijkhcden.

In het voorgaande is al aangegeven via wdkc sdectiemcthoden nicuwc relaties
worden aangeknoopt. Wanneer deze status is verworven dient wcl regclmatig tc
blijken dat men het gegeven vcrtrouwen waard is. Vcrtrouwen moct voortdurend
bevestigd worden in de stroom van transacties. Wat cr in sommige van dc relaties
die onder een kwaliteitsregime staan anders is dan bij dc verhoudingen die Ma-
caulay heeft beschreven, is wat men zou kunnen noemen dc 'bureaucratiscring
van vertrouwen'. Daarmee wordt gedoeld op het verschijnsel van de periodieke
wederzijdse evaluaties op basis van rapportages, die zijn vervaardigd aan de hand
van systematisch verzamelde gegevens ten aanzien van de prestaties van dc part-
ner. Daarbij gaat men niet meer af op persoonlijke indrukken, maar baseert men
zieh op gegevens die als objectief worden beschouwd. Het is moeilijk voorstelbaar
dat commerciele overwegingen daarbij geen rol blijven spelen en derhalve zal hier
niet snel de administrative routine de overhand krijgen. Maar het element van de
persoonlijke vertrouwensrelaties kan door deze onrwikkelingen mcer naar dc ach-
tergrond worden gedrongen.

3.2 Stabiliteit

Er kunnen meer voordclcn aan duurzame relaties verbonden zijn. Met name de
kleinere aannemers en onderaannemers zijn illustratief voor wat dc gevolgen kun-
nen zijn als het aanknopen van vaste relaties met lehnten structured zo goed als
onmogelijk is, wanneer het product telkens een uniek project is en de opdrachtge-

6 Ibid., p. 487.
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vers ook niet kunncn zorgen voor een aanhoudende stroom van opdrachten. Dan
komt de hele bedrijfsvoering op vcrschillende fronten in het teken te staan van in-
stabiliteit. Want als de opdrachten op zieh laten wachten, moet toch het perso-
ncel doorbetaald worden of anders ontslagen. In een dergelijke situatie ontstaat
het gevaar dat goede krachten dat niet afwachten en vertrekken. En dat kan weer
negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van toekomstige projeeten. Om het
personeel aan het werk te houden zal de aannemer trachten zoveel mogelijk op-
drachten binnen te halen. Dit kan ten koste gaan van zijn marge, wat de financieie
positie van het bedrijf niet ten goedc zal komen en het bedrijf kwetsbaar kan mi-
ken voor tegensiag. Bovendien ontstaat er een gerede kans dat hij meer werk aan-
neemt dan hij aankan en niet in Staat is het werk op tijd of in de gewenste Staat op
te leveren. Als de bozc opdrachtgevers dan tcgenmaatregelen treffen in de sfeer
van de afrekening, kunnen er wecr problemen ontstaan met de toeleveranciers en
de onderaannemers die nog op hun geld wachten.

Kortom, de ondernemer heeft niet alleen vcrtrouwensproblemen, hij heeft
ook coördinaticproblcmcn. De ondernemer is iemand met verschillende petten
op: hij is niet alleen verkoper of koper, maar ook nog werkgever, bclastingbctaler,
debiteur van een bank etc. Hij bevind zieh in een positie waarin hij in verschillen-
de sociale praktijken tegelijk is geinvolvcerd, die ook nog onderiing verbindingen
hebben. Als er op e'e'n van deze fronten iets mis gaat, kan het zijn dat alle schotel-
tjes van de stokjes vallen. Vaste opdrachtgevers of Wanten kunnen deze taak aan-
zicnlijk vcrgemakkelijken. Enige zekerheid op het vlak van de klandizie brengt
ook meer rust in andere onderdelen van de bedrijfsvoering cn kan veel 'onnodige'
fricties voorkomen. Ze kunnen er voor zorgen dat de verschillende praktijken
goed op elkaar aansluiten of in ieder geval elkaar niet verstoren. Dit kan de effi-
ciency van de bedrijfsvoering ten goede komen.

3.3 Partncrschap (1): bescherming tegen contingencies

Een element dat regelmatig als essentieel gezien wordt, is iets dat in een andere
context 'empathie' genoemd zou worden. De 'goedc partner' geeft er blijk van
zieh rekenschap te geven van en in te speien op de positie en de behoeften van de
ander, en dat wil vooral zeggen: de klant. In het onderzoeksmateriaal zijn diverse
elcmenten van dit zogenaamde 'partnerschap' naar voren gekomen. Hoe is men
een goede partner? Gocd partnerschap is meer dan alleen dat men bewezen heeft
het bcloofde ook tc kunnen presteren. Dit is de elemental re vertrouwensbasis:

7 Het gaat hier niet om allocation efficiency, maar om 'X-efficiency' , dat wil zeggen: "those
abilities to plan and programme, to cooperate without bitchiness in production, to avoid waste of
time or materials"; aldus Dore (1992) G W v i i / «W «Ar jp/'n'f o/m<ir*rt r^/MÜixm, p. 172.
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men ontwikkelt met elkaar de ervaring, dat de zaken waar het in eerste instantie
om gut, in orde zijn: kwaliteit, prijs, stiptheid in levering en betaling. Wat kan er
nog meer vcrlangd worden? Uit verschilfende interviews bleck het bijvoorbceld
om het volgende te gaan:
• een goede panner zal trachten, bijvoorbeeld door tijdig te waarschuwen, zijn

relatic voor schade te behoeden;
• als het bedrijf door onvoorziene omstandigheden voor de noodzaak wordt ge-

plaatst een belangrijke (en te behouden) klant ter willc tc zijn (bijvoorbeeld een
zcer scherpe prijs of een zeer körte aflcvcrtermijn), beschikt de goede partner
over de 'flexibiliteit' om daar efFecticf op in tc haken;

• goede panners springen bij in her geval van calamiteiten, zoals brand in de Fabrick.
Dit clement van pannerschap wijst mogelijk op een aspect van het ondernemer-
schap dat hier niet sterk genoeg is benadrukt, namclijk dat de plannen van de on-
dernemer aJtijd door onverwachte gebeunenissen (tegcnslagen of kansen)
doorkruist kunnen worden, die hij niet kan voorzien of beheersen. Economen
noemen dit 'onzekerheid', tcr onderscheiding van 'risico', dat wel tc berekenen
(en vaak ook te verzekeren) valt. Wanncer men zieh van deze onzekerheid be-
wust is, kunnen duurzamc relaties voorzien in enige solidariteit voor het geval het
lot toeslaat.

3.4 Partnerschap (2): bescherming tegen coneurrenten

Het opnemen van de relatie met concurrcntcn als mogelijke bron van conflictstof
leven betrekkelijk weinig op in vergclijking met de andere relaties. Wcl geeft het
cnig zieht op hoe coneurrentie, in ieder geval cen deel ervan, verloopt. Het is gc-
bleken dat duurzame relaties bescherming bieden tegen coneurrenten. Dat gaat
als volgt. In een goede 'pannerrelatie' is sprake van een zekere mate van loyaliteit,
inhoudende dat de panner niet abrupt de relatie kapt voor een aantrekkelijkcr
bod van een concurrent. Er wordt kennis van het aanbod genomen cn het wordt
vervolgens aan de leverancier voorgelegd met het verzoek om te overwegen wat er
qua prijs of kwaliteit 'gedaan kan worden'. Hier is de leverancier duidelijk in het
voordeel ten opzichte van zijn concurrent. Allereerst omdat de opdrachtgever
hem kent en voons omdat hij mede op grond daarvan een onderhandclingsmarge
heeft bij het doen van zijn aanbod. Ook hier zullen uiteraard de afhankelijkheids-
verhoudingen een varicrend gewicht in de schaal leggen.

8 Berger (1994) 7Är «wwmy <W fA* m w r o » w « , p. 783. Het element 'onzekerheid', vooral met
betrekking tot de onrwikkeling van vraag en aanbod, wordt met name door Von Mises centraal
gesteld in zijn coneeptie van het 'ondernemerschap'. Cf. Swcdberg (2000) £nm-/>r«i«<nA//>, p. 20.

9 Cf. Powell (1990) WWflkr »wr*rt «w /fwwrAj, p. 305.
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3.5 Partnerschap (3): kwaliteit

Bij een belangrijk dcel van dc kunststofvcrwcrkende bedrijven heeft men zieh *-
geven in duurzame relaties van een weihaast feodale signatuur. De betrouwfoa -̂
heid van een belangrijk deel van de Wanten en toeleveranciers staat door hm
omvang op voorhand vast.

Voor de gang van zaken op het vlak van probleempreventie in dit segment v">
dc kunststofverwerkende Industrie is van groter belang - zo kan men uit de int f-
views concluderen - dat men werkt in een context waarin de standaard van c("~
tractsconformiteit buitengewoon hoog is. Dat geldt in de eerste plaats voor^
bedrijven die als vaste toeleveranciers behoren tot het productienetwerk van n-
ternationaal opererende <aw«n£/rrr. Deze opdrachtgevers werken onder zeer strk-
te kwaliteitsregimes en stellen alles in het werk - vooral ook in de relatie met hm
toeleverancicrs - om ze daadwerkelijk te realiseren. Daarom dient het bedrijf (J*
toeleverancier van halfTabrikaten of onderdelen van deze grote concerns) zov*«
mogclijk factoren uit te schakelen die in dit opzicht een probleem zouden kunrv"
veroorzaken. Alleen als het bedrijf door dc opdrachtgever daartoe in staat
wordt (soms zelfs tot uirdmkkim? .pebrachr mirlrM«; crn ri$>rn
teem) kan het bedrijf als leverancier worden 'aanvaard'. Deze bedrijven kunnen
het door de klanten gewenste resultaat alleen bereiken door alle bijdragen daartoe
van de klant, de leverancier en de eigen organisatie daarop af te stemmen en afge-
stemd te houden. Mcestal komt dit samen in een of ander kwaliteitssysteem,
waarmee door permanente monitoring, evaluatie en bijsturing van alle relevante
proccssen de gewenste prestatie gelcverd blijft.

In feite zijn dcrgelijke resultaten afhankclijk van het welslagen van de samen-
werking van alle partijen - maar met name van bedrijf en klant - over een längere
periode, dat wil zeggen binnen het bestek van duurzame relaties. Door intensieve
samenwerking met de klant en soms ook met de leverancier op het vlak van de
productontwikkeling en -specificering en op dat van de Icwaliteitszorg tijdens de
productic, kan de gewenste prestatie geleverd worden. De grote £tf^m£/rrr domi-
neren de andere spelcrs en zijn zo ook in staat om - zoals Elias heeft gesteld - de
uitkomst van het spei tc bcpalen. Ze stellen hoge eisen aan allerlei aspecten van
de bedrijfsvoering binnen de ondememingen waarmee in zee wordt gegaan. De
bemocicnis van de opdrachtgever betreft soms ook dc keuze van de toeleveran-
ciers van het kunststofverwerkende bedrijf, meestaJ grote chemicconccrns waar-
mee - zo lijkt het - over het hoofd van het bedrijf heen goede relaties worden
ondcrhouden. Dit alles wordt gedaan om te vcrzekeren dat een prccies gespecifi-

10 Elias (1971) WV u nxw&gi^. p. 87 e.v.
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ceerd product geleverd kan worden. Hier te spreken van 'partnerschap' dort eufe-
mistisch aan. De contractuele verhoudingen waar het hier om gaat hebben
duidelijk de hierarchische trekken waarop Stinchcombe heeft gewezen. De
keerzijde van deze medaille is, dat wie de status van toeleverancier heeft wcten tc
verwerven en tot zo'n nerwerk mag toetreden, ook vrijwel zeker is van interessante
en soms enkele jaren lopende opdrachten, die doorgaans zonder mankeren wor-
den betaald. Bovendien wordt het bedrijf kandidaat voor meer van dergelijke
veeleisende opdrachten, ook van anderen. Het bedrijf doet dan ook meestal zaken
met verschillende van dergelijke opdrachtgevers tegelijk.

De grote concerns (opdrachtgevers en tocleveranciers) lijken de toon te zettcn
voor de hele branche, want ook de minder omvangrijkc en wijdvertakte opdracht-
gevers zijn veelcisend en de bedrijven zijn er op ingesteld daaraan te voldoen. Het
gevolg van dczc hele constellatie is, dat dc frequcntic van problcmcn over en weer
in deze branche doorgaans zeer laag is.

3.6 Ontbinding van cconomischc bindingen

De economischc bindingen in het bcdrijfslcvcn, ook de hechte 'partnerschappen'
waarvan men spreekt, kunnen met ontbinding worden bedreigd. Economischc
bindingen kunnen op diverse klippen lopen, zo blijkt uit dc interviews.

Allereerst kan het zijn dat niet meer aan de gestelde verwachtingen wordt vol-
daan. Volgens de regels van het kwaliteitsspel worden teleurgestelde verwachtin-
gen onderwerp van uitdrukkelijke periodieke bespreking. Wanneer dc prestaties
niet aan de verwachtingen blijven voldoen kan dat aanleiding zijn de 'relatic' van
de vaste lijst te schrappen. Voorts kan het zijn dat zieh een aantrekkelijkcr rclatie
presenteert. Het gaat dan meestal om een aantrekkelijker prijs. Volgens dc regels
van het partnerschap wordt de vaste relatie van de offerte op de hoogte gesteld
met het verzoek de eigen prijs aan cen nader onderzoek te onderwerpen. Maar als
de partner daartoe niet in Staat of bereid blijkt kan het partnerschap in gcvaar ko-
men.

Soms zijn het gebeurtcnissen aan het andere cind van de wcreld die dc relatie
in gevaar brengen. Een voorbeeld daarvan trof cen van de kunststofverwerkende
bedrijven. Een acute economische crisis, die zieh vanuit Zuid-Amcrika snel ver-
spreidde, had tot gevolg dat de concurrenten van een grotc opdrachtgever pro-
ducten voor een aanzienlijk lagere prijs op de markt konden brengen. Dat bracht
de opdrachtgever, met wie het bedrijf al jarcnlang ccn zeer nauwe relatie onder-
hield, er toe bestellingen bij het bedrijf tot nader order op te schortcn totdat cr een

11 Stinchcombe (1985)
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manier zou zijn gcvonden om de concurrcntic op dit punt her hoofd tc bied<>-
Dezc stap van de 'partner' bracht het bedrijf in ernstige en kostbare mocilijkh-
den. Niettemin werd na geruime tijd de draad tussen de bedrijven weer opger*-
men.

In de tot dusverre genoemde voorbeelden gaat het vooral om incidents
Maar nu tenslotte een enkele speculatieve opmerking over een vraag die in het >-
der van de door Galanter cn Rogers gcstelde problematiek (over de neergang v«
duurzame relaties) interessant is: zijn er omstandigheden voorstelbaar die ecor*-
mische bindingen structured op scherp zetten? Het zou dan moeten gaan om c"
onrwikkeling die de verschillcndc cn sterke gronden voor vastc relaties in de sch-
duw plaatst. Uit enkele gesprekken blijkt dat zo iets kan gebeuren als de prijs H*
enige relevante beslissingscriterium wordt in het zakendoen. Dat kan bijvor
beeld gebeuren als in een recessie de marges voor een längere tijd onder druk 1̂
men te staan. Maar ook in dergelijkc omstandigheden kunnen na enige tit.
waarin produetieve overcapaciteit wordt opgcruimd, de duurzame relaties w#
terugkomen.

4. Het gewicht van de juridische infrastruetuur

Een van de onderzoeksvragen was of het bestel van faciliteiten voor het doen van
juridische stappen van invloed is op het gebruik van reflexieve methoden en
voorts op het omgaan met storingen en geschillen in de relaties tussen de bedrij-
ven

In Nederland bleek in geen van de branches de inzet van reflexieve methoden
in hoofdzaak een reactie op enige kwaliteit van gerechtelijke faciliteiten. Het leck
voorts niet erg waarschijnlijk dat de zakenrelaties in een branche als de kunststof-
verwerking meer of minder geschillen zouden genereren en naar aanleiding daar-
van meer of minder juridische stappen zouden doen wanneer de juridische
infrastruetuur er hogcre of lagere drempels aan zou opwerpen. Voor de bouwnij-
verheid zou dat mogelijk anders kunnen liggen.

Om over deze aan het Nedcrlandse materiaal ontleende vermoedens meer uit-
sluitsel te krijgen is voor deze twee zo tegengestclde bedrijfstakken aan het onder-
zoek cen vergclijkend element toegevoegd. Daartoe zijn ook bedrijven uit deze
bedrijfstakken in de Belgische en Duitse regio's aan weerszijdcn van
Zuid-Limburg benaderd.

Het gebruik van de reflexieve methoden waarmee bedrijven storingen trach-
ten te voorkomen bleek niet merkbaar afhankelijk van de juridische infrastrue-
tuur. Vanuit de optiek van de 'geschillenpiramidc' zou dit streven kunnen
worden geduid als gericht op het 'voorkomen of vcrmijden' van juridische en ge-
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rechtelijke stappen. Dat zou echter een overhaaste condusie zijn. Klachten zijn
voor de bedrijven niet noodzakelijk rcchtsproblemen en gcrechrelijke procedures
in wording. Vanuit hun perspectief kunncn Wachten een heel andere bctekenis
hebben. Dat geldt het sterkst voor de kunststorvcrwerking. Klachten worden daar
in beginscl beschouwd als waarschuwing, omdat zc mogclijk een stap vormen op
weg naar een verbrokcn relatie.

Hoe met klachten wordt omgegaan zal derhalve sterk afhangen van hct belang
dat aan de rclatie wordt gchecht. Gaat het om een vaste relatie, dan dienen klach-
ten meestal snel en naar tevredenheid van de klagende relatie uit de wercld tc wor-
den geholpen. Nog bcter is het ze te voorkomen. Macaulay wees cr al op dat dc
vrees voor het verliezen van een gocde relatie (en een goede reputatie) bedrijven
veelal doet vermijden wat daartoe zou kunnen leiden. Dezc pcrceptie wordt in dit
onderzoek in grote lijnen bevestigd. Daar komt bij dat een dergelijke opstclling
nict alleen een kwestic van de prudentic van hct bedrijf is, maar in sommige gcval-
Icn een harde (en te objectivcren) voorwaarde is die grotc opdrachtgevers aan hun
toclcveranciers stellen. De zeldzaamheid van hct ondernemen van 'juridische
stappen' in dergelijke rclatics is derhalve betcr te kenschetsen als een onbedoeld
gcvolg, dan als een beoogd resultaat van preventic.

Het streven naar de prcventie van storingen kan inherent zijn aan economi-
sche bindingen en kan als zodanig onafhankelijk zijn van dc kwalitciten van een
juridische infrastructuur. Het is voorstelbaar dat een verdere vcrspreiding van dc
hier besproken reflexieve methoden, in het kielzog van het grootbedrijf, het
klachtenvolume in commerciele relaties verder zal reduceren. Aan de methoden
die daarbij behulpzaam kunnen zijn wordt in icder geval gewerkt.

De verschillen in juridische infrastructuur tussen Nederland, Belgie en Duits-
land blijken, voor de manier waarop men in de kunststorvcrwerking met storin-
gen omgaat, geen merkbare gevolgen te hebben. Hct is de partners in dczc

12 In bedrijfskundige kring wordt bijvoorbeeld een speciaal 'klachtenmanagement' onrwikkcld.
Dat is de naam voor een organisatorisch leader voor het accepteren, analyseren, registrcrcn en
beoordeien van klachten, het aanbieden van een oplossing van klachten en cvalucrcn van de
oplossingen. Voorts is er ook voorzien in de mogelijkheid om middcls analyse van de verzamelde
gegevens over klachten de frequence van klachten te reduceren. Bij de gestandaardiseerde
ISO-tcrminologie van 'gebreken' en 'afwijkingen' voegt zieh hier een terminologie rond de 'klacht',
die waarschijnlijk over enige tijd - bij de koplopers althans - alle 'problemen' , 'mocilijkheden' en
'onregelmatigheden' uit het spraakgebruik zullen gaan verdringen. Ook lijkt de waardering van
'problemen' etc. bij dc transformatie tot 'klacht' een verandering te zullen ondcrgaan. Ze zijn niet
iets negatiefs, iets vervelends of iets om bang voor te zijn. Klachten dienen juist van een positief label
voorzien tc worden. Een klacht is volgens deze optiek een ' gratis advies' of zelft een ' geschenk' van
de klager. Over reflexiviteit gesproken. Cf. Starreveld en Thomassen (1999)
(I); Barlow and Moeller (1996) /4 rom/>/!a;nr
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branche er veel aan gelegen storingen in het aJgcmeen en zeker problematisch
storingen te voorkomen, vooral omdat hun opdrachtgevers dat eisen. Wannecr
zieh toch problematische storingen voordoen wordt de kwestie meestal in overlo»
afgedaan. Conflicten worden vermeden. Als er conflicten ontstaan tracht men zt,
eventueel met een inschakeling van een onafhankelijk laboratorium, in samer-
wcrking op tc lossen. Aan hct docn van juridische stappen komt men zelden to«.
Noch in Duitsland waar civiele procedures doorgaans korter, noch in Bclgie wai
ze doorgaans langer tijd in beslag nemen dan in Nederland, is hct patroon van ha
voorkomen van en omgaan met storingen anders dan het patroon dat in Nedct-
land voor deze bedrijfstak is geschctst.

Voor de hoofdaannemers in de bouwnijverheid blijken de verschillcn in jur-
dische infrastructuur van mccr gewicht. Ook in deze bedrijfstak is kwaliteitszo^
nict ccn uitvloeiscl van onvrede met juridische voorzieningen. Maar ook in beicfc
buurlandcn blijken deze inspanningen, overigens om ongevcer dezelfde rcdcnei
als in Nederland, niet tc kunncn voorkomen dat er zieh regelmatig storingen ei
ook geschillen voordoen. Dat ligt voor een belangrijk deel aan technische gegt-
venheden en dc aard van de relaties. Maar voor een moeilijk tc bcpalen deel lijk
Aw iv.\t AT Agguv? Aftv i i r g rawvr Jw.nvAtaivs' » » T Ajvnvrrigvr juvrnvrnvry LTITT « uu r iWt

risico van een conflict niet terug tc schrikken. De vrijwel branchebrede conflict-
vermijding die in de kunststofverwerking te signaleren valt is in de bouwnijver-
heid minder algemeen. Bij de afwikkeling van deze geschillen zijn dc
mogelijkheden voor het doen van juridische stappen wel van belang. Wat in dc
verhalen daarovcr allereerst opvalt is dat vooral dc duur van een gerechtelijke pro-
cedure de doorslaggevcndc factor is. De tijd die een procedure doorgaans neemt
vindt men eigenlijk al snel te lang. Die looptijden worden overigens in de ge-
sprekken wcl cnigszins gechargeerd. Wanneer dc looptijd van een procedure meer
is dan e'e'n of twee jaar, duurt de procedure voor de meeste aannemers gewoon te
lang. Daarna maakt het niet meer veel uit of een procedure vijf of tien jaar duurt.
Dcrgclijke verschillen zijn dan meestal niet meer relevant. Onaantrekkelijk blijft
onaantrckkclijk. Maar dit is blijkbaar geen volstrckt watcrdichte logica. Een en-
kelc Duitse aanncmcr bleck nicttemin vrij veel te proccdcren, mogelijk als gevolg
van een iets minder strikte selectic van opdrachtgevers. Daarnaast bleken sommi-
gc (waarschijnlijk kapitaalkrachtige) Belgische aannemers toch enkele jarendu-
rende procedures tc hebben lopen, naar vcrluidt met het oog op het incasseren
van de aanzienlijkc wettelijke rente.

Overigens kwamen de verschillen tussen de landen op macroniveau niet dui-
dclijk tot uitdrukking op hct micronivcau. Er vielen nergens klaarblijkelijkc
moeilijkheden te signaleren met hct vinden van juridisch advies of juridische bij-
stand bij hct ondernemen van juridische stappen. Ieder leek wel een lokale advo-
caat beschikbaar tc hebben als het nodig was. Voor een enkel bijzondcr geval
werden specialisten gemobiliseerd.
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5. Burgerlijke rechtspraak tussen vraag en aanbod

Ondanks hct fcit dat cr vccl (orschoon niet in clkc bedrijfstak cvenveel) werk ge-
maakt wordt van de preventie van klachten en gcschillen, komt hct voor dat be-
drijven tc maker» krijgen met juridische en gerechtelijke stappen. Ook daarbij zijn
er duidelijk verschillen tussen dc bedrijfstakken tc constatcrcn, overigens mcer
qua volume dan qua materic. Om wat voor zaken gaat het? Of, om in dc tcrmino-
logie te spreken die in hoofdstuk twee is gebruikt: welke vraag' wordt cr gegenc-
reerd?

In de kunststofverwerking is het bcrocp op civiclc rechtshandhaving in ver-
band met de hier onderzochtc retatics zeer bescheiden. Hct gaat om enkclc zaken
in verband met een faillissemcnt of een schending van ccn patent. In hct ccrstc gc-
val valt cr aan de relatic weinig mcer te redden en dcrhalvc blijft er weinig anders
over dan de rekening tc vcreffenen. In hct rwecde geval is cr acuut gcvaar en dat is
dan aanleiding om direct zwaar geschut in Stelling tc brengen. Tcnslottc zijn
vooral voor bedrijven met kleinere lehnten incassokwestics onvcrmijdclijk. Kwcs-
ties inzake productaansprakelijkheid worden mccstal door dc verzekcringsmaat-
schappij afgehandeld; in hoeverre daaruit procedures voortkomen blijft aan hct
zieht onttrokken. De verzekeringsmaatschappijen zijn vooral prominent aanwe-
zig bij het wegtransport. Schadekwesties komen in deze branche rcgelmatig voor
en worden vooral doorverwezen naar de verzekeringsagent. Daarmce verliest men
het zieht op (en naar het lijkt ook de interesse voor) wat die er mee doet in tcrmen
van gerechtelijke stappen. In de bouwnijverhcid krijgt men in zakelijke rclaties re-
gelmatig te maken met juridische stappen. Met name het opeiscn van achterge-
houden betalingen in verband met 'discussies' over meerwerk en bewcerde
gebreken bij oplevering komt regelmatig voor.

Terwijl het gerecht in de andere branches 'ver van het bed' lijkt te liggen, zijn
aannemers geinformeerd over de gang van zaken bij de rechtbank en de Raad van
Arbitrage. En waar er in de eerste twee branches weinig ontevredenheid valt tc be-
luisteren over de gerechtelijke faciliteiten die beschikbaar zijn, wordt er in dc
bouwnijverheid wel geklaagd, met name over de afhandelingsduur van procedu-
res in Belgie en Duitsland. De klachten zijn wcl begrijpelijk: rechtshandhaving
wordt op die manier een lege belofte. Bij de Nedcrlandse bedrijven werd minder
geklaagd over de afhandelingsduur. Maar hier is doorgaans weer geen rechterlijkc
instantie met de behandeling belast.

Nu dateren dergelijke klachten waarschijnlijk nict van vandaag of gisteren,
ook niet in Nederland. Sinds de negentiende ecuw zijn voorstellen gedaan om de
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traagheid van civicle procedures te verhelpen. Dergelijke voorstellen hebben vol-
gcns Eshuis echter zelden tot wetswijzigingen geleid. De vending van de 'vraag'
in 'aanbod' is dus vcrrc van een automatisme. Hoe die verhouding er dan wel uit-
ziet is vooral een interessant thema voor verder onderzoek. Mocht zulk onderzoek
gcentamccrd worden, dan kan naar mijn mening een perspectivistische benade-
ring van rechtspraak, zoals geschetst in hoofdstuk 2, daarbij goede diensten bewij-
zen. Volgcns deze benadering zijn bepaalde gerechtelijke praktijken het best te
bcgrijpen, door de dynamiek van het krachtenveld rond die praktijken en het
daarin levendc ideeengocd voor een längere periode te bestuderen. Ook het hier
bcschrevcn project hecft enkele vragen doen rijzcn die voor dergelijke onderzoek
in aanmerking komen.

Dc ccrstc kwestie bctreft dc persistcntie van de lange afhandelingsduur door
gerechten, bijvoorbeeld zoals die in bouwgeschillen in Belgie. Het lijkt te gaan om
ccn onvcrandcrlijk gegeven. De vraag is dan welke groeperingen deze bestendi-
gc praktijk om wclkc redenen in stand houden. Naast de rechterlijke macht en ad-
vocatuur zal ook de aandacht op politieke en ambtclijke groeperingen moeten
worden gericht. En hoc zit het met de invlocd van de brancheorganisatie? De on-
dervraagde Belgische aannemers klonken weliswaar kritisch, maar leken de gang
van zaken op te vatten als ecn gegeven omstandigheid. Overigens wekten ook de
Nederlandse aannemers de indruk zieh weinig gedachten te maken over het waar-
om van arbitrage of over mogelijke alternatieven.

Dat brengt ons op een rweede kwestie: waarom komt men in Belgie en Duits-
land nu pas met voorstellen voor arbitrage voor bouwkwesties? Waarom heb-
ben de brancheorganisaties aldaar dat niet al honderd jaar geleden voor elkaar
gekregen en waarom is dat in Nederland in 1907 wel gelukt? Was dit misschien
ecn uirwerking van het beginsel van 'soevcreiniteit in eigen kring' of gewoon be-
stuurlijk pragmatisme? En wat is er nu ineens in Duitsland en Belgie veranderd: is
dit een uiting van de voortschrijdende terugtred van de overheid?
Het zijn kwesties die het bestek van dit onderzoek te buiten gaan en we zullen ze
dus verder laten rüsten. Maar het zijn intrigerende vraagstukken waarop onder-
zoek van de vraagzijde geen antwoord kan gcven. Onderzoek van de aanbodzijde
zou hierin kunnen voorzien. Het is in dit onderzoek echter gebleken dat ook on-
derzoek van uitsluitend dc aanbodzijde beperkingen heeft. Ontwikkelingen aan

13 Eshuis (1998) £V« /h<«ttf tun «/</, p. 12. Zie voor een recente verkenning van de wensen aan de'
vraagnjde': Werkgroep Eftecten Rechrspraak (1998) A/<w«rA«j/> r̂/i//k f^rrtm M » wrirtmnf
14 Huysse sprak er al over in 1989, en ook toen leek het geen nieuw gegeven. Cf. Huyse (1989) Of
MrKr iwn A?/ r«v/>/, p. 76.
15 Projecigroep 2000 (2001)>rfj/K'»»i £ru«X7>ff. p. 25en Dieckmann (2000) AVia'j
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de vraagzijde, zoals die op het gebied van kwaliteitszorg, kunnen zieh onafhan-
kelijk voltrekkcn van wat de gcrechtelijke infrastruetuur te bieden hceft. Nictte-
min kan de vorming van de gerechtclijke infrastruetuur door dergelijke
onrwikkelingen worden be'i'nvloed. Op die onrwikkelingen kan onderzoek van de
aanbodzijde weer geen zieht geven. Beide typen onderzoek zijn derhalve comple-
mentair.

6. Resumerend

Wat heeft het onderzoek nu kort gezegd opgelevcrd? De cerstc vraag van het on-
derzoek betreft het bestaan en gebruik van reflexicvc methoden voor de pro-
blccmprcventie in relaties tusscn bedrijven. Het is geblcken dat dergelijke
methoden inderdaad bestaan. Het gaat vooral om kwaliteitszorg volgens ccn
ISO-standaard of een standaard van ccn grotc opdrachtgever. Dergelijke metho-
den worden door een vrij groot deel van de hier onderzochte bedrijven gebruikt
en kunnen onder bepaalde omstandigheden zecr sucecsvol zijn. Dczc omstandig-
heden zijn vooral: technologische kenmerken van product en productie, het be-
staan van duurzame relaties en constante strömen van opdrachtcn en een sterkc
motivatie bij het management om resultaat te boeken met de reflexieve metho-
den. Het hebben van de beschikking over een certifieaat lijkt echter geen voldoen-
de waarborg voor een effectief gebruik van de methode.

Het rweede onderzoeksthema heeft betrekking op de mogelijke relatie van het
in zwang komen van deze reflexieve methoden en het gesuggereerde verdwijnen
van duurzame relaties in het economisch verkeer tussen internationaal opercren-
de bedrijven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het verdwijnen van derge-
lijke relaties, integendeel. De verwevenheid van de bedrijven in dc
kunststofverwerking met hun opdrachtgevers en leverancicrs blijkt soms van een
indrukwekkende complexiteit. Waar dergelijke relaties niet worden aangetroffen,
zoals in de bouwnijverheid, hebben ze waarschijnlijk ook nooit bestaan. Het ge-
bruik van reflexieve methoden blijkt weinig te maken te hebben met verdwijnen-
de duurzame relaties in het bedrijfsleven, maar meer met eisen van dominante
opdrachtgevers en bedrijfsmanagers met ambities op dit vlak.

Het laatste onderzoeksthema betreft de vraag naar de invloed van de juridische
infrastruetuur op het gebruik van reflexieve preventiemethoden en op de frequcn-
tie van het doen van juridische stappen in het zakenleven. Dat reflexieve metho-
den worden gebruikt met het oog op de aan rechtshandhaving verbonden kosten
heb ik niet kunnen vaststellen. Voor dat gebruik bestaan andere, hierboven ge-
noemde redenen. Als het gebruik van reflexieve methoden de frequcntie beperkt
waarmee juridische stappen worden ondernomen, dan is dat vooral een onbe-
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doeld gevolg van deze methoden. Als er eenmaal geschillen zijn ontstaan blijkea
de kenmerken van de rechtshandhavingsvoorzieningen wel van betekenis voor dt
beslissing om al dan nict gercchtelijke stappen te ondernemen. Die betekens
blijkt ovcrigens vooral de resultante van soms zeer opmerkeiijke calculaties te zija



SUMMARY

Where legal steps are rare:
controlling complaints and disputes

in business relations.

Introduction

This project builds on the author's earlier research that revealed the existence of
methods used to control the frequency of debt-enforcement and related civil liti-
gation. These methods were used by mail-order firms and other 'custo-
mer-processing' firms such as banks, in order to select 'desirable' (i.e. solvent and
loyal) customers and functioned by means of customer profiles, that were con-
structed on the basis of statistical data that were either routinely derived by the
companies themselves from their sales experience or bought from other firms that
were in the business of selling statistical data on customer populations. It was rat-
her eerie witnessing an interviewee of a mail-order firm whom I provided with my
home address, zooming in on my data and within seconds hearing his verdict on
my status as a reliable prospective customer.

These findings prompted the question, whether or not this kind of preventive
methods would also be used by firms with regard to inter-business relations. In
theory the use of these methods seemed feasible, assuming that much business in-
volves repeated deals. But were they actually used in practice? And if so, how were
they related to the frequency of problems, disputes and civil litigation in business
relations? In fact, I was going out on a limb to research this question, because the
answer might well have been negative. Luckily, the first interviews brought some
practices to my attention, that were unknown to me, but that turned out to be
very relevant to the initial question, and justified further travels into business
land.

The most surprising finding was the use of quality-systems such as the
ISO-standards, elaborate organisational practices used to increase customer satis-
faction by fine-tuning production processes in order to minimise the occurrence
of defaults and defects. These and similar methods are interpreted as instances of

209



210

a wider phenomenon, that Giddens referred to as 'reflexiviry' and which he consi-
dered an important characteristic of contemporary society. In the present report
these methods are indicated as 'reflexive methods'. They can be regarded as a kind
of organisational 'learning processes', that make use of the collection of statistical
data about the organisation and the relevant context in which it operates. In the
organisation the data are used to direct, and if necessary redirect, organisational
practices. Reflexive methods can be found in private as well as public organisati-
ons. The expanding capacity and declining costs of information technology are
responsible for the fast diffusion of these methods.

Questions

Thus, the first research topic concerned the existence, characteristics and effecti-
veness of 'reflexive methods' meant to prevent recurring problems (such as de-
faults and defects) in inter-business relations. This begged the question, how
problems and disputes that nevertheless occurred are dealt with and, more parti-
cularly, whether or not they serve as grounds for litigation. These research questi-
ons refer to a prominent field of socio-legal study, namely the dispute and
litigation studies. It seemed worthwhile to analyse some assumptions of this lite-
rature, especially about the nature of courts. In Chapter 2 I argue that the images
of courts implicit in this literature emphasise their function for 'society', either
conceived as the 'social system' (conflict resolution, social control) or the general
citizenry (protection of rights). What is neglected are the ambitions and interests
that are inherent in the state, such as in the positions of administrators, political
actors or the judiciary itself. These ambitions and interests have been very impor-
tant in shaping courts into what they are. Ignoring this element results in a trun-
cated image of what courts are about. I suggest that courts should be regarded as
institutions that have been shaped by the formation process of the modern state. I
do not suggest the replacement of one biased perspective of courts by another.
Instead, a perspectivist approach to courts is suggested, in which they are concei-
ved as institutions that can perform a multitude of functions for various groups
and factions on the 'demand side' as well as on the 'supply side'. The assumption
of over-determination seems more adequate than a limited set of functions. The
demands made on courts by actual litigation constitute only one of the forces that
shape the formation of courts, although on occasion their influence may be deci-
sive. As historical studies show, other forces on the 'supply side' have had an im-
portant impact too.

An inquiry into the aspects of business relations mentioned earlier, can also
serve to contribute to two other socio-legal themes. The second research topic ta-
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kes its cue from reports of increased business litigation since the 1980's, that was
supposedly rooted in the decline of long-term continuous' relations in internati-
onal business. The question for this project is whether or not continuous relations
still exist in business relations, and whether they might be related to the reflexive
methods of problem-prevention described.

The third research topic concerns a debate about the causes of the different na-
tional litigation rates. The different levels of civil litigation can, according to Ka-
washima, be explained from cultural peculiarities of the countries involved. These
cultural differences result in differences in demand for litigation. According to ot-
hers, such as Haley and Blankenburg, the differences arc not the outcome of de-
mand but mainly of supply. It is the existing legal infrastructure that makes
people accommodate to the claims it encourages or discourages. The importance
of the legal infrastructure for the use of reflexive methods and the resort to legal
steps in dealing with disputes constitutes the third research topic. These topics arc
listed in the introductory Chapter 1 and further developed in the first part of
Chapter 3.

The research

As described in Chapter 3 the collected data provide the basis for tentative ans-
wers to the research questions. The data have been gathered by means of extensive
interviews with owners or chief managers of small and medium sized Dutch, Bel-
gian and German corporations. These data allow for the reconstruction of the
conditions (relational or otherwise) that can explain the use and effect of reflexive
methods to control complaints and disputes. These conditions, combined of
course with the wish to stay in business in the long run, constitute the 'logic' of a
particular entrepreneurial position. An important element of this position is the
network of relations with suppliers, clients, staff and many others that has to be
mobilised. This network enables the enterprise to function effectively, for its suc-
cess depends to a large extent upon the co-operation of this relational network.
But it also restricts the enterprise, because the wishes of the suppliers, clients, staff
etc. have to be taken into account. For this reason the main focus of the interviews
was upon business relations: with suppliers and customers. Also the relations with
competitors were selected in order to investigate how these might affect continu-
ous business relations. Information was collected about the firm, its products and
production process, and about the incidence of legal steps in disputes with sup-
pliers, clients and competitors. Most attention was directed to addressing the na-
ture of these three relationships and how complaints and disputes in these
relations were prevented or dealt with. To detect the relevance of legal infrastruc-



212

ture for the use of reflexive methods and dealing with complaints and disputes, an
element of international comparison had to be included.

The first step in the project was confined to The Netherlands, to the area
around Maastricht. It concerned the selection of branches of industry that sho-
wed some relevant variation: (a) in the frequency of trouble and disputes in busi-
ness relations, and (b) in the scope of activity (national/regional or international).
There was no easy way to decide whether industries showed this variation for the
first criterion, so a combination of expert opinion and trial and error had to do the
trick. The report covers three branches of industry selected for research. The
strongest contrast appeared in the 'plastics' industry and the construction' indus-
try, the first being almost free of friction in business relations and internationally
active, the latter rife with friction and operating regionally or nationally. The road
transport industry appeared to take a position in between these extremes of fricti-
on, and to operate chiefly internationally. To allow a sufficiently reliable recon-
struction of the various entrepreneurial positions, a small number (6) of firms
from each selected branch of industry had to be interviewed. A second step in the
project was to provide for variation in legal infrastructure, to fathom its impor-
tance in deciding about the use of a quality-system and about taking legal steps in
disputes. This has meant the inclusion of interviews with firms of the most con-
trasting branches (plastics and construction) in the area around Aachen (in Ger-
man Northrhinc-Westphalia) and around Hasselt (Belgium).

Answers

Chapters 4 and 5 give a detailed account of the research findings and in Chapter 6
the conclusions are drawn. They can be summarised as follows. The first research
question concerned the use and character of reflexive methods to prevent com-
plaints and disputes. The prevention of complaints - especially coming from cus-
tomers - is implemented by a variety of methods, some of which fit the definition
or reflexive methods. Traditional methods mentioned included the selection of
reliable business partners, written and detailed contractual agreements, and the
implementation of delivery controls. The ISO-quality-systems came to the fore as
the most widely used reflexive methods in the branches under investigation. The
plastics industry appeared to be especially quality minded. Not only most Dutch
but also most of the German and Belgian companies in this branch had acquired
one of the ISO-certificates. Some examples of quality-systems were found that
were operated by large customer-corporations, e.g. in the computer industry and
the automotive industry.
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The exploration of the effectiveness of these methods is discussed in connecti-
on with an explanation of the different levels of friction that the three industrial
branches reported. With this explanation also the second research question about
the existence of continuous relations is answered. The interviews revealed several
conditions that can make a contribution to a low level of friction in busi-
ness-to-business relations. The first set of conditions consists of the technical qua-
lities of the product and the production process. The characteristics of products
can influence the risk of defaults, as is reportedly the case with e.g. wood, rubber
and concrete. Production technology can also limit the possibilities for 'organisa-
tional learning' when the products are produced, not as scries of identical items
(as in the plastics industry) but as individualised products. A second condition is
the possibility of, or choice for, the maintenance of long-term continuous relati-
ons with business partners. Long-term relations facilitate the tracking and remo-
val of sources of nonconformity. Moreover, continuous relations appeared much
favoured in general for a variety of reported advantages. But sometimes continu-
ous relations are simply an impossibility, e.g. when individualised products are
sold to one-time customers, like in the construction industry. These two elements
are to a large extent 'given' circumstances that define the possibilities and impos-
sibilities of efforts to prevent trouble in business-to-business relations. This
brings us to the third condition: the degree of motivation to actually prevent non-
conformity. Strong motivation seems essential for a low level of nonconformity.
Motivation seems strongest when either customers are in the position to demand
a high standard of conformity (such as a particular default limit per million parts)
and are known to 'enforce' them, or the firms take a high conformity standard se-
riously for other reasons (such as a reduction of production costs). This implies
that quality certificates do not necessarily guarantee an effective complaint and
dispute prevention. Prevention must be backed by a strong motivation
(self-directed or other-directed) to make it work.

These conditions provide the elements of the entrepreneurial logic for the dif-
ferent branches of industry that have been studied. In the plastics industry all con-
ditions facilitate a high level of conformity: favourable technical conditions and a
context of continuous relations with demanding customers and capable suppliers.
As a consequence of this logic, the use of reflexive methods is general, serious and
effective; and the reported level of complaints is relatively low. The complaints
that nevertheless emerge, are dealt with in mutual consent, often according to a
set routine. Disputes, especially with customers, are avoided whenever possible in
order to avoid damage to the relationship. Litigation is rare in all three relations,
and limited to cases where co-operation is not to be expected (as in debt-
enforcement and bankruptcy) or when a threatening situation arises (as in the
case of violation of a patent by a competitor). This branch of industry provides a
strong contrast with the construction industry: there the technical conditions are
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unfavourable, continuous relations are rare, as are dominant customers. Here, the
effective implementation of a quality-system is mostly dependent on the resoluti-
on of the entrepreneur. This different logic results in a relatively high level of
complaints, especially in relations with subcontractors and principals. In particu-
lar in the relation with the principals, disputes and also arbitration are not un-
common. They often concern payment for additional work (during the process of
construction) and complaints about defects when the building is delivered up as
finished. In between these extremes the road transport industry occupies an inter-
mediate position. Production conditions are not completely under control, conti-
nuous relations with customers are prominent, and these customers seem only a
little less demanding than customers in the plastics branch. Defaults and defects
are, despite all planning and precautions, not completely avoidable, due to weat-
her and traffic conditions and hurried drivers. Most of the complaints concern in-
sured risks and arc forwarded to the agents of the insurance companies.

The interviews revealed the presence of a considerable preference for
long-term continuous relations in the branches of industry operating internatio-
nally. Considering the importance of the industrial sectors supplied by firms in-
terviewed (e.g. automotive industry, computer industry, food industry), it seems
beside the mark to proclaim the decline of long-term continuous relations in bu-
siness. In fact, they appear to be vigorously alive today, at least as much as in the
days of Macaulay's famous article of the sixties. The difference might be that these
relations have become less personal, that trust has acquired a bureaucratic aspect,
due to the reflexive methods that have become the fashion.

The last research questions concerned the importance of legal infrastructure
for (a) the adoption of reflexive methods for the prevention of complaints, and (b)
decisions to take legal steps in disputes, or to deal with them in another way. It is
safe to state that the adoption of reflexive methods by the firms involved in this re-
search appears to be not primarily inspired by considerations about the costs and
benefits of legal enforcement of nonconformity. As the principle motives for this
decision emerged the demands of dominant customers and the expectation of a
reduction of production costs. The desired rewards are profitable business part-
nerships and cost reductions. These motives suggest that an effect of reflexive me-
thods on the likelihood of disputes and perhaps even civil litigation is mainly
unintended, and that legal infrastructure is not all-decisive. Changing social prac-
tices such as those described here can independently affect demand. But when
disputes do emerge, the configuration of legal facilities does matter, although not
always in a clear-cut way. Complex calculation can be involved. Especially the
comparison of the three groups of construction companies was revealing in this
respect. The Dutch building contractors generally use a standard-form contract
that provides for arbitration in the case of a dispute. So if any legal steps are taken,
they are directed at arbitration. This seems hardly a matter of choice. The time
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needed to conclude an arbitration procedure, which is estimated about a year, is
reported to be acceptable. Still, some contractors say they prefer a settlement be-
cause of the costs that arbitration involves, and also because they know that a sett-
lement is often the outcome of the arbitration procedure anyway. In Germany
court litigation is the standard option for contract enforcement in construction
disputes. Some German construction firms report a preference for settlement be-
cause of the long duration of court proceedings (which is about three years, inclu-
ding appeal), but evidently the amounts of money at stake prevent an easy
decision. On the other hand one contractor seemed quite satisfied with the facili-
ties to enforce contracts and reported more litigation than the others on e.g. debt,
bankruptcy and the liability for defects. Also in Belgium court litigation is the
standard option in the construction sector. Here, court delay is known to be pro-
hibitive: some contractors even report periods of 5 to 10 years (including appeal)
before a final decision is reached. No wonder they prefer a settlement. But despite
all this, some professed to be quite prepared to litigate in some cases that they as-
sumed they would win, because the official interest rates were considerably higher
than the interest rates of the average savings account.

Further research

The research project has revealed considerable variation in litigation 'needs' in the
context of business relations. The variation is more in volume than in substance.
On the one hand, the demands made by the plastics industry were reported to be
very modest, and concerned bankruptcy, patent protection and debt-enforce-
ment. On the other hand the needs of the construction industry were substantial-
ly larger and chiefly concern debt-enforcement relating to disputed additional
work and alleged defects, and also bankruptcy. The firms in the plastics industry
and road transport do not complain about how these needs are met. But the con-
tractors in the construction industry seem considerably less satisfied, and with re-
ason. The delay Belgian and German court proceedings makes enforcement of
rights an illusion. There appeared to be some satisfaction among Dutch contrac-
tors about the time involved in deciding construction disputes, but it has to be
noted that these disputes are settled in arbitration and not in court.

Complaints about delay are old, and apparently 'unmet needs' are not auto-
matically translated into some kind of institutional adaptation. The relation be-
tween 'demand' and 'supply' in this context, and especially the dynamics of
supply, are research topics to be recommended.
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/iwrAor/Vy VP7rA<?Mr />ouw: Z^JÎ  d«// rA /̂a/)<7««^ /"ar<i^x. New York: Oxford
University Press.
-(1993)
"A Response to Johnson", Z^w cf 5ö«>ry /fauite, vol. 27, p. 639-645.

Held, D . ( 1992)
"The Development of the Modern State", S. Hall en B. Gicben (eds.) Forww-
rwnj ö/A/odlrrw/ry. Cambridge: Polity Press/Open University, p. 72-125.
-(1995)
D^worrary <»w</ /A<* C/o^d/ Ord!fr. From f/

rr. Stanford: Stanford University Press.



223

Hobson, J.M. (2000)
77v 5/»ftr an</ /nrmiar/ona/ /?rtim'om. Cambridge: Cambridge University
Press.

Hockema, A. (1985)
"Stromingen in de Nederlandse rechtssociologie van dc afgelopen rwintig
jaar", /?«•/>/ «J /frrmVir, jrg 11, p. 27-43.

van Houtte, J., V. Thielman en K. De Valck (1996)
«7 <&yuri</irr/rr </rrnrtP?r/rm'ng. Leuven: Acco.

Huyse.L. (1989)
£)<• /t/r«r paw Art rw/;/. Leuven: Kritak.
ISK, Instituut voor sociale kommunikatie (1987)
£V Wwraaf rn Art >».££ /» /9S7. Rapport voor de N.O.v.A.
-(1992)

A« m./t.^. /'w 7992. Rapport voor de N.O.v.A.

Ippel, P. (1989)
ÄifÄfft« o/> m-/>tt£«f/w7wz';/£ ;n rw;« </r>njft/rr/rnfn^ o^anüdr;«. Zwolle:
Tjeenk Willink.

Jettinghoff, A. (1991)
"Daderprofielen in het privaatrecht", P.J. van Koppen en H.F.M. Crombag
(red.) Z)̂  wc/uf/r/̂ _/&rtor:/»jryrAo/og/V i/oor_/am/?«. Arnhem: Gouda Quint, p.
55-68.
-(1995)
"The Politics of Procedure", paper published in: Z^a/r«/f«rr ewrottw r̂f ÄW</
frö«^>rwÄftonj, Annual Meeting of RCSL/ISA, 1-4 August, Tokyo, Japan.
- (1997)
"Voorkomen van wanbetalen: profielen in het privaatrecht", P.J. van Koppen,
D.J. Hessing, H.F.M. Crombag (red.) //rt /wrf wzn <& z<w/(r. Arnhem: Gouda
Quint, p. 63-78.
-(1997)

r" Recht der Werkelijkheid, »r. 2, />. 55-6~7.
-(2000)
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/)̂ />Awfj ĵ »n <& rwArrr m /WdIrrA?n</ /5/3-/920. Arnhem: Gouda Quint.
-(1993)
"Rechtssociologie tussen sociologie en rechtswetenschap; John Griffiths en de



227

thcorie van de empirische rechtssociologie" /?<r/>r /&r Vftmh>/j//frA?M/. Nr. 1, p.
5-24.
-(1998)
Da££f/e//img r«-Ar. /frrAtoor/o/ogw/v ins/r/>r«i /'« /vr ow»£»<m mrt row^/W«» m
<̂ r OTO^/rrn^ Mmoi/fw»|. Rotterdam: Donner Bocken.

Poggi, G. (1991)
z«</ /Vwp«*r. Cambridge: Polity Press.

Porter, B.D. (1994)
Ufcr4m/rÄ?förr0/7A?5tta'. 7"/*" A/z/r/ary Fött«<Jlar/o>w Ö/A/O//<T« A»/I//W. New
York: The Free Press.

Post, G. (1963)
"Law and Politics in the Middle Ages: the Medieval State as a Work of Art", K.
Fischer Drew en F.S. Lear (eds.) /•fn/x-fttV« «« A/«//>tW f/«/ory. Chicago.

Pottschmidt, R. en U. Rohr (1990)
. München: Vahlen.

Powell, W.W. (1990)
"Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization" B.M. Staw
en L.L. Cummings (eds.) /fewwrrA /» O^a»(Ä?ftW Maw'or, vol. 12, Lon-
don: JAI, p. 295-336.

Projectgroep 2000 (2001)
'ftV /« £«wgi«£. Brüssel: Koning Boudewijnstichting.

Ramseyer, M. (1989)
"The Rational Litigant: Settlement Amounts and Verdict Rates in Japan"

»«, vol. 18, p. 263-290.

Riezebos, R. en E. Waarts (1994)
j . Groningen: Wolter-NoordhofF.

Rokumoto, K. (1995)
"Cultural Factors in Comparative Socio-legal Analysis", paper published in
£<g»/ C«//««': £nr0«nffrr Ä«^/ 7VÄ« r̂7MÄ//0«/, annual meeting of RCSL/ISA,
1-4 August, Tokyo, Japan.



228 LITERATUURLIJST

Rosenberg, M.( 1981)
"Civil Justice Research and Civil Justice Reform:, Ẑ *u/ c^5öf/>/y /frf/Vu ,̂ vol.
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