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. , STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

PRE6TATIE-ONDERZOEK NAAR NEDERLANDSE OVERHEIDSBEDRIJVEN

door

Robert W.J. Jansen

1. De moderne economische theorie kenmerkt zieh door een
vergaande mate van abstractie. Systematisch gebruik van
informatie over bedrijfsactiviteiten aanwezig bij de overheid,
veelal onbekend bij economen, kan deze ontwikkeling bijsturen
in een minder abstracte richting.

Naar aanleiding van R.H. Coase, The institutional structure of production; in: The American
Economic Review, September 1992, vol. 82, no. 4, pp. 713-719.

2. Overheidsbedrijven zijn hybride organisaties, waarvan de
bestudering een multidisciplinaire benadering vereist.

Naar aanleiding van L.P. Jones (ed.), Public enterprise in less-developed countries, Cambridge
University Press, Cambridge, 1982, p. 1.

3. Overheidsbedrijven met een rendement hoger dan het
rendement op eeuwigdurende staatsleningen komen niet in
aanmerking voor privatisering.

4. Overheidsbedrijven kunnen de tekorten ten gevolge van hun
beleidsactiviteiten afwentelen naar de rijksoverheid, hetgeen
wordt vergemakkelijkt door een onvolledige regeling van de
toezichthoudende bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.

5. Het beloningsstelsel voor de directie van de Staatsmijnen
was een voldoende voorwaarde voor het succes van dit
staatsbedrijf.

6. Jones, Tandon en Vogelsang beweren ten onrechte dat het
Engelse begrip "rent seeking» (in het Nederlands te vertalen
als »politieke rente") een eufemisme is dat economen in staat
stelt patronage en corruptie te bestuderen zonder een
Dournalistieke indruk te wekken.

Naar aanleiding van L.P. Jones, P. Tandon en I. Vogelsang, Selling public enterprises, The MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 1990, p. 115.

7. Het rendement op staatsleningen kan fungeren als maatstaf
voor de rendementen van particuliere ondernemingen. Voldoet
een onderneming hier niet aan, dan zou zij in het belang van
haar continuiteit moeten overgaan tot het uitvoeren van een
nauwkeurig omschreven programma van turnaround-management.

Naar aanleiding van I. Wildenberg, In het harnas gestikt; in: Intermediair, 2 april 1993 nummer
13, pp. 15, 17.



8. Toepassing van Spinoza's afwijzing van een vaste
bezoldiging voor staatsraden en ambtenaren en de kopp«ling van
de bezoldiging aan de realisatie van het algemeen welzijn
draagt bij aan de openbaarheid en meetbaarheid van de
prestaties van het openbaar bestuur.

Naar aanleiding van W.N.A. Klever, Het koppelingsbeginsel bij Spinoza; in: Acta Polkica juli
1988, pp. 359-378. '

9. De overeenkorest tussen wetenschap en topsport bestaat uit
het leveren van grensverleggende prestaties. Toereikende
financiering en begeleiding zijn hiervoor essentieel.

10. De discussie over de relatie tussen de econo.ische
emancipatie van de vrouw en de herziening van het
belastingstelsel verwaarloost de maatschappelijke kosten van
het uitgesteld moederschap.

Naar aanleiding van G.A. de Jonge, in: Medisch Contact, nr. 3, 22 januari 1993, pp. 78-82.

" • ^ " f " " ^*" °*^®" ^^ ^^ geduldigste man van Nederland. Hij
wacht al generaties lang op antwoord.


