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Samenvatting 

Dit rapport gaat over de Nederlandse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf 
(MKB), de bedrijven met maximaal 99 werknemers die gezamenlijk iets meer dan 
99% van de bedrijven in Nederland uitmaken. Centraal in het onderzoek staan de 
moeilijkheden die deze bedrijven ondervinden. De onderzoeksvragen waren: 
1 Wat is de aard en de frequentie van de problemen die bedrijven hebben die tot 

het midden- en kleinbedrijf behoren? Met wie hebben die bedrijven deze pro-
blemen en hoe zijn de verschillen tussen de bedrijven in de aard en frequentie 
van deze problemen te verklaren? 

2 Hoe gaan de bedrijven met problemen om en welke juridische dienstverleners 
worden door hen daarbij ingeschakeld? Hoe zijn de verschillen tussen bedrijven  
in dit verband te verklaren? 

3 Hoe beëindigen bedrijven hun problemen en hoe beoordelen zij het optreden van 
de door hen ingeschakelde juridische dienstverleners in dit verband? 

 
Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een 
tweetal enquêtes. Beide enquêtes werden aan het bedrijvenpanel van EIM voor-
gelegd, een panel dat de besluitnemers binnen ongeveer 2.300 MKB-bedrijven telt. 
De eerste enquête was gericht op het beroep dat de bedrijven in 2006 hadden ge-
daan op juridische dienstverleners en de serieuze problemen waarmee zij in dat jaar 
waren geconfronteerd. Nadat was gebleken dat op deze wijze het net breed wordt 
uitgeworpen en de bedrijven veel problemen melden met een vermoedelijk betrek-
kelijk gering gewicht, werd besloten de tweede enquête te richten op de (potentieel) 
juridische problemen. Deze groep problemen werd expliciet gedefinieerd als de deel-
verzameling van serieuze problemen die tot juridische procedures hadden kunnen 
leiden of daadwerkelijk hadden geleid. Ook deze tweede enquête had betrekking  
op problemen die waren ondervonden in 2006. Anders dan in de eerste enquête het 
geval was, werd nu ook gevraagd naar de aard van de wederpartij in het conflict en 
de hierbij ingeschakelde juridische dienstverlener.  
Dit rapport kent twee delen. In het eerste deel worden in beschrijvende zin de re-
sultaten van de enquêtes gepresenteerd. In het tweede, meer explorerende deel, 
wordt gezocht naar een verklaring voor de verschillen tussen bedrijven in de kans 
op problemen en de frequentie wanneer zij met ze te maken kregen; de keuze voor 
het zelf oplossen van problemen en de keuze voor de inschakeling van advocaten 
en/of juridische adviseurs wanneer (potentieel) juridische problemen een feit waren 
geworden. Deze samenvatting heeft alleen betrekking op het eerste, beschrijvende 
deel. Voor een samenvatting van de resultaten van de hoofdstukken 4 tot en met 6 
zij de lezer verwezen naar hoofdstuk 7.  
 
 
Incidentie en frequentie van problemen 
 
Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf krijgen geregeld met serieuze problemen te 
maken, maar deze problemen zijn niet allemaal dermate ernstig dat ze tot procedu-
res hadden kunnen leiden of hebben geleid en als (potentieel) juridisch zijn aan te 
merken. Terwijl 1.298 (61,9%) van de 2.097 geënquêteerde bedrijven in 2006 met 
serieuze problemen te maken kregen, was dat wat de (potentieel) juridische pro-
blemen betreft met maar 660 (37,0%) van de 1.784 geënquêteerde bedrijven het 
geval. Daarnaast werden bedrijven die in 2006 problemen hadden met aanzienlijk 
meer serieuze problemen dan (potentieel) juridische problemen geconfronteerd 
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(gemiddeld respectievelijk 12,7 en 5,7 problemen per bedrijf dat problemen onder-
vond). 
De meest voorkomende serieuze problemen waren problemen over de betaling van 
geleverde goederen of diensten (45,4% van de serieuze problemen); de kwaliteit, 
hoeveelheid of levertijd van afgenomen goederen of diensten (16,5% van de 
serieuze problemen); en de kwaliteit, hoeveelheid of levertijd van geleverde goe-
deren of diensten (9,2% van de serieuze problemen). Bij de (potentieel) juridische 
problemen is de rangorde vergelijkbaar. De grootste groep van (potentieel) juridi-
sche problemen heeft betrekking op de betaling van geleverde goederen of diensten 
(46,8% van de – potentieel – juridische problemen); gevolgd door problemen over 
de kwaliteit, hoeveelheid of levertijd van afgenomen goederen of diensten (17,8% 
van de – potentieel – juridische problemen); en problemen over serieuze vormen 
van criminaliteit of fraude (11,3% van de -potentieel- juridische problemen). Bij 
zowel de serieuze als de (potentieel) juridische problemen handelt dus ongeveer 
drie kwart van de problemen over de (betaling van de) levering of afname van 
goederen of diensten.  
De bedrijven die (potentieel) juridische problemen hadden ondervonden, is ge-
vraagd naar de aard van hun wederpartij. Van de door de respondenten over 2006 
gemelde 3.747 (potentieel) juridische problemen bestond 54,6% uit problemen met 
andere bedrijven; 19,5% uit problemen met particulieren, 6,7% uit problemen met 
de overheid; 4,9% uit problemen met werknemers en 14,2% uit problemen met 
andere wederpartijen (overige organisaties en de overlappende, enkel op criminali-
teit en fraude betrekking hebbende categorie ‘rechtspersonen anders dan de eigen 
werknemers’). 
Bedrijven verschillen onderling aanzienlijk in de incidentie en de frequentie waar- 
mee zij met serieuze of (potentieel) juridische problemen te maken kregen. Tot op 
zekere hoogte kan dit verschil in ondervinding van problemen worden verklaard uit 
het feit dat de bedrijven reeds bepaalde andere problemen hadden die de nieuwe 
problemen uitlokten of (mede)veroorzaakten. Zo bestaat er, statistisch gezien, een 
significante samenhang tussen de frequentie van (potentieel) juridische problemen 
over de kwaliteit, hoeveelheid en levertijd van afgenomen goederen of diensten en 
de betaling van deze goederen of diensten. Dit verband klinkt logisch: wanneer  
men niet tevreden is over de gedane levering, zal men minder snel geneigd zijn 
deze (volledig) te betalen. Een ander verband, dat qua incidentie en frequentie bij 
de serieuze en in mindere mate ook bij de (potentieel) juridische problemen voor-
komt, is dat tussen de problemen over de kwaliteit, kwantiteit en levertijd van zowel 
geleverde als afgenomen goederen of diensten. Ook dit verband is voorstelbaar: een 
bedrijf is voor de productie van zijn goederen of diensten immers afhankelijk van de 
prestaties van toeleveranciers. Wanneer daaraan iets schort, heeft dat voor dat be-
drijf al snel gevolgen. 
Ter verklaring van verschillen tussen bedrijven is ook gekeken naar de mate van 
samenhang tussen de incidentie van zowel de serieuze als de (potentieel) juridische 
problemen en bepaalde achtergrondkenmerken van de bedrijven. Hieruit volgde dat 
de bedrijven die in 2006 met relatief weinig serieuze probleemsoorten werden ge-
confronteerd bedrijven waren die: 
• in de bedrijfssector ‘overige dienstverlening’ actief waren; 
• één of twee werkzame personen telden; 
• 10 tot 15 jaar oud waren; 
• uit één vestiging bestonden; 
• geheel zelfstandig waren; 
• qua rechtsvorm een eenmanszaak waren. 
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Bedrijven die in 2006 met relatief veel serieuze probleemsoorten te maken kregen, 

waren bedrijven die: 
• in de sector ‘bouw’ actief waren; 
• drie of meer werkzame personen telden; 
• uit twee of meer vestigingen bestonden; 
• niet geheel zelfstandig waren; 
• qua rechtsvorm een BV waren. 
 
De bedrijven die met relatief weinig (potentieel) juridische probleemsoorten werden 
geconfronteerd, waren bedrijven die: 
• in de bedrijfssectoren ‘logies’ of ‘overige dienstverlening’ actief waren; 
• één of twee werkzame personen telden; 
• uit één vestiging bestonden; 
• geheel zelfstandig waren; 
• qua rechtsvorm een eenmanszaak waren; 
• geen lid waren van een brancheorganisatie. 
 
Bedrijven die met relatief veel (potentieel) juridische probleemsoorten te maken 

kregen, waren bedrijven die: 
• vijf of meer werkzame personen telden; 
• uit meer dan drie vestigingen bestonden; 
• niet geheel zelfstandig waren; 
• qua rechtsvorm een BV waren; 
• lid waren van een brancheorganisatie. 
 
 
Oplossingsrichtingen 
 
Bedrijven die met problemen worden geconfronteerd, hebben verschillende moge-
lijkheden tot hun beschikking om hiermee om te gaan. Hieronder wordt met name 
het beroep dat bedrijven op juridische dienstverlening samengevat. Het gaat hierbij 
niet louter om de advocatuur: onder juridische dienstverleners worden ook accoun-
tants, adviseurs, arbiters, mediators, geschillencommissies, rechters, rechtsbij-
standverzekeringen, brancheorganisaties, deurwaarders, incassobureaus en de 
politie verstaan. Andere onderwerpen die hier aan de orde zullen komen, hebben 
betrekking op het oordeel van de respondenten over deze juridische dienstverle-
ners; op het niet inschakelen van juridische dienstverlening; op het doorgaans 
beëindigen van (potentieel) juridische problemen; en ter afsluiting het (dreigen 
met) openbaar maken van deze problemen om de wederpartij onder druk te zetten. 
 
 
Het beroep op juridische dienstverlening in 2006 
 
De advocaat was in 2006 de juridische dienstverlener die door de grootste groep 
van bedrijven werd ingeschakeld, los van de vraag of dit voor een probleem was  
of niet: 534 bedrijven (25,5% van alle bedrijven) gingen in 2006 hiertoe over. De 
advocaat werd in dit opzicht gevolgd door de branchevereniging (ingeschakeld door 
525 bedrijven oftewel 25,0% van alle bedrijven), de juridisch adviseur (ingescha-
keld door 420 bedrijven, 20,0% van alle bedrijven) en de deurwaarder (ingescha-
keld door 364 bedrijven, 17,3% van alle bedrijven). 
Wanneer wordt gekeken naar de frequentie van het beroep op de juridische dienst-
verlening in geval van serieuze problemen, dan ziet de rangorde er anders uit. De 
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belangrijkste dienstverlener is dan de deurwaarder: hij werd in 2006 2.366 maal 
ingeschakeld (23,5% van alle inschakelingen). Hij werd gevolgd door de branche-
organisatie (21,9% van alle inschakelingen); de advocaat (16,9% van alle inscha-
kelingen); en de juridisch adviseur (13,1% van alle inschakelingen).  
De voornoemde cijfers hebben betrekking op alle bedrijven in de eerste enquête, 
ongeacht of zij serieuze problemen hadden of niet. De groep bedrijven die aangaf 
geen serieuze problemen te hebben ondervonden, maar desalniettemin is over-
gegaan tot het inschakelen van juridische hulpverlening is aanzienlijk: 37,9% van 
de 799 bedrijven zonder serieuze problemen deed dit. De brancheorganisatie was 
onder deze groep bedrijven favoriet: deze werd 341 maal ingeschakeld (31,0%  
van de inschakelingen door deze groep), gevolgd door de juridisch adviseur (18,2% 
van de inschakelingen); de politie (16,8% van de inschakelingen) en de advocaat 
(13,3% van de inschakelingen). De aard van het beroep op de dienstverleners is 
hier echter anders, aangezien de brancheorganisatie en de juridisch adviseur meest-
al worden ingeschakeld om inlichtingen te geven en niet voor hulp bij een concreet 
probleem. 
 
 
Juridische dienstverlening bij (potentieel) juridische problemen 
 
De incidentie en frequentie van de inschakeling van juridische dienstverleners zien 
er anders uit wanneer wordt ingezoomd op de deelverzameling van (potentieel) juri-
dische problemen. Gepercenteerd op alle bedrijven ging 12,4% over tot inschakeling 
van de advocaat, deed 8,9% een beroep op het incassobureau; ging 8,5% naar de 
rechter en schakelde 7,0% de deurwaarder in. De rechter kwam er dus geregeld 
aan te pas: van de bedrijven met (potentieel) juridische problemen schakelde 
22,9% de rechter in. 
Wat de frequentie van inschakeling bij (potentieel) juridische problemen in 2006 
betreft, was het incassobureau de belangrijkst juridische dienstverlener (met 20,9% 
van alle inschakelingen), gevolgd door de advocaat (met 18,2% van alle inschake-
lingen), de deurwaarder (met 18,1% van alle inschakelingen) en de rechter (met 
9,0% van alle inschakelingen). 
De verschillen tussen de bedrijven in de incidentie en frequentie waarmee zij juridi-
sche dienstverleners inschakelden, zijn aanzienlijk. Tot op zekere hoogte kan het 
inschakelen van juridische dienstverleners worden verklaard uit het feit dat de des-
betreffende bedrijven al dienstverleners hadden ingeschakeld die het beroep op een 
andere juridische dienstverlener uitlokten, (mede)veroorzaakten of noodzakelijk 
maakten: zo kan de deurwaarder zonder executoriale titel van de rechter weinig 
uitrichten en begint het beroep op de rechter vaak bij de deurwaarder. Dergelijke 
verbanden zijn terug te vinden in zowel de correlaties tussen het wel of niet inscha-
kelen van juridische dienstverleners als die tussen de frequenties waarmee dit ge-
beurde. 
Als onderdeel van de verklaring van de verschillen tussen de bedrijven is gekeken 
naar de mate van samenhang tussen de incidentie van (potentieel) juridische pro-
blemen en bepaalde achtergrondkenmerken van de bedrijven. De gevonden samen-
hangen tussen de incidentie van de inschakeling van juridische dienstverleners en 
de achtergrondkenmerken van de bedrijven hebben vooral betrekking op de advo-
caat, de politie en de rechter. Het achtergrondkenmerk dat de meeste samenhang 
met de incidentie van het beroep op de juridische dienstverleners vertoont, is de 
rechtsvorm van het bedrijf. 
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Het oordeel van de respondenten 
 
De respondenten is gevraagd naar hun algemene oordeel over het functioneren van 
de dienstverleners waarop zij een beroep hadden gedaan. De gemiddelde waarde-
ring voor het functioneren van de juridische dienstverleners in het algemeen c.q. 
voor de rol die zij spelen bij het beëindigen van (potentieel) juridische problemen  
is vrij hoog: 3,5 tot 3,6 uit 5. Dat neemt niet weg dat er in de oordelen over de 
juridische dienstverleners onderling, en ook in de spreiding van de oordelen per 
juridische dienstverlener, aanzienlijke verschillen bestaan. Bij de algemene vraag 
naar het functioneren scoren de brancheorganisatie en de geschillencommissie (elk 
met 3,9) en de juridisch adviseur (met 3,8) relatief hoog. Met name de rechter, de 
politie en de arbiter scoren relatief laag (elk met 3,2). Bij de vraag naar het oordeel 
over de rol van de juridische dienstverlener bij het beëindigen van (potentieel) juri-
dische problemen scoren de accountant (4,2), de mediator en de brancheorganisatie 
relatief hoog (beide 4,0). De politie (2,9) en het incassobureau (3,4) scoren relatief 
laag. 
 
 
Het niet inschakelen van juridische dienstverlening 
 
Aan het niet inschakelen van juridische dienstverlening bij (potentieel) juridische 
problemen is ook aandacht besteed. Bij problemen met andere bedrijven over de 
betaling van geleverde goederen of diensten werd het vaakst geen hulp gezocht:  
61 bedrijven, een kwart van het aantal bedrijven dat met dit soort problemen werd 
geconfronteerd, gaven aan bij dergelijke problemen in 2006 geen juridische dienst-
verleners te hebben ingeschakeld. De (potentieel) juridische problemen waarbij be-
drijven het vaakst geen juridische dienstverlening inschakelden, zijn de problemen 
met andere bedrijven over de kwaliteit, kwantiteit of levertijd van afgenomen goe-
deren of diensten. Onder de aan het onderzoek deelnemende bedrijven waren er  
59 (met 553 van dergelijke problemen) die in 2006 bij dit type probleem geen hulp 
zochten. Zij waren goed voor drie kwart van de bedrijven die met deze problemen 
te maken kregen. 
De meest voorkomende reden om geen juridische dienstverlening in te schakelen, 
was dat de partijen het (potentieel) juridische probleem zelf al hadden opgelost:  
een derde van de gegeven verklaringen had hierop betrekking. Andere relatief vaak 
voorkomende redenen waren de kosten (tijd en geld) gemoeid met de inschakeling 
van de juridische dienstverleners. Dat er bij de wederpartij niets te halen zou zijn of 
dat er niets aan het probleem te doen was, waren minder belangrijke redenen. Het 
kwam tevens niet vaak voor dat de respondenten aangaven de kwestie te onbelang-
rijk te vinden: slechts 7,5% van de gegeven verklaring luidde als zodanig. Dit wordt 
onderstreept door het feit dat de respondenten aangeven slechts zelden niet aan het 
inschakelen van de juridische dienstverleners te hebben gedacht. 
 
 
Het doorgaans beëindigen van problemen 
 
Gevraagd naar de wijze waarop hun bedrijven de door hen in 2006 ondervonden 
(potentieel) juridische problemen gewoonlijk oplosten, gaf 58,7% van de respon-
denten aan dit doorgaans te doen met een overeenkomst met de wederpartij. Dit 
betekent nog niet dat 58,7% van de (potentieel) juridische problemen in een over-
eenkomst met de wederpartij resulteerde, want naar het onderliggende aantal pro-
blemen is niet gekeken. Het geeft desalniettemin een indicatie van het belang van 
de overeenkomst als eindpunt van (potentieel) juridische problemen. De uitspraak 
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van de rechter lijkt de op één na belangrijkste weg te zijn om tot beëindiging van 
(potentieel) juridische problemen te komen. 
 
 
Openbaarmaking van problemen 
 
Een oplossingsrichting waarin in het kader van dit onderzoek ook aandacht is be-
steed, is het zoeken van openbaarheid over het probleem om de wederpartij onder 
druk te zetten. Over het geheel genomen, wordt openbaarmaking niet veel toege-
past. Van de 660 bedrijven met (potentieel) juridische problemen in 2006 ging 
13,9% tot openbaarmaking over, in totaal 277 maal. De meeste bedrijven deden  
dit wanneer de wederpartij een ander bedrijf was. De vorm van openbaarmaking die 
het meest werd gehanteerd, was het waarschuwen van collegas en branchegenoten. 
Van de 92 bedrijven die in 2006 op enigerlei wijze tot openbaarmaking overgingen, 
werd deze methode door 88 bedrijven gehanteerd. 
De groep bedrijven die in 2006 tot openbaarmaking is overgegaan, is geringer dan 
op basis van de uitgesproken verwachtingen over de werkzaamheid van openbaar-
making mocht worden verwacht: afhankelijk van het type probleem meende tussen 
de 29,7 en 54,8% van de respondenten dat openbaarmaking de wederpartij onder 
druk zou zetten en tussen de 19,8 en 58,4% dat openbaarmaking tot een snellere 
oplossing van het probleem zou leiden. Daarbij zij opgemerkt dat de respondenten 
aangaven zich meer zorgen over hun eigen reputatie te maken dan zij verwachtten 
dat de wederpartij dat over diens reputatie zou doen. Het eventueel openbaar ma-
ken van het probleem zou ook de eigen goede naam schade kunnen berokkenen,  
en wellicht is dat een reden dat het betrekkelijk weinig werd toegepast. 
 
 




