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STELLNGEN

behorende bij ht proefschrift

THE ECONOMICS OF SCIPJCE AND SCHOLARSHIP
An Analysis of th Althoff System

dew-

Lode Maria Ccneel Vereeck

1. De taak van het wetenschapsbeleid is he scheppen van een institutioneel kader dat
het produktieproces van wetenschappers toiait en bevordert. Het wetenschapsbeleid
is dus een vraagstuk van economische orde.

2. Het wetenschapsbeleid kan de produkie en produktiviteit van wetenschappers
bevorderen door falingen in de werking va de wetenschappelijke gemeenschappen)
tegen te gaan.

3. Door de institutionele verschillen tussen academische systemen kan één en dezelfde
beleidsmaatregel uiteenlopende effecten hebben op de wetenschapsproduktie.

4. Althoff s institutionele hervormingen van het Pruisisch academisch systeem waren
bevorderlijk voor de produktie en produktiviteit van de wetenschappers in Duitsland.

5. Na 1910 werden de verwezenlijkingen van het Althoff systeem ten dele teniet
gedaan door het verlies van Althoffs netwerk, de schade en de verstoring van de
communicatie in de internationale wetenschappelijke gemeenschap door beide
wereldoorlogen, de hoge inflatie in de jaren twintig die de financiële basis van
academische instituten wegspoelde. de homogenisering van de Duitse academische
gemeenschap en het verlies van menselijk kapitaal door de emigratie van
wetenschappers in de jaren dertig.
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6. De stelling dal een wachtlijst een efficiënte allocatiemethode voor rechtszaken is.'
houdt geen rekening met de mogelijkheid dat wachttijden zo lang kunnen worden dat
verjaring en rechtsonzekerheid kunnen ontstaan - wat de kosten van transacties
verhoogt -, noch met het feit dat de externe baten van een openbare uitspraak
verloren gaan indien tijdskostenminimerende partijen voor privé-arbitrage kiezen.

* H.S.E. Gnveilc (1990), 'Rationing Trials by Waiting: Welfare lapUcaüoat*. /«frwmono; « n m
<ytow amf £<ro<iomicj 10. pp. 255-270

7. De bewering dat de rechtseconomie geen aandacht heeft voor norm-intemalisatie
aangezien de preferenties van de economische agenten constant worden
verondersteld,* is onterecht. De economische wetenschap verklaart veranderingen in
menselijk gedrag immers via veranderingen in de ccvurrtun/J van het nutsmaximerend
model (niet in de preferenties). Deze co/u/ra/nn omvatten onder andere
geïnternaliseerde normen.

Heico Kerkmeester (1992), "De veronderstellingen in de rechtseconomie «vanneer zij bruikbaar zijn
en wanneer niet", /frctar/ï&uq^r «i K«/uj(V«rir 2, pp. 126-143.

8. Om financieel te overleven moet het sociale vangnet van de welvaartsstaat
structureel worden omgevormd van een systeem van sociale jefcer/iek/ naar een stelsel
van sociale ver;eJtemi£.

9. Welk belastingsstelsel de emancipatie van de vrouw hel meest bevordert, is minder
een belastingtechnisch dan wel een emancipatorisch vraagstuk. Progressieve
belastingen op individuele basis bevorderen een gelijke verdeling tussen partners van
taken in huishouden en op de arbeidsmarkt (e^ua/iry).* Niet-progressieve belastingen
op gezinsbasis geven gelijke prikkels tot toetreding op de arbeidsmarkt

S.S. Gustafsson and M. Bruyn-Hundt (1991), "Incentives for Women to Work: A Comparison
between The Netherlands, Sweden and West Germany", /ourna/ o/Economic Sfudiw 18, no. 5/6,
pp. 30-65.

10. Overeenkomstig het "nieuwe principe van de rechtvaardige belasting" dat de
beslissing over overheidsuitgaven vastkoppelt aan de financieringsbeslissing,* moeten
de baten en kosten van wet- en regelgeving tegelijk behandeld worden in het
parlement.

Knut Wicksell (1896), "A New Principle of Just Taxation", in: Richard A. Musgrave and Alan T.
Peacock (1958), eds., Clouia in ri* 77i«>o> O//>MWJC fi/uuicf, Macmillan, London, pp. 72-118.

11. Het gezegde "Mer g«/wW en op z 'n fy</ za/ gra* me/* worden" is een waarheid als
een koe.
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