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deeldeel II 

EconomischEconomisch burgerschap en 
ondernemingsbestuur ondernemingsbestuur 

Inn het Nederlandse debat over het ondernemingsbestuur overheerst het eigendomscriterium. 
Volgenss dit criterium komt inspraak in het bestuur van de beursgenoteerde onderneming toe 
aann de legitieme eigenaar van de onderneming. In de opvatting van het merendeel van de deel-
nemerss aan dit debat zijn dat de aandeelhouders. Op grond van dit uitgangspunt wordt vervol-
genss geconstateerd dat zeggenschap en inspraak van de aandeelhouder in het bestaande Neder-
landsee ondernemingsrecht ernstig aan banden worden gelegd ten voordele van een kleine kaste 
vann zelfbenoemde bestuurders en toezichthouders. De aanbevelingen die de Commissie-Peters 
naarr aanleiding hiervan heeft gedaan, beogen de verantwoordingsplicht van bestuurders en 
toezichthouderss ten opzichte van de aandeelhouder te vergroten door betere informatiever-
strekking,, beter en duidelijker afgebakende verantwoordingsplichten, de introductie van een 
systeemm van 'stemmen per volmacht' voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en een ver-
bodd op de uitgifte van stemloze aandelen. 

Daarr tegenover staat een 'deelnemersmodel' dat verruiming van de mogelijkheden van zeg-
genschapp voorstaat teneinde de stem van iedere betrokkene een 'faire' kans te geven om te 
wordenn gehoord. Binnen dat deelnemersmodel kunnen verschillende morele criteria worden 
onderscheidenn voor de identificatie van de 'deelnemers'. Christen-democratische, sociaal-de-
mocratischee en republikeinse opvattingen verschillen niet alleen ten aanzien van het criterium 
vann deelname van elkaar, maar tevens ten aanzien van de institutionele instrumenten die wor-
denn gebruikt om dat deelnemersrecht te effectueren. Daarbij kan grofweg worden onderschei-
denn tussen twee wegen. De eerste is zeggenschap over het ondernemingsbestuur via medezeg-
genschapsrechtengenschapsrechten binnen de onderneming. De mogelijkheden die deze weg biedt om te komen 
tott een substantiële notie van economisch burgerschap in de onderneming onderzoek ik in het 
volgendee deel. 

Dee tweede weg sluit zo op het eerste gezicht aan bij het eigendomscriterium dat ten grondslag 
ligtt aan de aanbevelingen van de Commissie-Peters. Deze weg naar zeggenschap over de on-
dernemingg loopt namelijk via marktrechten of rechten op toegang tot officiële eigendomstitels. 
Mogelijkhedenn en onmogelijkheden van deze weg onderzoek ik in deel 4. In contrast tot het ei-
gendomscriteriumm van de Commissie-Peters fungeren eigendomstitels hier als dragers voor zeg-
genschapp en controle door diegenen die daar op grond van andere morele overwegingen aan-
spraakk op kunnen maken. De vraag wie de eigenaar is kan derhalve niet met een beroep op het 
toevalligee bezit van eigendomstitels worden beantwoord, maar verwijst terug naar daaraan 
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voorafgaandee morele noties. De status van eigenaar is zo bezien geen constituerende, maar een 
afgeleide. . 

Eenn groot probleem van de groeiende literatuur over het 'deelnemersmodel' is dat het sympa-
thiekee morele stellingnames combineert met naïve voorstellingen van de wijze waarop omvat-
tenderee vormen van medezeggenschap binnen de onderneming gestalte kunnen krijgen. Dit deel 
iss gewijd aan een nuchtere bespreking van de verschillende politieke instituties binnen de on-
dernemingg die onder verschillende wetgevingsregimes kunnen worden onderscheiden. In zekere 
zinn dient dit deel daarmee als voorbereiding op het werk dat in de volgende delen wordt ge-
daan.. Daar wordt onderzocht in welke mate deze politieke instituten zich lenen voor een uit-
breidingg van de zeggenschap over het ondernemingsbestuur, hier welke politieke instituten en 
duss welke wegen naar grotere zeggenschap er zijn. 
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