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1. Opening door de voorzitter
Bas heet de aanwezigen welkom en meldt dat hij zich vereerd voelt gekozen te zijn tot
voorzitter van de KVS. Hij bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij
spreekt de hoop uit, dat onder zijn voorzitterschap zich veel nieuwe leden zullen
aanmelden, met name jongere academici en beleidsmakers.
Hij informeert de leden over de ontwikkelingen rond ESB. Het vakblad is
overgenomen door de FD Mediagroep. Het bestuur is van mening dat dit goed is voor
de economiebeoefening in Nederland. De KVS heeft het ESB-merkrecht
overgenomen van Ecorys. Het bestuur gaat zich nog beraden op de samenwerking als
3-eenheid en zal de leden op de Jaarvergadering hiervan op de hoogte stellen.
2. Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 12 december 2014
Eric van Damme heeft een pleidooi gehouden op de KVS-vergadering van 26 juni
2014. Het KVS bestuur heeft gestudeerd op zijn betoog. Het bestuur meent dat Van
Damme een belangrijk vraagstuk aansnijdt dat serieuze discussie verdient. We
reageren op het pleidooi van Van Damme op drie onderdelen.
Ten eerste, de meeste academische economen moeten al de VSNU gedragscode
onderschrijven. Volgens die gedragscode horen economen eerlijk en zorgvuldig en
betrouwbaar te zijn, onderzoek moet controleerbaar en reproduceerbaar zijn,
wetenschappers moeten onpartijdig en onafhankelijk zijn en ze moeten
verantwoordelijk omspringen met de maatschappelijke implicaties van hun werk. Met
de VSNU gedragscode worden de meeste bezwaren van Van Damme ondervangen:
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b. betrouwbaarheid moet speculatie van economen voorkomen
c. onpartijdigheid en verantwoordelijkheid moeten al te normatief en politiek geladen
stellingen voorkomen.
Ten tweede, de VSNU gedragscode geldt alleen voor academische economen. Wat te
doen met de beleidseconomen en public intellectuals, die geen econoom hoeven zijn,
en alle anderen die zich in het economisch debat mengen? Moet de KVS aan deze
mensen een gedragscode opleggen? Het bestuur meent van niet. De KVS heeft
onvoldoende representativiteit om zo’n gedragscode legitimiteit te verschaffen.
Bovendien ontbreekt het de KVS aan middelen om zo’n code af te dwingen. Het zou
daarmee een puur symbolische maatregel worden zonder betekenis.
Ten derde, het kernprobleem van Van Damme lijkt een verstoorde relatie tussen
economen en media te zijn. We kennen allemaal de voorbeelden van collegae die in
de media verschijnen en economische onzin verkondigen. Dit speelt niet alleen bij
economen, maar bij alle beroepsgroepen. Economische onderwerpen zijn vaak zeer
ingewikkeld: denk bijvoorbeeld aan macro-economie, banken, pensioenen, eurocrisis.
De complexiteit en gelaagdheid van deze discussies leent zich niet of nauwelijks voor
het kortebaanwerk op radio en TV. En zelfs in kranten is kennisoverdracht moeizaam.
Overdrijving wordt beloond in de media. Economische onzin wordt niet snel
ontmaskerd. Normatieve of politiek geladen stellingnamen trekken meer aandacht dan
gematigde, politiek ongekleurde stellingen. Sommige collegae zijn altijd bereid om
over alles hun opvattingen te geven ook al ontbreekt relevante expertise. Veel
academische collegae raken teleurgesteld als journalisten opvattingen verkeerd of
ongenuanceerd weergeven. Averechtse selectie van economen in de media is het
gevolg. Minder goede, gekleurde, ongenuanceerde en wetenschappelijk nietonderlegde economen verschijnen daardoor vaker in de media dan goede, gedegen,
neutrale, genuanceerde en wetenschappelijk onderlegde economen. We zijn het met
Van Damme eens dat dit de reputatie van de beroepsgroep kan schaden. Maar de
relatie tussen media en economen betreft een groter maatschappelijk vraagstuk, dat
zich niet uitsluitend tot economen beperkt. Het KVS-bestuur ziet hiervoor op korte
termijn echter geen oplossing in de vorm van een gedragscode. Wel menen we dat het
debat over de relatie tussen economen en media belangrijk is en gevoerd moet
worden. Voor iedereen, die zich ondertussen in het economiedebat begeeft, geldt:
goed voorbeeld doet goed volgen.
Er zijn verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
3. Financiële zaken
a. Jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur over het boekjaar
2014
Job licht de jaarcijfers toe.
We hadden vorig jaar een klein overschot.
Begin 2015 zijn de beleggingen verkocht, dit leverde een winst van ca. 900 euro op.
Het bedrag is op een spaarrekening gestort.
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spreker, maar dit jaar zullen we deze kosten gaan delen met een partij in Duitsland,
waarvoor Eichengreen een lezing gaat houden daags voorafgaand aan de
Tinbergenlezing.
De website is verouderd en zal dit jaar worden vernieuwd. Dit zal gebeuren onder
Economie.nl.
De jaarrekening laat een toename van 9 leden zien over 2014, echter er was begin
2015 een afname van het aantal leden (per saldo 30), waardoor we minder geld aan
contributies zullen innen dan aanvankelijk was begroot. De ambitie van het bestuur is
gericht op ledenaanwas en we gaan ervan uit dat door de samenwerking met FD voor
verjonging van het ledenbestand gezorgd zal worden. Van de economen in ons land is
slechts 5% lid van de KVS. De vraag is waarom iemand lid wordt van een
beroepsvereniging en wat bindt de leden aan de KVS? Door de leden wordt deelname
aan het academisch, maatschappelijk en beleidsdebat genoemd.
b. Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2014
De Kascommissie was tevreden met de verantwoording en toelichting door het
bestuur.
c. Goedkeuring van de Jaarstukken en décharge van de Kascommissie en het bestuur
De leden gaan akkoord met de Jaarstukken en verlenen décharge aan het bestuur en
aan de Kascommissie.
d. Begroting 2015
Job meldt dat de begroting herzien is n.a.v. enkele van de hierboven genoemde
punten. Deze laat momenteel een tekort zien van 1.350 euro. Het is het bestuur er
alles aan gelegen dit tekort naar nul te brengen.
4. Stichting Vrienden van de KVS
Het vermogen van de Stichting is in het afgelopen jaar met 4.742 euro afgenomen,
omdat de vergoeding voor het Jaarboek hoger ligt dan de opbrengst uit de
beleggingen.
Echter heeft de Stichting eveneens deze beleggingen verkocht en hiermee is begin
2015 een winst behaald van ca. 9.000 euro.
5. Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Van Kalsbeek vraagt aandacht voor het organiseren van de economie. Zij
vindt dat economen vaak een te afwachtende positie innemen. Wellicht is
gedragseconomie een onderwerp voor de Tinbergenlezing in 2016.
Bas besluit hierna de vergadering en draagt het woord over aan Sandra, die de lezing
van Harmen Verbruggen zal inleiden.
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