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1. Door het gebruiken van een combinatie van verschillende methoden 
in één model kunnen meer potentieel relevante factoren worden 
meegenomen en dus betere resultaten worden behaald. Dit kan door 
met name gebruik te maken van op kennis gebaseerde beslissingson
dersteunende systemen, waarin mathematische modellen en regel
modellen geïntegreerd worden binnen één model. 

(zie H.9 van dit proefschrift) 

2. Door het deels automatiseren van de eerste fase van het beoorde
lingsproces is er meer tijd beschikbaar voor andere belangrijke taken 
zoals het bezoeken van maatschappijen. Tijdens zulke bezoeken kan 
aanvullende relevante informatie beschikbaar komen welke anders 
onbekend zou zijn gebleven. Hierdoor kan de kwaliteit van het 
beoordelingsproces worden verhoogd en het vertrouwen in de uit
komst worden vergroot. 

(zie H.9 van dit proefschrift) 

3. Early warning systemen moeten niet alleen faillissementen of insol
venties voorspellen, maar ook omstandigheden identificeren welke 
zouden kunnen leiden tot een faillissement of insolventie. 

(zie H.l van dit proefschrift en Klein en Barth [1995, pp. 283-285]) 

4. Neurale netwerken zijn een nuttige toevoeging aan de gereedschap
pen van (op kennis gebaseerde) beslissingsondersteunende systemen. 

(zie dit proefschrift) 

5. Het ontbreken van bruikbare objectieve classificatiecriteria hoeft 
geen beletsel te vomlen voor het ontwikkelen van adequate classifi
catiemodellen. 

(zie dit proefschrift) 
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6. In het kader van een onderzoek naar de redenen waarom verzeke
raars failliet gaan zouden er regelmatig daadwerkelijk faillissemen
ten moeten plaatsvinden. 

7. Voor de daadkracht van de Europese Unie is het wenselijk dat bij 
de komende verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk de euro-scepti
ci aan de macht komen en besluiten om uit de Unie te stappen. 

8. Het feit dat verkiezingsjaren vaak worden gekenmerkt door politieke 
impasse, de weigering van politici om moeilijke beslissingen te ne
men en het op kosten van de schatkist, en dus de belastingbetaler, 
uitdelen van cadeautjes aan de kiezers, getuigt van een gebrek aan 
respect voor de kiezers van de kant van de politici. 

9. Vanuit het oogpunt van arbeidsproduktiviteit is een te grote concen
tratie van belangrijke sportevenementen binnen een kort tijdsbestek 
onwenselijk. 

10. De invoering van de avondklok voor jongeren op diverse plaatsen in 
de Verenigde Staten is een duidelijk voorbeeld van symptoombestrij
ding. 

11. Als het principe 'de vervuiler betaalt' op mondiaal niveau word 
toegepast, dan zal de westerse wereld diep in de buidel moeten 
tasten om de Stille Zuidzee eilanden schadeloos te stellen. 

12. De populariteit van overdekt winkelen in Ierland kan grotendeels 
worden teruggevoerd tot de klimatologische omstandigheden aldaar. 


