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Beleidsvoorstellen van politieke 
partijen en regeerakkoorden 
plachten in Nederland door het 
Centraal Planbureau doorgere
kend te worden. De discussie 
over het economisch beleid 
wordt de laatste tien jaar vooral 
over boekhoudkundige normen 
gevoerd. Het cijferfetisjisme 
viert hoogtij. Eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat de directie van het 
Centraal Planbureau de eerste is 
om de cijfers te relativeren. Zo 
heeft zij een gezaghebbende kwa
litatieve studie Nederland in Drie
voud het licht !a ten zien. 

Arnold Heertje heeft, mijns 
inziens terecht, een afschuw van 
die te grote nadruk op cijfers voor 
het financieringstekort, de Staats
schuld, de uitgaven voor de rijks
overheid en de sociale fondsen, 
de loonmatiging enz. Het elkaar 
om de oren slaan met boekhoud
kundige grootheden leidt de aan
dacht af van de echt belangrijke 
zaken waarover het in de samen
leving hoort te gaan - het ruime 
welvaartsbegrip. Het verraadt 
ook een bepaald soort intellectu
ele armoe onder politici en hun 
adviseurs. Het heeft eigenlijk ook 
weinig met het vak economie te 
maken. Er is geen ecbnomisch 
leerboek of theorie te vinden die 
de Maastricht-normen voor het 
financieringstekort en de staats-
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schuld kunnen onderbouwen. 
Het politieke debat hoort zich 
vee! meer te richten op de funda
mentele materiele en immaterie
le zaken in ons bestaan. Is er vol
doende en zinvol werk, kunnen 
we veilig wonen en werken, len 
blijft er nog natuur over voor 
onze kinder en? 

24-uurseconomie 
Heertje geldt als een vurig voor
stander van de 24-uurseconomie 
- een term waarvan hij de geeste
lijk vader is. Niet de overheid 
maar het vrije spel tussen consu
menten en producenten moet 
bepalen of de winkels open zijn. 
De betuttelende beperkingen op 
openingstijden, opgelegd door in 
zijn ogen archai'sche wetten, ple
gen dan ook een inbreuk op de 
vrijheid van mensen - consumen
ten, werknemers en onder
nemers. Door het liberaliseren 
van openingstijden kan er beter 
ingespeeld worden op de aan
toonbare maatschappelijke 
behoeften aan flexibele arbeids
tijden en emancipatie. De combi
natie van langere openingstijden 
en bedrijfstijdverlenging en meer 
flexibele arbeidstijden kan 
immers een belangrijke motor 
van de banengroei blijken te zijn. 
Bovendien komen langere ope
ningstijden de veiligheid op straat 
ten goede, hoewel de keerzijde is 
dat personeel meer blootgesteld 
wordt aan overvallen. Het kabi
net-Kok kiest voor vee! meer 
vrijheid gedurende de week ter
wijl de gemeenten zelf kunnen 
besluiten of ze de winkels a! dan 
niet sluiten op zondag. Heertje, 
zoals het een goed institutioneel 
econoom betaamt, waarschuwt 
tegen hoge politieke uitvoerings-

kosten ('transactiekosten') van 
een dergelijke oplossing voor de 
zondag. Heertje besteedt relatief 
weinig aandacht aan de argument 
tegen liberalisering van openings
tijden. Zo dreigt het gevaar van 
ondoelmatige concurrentie en 
externe effecten als de vraag naar 
goederen en diensten nagenoeg 
niet toeneemt. Ik ben ook een 
voorstander van lang ere openings
tijden, maar enige empirische on
dersteuning van de argumenten 
was op zijn plaats geweest. Het 
zal niet verbazen dat Heertje een 
groot voorstander is van een be
tere dienstverlening door de 
overheid, dus ook daar langere 
openingstijden. 

Hoewel Heertje openingstij
den voor winkels gaarne aan het 
spel van marktkrachten overlaat, 
waarschuwt hij ertegen alles aan 
de markt te willen overlaten. 
V oor een sociaal-liberaal en zeker 
voor een sociaal-democraat gaat 
het immers om een goed even
wicht tussen markt en overheid . 
Heertje's grootste zorg is het 
probleem dat toekomstige gene
raties nu niet voor hun rechten 
kunnen opkomen. Daarom moet 
de overheid ervoor zorgdragen 
dat de prijs die voor vervuilende 
activiteiten gerekend wordt, in 
oven!enstemming is met de 
maatschappelijke kosten. Oat dit 
gebeurt, is belangrijker dan de 
manier waarop, via heffingen, 
verhandelbare vergunningen of 
quota. Heertje vindt het van es
sentieel belang dat, onder andere 
door middel van een ambitieus 
milieubeleid, onze economie 
overstapt van vervuilende bulk
produktie naar schone kennisin
tensieve sectoren. Zo kunnen we 
de werkgelegenheid en ons rela-
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tief hoge welvaartspeil handha
ven ondanks de concurrentie van 
lage-lonenlanden . De omschake
ling naar een schonere economie 
kan gepaard gaan met een forse 
stimulans van de technologische 
ontwikkeling van schone produk
tietechnieken. Daarom hecht 
Heertje, in de traditie van Joseph 
Schum peter, aan een belangrijke 
rol voor de overheid op het 
gebied van onderwijs en onder
zoek. Nodig is een integraal tech.
nologiebeleid. Omdat de gunsti
ge uitstralingseffecten van goed 
funderend onderwijs (mede ge
zien de hoge werkloosheid onder 
laag- en ongeschoolden) veel gro
ter zijn dan voor het hoger onder
wijs, denk ik dat het Heertje 
vooral om het funderend onder
wijs te doen is. Gaat het Heertje 
om generieke fiscale bevordering 
van onderzoek en ontwikkeling 
of om specifieke technologiesub
sidies? Ik hoop dat het vooral om 
het eerste gaat, omdat de over
heid dan zeker is dat het bedrijfs
leven zelf ook in de nieuwe tech
nologie investeert. 

Heertje vindt het stimuleren 
van het ondernemerschap van 
groot belang voor het revitalise
ren van de economie en het 
scheppen van kansen op werk. De 
PvdA denkt daarom aan het ver
beteren van het onderwijs in 
ondernemerschap en aan een aan
tal fiscale faciliteiten (zoals bij
voorbeeld de Tante Agaath-rege
ling voor het stimuleren van het 
verschaffen van krediet aan star
tende ondernemers). Heertje 
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breekt een lans voor meer vrou
welijke ondememers . Ook is het 
van wezenlijk belang voor 
Heertje dat de overheid zich richt 
op wellicht haar belangrijkste 
kemtaak: bestrijden van de ver
loedering en de criminaliteit. In 
deze sectoren is er dus meer zicht 

· op werkgelegenheid. Meer in het 
algemeen is Heertje, ge"inspi
reerd door het werk van Ronald 
Coase, Gary Becker en Douglas 
North, zich bewust van het feit 
dat instituties en een goede wet
geving van groot belang zijn voor 
een efficiente werking van een 
moderne economie. Deze inzich
ten zijn met name van belang in 
Midden- en Oost-Europa waar, 
na het verdwijnen van het com
munisme, een goede vaststelling 
van eigendomsrechten een abso
lute voorwaarde is voor een snel
le economische ontwikkeling. 

In dit hoek worden een aantal 
traditionele sociaal-democrati
sche stokpaardjes ter discussie 
gesteld. Jammer is dat de voor
en nadelen van de privatisering 
van de sociale zekerheid of van 
het opheffen van het monopolie 
van de bedrijfspensioenfondsen 
niet besproken worden. Dit zijn 
immers in het oog springende 
voorstellen van het paarse kabi
net en het zou, met het oog op het 
gevaar van risicoselectie, zeer 
interessant zijn te weten wat een 
econoom als Heertje juist van 
deze voorstellen vindt. Het gaat 
Heertje immers om een onmid
dellijke opknapbeurt van het 
gedachtengoed voor de PvdA 

opdat de sociaal-democratie in 
Nederland een goede kans op 

1 overleven heeft. 
Ik herken een sociaal-liberaal 

in Heertje, want zijn voorstellen 
zijn liberaal genoeg om in te spe
len op de veranderende behoef
ten van vele individuen, kansen te 
scheppen voor zwakkeren in de 
maatschappij en de autonome 
dynamiek van de economie te 
realiseren maar sociaal genoeg 
om een beter onderwijs, een 
beter milieu en betere kansen op 
werk voor zowel vrouwen als 
mannen te 1 scheppen. Heertje is 
meer een voorstander van het 
scheppen van gelijke kansen op 
werk en onderwijs dan het ex 
post nivelleren van inkomens, 
omdat het laatste immers prik
kels om hogerop te komen weg
neemt. De markt is belangrijk om 
te zorgen dat ondoelmatige te
korten en overschotten verdwij
nen, maar het milieu kan niet aan 
de markt overgelaten worden. 
Heertje zal blij zijn met de initia
tieven van minister Wijers van 
Economische Zaken en de soci
aal-liberale vleugel in de PvdA, 
hoewel deze lied en waarschijnlijk 
voor hem niet altijd ver genoeg 
gaan. Niet iedereen zal het eens 
zijn met Heertjes oplossingen, 
maar ze verdienen discussie in 
brede kring. 
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