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STELLINGEN
behorende bij hei proefschrift

Employment, Wages and Working Time

Erik de Regt
1. Het onderscheid in arbeidsdiensten tussen personen en him arbeidsduur wordt ten
onrechte veelal verwaarloosd in de economische thcorie. [hoofdstukken 2 t/m 6]
2.

De gebniikelijke loonvergelijkingen die de jaarlijkse Ionen relateren aan de jaarlijkse
productiviteit zijn onjuist gespecificeerd De jaarlijkse arbeidsduur dient als aparte
variabele te worden opgenomen. [hoofdstuk 7)

3.

Het befaamde Akkoord van Wassenaar uit 1982 heeft niet tot een trendbreuk geleid in
de Nederlandse loonvorming. Met andere woorden. het in de populaire pcrs gebniikelijke
verhaal van de volgehouden loonmatiging vanaf die jaren bcrust op ccn illusie.

4.

Schattingen van arbeidsaanbodrelaties die geen rekening houden met de beperkte
kcuzcvrijhcid in het aantal te werken uren geven stcrk vcrtckcndc uitkormlcn.

5.

Verschillen in uurlonen voor hetzelfde werk uitgevoerd in deeltijd of in voltijd duiden niet
noodzakelijk op discriminatie, maar kunnen mede door marktwerking worden veroorzaakt.

6.

Publicaties waarin bij de empirische schattingsresultaten t-waarden zijn opgenomen, in
plaats van standaardfouten, zijn gemiddeld genomen van mindere kwaliteit.

7. De fysieke invoering van de euro op I januari 2002 en de commotie gedurende vele
maanden daarna vormen het bewijs dat geldillusie een hardnekkig fenomeen is. Rationeel
waren de verwachtingen zeker niet.
8. Het simpele feit dat veel Studenten de universiteit school noemen, is een schrikbarend
teken aan de wand voor hun wetenschappelijke interesse en vorming.
9.

In navolging van hetgeen bij hockey is gebeurd, zal afschafflng van buitenspel bij voetbal
leiden tot een grotere aantrekkelijkheid van het spelletje. Daarnaast schept het ruimtc voor
afschaffing van de grensrechters en invoering van een tweede scheidsrechter.

10. De in late joumaals. zoals het NOS tien-uur journaal (22.00 uur) of RTL-nieuws,
gepresenteerde fmanciele informatie behoort tot de categorie in feite onnutte informatie.
11. Datamateriaal en worst hebben veel gemeen: ze worden veel gebruikt, zijn kneedbaar,
maar als men de ingredienten precies zou kennen, ontgaat je vaak de lust tot consumptie.

