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Marktwerking of 
verrijking? 
Alweer een tijdje geleden propageerde de PvdA e~n beloningssysteem waarin de 
topinkomens niet hoger mogen zijn dan, geloof ik, vijf maal het minimumloon. 
Ook binnen D66 vond dit idee sympathie. De overheid probeert vaker excessen 
tegen te gaan, terwijl die vaak het gevolg zijn van regelgeving die de overheid 
zelf heeft opgelegd. Hoewel er vaak onnodig idioot hoge salarissen worden 
betaald, ben ik van mening dat de overheid zich hier zo min mogelijk mee moet 
bemoeien. ' 

DOOR MICHIEL HERTER 

Overheden die 'subjectieve' regels opleggen aan economische processen zijn niet erg suc
cesvol gebleken, Regels over de hoogte van salarissen, over hoeveel er geproduceerd moet of 
mag worden, over de allocatie van schaarse middelen en dergelijke leiden tot een starre plan
e,conomie, Ik ben een vurig aanhanger van marktwerking, Marktpartijen zijn g'oed in staat om 
door onderhandelingen vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waarbij geld dienst doet als 
objectief ruilmiddel. Dit geldt voor leveranciers en klanten, bedrijven en overheden, en werk
gevers en werknemers, 

Concurrentie 
De overheid dient zich in dit verband uitsluitend bezig te houden met het faciliteren van de 

economie en het afdwingen van randvoorwaarden, Faciliteren betekent, onder meer het orga
niseren van kwalitatief hoog onderwijs, het aanleggen en onderhouden van infrastructuren en 
de lasten voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk houden, Randvoorwaarden zijn bijvoor
beeld het voorkomen van misbruik van macht (zowel economisch als sociaal) en het organise
ren van solidariteit met burgers die werkelijk niet mee kunnen komen. 
De overheid mag ook sturen op grond van democratisch tot stand gekomen beleid. Op grond 

van milieubeleid kunnen bij 
voorbeeld kostprijs verhogende 

Marktwerking wordt gerealiseerd toeslagen worden opgelegd. Het 
zou dan wel prettig zijn als 

door concurrentie te bevorderen deze toeslagen ook daadwerke
lijk worden gebruikt voor het 
financieren van milieub(!leid en 

niet worden uitgegeven aan allerlei structurele tekorten op andere beleidsgebieden. 
Marktwerking wordt gerealiseerd door' concurrentie te bevorderen. Dat geldt ook voor instan
ties die zijn belast met het uitvoeren van overheidsbeleid. Dat marktwerking wordt gereali
seerd door uitsluitend te privatise'ren is een misvatting. Het gaat om concurrentie. Namelijk 
het bevorderen dat meerdere marktpartijen dezelfde of vergelijkbare producten en diensten 
kunnen aanbieden. Als door omstandigheden geen concurrentie mogelijk is (de infrastructuur 
van spoorwegen en Schiphol) heeft privatiseren geen enkele zin. Dit moet overigens wel in 
Europees verband worden gezien. 
Door concurrentie kunnen wij vergelijken. Dat 'geldt voor consumenten, maar ook Voor 
opdrachtgevers, overheden en aandeelhouders. Zonder marktwerking is het erg moeilijk om te 
beoordelen of voor de beste prijs de hoogste kwaliteit wordt geleverd. 

Structuurregime 
Veel taken die nu exclusief door de overheid worden uitgevoerd kunnen beter aan de markt 

worden overgelaten. Ook, bijvoorbeeld, onderwiJs. Mevrouw van der Hoeven geeft ongeveer 
EUR 28 miljard per jaar uit en ik kan mij niet voorstellen dat er nog iemand is die echt weet 
waar dat geld allemaal heen gaat, laat staan of het effectief en efficiënt wordt besteed. , Wat 
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zijn de doelstel'lingen van onderwijs, wat 
willen wij ermee bereiken, en hoe toetsen 
wij de resultaten? Waarom hebben wij in 
zo'n klein landje zo veel dezelfde faculteiten 
en waarom werken universiteiten 'niet veel 
meer samen met het bedrijfsleven? Zolang 
de overheid randvoorwaarden stelt ten aan
zien van een minimale kwalitèit en relevante 
inspecties uitvoert kan onderwijs beter con
currerend door marktpartijen worden aange
boden. Uiteraard dient de overheid er tevens 
voor te zorgen dat lager en middelbaar 
onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Ik 
ben ervan overtuigd dat hiermee miljarden 
kunnen worden bespaard 
en de kwaliteit stijgt. Door 
de concurrentie kunnen 
prestaties beter worden 

de bevoegdheden van aandeelhouders 
beperken. Hierdoor hebben bij grote onder-
nemingen de commissarissèn in feite de 
macht en hebben aandeelhouders weinig te 
vertellen. De nieuwe structuurregeling, die 1 
oktober jl. is ingegaan, geeft de aandeelhou
ders iets meer macht, maar gaat nog lang 
niet ver genoeg. Volgens mij is het erg sim
pel. Aandeelhouders geven de Raad van 
Commissarissen de bevoegdheid ,om 
bestuurders aan te nemen en te ontslaan, en 
om de beloning van bestuurders vast te stel
len. De aandeelhouders moeten met een 
meerderheid van 51% (bij aanwezigheid van 

minimaal een bepaald per
centage van' de aandeel
houders) de commissaris
sen kunnen ontslaan. Dit 

vergeleken en kunnen ver
antwoordelijken ter verant
woording worden geroe-

De overheid 
normaliseert excessen. De 
'aandeelhouders' van de 
overheid, de kiezers, kun
nen hun 'commissarissen' 
ontslaan door op een 

' ander te stemmen. Hierbij 

pen. dient 
Burgers en bedrijven heb
ben recht op een overheid 
die haar taken optimaal uit
voert. Zij zijn de aandeel
houders, de eigenaren, van 
de overheid. Veel van deze 
taken moeten worden uit-

uitsluitend dienen de aandeelhouders 
uiteraard .wel hun verant
woordelijkheden te nemen 
en deel te nemen aan het 

te faciliteren 

besteed aan marktpartijen 
die in concurrentie met 
elkaar optimaal moeten presteren. Een hoge 
toetsbare kwaliteit voor een zo laag moge
lijke prijs. Dezelfde concurrentie helpt bij 
het beoordelen van bestuurders en het toet
sen van de beloningen. 
De aandeeihouders in de overheid hebben 
een controlerende instantie het mandaat te 
geven om de uitvoering te controleren. Dit 
betekent het to.etsen of de doelstellingen 
worden behaald, het ter verantwoording roe
pen van bestuurders die onvoldoen~e 
presteren en het onderhandelen over salaris-
sen. 
Dit geldt ook voor ondernemingen en hun 
bestuurders. De overheid heeft door middel 
van net structuurregime regels opgelegd die 

kiezen en stemmen. 

Laat de overheid zich toch 
uitsluitend beZighouden met activiteiten 
waarop zij het monopolie heeft. Zoals het 
gebruiken van geweld (politie en defensie), 
het spreken van recht, het afbreken van eco
nomische en s.ociale machtsposities, en het 
organis'eren en financieren van solidariteit. 
En laat de rest over aan de markt. Maar leg 
dan geen onzinnige regels op waardoor de 
marktpartijen hun taken niet ,optimaal kun
nen uitvoeren. 
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