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hoofdstukhoofdstuk 3 

ModellenModellen van ondernemingsbestuur 

Ookk al is de juridische subdiscipline van ondernemingsbestuur betrekkelijk jong dat geldt niet 
voorr de kwesties die zij bediscussieert (Scott 1997:2-3; Blair 1995:1-4). In de eerste helft van 
dezee eeuw bogen marxisten, politieke economen, juristen en 'oude' institutional!sten als Ru-
dolff  Hilferding (1911), Nikolas Bukharin(1972[1918]), Vladimir Lenin (1977[1917]), Karl 
Rennerr (1949[1904]), Adolf Berle en Gardiner Means (1997[1932]), Paul Sweezy (1942), Jo-
sephh Schumpeter (1942), Louis Brandeis (1914) en James Burnham (1962[1941]) zich over de 
vraagstukkenn van eigendom en controle die werden opgeroepen door de scheiding van zeggen-
schapp en bezit waarmee het ontstaan van de grote beursgenoteerde onderneming in - eerst - de 
VSS en - iets later - West-Europa gepaard ging. Met de geleidelijke vervanging van het model 
vann de eigenaar/ondernemer door dat van de vennootschappelijke onderneming als dominante 
eigendomsvormm namen niet alleen schaal en omvang van de gemiddelde onderneming sterk toe, 
maarr stak ook het personage van de anonieme aandeelhouder de kop op, en daarmee (althans 
voorr de liberale politieke economie) de kwestie van de organisatie van effectieve controle van 
dee ondernemingsleiding. 

Dee marxistische politieke economie op haar beurt bestreedt dat een feitelijke scheiding van 
eigendomm en controle had plaatsgevonden, eerder een differentiatie tussen 'financieel' en 
'productieff  kapitaal'. Met behulp van deze heuristiek trachtte de marxistische politieke eco-
nomiee dan ook de netwerken van eigenaren te identificeren, die met behulp van deze 
netwerkenn eigendom en zeggenschap aan elkaar wisten te koppelen. Uitgaande van hetzelfde 
fenomeenn - de verbreiding van de vennootschappelijke onderneming - kwamen beide 
onderzoekstraditiess tot radicaal verschillende conclusies: scheiding van controle en bezit aan 
dee ene kant, hoogstens differentiatie van productief en financieel kapitaal aan de andere; de 
opkomstt van een machtige, zichzelf besturende kaste van bestuurders en toezichthouders 
enerzijds,, en van een aristocratie van financiers die tegen de waarnemende bestuurders binnen 
dee onderneming (managers) aankeek als een 'dienstverlenende klasse', om met Renner te 
spreken,, anderzijds (Renner 1953). 

Anderss dan de liberale politieke economie ontbrak het de marxistische politieke economie 
aann een prescriptieve doelstelling en dus ook aan een toepassingskunde die de kloof tussen 
wetenschappelijkee verklaring en politieke praktijk had kunnen overbruggen. Het 'monopolie 
kapitalisme',, om met Lenin te spreken, vertegenwoordigde simpelweg het hoogtepunt van de 
kapitalistischee ontwikkeling die spoedig zou uitmonden in de 'socialisering van het eigendom', 
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nuu de 'socialisering van de productie' een feit was. Het lange termijn-effect hiervan is geweest 
datt de marxistische onderzoekstraditie politiek is gestorven en alleen nog als academische 
subdisciplinee bestaansrecht heeft, terwijl de hedendaagse beleidsdiscussie over ondernemings-
bestuurr wordt gedomineerd door economen, juristen en accountants die de erfgenamen zijn van 
dee liberale politieke economie (vgl. Scott 1997:21-34). 

Dee harde kern van de hedendaagse discussie over het onderneminsgbestuur wordt dan ook 
gevormdd door het zogenaamde 'principaal agent'-probleem. Dit 'probleem' is afkomstig uit de 
neoklassiekee bedrijfseconomie en verwijst naar vraagstukken van botsende belangen bij gedele-
geerdee bevoegdheden. In dit geval naar het vraagstuk van de botsing tussen de belangen van de 
aandeelhouderr aan de ene kant en die van de ondernemingsleiding aan de andere. Het probleem 
iss het gevolg van conflicterende eisen. Enerzijds fungeert de ondernemingsleiding als zaakwaar-
nemerr van de externe financiers, anderzijds heeft de ondernemingsleiding een zekere mate van 
bewegingsvrijheidd nodig om deze zaken adequaat te kunnen waarnemen. Die vrijheid, op haar 
beurt,, creëert de mogelijkheid van misbruik. Hoe misbruik te voorkomen en bewegingsvrijheid 
tee waarborgen, is de belangrijkste vraag die aan de liberale discussie over het ondernemingsbe-
stuurr ten grondslag ligt (Coase 1988). 

Sindss de jaren tachtig mag dit vraagstuk zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. 
Daarvoorr zijn ten minste zes redenen aan te wijzen. Ten eerste de wijzigingen in nationale en 
internationalee marktcondities. Deze wijzigingen hebben de bedrijfseconomische stabiliteit van 
dee grote onderneming ondermijnt en daarmee het vermogen tot zelffinanciering. Het onvermo-
genn om de benodigde herstructurering uit eigen zak te betalen mondde uit in een golf van over-
names,, een groter aandeel van externe financiers in het ondernemingskapitaal en daarmee in een 
hernieuwdee aandacht voor het 'agent principaal'-probleem (Stearns & Mizruchi 1993:279-
282). . 

Tenn tweede de afvlakkende productiviteitsgroei van Amerikaanse ondernemingen ten op-
zichtee van vooral Duitse en Japanse ondernemingen in de late jaren tachtig. Dit riep de vraag 
opp of het Amerikaanse systeem van ondememingsbestuur niet tot kortzichtigheid leidde en tot 
eenn hegemonie van financiële belangen over economische. Ten derde het sterk gestegen aantal 
fusiess en overnames, waarbij de vraag luidt of dit een vorm van parasitair kapitalisme is dat in 
gangg wordt gezet door een combinatie van megalomane bestuurders en kortzichtige kapitaal-
markten,, of dat het juist een effectief middel is om bestuurders te onderwerpen aan het aan-
deelhoudersbelang? ? 

Tenn vierde de opmerkelijke stijging van de salarissen van de gemiddelde ondernemingsbe-
stuurder.. In de VS bedroeg in 1983 het gemiddelde jaarsalaris van het bestuurslid van een 
beursgenoteerdee onderneming ruim een miljoen dollar, tien jaar later was dat bedrag verdub-
beld.. Daarnaast heeft de optieregeling als variant op het prestatieloon een grote opmars te zien 
gegeven.. Sommige (virtuele) optiewinsten hadden een dermate grote publieke zichtbaarheid dat 
zijj  de aanleiding vormden voor soms heftige debatten over het morele gehalte van dergelijke be-
talingen,, zeker wanneer deze werden afgezet tegen aanhoudende fabriekssluitingen en massa-
ontslagen.. Omdat de ratio ervan het afdwingen van belangenharmonie tussen bestuurder en fi-
nancierr is, wijst ook dit debat terug naar wat volgens de liberale politieke economie het kern-
probleemm van systemen van ondememingsbestuur is. 

Tenn vijfde de dominantie van neo-tayloristische herstructereringstrajecten. Hoewel in de VS 
meerr dan in West-Europa, reageren ook hier effectenbeursen met een koersstijging op aankon-
digingenn van ontslagen en lijk t ook hier het idee te hebben postgevat dat arbeid een 
'noodzakelijkk kwaad' is waarvan een onderneming beter minder dan meer kan inhuren. Ten 
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zesdee de transitieproblemen in Oosteuropese economieën. In het mislukken van de pogingen 
omm marktconforme instituties te introduceren weerspiegelt zich de diversiteit van bestaande 
juridischee regimes en praktijken van ondememingsbestuur (Blair 1995:5-11). 

Ikk begin dit hoofdstuk met een schematische weergave van de twee modellen van ondeme-
mingsbestuurr die in de literatuur als ideaaltype worden gebruikt. Enerzijds is dat het 
'aandeelhoudersmodel'' en anderzijds het 'deelnemersmodel'.1 Beide modellen hebben voor- en 
nadelen.. Op gronden van empirische adequaatheid en theoretische plausibiliteit kan aanneme-
lij kk worden gemaakt dat het deelnemersmodel niet alleen prudentieel superieur is, maar dat ook 
hett democratische potentieel ervan groter is waardoor het tevens op morele gronden de voor-
keurr geniet. Twee kanttekeningen plaats ik bij deze uitkomst. 

Tenn eerste de kwestie van het nut van modelmatige vergelijkingen voor de evaluatie van em-
pirischee economieën; volgens commentatoren is er sprake van een groeiende institutionele con-
vergentie,, en men wijst dan op de gestaag groeiende invloed van 'aandeelhouderswaarden' in de 
Duitsee economie enerzijds en de groeiende betekenis van institutionele beleggers op Ame-
rikaansee kapitaalmarkten anderzijds. Bovendien bestaat er een grotere diversiteit aan institu-
tionelee mechanismen binnen deze economieën dan de modelmatige vergelijking toestaat. Een 
meerr gedifferentieerde benadering is derhalve vereist om deze convergentie en gelijktijdige di-
vergentiee in beeld te krijgen. 

Dee tweede kanttekening betreft de eenzijdige gerichtheid op eigendomsrechten als dragers 
vann zeggenschap en controle. Om de voornaamste gebreken van het liberale eigendomsconcept 
ongedaann te maken bepleit ik een gedifferentieerd eigendomsmodel. Tegenover het smalle mo-
dell  van ondememingsbestuur dat in de liberale politieke economie centraal staat, plaats ik op 
basiss hiervan een breed model van ondememingsbestuur dat meerdere bronnen voor legitieme 
'claims'' toestaat en daarmee een groter scala aan actoren als mogelijke 'deelnemers' kan identi-
ficeren.ficeren. Na verschillende varianten van zo'n breed deelnemersmodel de revue te hebben laten 
passeren,, presenteer ik afsluitend een breed democratisch deelnemersmodel. 

Aandeelhouderss of deelnemers? 

Hett debat tussen 'aandeelhouders' en 'deelnemers' is een product van de toegenomen gevoe-
ligheidd voor de institutionele diversiteit van kapitalistische economieën, die is afgedwongen 
doorr de verschillende strategieën waarmee ondernemingen, vakbonden, werkgeversorganisaties 
enn lokale, regionale en nationale overheden hebben gereageerd op de economische fluctuaties 
diee de jaren zeventig hebben gebracht. De poging om de voor- en nadelen van het aandeelhou-
ders-- en deelnemersmodel in kaart te brengen hoort derhalve thuis in hetzelfde leerproces dat 
vann het theoretische model van het kapitalisme van de jaren vijfti g en zestig meerdere theoreti-
schee modellen van meerdere kapitalismê heeft gemaakt. Naarmate de sociaal-economische 
prestatiess van landen, regio's, districten en ondernemingen meer uiteenlopen, wordt het bo-
vendienn zinvol om te zoeken naar exemplarische voorbeelden. Deze motivatie ligt in het bij-
zonderr ten grondslag aan het Britse deelnemersdebat (zie Kelly et al. 1997; Gamble & Kelly 
1996;; Pollin 1995; Hirst 1994:142ff.). Ingegeven door een decennialang economisch verval is 
onderr Britse politici, beleidsmakers en wetenschappers een toenemende aandacht ontstaan 
voorr het institutionele weefsel waarmee in bijvoorbeeld Duitsland het ondernemingsbelang 
wordtt gebonden aan het belang van werknemers en de gemeenschap (vgl. Hutton 1995). Met 
behulpp van empirische data en theoretische inzichten is een heuristische tegenstelling gecon-
strueerdd die ook elders toepassing heeft gevonden. De kern van deze tegenstelling bestaat uit 
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tweee diametraal verschillende ideaaltypen van kapitaalmobilisatie. In het deelnemersmodel 
staann banken en andere financiële instituten in het middelpunt van een web van financiële af-
hankelijkheidsrelatiess en wederzijdse verplichtingen. In het aandeelhoudersmodel voorzien li-
quidee financiële markten en anonieme aandeelhouders in de kapitaalbehoefte van ondernemin-
gen.. Het eerste systeem wordt ook wel een 'bankgeoriënteerd systeem' genoemd en het 
tweedee een 'marktgeoriënteerd systeem'. 

Tegenstelling Tegenstelling 
Inn het deelnemersmodel draait het om kapitaalmobilisatie via banken, terwijl in het aandeel-
houdersmodell  deze functie in handen is van financiële markten. Uit deze basistegenstelling 
volgtt een groot aantal andere (zie figuur 9.). Waar bankkrediet de voornaamste bron van on-
dernemingskapitaall  is, is: (i) de totale kapitalisatie van de effectenbeurs gering en de mogelijk-
heidd voor risicospreiding eveneens; is (ii) veelal sprake van een sterke concentratie van eigen-
domm en zeggenschap in de handen van slechts enkele financiële instituten; is (iii ) de oriëntatie 
vann de investeerder vooral op controle, beïnvloeding en medebestuur gericht; wordt (iv) meer 
dann in marktgeoriënteerde systemen gebruik gemaakt van wetgeving om de handelingsruimte 
vann het management ten opzichte van de dominante kapitaalverschaffer te beschermen; is (v) 
hett overheersende conflict dat tussen meerderheids- en minderheidsbelangen; speelt (vi) de 
toezichthoudendee raad een beperkte rol; en is (vii) ook de betekenis van vijandige overnames 
terr disciplinering van de ondernemingsleiding navenant geringer. 

Hett tegendeel geldt voor marktgeoriënteerde systemen. Liquide markten gaan samen met een 
hogee graad van kapitalisatie, met een relatief grote spreiding van eigendom, met een sterke ma 
tee van risicodiversificatie bij institutionele beleggers, met een belangrijke rol voor de toezicht-
houdendee raad en met een grote disciplinerende betekenis van vijandige overnames, wat sa-
menhangtt met het feit dat in dergelijke systemen van kapitaalmobilisatie het belangenconflict 
tussenn bestuurder en financier het belangrijkste is. 

Err is veel onderzoek verricht naar de effecten van onderdelen van deze systemen op het in-
vesteringsgedragg van ondernemingen, banken, institutionele beleggers, individuele aandeelhou-
derss en anderen. Nuchtere evaluaties zijn echter een stuk schaarser. Vandaar dat ik hier sterk 
leunn op de evaluatie van Robert Pollin (1995). Ook Pollin plaatst bankgeoriënteerde financie-
ringssystemenn tegenover marktgeoriënteerde. Het gaat Pollin echter niet primair om de institu-
tionelee kenmerken van beide systemen, alswel - meer evaluatief- om de effecten daarvan op de 
gedragingenn van economische actoren. 

Dee belangrijkste problemen die iedere complexe economische orde moet oplossen, aldus Pol-
lin,, zijn motivatie-, coördinatie- en informatieproblemen. Doordat een bankgeoriënteerd sys-
teemm voorziet in een grote mate van betrokkenheid van een klein aantal financiers bij het wel 
enn wee van de onderneming en de onderneming op haar beurt is gebaat bij goede relaties met 
haarr kredietverstrekkers - mede doordat haar geen alternatieve financieringsbron in de vorm 
vann een liquide aandelenmarkt ter beschikking staat -, voldoet het aan de condities voor het ge-
nererenn van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is het bijproduct van onderhandelingen tus 
senn een gering aantal actoren die een gedeelde geschiedenis van succesvolle conflictbeslechting 
hebbenn en die uit hoofde van andere lidmaatschappen regelmatig onderling contact hebben 
waardoorr er meerdere toetsingsmomenten zijn voor de integriteit van de onderhandelaars (vgl. 
Gambettaa 1988; Misztal 1996; Lane & Bachmann 1998). De prudentiële winst hiervan is dat 
vertrouwenn bekende motivatie-, coördinatie- en informatieproblemen niet alleen beter oplost 
dann de mechanismen van hiërarchische delegatie en anonieme marktallocatie, maar vooral ook 

79 9 



tegenn geringere kosten. Daaruit volgt, aldus Pollin, een bredere tijdshorizon, een grotere nadruk 
opp groei en winst op de lange(re) termijn, en een grotere mate van financiële stabiliteit 
waarmeee de externe complexiteit wordt gereduceerd (Pollin 1995:33-35). 
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figuurfiguur 9.! systemen van kapitaalmobilisatie (Berglöf 1997:97) 

Err is ruimschoots materiaal beschikbaar om deze theoretische inzichten te staven. Ten eerste 
ligtt de rendementseis voor nieuwe projecten in marktgeoriënteerde omgevingen hoger dan de 
prijss van kapitaal rechtvaardigt. Uit interviews blijkt dat Amerikaanse bestuurders rendemen-
tenn ter hoogte van 12 procent eisen, terwijl de gemiddelde kapitaalkosten tussen de twee en 
zevenn procent bedragen. Als reden voeren managers de druk van aandeelhouders aan; die zou-
denn met de voeten stemmen als de resultaten lager uitvallen, daarmee de aandelenkoers onder 
drukk zettend. Dit hangt samen met de ideologische kleuring die ligt besloten in de dominante 
oriëntatiee van de Amerikaanse ondernemingsleiding. Amerikaanse managers streven 
'aandeelhouderswaarden'' na, terwijl Japanse managers bijvoorbeeld productinnovatie en 
marktaandeell  als voornaamste doelstellingen noemen en aan hogere aandelenkoersen slechts 
geringegeringe betekenis toekennen (Pollin 1995:37; Porter 1992). Vergelijkingen tussen het investe-
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ringsgedragg van Amerikaanse en Duitse ondernemingen staven dit. Duitse ondernemingen in-
vesterenn verhoudingsgewijs meer in proces- en productinnovatie en scholing en training, en 
vann de investeringen die naar proces- en productinnovatie gaan is weer een groter deel bestemd 
voorr projecten met een lange termijn die daardoor ook met meer onzekerheid zijn omgeven. 
Datt is exact het type investeringen dat in de meer fluctuerende omgeving van het 
marktgeoriënteerdee financieringssysteem een minder grote kans heeft. Ook de geschatte 
onderwaarderingg van investeringen met een lange termijn in de VS met circa 20 procent kan tot 
dezee institutionele karakteristieken worden herleid (Pollin 1995:37). Daarmee staan 
marktgeoriënteerdee financieringssytemen en de ondernemingsoriëntaties die zij bevorderen 
tevenss post-tayloristische herstructureringen in de weg. Niet alleen door de geringere 
bereidheidd van ondernemingen om risicovolle investeringen aan te gaan, maar ook door lagere 
investeringenn in de verhoging van de kwalificaties van werknemers (Pollin 1995:37-38). 

Anderee voordelen van de grotere betrokkenheid van een gering aantal financiers bij de onder-
nemingg schuilen in de grotere strategische expertise waarover de onderneming via haar finan-
cierss kan beschikken, de geringere faillissementsrisico's en de lagere kansen op solvabiliteits-
problemenn (Pollin 1995:36; Lazonick 1990:51). Bovendien vervangt de gezaghebbende stem 
vann de bankfunctionaris kostbaardere sturingsmechanismen als fusies en (vijandelijke) overna-
mes.. Hoewel economen twisten over de vraag of nationale economieën nu wel of geen baat 
hebbenn bij fusies en overnames (zie, exemplarisch, Scherer 1988), wordt daarbij voorbij gegaan 
aann het feit dat baten ófwel worden gemeten in geaggregeerde termen (waarmee de ongelijke 
verdelingg van de kosten buiten beeld verdwijnt) ófwel uitsluitend in bedrijfseconomische ter-
menn (waardoor de externe sociaal-economische effecten ervan aan het zicht worden onttrok-
ken,, terwijl juist deze aanzienlijk zijn) (Pollin 1995:38-39). Verder zijn de productiviteits-
winstenn van de neo-tayloristische herstructureringen waarmee overnames in de VS gepaard 
gaann goeddeels illusoir. Interviews leren dat de resultaten tegenvallen en dat de herstructurerin-
genn uiteindelijk stuiten op demotivatie, wantrouwen en stress onder grote groepen werkne-
mers.. Dit is mede de verklaring voor het fenomeen dat geherstructureerde ondernemingen al-
leenn het eerste halfjaar bovengemiddelde boekwinsten noteren op de effectenbeurs en daar na 
gemiddeldd driejaar meestal weer ver onder zitten (Alcaly 1997:39-40; NRC Handelsblad 13 
oktoberr 1999). 

Hett gemak waarmee in marktgeoriënteerde systemen de schadelijke effecten van onderne-
mingsstrategieënn kunnen worden afgewenteld op 'derden' is zelf een functie van dit systeem 
vann ondernemingsbestuur. Doordat in dit systeem de botsing tussen de belangen van de be-
stuurderr en die van de financier voor het dominante belangenconflict wordt gehouden, is het 
uitsluitendd gericht op het vinden van een balans tussen handelingsruimte voor de onderne-
mingsleidingg enerzijds en controle door de aandeelhouder anderzijds. Het kent derhalve geen 
ingebouwdee aandrang om andere 'deelnemers' aan het productieproces invloed te geven op de 
strategischee vormgeving ervan. De aandeelhouder is in principe de enige wiens belang in de be-
stuurskamerr moet worden gehoord. Dit betekent dat er geen toezicht ex ante mogelijk is op te 
eenzijdigee beleidsvoornemens van de ondernemingsleiding. Daardoor missen deze democrati-
schee legitimiteit en kunnen zij - zoals ervaringen met de totalitaire oplossing van de transfor-
matieparadoxx leren - alleen tegen hoge kosten en in geperverteerde vorm worden geïmplemen-
teerd,, wat weer kostbare ex post correctie nodig maakt. Bovendien versterkt dit de reeds be-
staandee kortzichtigheid. De veronderstelde versmelting van aandeelhoudersbelang, onderne-
mingsbelangg en maatschappelijk belang is een valse. Een systeem van kapitaalmobilisatie dat 
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hethet tweede belang gelijkstelt aan het eerste creëert afwentelingsmogelijkheden die onherroepe-
lij kk uitmonden in gedrag dat botst met het derde belang. 

Tott slot noemt Pollin voor- en nadelen die betrekking hebben op de open- dan wel gesloten-
heidd van beide systemen voor verschillende vormen van macro-economisch beleid. Het ligt 
voorr de hand dat bankgeoriënteerde systemen betere ingangen bieden voor het voeren van een 
expansieff  economisch beleid. Volgens Pollin is dat echter maar ten dele het geval. Het geldt wel 
voorr monetaire en/of fiscale macro-economische expansie, maar veel minder voor sectorale 
en/off  regionale industriepolitiek. Omdat in een bankgeoriënteerd systeem sprake is van een ge-
deeldd belang van onderneming én bank bij een zo hoog mogelijk en zo duurzaam mogelijk on-
dernemingsresultaat,, verzet de financiële sector zich minder tegen een expansieve monetaire 
politiekk dan in een marktgeoriënteerd systeem het geval is. Omdat lage inflatie gunstig is voor 
crediteurenn en ongunstig voor debiteuren en een restrictieve geldpolitiek vooral flnanciële be-
langenn dient, is het politieke draagvlak voor een dergelijk beleid daar het grootst waai financiële 
enn economische belangen het minst samenvallen. Dat is in marktgeoriënteerde systemen het 
gevall  (Pollin 1995:40; Schor & Schor 1990). De grote, liquide kapitaalmarkten in de VS en het 
VKK vervullen bovendien een spilfunctie in het mondiale betalingsstelsel en kennen een grote 
matee van internationale verwevenheid, wat het belang van de financiële sector bij een stabiele 
valutaa alleen maar vergroot. Daarnaast worden beide economieën gekenmerkt door het dogma 
vann onafhankelijke centrale banken waardoor de staat zichzelf het macro-economische rente-
wapenn heeft ontzegd en zij de financiële sector een belangrijk wapen in handen heeft gegeven 
inn haar strijd tegen geldontwaarding (Minns 1982).2 

Watt betreft industriepolitiek concludeert Pollin dat geen der systemen van kapitaalmobilisa-
tiee intrinsieke belemmeringen kent voor zo'n distributie van kapitaal. De cruciale variabele is 
dee mate waarin nationale overheden kunnen beschikken over nationale spaartegoeden; ofwel 
direct,, via nationale spaarsystemen (zoals in Japan), dan wel indirect via een stelsel van gena-
tionaliseerdee banken (zoals in Frankrijken Taiwan), of via stelselmatige begrotingsoverschot-
tenn (zoals in Korea). Bijkomende conditie is de mate waarin nationale overheden vervolgens bij 
machtee zijn om deze tegoeden zelf dan wel via private banken in de economie uit te zetten 
(Pollin(Pollin 1995:41-43). 

Evaluatie Evaluatie 
Zoalss uit Pollins nadruk op coördinatie-, motivatie- en informatieproblemen valt af te leiden, 
schuiltt de prudentiële winst van bankgeoriënteerde systemen niet alleen in lagere transactie-
kosten,, maar ook in het voorkomen van opportunistisch gedrag. De keuzesituatie in een 
marktgeoriënteerdee omgeving is van dien aard dat de actoren nauwelijks mogelijkheden hebben 
omm op het keuzemoment zelf te voorzien wat de effecten van hun keuzes op (politiek minder 
mondige)) derden en (wat uiteindelijk op hetzelfde neerkomt) op langere termijn zijn. Vertaald 
inn termen van de neoklassieke rationele keuze-theorie gaat het hier om vormen van opportu-
nismee of defectie, die tot suboptimale uitkomsten leiden en op grond daarvan gekarakteriseerd 
moetenn worden als excessieve rationaliteit. Vanuit een maatschappelijk of lange termijn-
perspectieff  bezien kunnen actoren simpelweg té rationeel zijn. Dat is het geval wanneer on-
voldoendee mechanismen bestaan om 'makkelijke' uitwegen te blokkeren en actoren de volle 
verr antwoordelijkheid voor hun handelingen te laten dragen. Dit zijn de theoretische 
argumentenn voor de stelling dat de prestaties van een economie toenemen naarmate zij er beter 
inn slaagt nutsmaximaiiserende actoren dingen te laten doen die zij niet prefereren, en dingen na 
tee laten die zij wel prefereren, daarmee 'empirische' preferenties transformerend in 'echte' 
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preferenties.. Sommige institutionele contexten bevatten meer van dit soort 'voordelige beper-
kingen'' ('beneficial constraints') dan andere (Streeck 1994a: 199). De vraag is nu in hoeverre 
ditt voor het bankgeoriënteerde systeem geldt, en zo ja welke kenmerken daar dan voor verant-
woordelijkk zijn. 

Hett is duidelijk dat het bankgeoriënteerde systeem zoals geschetst door Pollin niet uitmondt 
inn een situatie van volledige informatie, al was het maar bij benadering. Wel draagt het op een 
aantall  manieren bij aan een verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, zowel in 
dee zin van betere informatie als in de zin van een betere beschikbaarheid ervan. Doordat ban-
kenn een voorkeur hebben voor meer inkomsten boven minder, en de debiteur die voorkeur be-
vredigt,, is banken veel aan de continuïteit van de kredietrelatie gelegen. Dat betekent dat inves-
teringsplannenn die de kredietwaardigheid van de debiteur op de lange termijn vergroten op een 
willi gg oor bij de kredietverstrekker kunnen rekenen. Hieruit volgt dat ook de debiteur er belang 
bijj  heeft de relatie in stand te houden en bij de beoordeling van actuele handelingsopties zoveel 
mogelijkk de lange termijn effecten ervan mee te nemen. Dat is één manier waarop bankgeoriën-
teerdee systemen bijdragen aan betere en betrouwbaardere informatie; het 'schijnsel van de toe-
komst'' dwingt actoren om open kaart te spelen.3 Dit schijnsel kan echter alleen functioneren 
wanneerr beide partijen op een of andere manier tot elkaar zijn veroordeeld. Dat is met kre-
dietrelatiess die een bepaalde omvang overschrijden het geval. 

Hiermeee raak ik aan het tweede kenmerk van bankgeoriënteerde systemen dat bijdraagt aan 
eenn soepelere verstrekking van betrouwbaardere informatie. Het conflictpotentieel dat ligt be-
slotenn in de asymmetrie van kredietrelaties (de bank is nu eenmaal aangewezen op de onderne-
mingg voor informatie over haar investeringsbeleid), wordt in bankgeoriënteerde systemen ge-
compenseerdd door een omgekeerde asymmetrie in uitwijkmogelijkheden. In een bankgeoriën-
teerdee omgeving heeft een bank vele debiteuren, terwijl de onderneming slechts enkele cre-
diteurenn heeft. Cruciaal zijn limieten op keuzevrijheden, ongeacht of het gaat om limieten die 
zijnn gestoeld op wetgeving, convenanten of op zelfbinding. Doordat een bankgeoriënteerd sys-
teemm actoren structureel minder uitwijkmogelijkheden biedt, kunnen contractuele relaties een 
kwalitatievee transformatie ondergaan en tot een gemeenschappelijk project uitgroeien waar-
voorr de betrokkenen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. In marktgeoriënteerde syste-
menn ontbreken dergelijke geïnstitutionaliseerde 'beperkingen' die als 'schijnsel van de toe-
komst'' fungeren. Daardoor weten actoren zich met meer keuzemogelijkheden geconfronteerd, 
watt intrinsiek wankele relaties verder destabiliseert. 

Ookk al kan op theoretische gronden aannemelijk worden gemaakt dat bankgeoriënteerde sys-
temenn prudentieel beter scoren, daarmee is nog niets gezegd over de morele score. Zoals Pollin 
onderr verwijzing naar de autocratische versies van het bankgeoriënteerde systeem in Japan, 
Koreaa en Taiwan terecht concludeert, bestaat er geen intrinsieke relatie tussen een bankge-
oriënteerdd systeem en democratische zeggenschap. Integendeel, aldus Pollin, een financierings-
stelsell  dat bestaat uit een kongsi van banken en oligopoloïde ondernemingen staat haaks op de 
criteriaa van politieke gelijkheid en controle van onderaf waaruit het democratische ideaal is op-
gebouwd.. Daarnaast staat dit systeem bloot aan het gevaar van expertocratisering en biedt het 
groteree mogelijkheden aan nauw gedefinieerde belangengroepen om het kapitaal te gijzelen dat 
onderr de noemer van 'industriepolitiek' via het banksysteem wordt gedistribueerd. Bovendien 
kann dit systeem bijdragen aan een verscherping van de tweedeling binnen nationale economieën 
doordatt het is gebaseerd op vormen van wederzijdse betrokkenheid en loyaliteit tussen een 
beperktt aantal actoren die 'anderen' bijna per definitie uitsluiten (Pollin 1995:44). 
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Opp grond hiervan verwerpt Pollin de kritiekloze voorkeur voor bankgeoriènteerde systemen 
vann progressieven (zie, exemplarisch, Hirst 1994; Hutton 1995). Ten eerste zadelen zij markt-
georiënteerdee systemen met een niet te achterhalen institutionele achterstand op. En ten 
tweedee gaan zij voorbij aan de voordelen van grotere flexibiliteit en mobiliteit die het marktge-
oriënteerdee systeem biedt. De doelstelling van een efficiënte en democratische economische 
ordeningg vereist, aldus Pollin met een knipoog naar Albert Hirschmans moderne klassieker 
(Hirschmann 1970), een intelligente mix van spreek- ('voice') en uitwijkmogelijkheden ('exit'). 
Daarbijj  moet rekening worden gehouden met de ondermijnende effecten die uitwijkmogelijkhe-
denn op spreekmogelijkheden kunnen hebben, evenals met de versterkende effecten die uit-
wijkmogelijkhedenn op spreekmogelijkheden kunnen hebben. Welke effecten wanneer zullen 
overheersenn hangt af van inzet, invloed en spreekkosten (Kester 1996:324). Waar de invloed 
vann actoren gering is, de inzet laag en de kosten hoog, daar zullen uitwijkmogelijkheden de con-
currentiee met spreekmogelijkheden winnen (Banfield 1961). 'Loyaliteit' zal in dergelijke situa-
tiess moeten worden afgedwongen door uitwijkmogelijkheden af te sluiten. Anderzijds kan in 
situatiess van grote machtsasymmetrieën de spreekmacht van machteloze actoren worden ver-
sterktt door hen uitwijkmogelijkheden te verschaffen. Als vuistregel geldt hier derhalve: 

spreekmogelijkhedenspreekmogelijkheden altijd en overal, uitwijkmogelijkheden alleen daar waar zij 
spreekrechtenspreekrechten versterken of dan toch ten minste niet ondermijnen. 

Ookk Pollin onderschrijft het primaat van spreekrechten (Pollin 1995:46). Hij doet dit echter 
uitsluitendd op prudentiële gronden, dat wil zeggen: afgemeten aan de mate waarin zij bijdragen 
aann een efficiënte oplossing van coördinatie-, motivatie- en informatieproblemen. Netzomin 
alss er een intrinsieke relatie bestaat tussen democratische zeggenschap voor velen en een bank-
georiënteerdd systeem, geldt het tegendeel. Het democratisch gehalte van een systeem van on-
dernemingsbestuurr hangt in eerste instantie af van de specifieke mix van spreek- en uitwijk-
rechten,, en in tweede instantie van het antwoord op de vraag: wie spreekt? Hoe groter de in-
clusiviteit,, hoe democratischer het systeem van ondernemingsbestuur. Cruciaal is derhalve het 
criteriumm dat wordt gehanteerd om deze deelnemers te identificeren. 

Afgaandd op Pollins suggestie dat inclusieve democratische zeggenschap alleen mogelijk is on-
derr condities van publiek eigendom (Pollin 1995:53, 59), is dat hett criterium van formeel bezit. 
Eeniederr die drager is van een formele rechtstitel dient in de gelegenheid te worden gesteld om 
dee spreekrechten die daar de jure bijhoren ook de facto uit te oefenen. Op grond van dit crite-
riumm kan een aantal institutionele voorstellen worden onderscheiden dat het scala aan aandeel-
houderss met spreekrecht substantieel vergroot. Pollin noemt in dit verband: aandelensprei-
dingsfaciliteiten,, pensioenfondssocialisme en vormen van politieke zeggenschap over monetair 
beleid.. Daarmee sluit zijn analyse uiteindelijk naadloos aan bij het Britse deelnemersdebat. De 
mogelijkhedenn voor democratische participatie worden in dat debat begrensd door de mogelijk-
hedenn om formele eigendomsrechten te spreiden. Democratisering van het ondernemingsbe-
stuurr vereist dan automatisch de transformatie van private eigendomsrechten in publieke. Het 
iss hier dat volgens mij de reden gezocht moet worden voor Pollins afhoudende beoordeling van 
hethet democratisch potentieel van bankgeoriènteerde systemen van kapitaalmobilisatie, evenals 
voorr het gebrek aan aandacht zijnerzijds voor de democratische potentie van post-tayloristi-
schee productieconcepten en van medezeggenschap via ondernemingsraden en raden van toe-
zicht. . 
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Kanttekeningenn bij  een debat 

Hiermeee raak ik aan de beperkingen van deze tegenstelling. In het sterk gepolitiseerde deelne-
mersdebatt wisselen theoretische argumenten en verwijzingen naar de prestaties van werkelijk 
bestaandee economieën elkaar af. De omlooptijd van politiek-economische modellen - het 
'Japansee model', het 'Duitse model', het 'Britse model', het 'Singaporese model', het 'Deense 
model',, het 'poldermodel' - is kort en lijk t eerder de positie van deze economieën op de mon-
dialee conjunctuurgolf te weerspiegelen dan dat zij het effect is van collectieve leerprocessen 
(Streeckk 1998b:456; Hollingsworth & Streeck 1994:270-300). 'Modellen' moeten strikt wor-
denn onderscheiden van 'werkelijkheden'. Het politieke lot van modellen mag dan in politieke 
zinn staan of vallen met de economische prestaties van - zeg - Duitsland of de VS, dat geldtt niet 
(off  zou niet mogen gelden) voor het theoretische lot ervan. Er zijn twee redenen waarom de 
economischee superioriteit van het 'deelnemersmodel' niet eenvoudigweg kan worden afgelezen 
vann het economisch slagen en/of falen van de reëel bestaande economie waarnaar het is gemo-
delleerd.. Ten eerste is sprake van een toenemende convergentie van beide typen kapitalisme, 
enn ten tweede dekt het dichotome karakter van de tegenstelling de verschillen binnen de res-
pectievelijkee 'modellen' toe. 

Convergentie Convergentie 
Hett thema van institutionele convergentie mag zich de laatste jaren in een toenemende aan-
dachtt verheugen (Hollingsworth et al. 1994; Berger & Dore 1996; Boyer & Drache 1996; 
Crouchh & Streeck 1997; Hollingsworth & Boyer 1997b; Kitschelt et al. 1999). Een groot aan-
tall  wetenschappers werkzaam in het veld van internationale betrekkingen en internationale 
politiekee economie verdedigt de stelling van institutionele convergentie die wordtt afgedwongen 
doorr de internationalisering van markten. Hoe meer markten staatsgrenzen transcenderen, en 
hoee minder staten de actoren die actief zijn op deze markten kunnen controleren en reguleren, 
hoee groter de macro-economische druk om nationale regels op het gebied van milieu, arbeid en 
belastingheffingg op kapitaal in neerwaartse richting bij te stellen. Competitieve krachten dwin-
genn staten tot aanpassingen in bestaande systemen van ondernemingsbestuur om te voldoen 
aann normen die zogenaamd door internationale beleggers ('aandeelhouders') aan de onderne-
mingsomgevingg worden gesteld, maar feitelijk door een complex netwerk van academici, jour-
nalisten,, banken en supranationale organisaties wordt verwoord. Het geschuifel van met voe-
tenn stemmende beleggers is immers te zacht en te ongearticuleerd om in eenduidige institutio-
nelee voorschriften te kunnen uitmonden (Berger & Dore 1996:2). 

Datt is het wat momenteel somber als 'race naar de bodem' wordt gediagnosticeerd, of wat 
vrolijkk als 'nationaal concurrentievermogen' wordt bejubeld. Uit vergelijkend institutioneel on-
derzoekk blijkt dat beide houdingen niet rijmen met de feiten. Deelstudies wijzen op het on-
verminderdee belang van nationale instituties en nationale tradities en praktijken, ongeacht of 
hett nu gaat om het nationale systeem van arbeidsverhoudingen, de inrichting van de verzor-
gingsstaat,, het scholings- en trainingsstelsel, nationale tradities van functiedefinitie en functie-
waardering,, of om het nationale systeem van ondernemingsbestuur (Crouch & Streeck 1997; 
Bergerr & Dore 1996; Streeck 1992; 1996b; 1997; 1998b). De posities die nationale en/of re-
gionalee economieën in het internationale systeem van arbeidsdeling innemen is grotendeels af-
hankelijkk van de institutionele 'hulpbronnen' waarover zij kunnen beschikken, en deze zijn 
zelff  weer het product van contingente, lokale geschiedenissen. Pad afhankelijkheid en institu-
tionelee stroperigheid staan de gemakkelijke aanpassingen die voor- en tegenstanders van be-
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leidsconcurrentiee verlangen dan wel vrezen - maar beide in elk geval voor mogelijk houden - in 
dee weg. Convergentie is onwaarschijnlijk, zelfs op de middellange termijn (Streeck 1998b-
437). . 

Ditt laat onverlet dat de internationalisering van een aantal markten de onderhandelingsposi-
tiess van sommige nationale actoren radicaal heeft gewijzigd. Actoren die door voortschrijdende 
liberaliseringg overtuigend met uitwijkmogelijkheden kunnen dreigen, hebben hun spreekrecht in 
nationalee fora weten te versterken. Bovendien hebben zij institutionele wijzigingen weten af te 
dwingenn die functioneel equivalent zijn aan neoliberale institutionele omgevingen, dat wil zeg-
genn omgevingen die zich uitdrukkelijker voegen naar financiële belangen. Dat is iets anders dan 
eenn institutieloze context. Liberalisering is niet synoniem aan onrregulering, maar aan regulering 
diee simpelweg aan andere actoren ten goede komt dan sociaal-democratische, socialistische of 
christen-democratischee regulering (Majone 1994; Vogel 1996). Dit betekent dat onverminderde 
institutionelee diversiteit kan samengaan met toenemende functionele convergentie door een 
groeiendee interne institutionele diversiteit (Streeck 1998b:440). 

Ditt is het geval met het ondernemingsbestuur (Cooke & Morgan 1998:38; Leminsky 1998: 
53;; Charkham 1995). Ten eerste doen de laatste jaren in toenemende mate typisch Angelsaksi-
schee waarden als winstgevendheid op de korte termijn ('share holder-values') hun intrede in 
hett Duitse deelnemerskapitalisme. Met name de Duitse exportsector speelt hier een sleutelrol. 
Daartoee aangezet door successen op lucratieve Amerikaanse markten hebben verschillende 
Duitsee ondernemingen noteringen op de New Yorkse effectenbeurs gezocht. De druk om 
boekhoudregelss en verslagleggingsconventies op Angelsaksische leest te schoeien, evenals het 
'interne'' besturingsysteem, de salariëring van de ondernemingsleiding (met alle consequenties 
vann dien voor de 'interne' inkomensverdeling), wordt versterkt door de strijd tussen 'na-
tionale'' effectenbeursen om de gunst van de Amerikaanse institutionele belegger. Ten tweede 
wordtt het Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme gekenmerkt door 'geschakelde bestuurs-
posten'' ('interlocking directorates') die een complex netwerk van wederzijdse bezits- en 
zeggenschapsrelatiess vertegenwoordigen (Useem 1979; 1984; Fligstein 1990; Mintz & 
Schwartzz 1985; Mizruchi 1982). Bovendien kennen het VK en de VS een aandelenmarkt die in 
toenemendee mate wordt gedomineerd door financiële instituten als banken, verzekeringsmaat-
schappijen,, pensioenfondsen en professionele beleggingsfondsen ('mutuals') (Mintz & 
Schwartzz 1985; Scott 1997:57-78). In geen geval voldoet de Angelsaksische economische wer-
kelijkheidd aan het neoliberale beeld van machtsvrije kapitaalmarkten en geringe kapitaalconcen-
tratie. . 

Ditt betekent dat de prudentiële inferioriteit van een van beide modellen niet met een een-
voudigg beroep op economische prestaties kan worden aangetoond, noch omgekeerd. Groeicij-
ferss zijn groffe indicatoren van uiterst complexe processen. Het prestatieverschil tussen twee 
economieënn kan in principe worden herleid tot een vrijwel onuitputtelijke lijst van institutio-
nele,, historische, geografische, ecologische, politieke en juridische verschillen. In dat licht moe-
tenn ook triomfalistische en fatalistische analyses van de huidige macro-economische prestaties 
vann Japan en Duitsland worden gelezen. Uit de hoge werkloosheid en achterblijvende groeicij-
ferss van de Duitse economie (of de stijgende werkloosheid, achterblijvende economische groei 
enn de explosie van faillissementen in de Japanse financiële sector) kan noch de economische in-
ferioriteitt van het bankgeoriënteerde model worden afgelezen, noch de superioriteit van het 
marktgeoriënteerdee model (vgl. Kern & Sabel 1994; Streeck 1997; Flecker & Schuiten 1999; 
Cookee & Morgan 1994; 1998). Daarvoor zijn de institutionele arrangementen van beide landen 
nuu eenmaal te divers. Zij volgen niet de logica van een van beide ideaaltypen, maar zijn - in het 
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gevall  van Japan zeer letterlijk - opgebouwd uit elementen van beide (Scott 1997:181 Kettler & 
Tackneyy 1998). Dit lijk t een immuniseringsstrategie, maar is het niet. De (positieve) economi-
schee effecten van institutionele oplossingen voor het probleem van 'excessieve rationaliteit' 
doorr 'voordelige beperkingen' en door actoren te laten onderhandelen in het 'schijnsel van de 
toekomst'' laten zich heel wel identificeren: niet zonder theoretisch geïnformeerde interpretatie 
evenwel,, en maar zeer lastig op macro-economisch niveau. 

Diversiteit Diversiteit 
Inn de derde editie van zijn uiteenzetting met de liberale politieke economie concludeert John 
Scottt dat op de fase van het liberale kapitalisme met zijn 'persoonlijk' eigendomsmodel door 
intredendee bureaucratisering en grootschaligheid inderdaad een fase van georganiseerd kapita-
lismee met een meer indirecte vorm van 'persoonlijk' eigendom is gevolgd.4 In zoverre hebben 
Berlee & Means het in 1932 dus bij het rechte eind gehad. De families, banken en investerings-
maatschappijenn die aan het einde van de 19de eeuw aan de wieg stonden van de vennoot-
schappenn van vandaag, hebben hun meerderheidsbelang door de grote kapitaalbehoefte waar-
meee de expansie gepaard ging, zien verwateren tot minderheidsbelangen die zij alleen met be-
hulpp van onderlinge samenwerking hebben weten te behouden. Anders dan Berle & Means 
destijdss voorspelden heeft deze fase van georganiseerd kapitalisme zich niet voortgezet in de 
vormm van een verdere spreiding van eigendom, groeiende scheiding van bezit en controle en een 
voortgaandee autonomisering van de klasse van managers. 'Onpersoonlijk eigendom' is namelijk 
ietss anders dan 'indirect persoonlijk eigendom' en is ook iets anders dan 'geanonimiseerd ei-
gendom',, zoals ook controle meer is dan de formele juridische zeggenschap waar eigendomsti-
telss recht op geven, aldus Scott in zijn weergave van het austromarxistische eigendomsbegrip. 
Dee sociale verhoudingen die worden gedragen door formele juridische eigendomstitels kunnen 
niett tot deze laatste worden gereduceerd (Scott 1997:23ff.). 

Hett is dit 'fetisjisme' dat volgens Scott ten grondslag ligt aan Berle & Means' overdrijving. 
Doorr niet alleen de feitelijke spreiding van het aandelenbezit in ogenschouw te nemen, zoals 
Berlee & Means in hun studie deden, maar deze te combineren met een analyse van het klasse-
bepaaldee karakter van verschillende trajecten van kapitaalmobilisatie kan Scott concluderen dat 
weliswaarr een uitgesproken 'depersonalisering' of 'anonimisering' van de controle heeft 
plaatsgevonden,, maar in geen geval een verwatering ervan. Zowel uit de verdichting van het 
netwerkk van 'geschakelde bestuursposten' als uit de spreiding van het aandelenbezit zelf 
spreektt een hernieuwde concentratie in handen van nieuwe financiële instellingen als pensioen-
fondsen,, verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele beleggers, en oude als banken en 
familiefondsenn (Scott 1997:47). 

Dezee nieuwe vorm van 'anonieme' controle moet niet worden misverstaan als een variant 
vann het 'financieel kapitalisme', met zijn vermelting van financieel en economisch kapitaal, dat 
doorr austromarxisten als Rudolf Hilferding voor de universele vorm van het georganiseerde 
kapitalismee werd gehouden.5 Het gaat hier om indirecte controle door toevallig gegroeide 
'belangenconstellaties',, en dus niet om duidelijk afgebakende, planmatig opgezette, piramidaal 
georganiseerdee bestuursstructuren. In Scotts drietrapsmodel van kapitalistische ontwikkeling 
volgtt op de 'onzichtbare hand' van het liberale kapitalisme van de 19de eeuw en de 'zichtbare 
hand'' van het georganiseerde kapitalisme van na de tweede wereldoorlog, de 'onzichtbare 
handdruk'' van het gedesorganiseerde kapitalisme (Scott 1997:138). In de controlerende con-
stellatiess van het gedesorganiseerde kapitalisme nemen institutionele beleggers sleutelposities 
in.. Niet alleen doordat zij toegang tot kapitaal verschaffen en uit hoofde daarvan over het ver-
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mogenn beschikken situaties als 'normaal' of als 'kritiek' te duiden (Scott 1997:135; Glasberg 
1987;; 1989), maar bovenal doordat zij in deze omspannende netwerken als spil fungeren voor 
dee verspreiding van kennis en informatie. Deze sleutelposities geven banken en andere finan-
ciëlee instellingen het vermogen de achtergrondcondities te bepalen waarbinnen de onderne-
mingsstrategiee gestalte krijgt. Scott spreekt in dit verband van een 'beperkende macht' 
('powerr of constraint') die wordt uitgeoefend zonder vooropgezet plan of zichtbare 
interventiee (Scott 1997:139). In feite gaat het daarbij om een verschuiving in de aard van het 
typee macht dat wordt uitgeoefend: van situationele of persoonlijke macht - het vermogen van 
AA om B dingen te laten doen, zelfs als B ze niet wil doen - naar institutionele of anonieme 
machtt (Lukes 1972). 

Tegelijkk constateert Scott dat deze wereldwijde 'anonimisering' van de controle verschillende 
vormenn aanneemt, al naar gelang de verschillen in het systeem van ondernemingsbestuur, de 
verschillendee wijzen van kapitaalmobilisatie, de klassestructuren, eigendomsformaties en de 
verschillendee moderniseringsstrategieën van de staat. Op grond van deze variabelen onder-
scheidtt hij vier systemen van ondernemingsbestuur die het merendeel van de hedendaagse laat-
kapitalistischee economieën dekken. Naast het Anglo-Amerikaanse systeem, zijn dat het 
Duitse,, het Latijnse en het Japanse systeem.6 

Hett Duitse systeem bestaat uit een tweevoudig bestuursmodel dat - behalve in Duitsland 
zelf-- kan worden aangetroffen in Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Deze landen zijn late 
industrialiseerderss waarbij de mobilisatie van kapitaal ter hand is genomen door zogenaamde 
'universelee banken', dat wil zeggen banken die via nationale kantorennetten toegang hebben tot 
nationalee spaartegoeden die ongehinderd door wetgeving konden worden uitgezet bij expande-
rendee ondernemingen.7 Scott spreekt in dit verband van 'ondernemingsaffiliaties' ('corporate 
filiations');filiations'); een complex weefsel van wederzijdse deelnemingen onder de hoede van een van de 
driee grote universele banken ('Universalbanken') die de Duitse spaartegoeden beheren - de 
Deutschee Bank, de Commerzbank en de Dresdner Bank -, gecombineerd met substantiële deel-
nemingenn door lokale en federale overheden (Scott 1997:142-155). 

Hett grote verschil met het Anglo-Amerikaanse systeem schuilt niet in het systeem van on-
dernemingsbestuurr sec, zoals Angelsaksische 'progressieven' suggereren die de vervanging van 
hethet enkelvoudige Anglo-Amerikaanse model door de Duitse tweevoudige bestuursstructuur 
mett zijn werknemerscommissarissen bepleiten om de zeggenschapsmogelijkheden binnen on-
dernemingenn te vergroten en de democratische aansprakelijkheid van ondernemingen te ver-
sterkenn (Hirst 1994:146-151; Hutton 1995:302). Het Angelsaksische bestuursmodel kent het 
onderscheidd tussen 'interne' en 'externe' bestuurders (respectievelijk 'executive' en 'non-exe-
cutivee directors') die zich in speciale commissies organiseren die zijn belast met specifieke 
toezichthoudendee taken en daar ook door de algemene aandeelhoudersvergadering op kunnen 
wordenn aangesproken. Deze informele 'gelaagdheid' is functioneel equivalent aan de formele 
tweevoudigee bestuursstructuur van het Duitse model (Scott 1997:5). Verder leert de Neder-
landsee praktijk van coöptatie, volgens welke leden van de toezichthoudende raad niet door de 
aandeelhouderss worden benoemd (zoals in Duitsland) maar op onderlinge uitnodiging uit eigen 
kringg worden geworven, dat er geen intrinsieke relatie bestaat tussen democratische aanspra-
kelijkheidd en een tweevoudige bestuursstructuur. Als er democratische potentie schuilt in het 
Duitsee model dan ligt dat besloten in de medezeggenschapswetgeving en de ondernemings-
raadwetgeving,, en die waren allesbehalve een vanzelfsprekend onderdeel van het Duitse onder-
nemingsrecht.. Inmiddels is dat anders, maar daarvoor heeft de Duitse vakbeweging harde poli-
tiekee strijd moeten voeren. 
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Veeleerr schuilen de verschillen tussen het Duitse en Anglo-Amerikaanse systeem in de com-
binatiee van een gering aantal universele banken met een kleine, weinig liquide aandelenmarkt 
enerzijds,, en een gefragmentariseerde financiële sector met een grote, zeer liquide en betrekke-
lij kk makkelijk toegankelijke aandelenmarkt anderzijds. Deze institutionele verschillen weer-
spiegelenn verschillende trajecten van kapitaalmobilisatie, verschillende economische moderni-
seringsstrategieënn van de staat, en verschillende uitgangsposities in het diepreikende transfor-
matieprocess dat 'industrialisatie' wordt genoemd. Nationale geschiedenissen, oftewel pad af-
hankelijkee processen, hebben Duitsland en de VS vastgepind op verdere ontwikkeling van wat 
Scottt respectievelijk een 'oligarchisch' en een 'polyarchisch model van financiële hegemonie' 
noemtt (Scott 1997:139; zie ook Chandler 1990). 

Hett derde model dat Scott onderscheidt is het Latijnse. Ook dit model kent een tweevoudige 
bestuursstructuur.. Hier combineert een zogenaamde 'Conseil d'administration' (Frankrijk) of 
'Consiglioo d'amministrazione' (Italië) uitvoerende en toezichthoudende verantwoordelijkhe-
den;; min of meer zoals de Anglo-Amerikaanse 'board of directors'. Daarnaast kent het 
Latijnsee systeem een aparte toezichthoudende raad - 'Commissaires aux comptes' (Frankrijk) 
off  'Collegio sindicale' (Italië) - die net als in Duitsland direct wordt benoemd door de aandeel-
houdersvergadering,, en wier taak zich beperkt tot ex post controle van de boeken; een functie 
diee in het Duitse en Anglo-Amerikaanse model door externe accountants wordt vervuld. Dit 
systeemm kan worden aangetroffen in België, Frankrijk, Italië en - in Latijns-Amerika - Mexico, 
Brazilië,, Argentinië en Chili. Ook hier schuilt de diversiteit niet in de ondernemingsrechtelijke 
detailss maar in de sociale relaties die zich op deze grondslag hebben ontwikkeld. Grofweg laten 
dee netwerken van bestuurders en wederzijdse participaties zich karakteriseren als relatief au-
tonomee 'familiale webben'. In Frankrijk en België was het industrialisatieproces geleidelijker 
dann in Duitsland of de VS. Daardoor bleven breuken in het traject van kapitaalmobilisatie uit 
enn konden leidende families die zich hadden georganiseerd in 'investeringsmaatschappijen' 
zichh betrekkelijk eenvoudig aanpassen en hun hegemoniale posities lange tijd behouden. De 
ondernemingenn die deze families/investeringsmaatschappijen rond zich verzamelden, stelden 
dee deelnemende ondernemingen in staat hun expansiedriften te financieren door wederzijds 
participatiess te nemen en door winsten onderling te redistribueren. In het Latijnse systeem 
neemtt de tendens van 'anonimisering' derhalve de vorm aan van een geleidelijk 'verwateren' 
vann familiecontrole ten gunste van controle door investeringsmaatschappijen en financiële 
instellingen;; Société Générale de Belgique in België en Suez en Paribas (ook wel 'les deux 
galaxies'' genoemd) in Frankrijk. De mate van controle karaktisereert Scott als groter dan in een 
'belangenconstellatie'' en losser dan in een 'combine'. Er is geen collectieve verslaglegging, noch 
iss er een gezamenlijke ondernemingsstrategie, en maar zeer zelden opereert het web onder één 
naam,, zoals in een combine het geval is. Wel wordt onderling kapitaal gedistribueerd, informa-
tiee en expertise uitgewisseld en wordt collectief opgetreden tegen dreigingen met overname van 
buitenaff  (Scott 1997:155-170). 

Hett vierde model dat Scott onderscheidt is het Japanse. Ook hier is de officiële juridische be-
stuursstructuurr een quasi-tweevoudige en ook hier is daarmee over de feitelijk bezitsverhou-
dingenn en over de zeggenschaps- en controlerelaties die zij schragen weinig gezegd. Rond de 
brokstukkenn van een door de overheid geïnitieerde maar mislukte industriële start van 1886 af 
aan,, groepeerden zich reeds voor de eeuwwisseling een tiental piramidale clusters van onder-
nemingenn die werden bestuurd door machtige, patriarchaal gestructureerde families, de zoge-
naamdee 'zaibatsu's'. Kenmerkend voor deze clusters was hun verticale organisatiestructuur. 
Aann het hoofd van een ingewikkelde 'set' van beursgenoteerde ondernemingen, wier aandelen 
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inn bezit waren van de andere leden van de 'zaibatsu' en van de overkoepelende holding, stond 
dee familieraad die besloot over krimp en expansie, investering en desinvestering, de onderlinge 
commerciëlee relaties tot aan een centraal marketingplan toe. De anonimiseringstendens die hier 
kann worden waargenomen is van uitheemse makelij. Na oorlog en nederlaag nam de Ame-
rikaansee bezetter een grootschalig economisch 'zuiveringsprogramma' ter hand dat de hege-
monialee families dwong hun aandelenbezit te verkopen tegen weinig waardevaste over-
heidsobligaties.. Dit programma slaagde ten dele. Hoewel het de zeggenschap van familiekapi-
taall  over de Japanse economie zichtbaar heeft verminderd, heeft het niet kunnen voorkomen 
datt de 'gezuiverde' ondernemingen zelf zich na het vertrek van de Amerikaanse bezetter we-
deromm naar het model van de vooroorlogse 'zaibatsu's' reorganiseerden. Met één belangrijk 
verschill  echter. Ditmaal gaat het niet om verticaal georganiseerde clusters van ondernemingen, 
maarr om een federatie van ondernemingen die horizontaal is georganiseerd en geen duidelijk 
aanwijsbaarr centrum kent. Reden waarom deze naoorlogse clusters worden aangeduid als 
'kigyoshudan'.88 En met ditmaal geen familieraad aan het hoofd, maar een 'presidentiële raad' 
diee niet zozeer als bevelsorgaan fungeert alswel als forum voor zaken van algemeen belang en 
alss focus voor het onderlinge gemeenschapsgevoel dient. De mate van wederzijdse controle en 
zeggenschapp overschrijdt die van de Anglo-Amerikaanse 'belangenconstellatie' verre. Het gaat 
hierr om relatief autonome 'sets' van ondernemingen die als afgrensbare eenheden een quasi-au-
tarkee diversificatiestrategie volgen. Daarnaast wordt onderling kennis, informatie en kapitaal 
uitgewisseldd en wordt tevens collectief besloten over onderlinge tarieven, investeringsstrate-
gieën,, onderzoek en ontwikkeling, training en productontwikkeling (Scott 1997:181-196). 

Dee mate van wederzijdse controle en onderlinge coöperatie wordt bepaald door de dikte van 
dee onderlinge relaties en de omvang van het netwerk. Hoe omvangrijker het netwerk, hoe dun-
nerr de onderlinge relaties, hoe geringer de wederzijdse controle en hoe moeizamer onderlinge 
coöperatiee tot stand komt. Op dit continuüm vormt het bestuurssysteem van de VS het ene 
uiterstee en dat van Japan het andere. In zoverre staaft Scotts analyse die van Pollin. Nergens is 
dee verspreiding van eigendomstitels echter dusdanig dat niet toch eigendomsconcentraties kun-
nenn worden aangewezen die de sociale relaties schragen die controle- en zeggenschapsverhou-
dingenn nu eenmaal zijn. Tussen het Anglo-Amerikaanse, het Duitse, het Latijnse en het Ja-
pansee systeem van ondernemingsbestuur bestaat derhalve geen essentieel verschil maar slechts 
eenn gradueel verschil. Overal laat zich een tendens tot 'anonimisering' van het eigendom waar-
nemenn (wat geenszins het einde van de rol van het familiekapitaal impliceert!), de vorm waarin 
zichh dat voordoet, en de zeggenschap die dat genereert (en voor wie!), verschilt door histori-
schee oorzaken echter van economie tot economie. Deze verschillen worden door de dichotome 
politiek-economischee tegenstelling tussen deelnemers en aandeelhouders toegedekt. 

Eigendom Eigendom 
Hett belangrijkste bezwaar tegen deze tegenstelling is evenwel dat zij ondernemingsbestuur ver-
smaltt tot controle via de eigendomstitel, en dat geldt a fortiori  voor Scotts kanttekeningen 
daarbij.. Ook het object van Scotts onderzoek is de institutionele vormgeving van de controle 
overr de beheerders van het kapitaal door de eigenaars ervan. Tegen de stelling dat de navel-
strengg tussen eigendom en zeggenschap definitief is doorgesneden en bezit er niet meer toe 
doet,, brengt Scott in dat er nog altijd bezitsconcentraties bestaan, zij het geringe, en dat deze 
concentratiess afdoende zijn om controle- en zeggenschapsrelaties te schragen. Deze kritiek re-
duceertt zeggenschap tot zeggenschap via het eigendomsinstrument. Werknemers, overheden, 
lokalee gemeenschappen, vrijwillig e associaties en andere mogelijke betrokkenen, spelen slechts 
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eenn rol in Scotts analyse voor zover zij kunnen worden aangemerkt als rechtmatige titelhou-
ders.. Bepalend is het criterium van formeel eigendomsrecht. Alleen dragers van formele 
rechtstitelss hebben zeggenschapsbevoegdheden. De mogelijkheden voor democratische partici-
patiee worden derhalve bepaald (en beperkt) door de spreiding van formele eigendomsrechten. 

Zonderr het belang van formele eigendomsrechten als drager van zeggenschapsmogelijkheden 
tee willen bagatelliseren, wil ik waarschuwen voor de beperkingen van dit eigendomsrechtelijke 
perspectieff  op het ondernemingsbestuur. De liberale politiek-economische theorievorming 
overr eigendom en zeggenschap in ondernemingen is gebonden aan een typisch 19de eeuwse, 
klassiekk liberale eigendomsopvatting. Met name geldt dit voor de zogenaamde 'economie van 
hett recht' (Posner 1972; zie, kritisch, Kelman 1987:153-167; Kennedy & Michelman 1980: 
711,, 715,757-769) en de 'transactiekosten economie' (Williamson 1975; 1985; 1994; zie, kri-
tisch,, Benschop 1993). Volgens deze opvatting staat eigendom voor de exclusieve beschik-
kingsbevoegdheidd van de 'eigenaar' over externe objecten ('dingen'), onder volledige en abso-
lutee uitsluiting van alle mogelijke aanspraken op deze objecten van eventuele derden (Singer 
1988b:: 637). Dit eigendomsmodel bestaat bovendien uit geconsolideerde rechten met een en-
kelee 'eigenaar' die identificeerbaar is via formele titels in plaats van via informele relaties of 
morelee 'claims'. Daarnaast zijn deze rechten rigide en permanent, geven ze absolute controle 
enn zijn ze geconceptualiseerd in termen van 'grenzen', die de 'eigenaar' beschermen tegen der-
denn door de ze een absoluut recht tot uitsluiting te geven, naast de bevoegdheid deze rechten 
naarr eigen keuze geheel of gedeeltelijk over te dragen (Singer 1996:70-71). Verder berust dit ei-
gendomsmodell  op de (ideologisch effectieve) tegenstelling van 'eigendom' (dominium) en 
'macht'' (imperium) en - parallel daaraan - van 'economie' en 'politiek'. In het 'economische 
domein'' heerst de vrijheid van zelfstandig interacterende 'bezitters van productiemiddelen' die 
-- gelegitimeerd door de vrijwilligheid die aan de bevoegdheden van de 'eigenaar' ontspruit - tot 
wederzijdss voordeel strekkende contracten aangaan. De uitoefening van macht daarentegen 
komtt alleen de staat toe, ook al is het onder meer (Locke) of minder (Hobbes) beperkende 
voorwaardenn (Schwab 1975; Bader & Benschop 1989:256). 

Bijj  dit klassieke liberale eigendomsmodel zijn vijf kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is 
'eigendom'' niet identiek aan het 'object' waarop de rechtstitel betrekking heeft. Veeleer 
schrijftt het idee van eigendom een specifieke set van sociale verhoudingen voor ten aanzien 
vann het 'object' waarop de rechtstitel betrekking heeft. 'Eigendom' legt de relatie vast van de 
'eigenaar'' tot andere subjecten (die daarmee evengoed 'eigenaar' worden), voor zover het het 
gebruikk in brede zin van het 'object' in kwestie betreft. 'Eigendom' is met andere woorden 
geenn 'ding', maar een relatie. Met haar monadologische 'robinsonades' onttrekt de liberale 
rechtstheoriee deze sociale dimensie aan het zicht (MacPherson 1973:127-129; Bader & Ben-
schopp 1989:254-255, 354; Singer 1996). 

Tenn tweede weerspiegelen specifieke eigendomsconcepten verschillende historische maat-
schappijformatiess en daarin genestelde klasse- en bezitsverhoudingen. Ze zijn derhalve alles-
behalvee 'machtsvrij', zoals de liberale politieke economie wil hebben (Bowles & Gintis 1986; 
Gaventaa 1980). Hoe machtsvrij eigendomstitels formeel ook mogen zijn, zij dekken nimmer de 
concretee bezitsverhoudingen en de afhankelijkheidsrelaties die deze titels constitueren. Dit is 
inn grote lijnen de austromarxistische kritiek op het liberale eigendomsbegrip (Renner 1949 
[1904];; Bader & Benschop 1989:255-257; Scott 1997:23-24, 30, 37-38). 

Tenn derde is het niet vanzelfsprekend om 'eigendom' te identificeren met 'privaat eigendom' 
enn af te zetten tegen 'publiek' eigendom of staatseigendom, zoals in de liberale rechtstheorie 
gebruikelijkk is. De mogelijke subjecten van eigendomsverwerving zijn even divers als de vor-
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menn van eigendom zelf, en variëren van natuurlijke subjecten ('individuen' in liberale zin) tot 
rechtssubjectenn (vennootschappen, maatschappen, firma's, verenigingen, stichtingen), fami-
lies,, stammen, groepen, vrijwillig e associaties, staten, et cetera. Volgens de uitsluitingslogica 
vann het liberale eigendomsconcept betekent dit dat iedere vorm van eigendom 'privaat' is, in 
dee zin van 'anderen uitsluitend'. Zo bezien is de relevante tegenstelling niet die tussen 
'privaat'' en 'publiek' eigendom - beide kenmerken zich immers door deze uitsluitingslogica -, 
maarr die tussen een exclusief (liberaal) eigendomsmodel en een inclusief (anarchistisch en 
libertair-socialistisch)) eigendomsmodel.9 De liberale versmalling van 'eigendom' tot exclusief 
individueell  of 'privaat' eigendom, onttrekt dit soort alternatieven aan het zicht (Bader & 
Benschopp 1989: 257-258). 

Tenn vierde kent ook de liberale rechtspraktijk geen 'absolute' eigendomstitels. Hoewel als 
legitimerendee ideologie zeer invloedrijk, gaat erachter een eigendomsrechtelijke werkelijkheid 
schuill  waarin de vermeende 'absoluutheid' van eigendomsrechten aan allerlei restricties onder-
hevigg is, en wel in drieërlei zin. Primo, eigendom is geen monistisch concept, maar bestaat uit 
eenn 'bundel' van rechten (gebruiksrechten, genotsrechten, controlerechten, dispositierechten, 
overdrachtsrechten,, verkooprechten) (Hohfeld 1913; Honoré 1961; Kay 1997). Secundo, deze 
rechtenn vallen niet in toto en exclusief toe aan de 'eigenaar'. In de meeste gevallen worden sub-
stantiëlee rechten juist toegekend aan derden. In het geval van huur en bruikleen bijvoorbeeld 
vallenn de gebruiksrechten toe aan huurder en gebruiker en de inkomensrechten, overdrachts-
rechtenn en verkooprechten - zij het geclausuleerd - aan de 'eigenaar'. En het ondernemingsrecht 
kentt een nog grotere spreiding van rechten. Zo 'bezit' de aandeelhouder slechts zeer gelimi-
teerdee dispositierechten, eigendomsrechten, kapitalisatierechten en enkele beperkte controle-
rechtenn (Singer 1996). Tertio, deze rechten zijn slechts zeer zelden onbeperkt in duur, en 
slechtss zeer zelden onvoorwaardelijk. Niet alleen geldt een constitutioneel 'onteigeningsrecht' 
vann de staat, ook staan eigendomsrechten in de schaduw van het zogenaamde 'wetsvoor-
behoud'.. Hetzelfde beperkende effect hebben de meeste vormen van sociale wetgeving. De 
statutenn die daar onder vallen behelzen een sociaal gewenste redistributie van rechten om al te 
grotee aantastingen van individuele vrijheden door bezits- en inkomensongelijkneden tegen te 
gaann (Singer 1996:82ff.).10 Bovendien zijn 'eigenaren' (in liberale zin) in de uitoefening van 
dezee 'absolute' eigendomsrechten altijd nog beperkt door de uitoefening door derden van hun 
'absolute'' eigendomsrechten, wat impliceert dat een beroep op 'eigendom' niet het einde maar 
juistt het begin van een sociaal conflict inluidt (Bader & Benschop 1989:261-262). 

Tenn vijfde fungeren de 'informele' rechten en verplichtingen die als historische sedimenten 
rondd de liberale kern van het 'eigendomsconcept' liggen opgetast, in de huidige rechtspraktijk 
evengoedd als rechtsgrond. Werknemers hebben controle- en zeggenschapsrechten qua werkne-
mers,, en niet uitsluitend voorzover zij deelnemen aan collectieve pensioenvoorzieningen of via 
aandelenspreidingsfaciliteitenn als 'eigenaar' van de onderneming kunnen worden aangemerkt. 
Datzelfdee geldt voor (lokale) overheden, gemeenschappen en andere 'belanghebbenden'. 
'Belangen'' zijn met andere woorden ruimer dan formele rechtstitels (Unger 1986:43ff  Singer 
1988b;; 1996). 

Alss empirische, theoriestrategische en morele erkenning van het complexe vlechtwerk van 
legitiemee wederzijdse verwachtingen - ongeacht of deze nu gestoeld zijn op formele rechtsti 
telss of op informeel erkende belangen - verdient het derhalve aanbeveling het exclusieve, een-
duidigee en ondeelbare eigendomsconcept van de liberale politieke economie te vervangen door 
eenn rechtspluralistische eigendomsopvatting die niet hiërarchisch onderscheidt tussen formele 
enn informele 'belangen'. Eigendom bestaat in deze optiek uit een 'bundel' van rechten en 
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plichtenn die voorwaardelijk zijn toegewezen aan verschillende actoren. Bovendien kunnen deze 
rechtenn en plichten verschillende bronnen hebben. Formele rechtstitels zijn daar één van, his-
torischh gegroeide verwachtingen en verplichtingen een andere.1' Een gedifferentieerd eigen-
domsconceptt is niet alleen theoretisch plausibeler en empirisch adequater, maar ook moreel 
superieur.. Doordat de lijst van eigenaars of betrokkenen langer wordt en de rechten en belan-
genn die tegen elkaar moeten worden afgewogen verder gaan dan louter winstmaximalisatie op 
dee korte termijn neemt de kans op negatieve externaliteiten af en de kwaliteit van de besluit-
vormingg toe. Hoe belangrijk het ook is om te onderkennen dat het bezit van formele eigen-
domstitelss via pensioenfondsen en aandelenspreidingsfaciliteiten wijd is verbreid, en hoe ter 
zakee een progressief pleidooi voor een parallelle 'socialisering van de zeggenschap' ook is, niet 
magg worden vergeten dat de gelijkstelling van belang met titel bezitslozen rechteloos en dus 
monddoodd maakt. Bovendien betekent deze gelijkstelling dat de kracht van het spreekrecht 
niett kan worden losgekoppeld van bezitsongelijkheden. 'Volkskapitalisten' pleiten niet voor 
gelijkegelijke zeggenschapsmogelijkheden maar voor een verdeling van spreekrechten per eenheid 
bezit.. Daarmee worden de effecten van sociaal-economische ongelijkheden op zeggenschaps-
mogelijkhedenn niet bestreden maar juist versterkt. 

Variantenn van een breed deelnemersmodel 

Daartegenoverr staat van oudsher een breed, pluralistisch perspectief dat belangen niet redu-
ceertt tot formele rechtstitels. De onderneming verschijnt in dit perspectief niet uitsluitend als 
eenn combinatie van productiefactoren onder enkelvoudige leiding met winstoogmerk ten be-
hoevee van de 'eigenaren'. Zij is juist een coöperatief waardecreërend project van individuen en 
collectievenn met verschillende belangen, die zijn gebaat bij een hoog en duurzaam bedrijfsresul-
taatt tegen zo gering mogelijke kosten, zowel bedrijfseconomische als sociale en ecologische. 
Volgenss deze opvatting gaat ondernemingsbestuur niet uitsluitend over wetten en juridische 
regelss maar evenzeer over rechtspraktijken en andere historisch gegroeide wijzen van omgaan 
mett economische belangentegenstellingen en eigendomsverhoudingen. Daarnaast heeft onder-
nemingsbestuurr niet alleen betrekking op de verhouding tussen bestuurder en financier, maar 
evenzeerr op de onderlinge verhoudingen tussen een groot aantal andere actoren, zoals: pensi-
oenfondsen;; consumentenorganisaties; lokale, regionale, nationale en supra-nationale overhe-
den;; milieu-organisaties; vakbonden; toeleveranciers; afnemers; debiteuren; crediteuren; 
concurrenten;; branche-organisaties; arbeidsbemiddelaars; arbo-controleurs, tot aan het 
algemenee publiek aan toe. 

Ditt brede deelnemersmodel kent verschillende intellectuele en politieke bronnen, die in de ge-
schiedeniss van de meeste Westeuropese economieën hun sporen hebben achtergelaten. Ik be-
spreekk er hier drie: de christen-democratische, de socialistische en de republikeinse. Het gaat 
mijj  er daarbij vooral om te tonen hoe divers de criteria zijn die kunnen worden gebruikt om de 
relevantee deelnemers te identificeren. Dat betekent dat ik hier kan volstaan met korte beschrij-
vingenn van de voornaamste uitgangspunten van de genoemde tradities. Ik 'claim' geen volledig-
heid,, noch pretendeer ik descriptieve accuratesse. Voor mijn doel volstaan beknopte voorbeel-
den.. In de hiernavolgende paragraaf beargumenteer ik mijn keuze voor een democratisch deel-
nemersmodel,, en breng ik de eerste institutionele onderscheidingen aan in het idee van demo-
cratischh ondernemingsbestuur. 
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HetHet christen-democratische deelnemersmodel 
Inn de katholieke sociale leer staat het absolute recht op individueel eigendom centraal. Tegelijk 
wordtt echter benadrukt dat eigendomsrechten niet alleen een individuele component hebben 
maarr ook een maatschappelijke. De katholieke sociale leer opent daarmee de mogelijkheid de 
'beschikkingsbevoegdheden'' over het eigendomsobject maatschappelijk aan te wenden, dan 
well  deze te beperken wanneer de uitoefening ervan maatschappelijke schade veroorzaakt. 
Nietteminn dient de kern van het privé-bezit onberoerd te blijven (Kunze & Christmann 
1964:164-170).. Deze ambiguïteit doet zich ook voor in de verhouding van de katholieke so-
cialee leer tot de vennootschap. Mede op grond van de toenemende 'vermaatschappelijking' 
vann de productie plaatst de katholieke sociale leer het 'maatschappelijke' karakter van de ven-
nootschapp op de voorgrond. Daaruit volgt dat de vennootschap, zoals iedere maatschappelijke 
institutie,, verantwoordelijkheden heeft jegens het publieke belang. Dat publieke belang is niet 
eenn optelsom van individuele belangen, maar een maatschappelijke orde waaraan een ieder vol-
genss organisch geordende functies bijdraagt (Kunze & Christmann 1964:113). 

Datt klinkt ook door in de katholieke ondernemingsopvatting. De vragen wie beslissingsbe-
voegdheidd heeft, hoe deze moet worden uitgeoefend, en in hoeverre daar andere overwegingen 
dann winstmotieven een rol bij moeten spelen, zijn vanuit de katholieke sociale leer in de prak-
tijkk verschillend beantwoord. Er valt enerzijds een streven naar efficiënte besluitvorming, een-
hoofdigee leiding en heldere, eenduidige beslissingscriteria te vernemen (en dus een pleidooi 
voorr bestuurdersautonomie en alleen ex post controle door aandeelhouders). Anderzijds ligt de 
nadrukk op collectieve wilsvorming in de luwte van een wettelijk verankerde plicht tot samen-
werking,, gebaseerd op het besef dat zowel kapitaal als arbeid zijn gebaat bij een duurzaam en 
evenwichtigg bedrijfsresultaat. Beide antwoorden benadrukken evenwel dat tegenover bevoegd-
hedenn verantwoordelijkheden staan. Dat brengt met zich mee dat de belangen die met de on-
dernemingg zijn gemoeid ook verschillende domeinen van medeverantwoordelijkheid krijgen 
toegewezen:: arbeid het sociale domein, kapitaal het strategische domein (Kunze & Christmann 
1964:174-179).. Als vanuit de katholieke sociale leer al medezeggenschap voor de factor arbeid 
wordtt bepleit dan niet op grond van een gelijk democratisch recht op inspraak in collectieve 
besluitvorming,, maar op grond van de specifieke functie die de factor arbeid in het productie-
process vervult. 

Voorr het calvinisme als politieke theorie geldt in grote lijnen hetzelfde. Hoewel eigendom, 
anderss dan in de katholieke sociale leer, geen natuurrechtelijke fundering heeft maar een God-
delijke,, en daarom ook nooit absoluut kan zijn, want door God in bruikleen is gegeven, stelt 
hett calvinisme tegelijk dat de centrale waarden van 'gebonden' vrijheid en verantwoordelijk-
heidd een zekere mate van individuele onafhankelijkheid vereisen en dus privé-bezit. Omdat dit 
persoonlijkee eigendom fungeert als mogelijkheidsvoorwaarde voor een vrij en verantwoordelijk 
bestaann - waarin de zorg voor de medemens automatisch is opgenomen - kent het calvinisti-
schee eigendomsconcept eveneens een duidelijke sociale dimensie. Op grond hiervan wordt 
doorr het calvinisme het problematische karakter ingezien van de politieke en economische 
machtsconcentratiee die de moderne vennootschap nu eenmaal is. Deze creëert immers afhan-
kelijkhedenn en biedt mogelijkheden tot misbruik. Om afhankelijkheidd en misbruik tot een mini-
mumm te beperken, dient de onderneming te worden vastgelegd op haar bijzondere verantwoor-
delijkheidd jegens de samenleving. Deze verantwoordelijkheid berust op het feit dat een onder-
nemingg nimmer alleen een producerende en verkopende eenheid is. Zij is een coöperatieve ge-
meenschapp die niet alleen een directe bestaansomgeving voor direct betrokkenen (werknemers) 
biedt,, maar tevens een verzorgingsomgeving voor anonieme buitenstaanders (consumenten). 
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Vergelekenn met het katholieke deelnemersmodel biedt het calvinistische model dus een grotere 
ruimtee voor medezeggenschap door 'externe' belanghebbenden (Kunze & Christmann 1964: 
232-238;; Jahnichen 1993:390-401; Boswell 1990:22-28). 

HetHet socialistische deelnemersmodel 
Dee socialistische traditie is heterogeen. Syndicalisten en gilde-socialisten kijken anders tegen 
ondernemingenn en hun 'belanghebbenden' aan dan meer etatistisch georiënteerde sociaal-demo-
cratenn en marxistisch-leninisten. De positie van de syndicalisten vertoont grote gelijkenis met 
hett marktsocialistische idee van arbeiderszelfbestuur. Op grond van de gedachte dat de factor 
arbeidd de eigenlijke producent is, eist het syndicalisme volledige zeggenschap over de onder-
nemingsstrategiee op. Dit betekent dat zeggenschap beperkt blijf t tot de direct betrokkenen, 
watt gemakkelijk kan leiden tot bedrijfsegoïsme. Het gilde-socialisme, daarentegen, stelt juist de 
macro-economischee functie van branches en sectoren centraal. Daarbinnen fungeren individuele 
ondernemingenn als geschakelde productie-eenheden waarvan de onderlinge verhoudingen wor-
denn bepaald door branchegewijs georganiseerde raden waarin zowel producenten als consu-
mentenn zitting hebben. Op ondernemingsniveau moet dit worden gecomplementeerd met een 
openn uitwisseling van informatie tussen werkvloer en management, en op de werkvloer met 
eenn grote mate van zelfbestuur voor de ambachtsman (Cole 1980[1920]:48-49). 

Dee argumenten hiervoor zijn zowel van morele als prudentièle aard; enerzijds de irrationali-
teitt van kapitalistische productie- en consumptiesystemen (waaruit een pleidooi voor meso-
enn macro-economische coördinatie volgt), en anderszijds het ondemocratische karakter ervan 
(waaruitt zowel een pleidooi voor functionele democratie op meso- en macroniveau volgt als 
voorr economische democratie op ondernemingsniveau). Het beeld van de onderneming als 
leverancierr van maatschappelijke diensten en van arbeid als zingevende samenwerking staat 
haakss op de instrumentele benadering van arbeid en de utilitaristische benadering van de 
ondernemingg in de liberale politieke economie (Cole 1980[1920]:46-50; Hirst 1989:51-108; 
Schecterr 1994: 103-124). 

Ditt beeld wijkt ook sterk af van het etatistische perspectief van naoorlogse sociaal-democra-
tenn en marxistisch-leninisten op arbeid en onderneming. De eerste benadrukken de onmisbaar-
heidd van de verschillende functies die arbeid en kapitaal in het maatschappelijke productiepro-
cess vervullen om een post-ideologische 'synthese' mogelijk te maken. De tweede benadrukken 
hett conflictueuze karakter van deze belangen om te kunnen wijzen op de noodzaak van 
'socialiseringg van de productiemiddelen', teneinde de irrationele en uitbuitende effecten van 
hett kapitalisme te kunnen tegengaan. In beide perspectieven ligt de klemtoon echter op het 
macro-economischee niveau, ongeacht of dit nu de vorm aanneemt van marktcomplementerend 
keynesianismee gecombineerd met sociale zekerheidsarrangementen, zoals in de sociaal-
democratie,, of van marktvervangende planning, zoals in het marxisme-leninisme. Macro-
economischee efficiëntie is niet een doel op zichzelf, maar dient het menselijk welzijn, hoe ook 
gedefinieerd.. Daaruit volgt dat het winststreven van de onderneming ondergeschikt is aan de 
verhogingg van het welzijn. En dat betekent op zijn beurt dat interventie slechts dan is vereist 
wanneerr winst en welzijn botsen. Volgens vooroorlogse sociaal-democraen als Otto Bauer 
warenn dergelijke conflicten endemisch aan het kapitalisme (Bauer 1931). De hedendaagse 
sociaal-democratiee ziet nog slechts harmonie. 

Hett marxisme-leninisme is in grote lijnen gebaseerd op dezelfde politiek-economische ana-
lysee als de vooroorlogse sociaal-democratie en ziet winst en welzijn onder kapitalistische 
conditiess voortdurend botsen. Daaruit trekt het marxisme-leninisme echter radicaal andere 
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conclusies.. Pacificatie is principieel onmogelijk. Het menselijk welzijn kan alleen op een struc-
tureell  hoger plan worden gebracht wanneer kapitalistische condities zijn afgeschaft. Het soci-
aal-democratischee idee van incrementele socialisering, laat staan van 'sociaal kapitalisme', wij-
zenn marxistisch-leninisten radicaal van de hand. 

Inn het sociaal-democratische perspectief is de onderneming meer dan een productie-eenheid. 
Zijj  is een sociale gemeenschap, waaruit volgt dat de ondernemingsleiding aan de gehele onder-
nemingspopulatiee verantwoording verschuldigd is (vgl. Sirianni 1980; Leminsky 1998:110). 
Dee sociaal-democratie ziet zichzelf als woordvoerder van de arbeidende klasse als geheel en 
heeftt zich om die reden altijd gedistantieerd van iedere vorm van syndicalisme. De prijs 
daarvoorr is een strategie van 'industriële democratisering' die blind is voor de werkvloer en die 
externee 'belangen' alleen toelaat tot de ondernemingen voor zover zij zijn geworteld in een 
productivistischh contributieprincipe (zie Kunze & Christmann 1964:278-280). 

Hett marxisme-leninisme daarentegen kent nauwelijks een uitgesproken opvatting over de on-
derneming.. In haar model van macro-economische onderschikking van branches en onderne-
mingenn onder een omnipotente en omnicompetente staat is de individuele onderneming niet 
meerr dan een schakel in het nationale productiesysteem dat uiteindelijk ten dienste staat van 
hethet algemeen belang zoals dat door de socialistische staatspartij wordt geformuleerd. Macro-
economischee planning en micro-economische uitvoering vallen toe aan een kaste van 
technocraten.. Arbeid is een instrumentele activiteit die onder socialistische condities tot een 
minimumm kan worden teruggebracht, en democratische medezeggenschap strandt op het 
superieuree inzicht van de voorhoede. 

HetHet republikeinse deelnemersmodel 
Inn de republikeinse traditie ligt de nadruk op fysieke, territoriale verworteling. Rechtstitels zijn 
alleenn dan legitiem wanneer de titelhouder een onafhankelijk belang heeft bij het eigendomsob-
ject.. De achtergrond hiervan is een politiek-filosofische. Het republikeinse burgerschapsideaal 
houdtt politieke participatie voor het summum bonum, maar vreest de sociale effecten van po-
litiekee uitverkoop door afhankelijken. De autarkie die nodig is om onbeschroomd te kunnen 
sprekenn vereist een tweetal sociaal-economische achtergrondcondities: ten eerste een betrek-
kelijkk grote mate van sociaal-economische gelijkheid, en ten tweede een brede spreiding van 
bezitsrechtenn (Pocock 1974:407-409; Simon 1991:1340). Onder het motto dat politieke com-
petentiee economische zelfstandigheid vereist, is in de VS met grote regelmaat geëxperimenteerd 
mett vormen van republikeins 'volkskapitalisme' die waren bedoeld om immigranten de mores 
vann een participatoire politieke cultuur bij te brengen en hen te binden aan de instituties van de 
republiek.. Van Jeffersons 'yeoman democracy', de 'Homestead Act' tot aan - meer recent - de 
subsidiëringg van de eigen woning door de verstrekking van goedkope hypotheken door lokale 
spaarbankenn - als een rode draad loopt door de Amerikaanse politiek-economische geschiede-
niss de poging om eigendom en participatie te koppelen (Joll 1964:61-83; Goodwyn 1978; 
Lauriee 1989). 

Hett is duidelijk dat de republikeinse politieke filosofie botst met de topoi van de liberale po-
litiekee economie. Omdat de aandeelhouder zelden kan bogen op een onafhankelijk, niet-financi-
eell  belang bij de vennootschappelijke onderneming waarvan hij de 'eigenaar' is, rust op hem de 
verdenkingg louter speculatieve oogmerken te hebben. Zoals met de versmelting van eigendom 
enn onafhankelijk belang in het republikeinse paradigma belangrijke republikeinse deugden zijn 
gemoeidd als onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autarkie, eerlijkheid,, oprechtheid, integriteit en 
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betrokkenheid,, zo vloeien uit de ontkoppeling ervan ondeugden als egoïsme, kortzichtigheid, 
wispelturigheid,, individualisme, materialisme en consumentisme voort (Pocock 1985). 

Meerr concreet betekent dit dat de sociaal-economische dislokatie die de neo-tayloristische 
herstructureringenn van het Amerikaanse grootbedrijf veroorzaken door het republikanisme 
wordenn herleid tot de hegemoniale positie van het speculatieve belang van de mobiele aandeel-
houderr in het Anglo-Amerikaanse kapitalisme (Simon 1991; Barber 1995; Sandel 1996). De re-
mediee schuilt naar goed republikeins gebruik in restricties op de onbeperkte handelingsruimte 
vann de 'eigenaar'. De belangrijkste is een zogenaamde 'overdrachtsrestrictie'. Deze kan de 
vormm aannemen van een algeheel verbod op overdracht of van een gebod tot consultatie van de 
'mede-eigenaren'.. Het oogmerk van dit type 'sociaal-republikeinse' restricties is tweeledig: e-
nerzijdss de demobilisatie van 'vluchtige' belangen door uitwijkmogelijkneden te beperken en 
externaliseringg van kosten te voorkomen, en anderzijds de creatie van een zeker mate van lots-
verbondenheidd die individuen stimuleert tot politieke participatie. Daarmee vertoont het re-
publikanismee grote gelijkenis met de prudentiële en morele argumenten voor de 'voordelige be-
perkingen'' van het bankgeoriënteerde systeem van kapitaalmobilisatie. 

Daarnaastt vereist de achtergrondconditie van bezitsgelijkheid de introductie van 'accumu-
latierestricties'.. De 'Homestead Act' bijvoorbeeld kende een limiet op de omvang van de grond 
diee door een particulier mocht worden aangeschaft. Andere vormen van 'accumulatiere-
stricties'' zijn de gelijkheidsbeginselen in het Amerikaanse 'maatschapsrecht' (Simon 1991: 
1344-1347),, de inkomensgerelateerde en dus redistributieve verzekeringsvoorzieningen die 
19dee eeuwse en vroeg 20ste eeuwse vakbonden hun leden boden (Kratke 1997; De Swaan 
1989:150-155),, en kredietcoöperaties waarvan de leden elkaar tijdelijk en conditioneel over en 
weerr kredieten verstrekken (Geertz 1962; Ardener 1964; Ardener & Burman 1995). 

Inn combinatie laten deze restricties op kapitaalallocatie echter geen ruimte voor de concen-
tratiess van kapitaal, technologie en expertise die volgens de liberale politieke economie nodig 
zijnn om schaalvoordelen te behalen. Dat een kleinschalige economie van 'kleine warenbezitters' 
ookk noodzakelijkerwijs regressief zou zijn, zoals de republikeinse politieke economie wordt 
verweten,, is een mythe (Piore & Sabel 1984; Sabel & Zeitlin 1985; 1997). Creativiteit vereist 
eerderr diversiteit, interactiemogelijkheden en experimenteerruimte dan grootschaligheid, zoals 
hett interactieve innovatiemodel leert. Schaal is slechts een factor voor zover diversiteit de co-
öperatiee tussen een voldoende groot aantal actoren vereist. Datzelfde geldt voor experimen-
teermogelijkheden;; er dienen voldoende hulpbronnen te zijn om wisselende eenheden in staat 
tee stellen om problemen die aanzetten tot innovatie op te lossen. De concentratie van mensen 
enn middelen kan echter op verschillende wijzen worden georganiseerd. De grote multidivisie 
organisatiee met zijn gespecialiseerde onderzoek en ontwikkelingsfunctie is daar slechts een 
van,, en bovendien niet de meest effectieve. Vormen van geografisch gelokaliseerde coöpera-
tievee competitie tussen kleine en middelgrote ondernemingen en tussen grootbedrij ven en klei-
neree toeleveranciers en afnemers - al dan niet onder de 'hiërarchische schaduw' van (lokale) 
overhedenn en al dan niet georganiseerd in samenwerkingsverbanden op het vlak van kennis-
uitwisseling,, opleidingen, keurmerken en kwaliteitsstandaarden, tot aan kriedietverstrekking 
aann toe - blijken minstens zo effectief (Cooke & Morgan 1998). Anderzijds is het duidelijk dat 
niett alle productsoorten en daarmee alle productieprocessen zich even goed lenen voor een 
dergelijkee vormgeving van coöperatieve competitie. Waar de producten homogeen, de product-
cyclussenn lang en de investeringen in kapitaalgoederen hoog zijn, zoals bijvoorbeeld in de 
chemischee procesindustrie het geval is, daar is economische grootschaligheid onvermijdelijk. 

97 7 



Bijj  gebrek aan een 'publiek' alternatief voor 'private' kapitaalaccumulatie ontkomt de re-
publikeinsee politieke economie derhalve niet aan het verwijt dat kleinschaligheid om zichzelfs 
will ee wordt nagestreefd en niet (of niet uitsluitend) omdat dat het collectieve welzijn dient. 
Hierr wreekt zich de renaissancistische en dus pre-industriële erfenis van het republikanisme. 
Hett realistische gehalte van een politieke economie die zich afzet tegen loonafhankelijkheid en 
inn plaats daarvan inzet op economische zelfstandigheid is gering voor een complexe economi-
schee orde als de onze, die wordt gekenmerkt door verregaande specialisatie, arbeidsdeling en 
functionelee afhankelijkheid. Bovendien figureert de sfeer van de arbeid binnen het republi-
keinsee perspectief uitsluitend als een 'sfeer van noodzakelijkheid', wier waarde is gelegen in 
hett feit dat zij toegang verschaft tot de 'sfeer van de vrijheid' van het politieke domein. Arbeid 
heeftt in het republikeinse perspectief alleen instrumentele waarde (Arendt 1958; 1990[1963]). 
Datt geldt zelfs voor economische varianten op het democratisch republikanisme als Dahls 
'economischee democratie' en Patemans 'participatoire democratie'. Hoewel gebaseerd op de 
opp zichzelf juiste gedachte dat de arbeidsomgeving bij uitstek de omgeving is waar individuen 
democratischee vaardigheden en deugden kunnen leren, staat ook bij Dahl en Pateman deze de-
mocratischee leerschool ten dienste van het hogere doel van politieke participatie. 

Resumée Resumée 
All ee drie de intellectuele en politieke tradities die hier zijn besproken laten in meer of mindere 
matee te wensen over als het gaat om de politiek-filosofische fundering van hun respectievelijke 
criteriaa van deelname. Het christen-democratische model strijkt belangentegenstelling glad on-
derr een harmonisch organicisme, wat uitnodigt tot paternalistisch conservatisme. Hoewel on-
verenigbaarr met de uitbuiting van het kapitalisme is de christen-democratie tevens onverenig-
baarr met de liberale notie van individuele autonomie die ligt besloten in burgerlijke grondrech-
ten.. De sociaal-democratie tracht eveneens belangentegenstellingen glad te strijken. Ditmaal 
onderr een macro-economische groeifetisjisme dat zowel hogere lonen als hogere winsten be-
looft.. De strategische inzet van de sociaal-democratie op corporatistische belangenafweging in 
dee 'schaduw van de staat' (Scharpf 1997:197ff.) impliceert niet alleen een smalle productivis-
tischee invulling van het contributiebeginsel maar ook een anti-syndicalisme dat het belang van 
medezeggenschapp op het niveau van de werkvloer en de onderneming wegdrukt. Het mar-
xisme-leninismee deelt met de sociaal-democratie haar productivisme, maar verschilt van haar 
doorr zijn strategie. Marktvervangende planning is evenwel lastig te verenigen met burgerlijke 
vrijheden.. Die prijs is de democraat te hoog. Ook het syndicalisme deelt de productivistische 
premisse.. Anders dan de sociaal-democratie en het marxisme-leninisme stelt het zijn vertrou-
wenn in het zelforganiserende vermogen van de ondernemingspopulatie. Zij laat zich echter niet 
uitt over macro-economische coördinatie en de bestrijding van vormen van bedrij fsegoïsme. Van 
dee vier genoemde socialismen toont het gilde-socialisme zich het intelligentst. Niet alleen tracht 
hethet de sociaal-democratische strategie van 'industriële democratie' te verenigen met het basis-
democratischee syndicalisme, bovendien laten zijn institutionele voorstellen uitdrukkelijk plaats 
voorr niet-productivistische belangen. Het republikanisme - tot slot - paart een welgefundeerde 
kritiekk op de speculatieve uitwassen van het kapitalisme aan een regressief voorstel voor indi-
viduelee economische autarkie. De instrumenten van 'overdrachtrestricties' en 'accumulatiere-
stricties'' moeten op prudentiële gronden worden afgewezen, terwijl het perfectionisme dat 
ookk het hedendaagse republikanisme heeft aankleven op morele gronden moet worden afgewe-
zen. . 
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Hett  alternatief van een democratisch deelnemersmodel 

Vanwegee deze gebreken verkies ik democratische uitgangspunten voor de uitwerking van een 
breedd deelnemersmodel. Zoals ik in de Introductie kort heb uiteen gezet bestaan deze demo-
cratischee uitgangspunten uit de premissen van politieke gelijkheid en controle op de uitoefe-
ningg van autoriteit. In algemene termen geformuleerd betekent dit dat daar waar autoriteit over 
derdenn wordt uitgeoefend sprake moet zijn van democratische zeggenschap en controle. Het 
voordeell  van dit democratische uitgangspunt is dat het de notie van individuele autonomie in 
eenn context van functionele afhankelijkheden serieus neemt en niet - zoals de christen-demo-
cratie,, de sociaal-democratie en het republikanisme - een perfectionistische voorschot neemt 
opp het summum bonum. Wat dat betreft betoont de democraat zich de ware erfgenaam van het 
liberalisme.. Volgens de eerder geïntroduceerde 'economie van morele onenigheid' (zie p. 12-13) 
betekentt dit niet dat democratische uitgangspunten onverenigbaar zijn met de premissen van 
dee christen-democratische, socialistische en republikeinse politieke theorieën. Het is duidelijk 
datt de belangen die met grootschalige economische activiteiten zijn gemoeid pluralistisch van 
aardd zijn. Niet alleen pluralistisch in de zin van verschillende belangen, maar ook in de zin van 
belangenn die op verschillende wijzen zijn gelegitimeerd. Een perspectief dat in staat is deze 
belangenn te omvatten verliest weliswaar morele scherpte, maar wint aan praktische bruikbaar-
heid.. Omdat kwesties van ondernemingsbestuur een zaak zijn van verschillende actoren die 
vanuitt verschillende normatieve perspectieven ook verschillende waarden benadrukken, is een 
democratischee deelnemersmodel dat in staat is deze belangen en perspectieven een plaats te 
gevenn superieur aan meer restrictieve modellen. 

Uiteraardd compliceert dit de besluitvorming. Naarmate het aantal belangen dat tegen elkaar 
moett worden afgewogen toeneemt en de onverenigbaarheid van deze belangen stijgt, zullen 
zichh vaker dilemma-achtige situaties voordoen. Dit is echter geen afdoende argument tegen het 
democratischee deelnemersmodel zelf. In plaats van onverenigbare belangen uit te sluiten en de 
kostenn ervan op uitgesloten derden af te wentelen, verdient het de voorkeur om deze belangen 
wéll  spreekrecht te geven en op eventuele patstellingen de 'economie van morele onenigheid' 
loss te laten. Door de besluitvorming op een 'faire' wijze in te richten kunnen participanten 
wordenn gestimuleerd om de punten van onenigheid te bagatelliseren en de punten van overeen-
stemmingg te benadrukken. De redenen om dat te doen zijn zowel van morele als van pruden-
tiëlee aard. De morele redenen liggen voor de hand. De democratische norm stelt dat overal waar 
autoriteitt wordt uitgeoefend de uitoefening ervan aan controle onderhevig moet zijn. Daaruit 
volgtt dat inclusieve besluitvorming moreel hoger scoort dan exclusieve. Minder vanzelfspre-
kendd is de prudentiële winst ervan. Het standaard tegenargument tegen inclusieve besluitvor-
mingg in economische organisaties is haar tijdsbeslag. Hoewel het zo is dat het grijpen van 
marktkansenn slagvaardigheid vereist, kunnen ook dergelijke strategische beslissingen niet 
zonderr zorgvuldigheid. Democratische besluitvorming komt vooral de zorgvuldigheid ten 
goedee (vgl. Kalders 1998:241-270). Uit de Duitse medezeggenschapspraktijk is bekend dat 
medezeggenschapp de kwaliteit en beschikbaarheid van relevante informatie verbetert, kort-
zichtigheidd voorkomt, bestuurders onder een kwaliteitsverhogende legitimatiedruk zet, en der-
halvee loyaliteit, legitimiteit en draagvlak genereert (Rogers & Streeck 1995:4-5; Streeck z.j.; 
1995:344-345). . 

Bovendienn is inclusieve besluitvorming niet synoniem met 'parlementarisering'. In een niet-
naïvee democratie-opvatting is wel degelijk ruimte voor arbeidsdeling om aan de beperkingen te-
gemoett te komen die tijd, expertise en motivatie nu eenmaal stellen (zie Dahl 1970; Dahl & 
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Tuftee 1974; Budge 1996). Om dat te kunnen doen hanteer ik een democratiemodel dat naar 
vierr dimensies nader is uitgesplitst. Ten eerste moet worden onderscheiden tussen verschil-
lendee besluitvormingstypen. Dagelijkse besluiten vergen andere vormen van participatie en 
stellenn minder stringente eisen aan de mate van democratische controle dan strategische beslui-
ten.. In een tweede stap kan binnen de categorie van strategische besluiten bovendien meer in-
houdelijkk worden onderscheiden tussen: (i) besluiten die het directe voortbestaan van de orga-
nisatiee betreffen; (ii) besluiten die de aanpassing vann de organisatie aan externe veranderingen 
betreffen;; (iii ) besluiten die een offensieve verlegging van de organisatorische grens betreffen; 
enn (iv) besluiten die een defensieve verlegging van de organisatorische grens betreffen. 

Geïllustreerdd aan de hand van economische organisaties gaat het dan om respectievelijk: (i) 
imminentt faillissement; (ii) productietechnische herstructurering; (iii ) fusie, overname of 
beursgang;; en (iv) ontvlechting. Slagvaardigheid en snelle besluitvorming is eigenlijk alleen in 
hett geval van noodsituaties een onbestwistbare deugd. De andere strategische besluiten zullen 
steedss een andere mix van slagvaardigheid en zorgvuldigheid vergen. In geen geval is op voor-
handd duidelijk dat ondernemingen met inclusieve besluitvormingstrajecten prudentieel lager 
scorenn dan ondernemingen met autoritaire besluitvormingstrajecten. Een bijkomend punt is dat 
economischee organisaties alleen dan hoog scoren op morele criteria wanneer de beslissing of 
eenn 'probleem' onder de dagelijkse besluiten dan wel de strategische besluiten valt (en wanneer 
ditt laatste, onder welke type strategisch besluit) zelf onderworpen is aan democratische con-
trole.. Wordt dit gat open gelaten dan zullen bestuurders veelvuldig 'uitzonderingssituaties' 
creërenn die hen in staat stellen autocratisch organisatorische wijzigingen door te voeren 
(Nascholdd 1971:59-61). 

Tenn tweede moet worden onderscheiden tussen verschillende besluitvormingsfasen. De 
meestee besluitvormingstrajecten vallen uiteen in een fase waarin het probleem wordt gedefini-
eerd,, een fase waarin de besluitvorming wordt voorbereid, een fase waarin het eigenlijke besluit 
wordtt genomen, een implementatiefase en vervolgens een evaluatie- en terugkoppelingsfase 
(Baderr 1981). De derde uitsplitsing heeft betrekking op de verschillende momenten van demo-
cratischee controle. Controle ex ante betreft andere besluitvormingstypen en -fasen en stelt an-
deree eisen aan tijd, expertise en motivatie van de controleurs dan controle ex post. Terwijl con-
trolee in actu of controle in situ vooral de implementatiefase betreft en eigenlijk alleen goed kan 
wordenn uitgevoerd door actoren die ter plekke aanwezig zijn. Deze controlemomenten laten 
zichh dan ook vrij gemakkelijk over de besluitvormingsfasen verdelen (zie figuur 10.). De vierde 
uitsplitsingg tenslotte betreft het bereik van de medezeggenschapsrechten. Zo kan worden on-
derscheidenn tussen informatierechten, adviesrechten, consultatierechten, vetorechten, onder-
handelingsrechten,, het recht op minderheidsrepresentatie, het recht op paritaire representatie 
enn het recht op meerderheidsrepresentatie (Archer 1995:104-105). 

Tezamenn leveren deze onderscheidingen een multidimensionaal model van democratische 
zeggenschapp op dat een dusdanige inrichting van de besluitvorming mogelijk maakt dat de 
spanningg tussen bestuurlijke effectiviteit en democratische controle enerzijds en tussen slag-
vaardigheidvaardigheid en zorgvuldigheid anderzijds wellicht niet geheel en al wordt weggenomen maar in 
iederr geval substantieel kan worden verminderd. 

Uitgewerktt voor de werkvloer betekent dat geringe arbeidsdeling, rijke taken, een lange ar-
beidscyclus,, een hoge arbeidskwaliteit, uitdagende arbeid, complexe taken en een simpele or-
ganisatie.. Democratische besluitvorming krijgt hier de vorm van onderlinge uitwisseling van in-
formatiee en verdeling van taken tussen werkplekken, tussen taakgroepen, tussen afdelingen en 
tussenn afdelingen en toeleveranciers en afnemers. Uitgewerkt voor het niveau van het onder-
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nemingsbestuurnemingsbestuur moet eerst worden onderscheiden tussen interne en externe controle. Extern 
betekentt het een intelligente verdeling van controletaken tussen vakbonden, consumentenor-
ganisaties,, milieu-organisaties, financiers, toeleveranciers, kennisproducenten en overheden. In-
ternn betekent het een verdeling van controletaken over de instituties die gezamenlijk het poli-
tiekee besturingssysteem van de onderneming uitmaken. Welke instituties binnen de onderne-
mingg kunnen worden aangetroffen hangt af van het nationale systeem van ondernemingsbe-
stuur.. Het vermoeden is dat institutioneel 'rijkere' systemen van ondernemingsbestuur meer 
mogelijkhedenn bieden om de zeggenschap van werknemers op een prudentieel verantwoorde 
wijzee naar hogere controledomeinen te tillen, dan institutioneel 'armere' systemen van onder-
nemingsbestuur. . 

terugkoppeling g 

i i 
^11 1 controle 
^m^m ex ante 

besluitvormingsvoorbereiding g 

besluitvorming g 

1 1 
implementatiee controle in situ 

ii  __ 
11 controle 

evaluatiee ex post 

figuurfiguur 10.1 besluitvormingsfasen en controlemomenten (Naschold 1971:88; Bader 1981) 

Analoogg aan de boven onderscheiden typen besluiten, kan worden onderscheiden tussen de 
volgendee controledomeinen (ziefiguur IJ.). In het vervolg spreek ik ter onderscheiding van 
dezee dimensies van domeinen, momenten en bereik van de democratische zeggenschap. 
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figuurfiguur 11.1 controle- en zeggenschapsdomeinen (Stephens 1979:24) 

Hett laatste tegenargument tegen de stelling dat democratische controle ten koste gaat van be-
stuurlijksee effectiviteit betreft de schaal van de organisatie. Er zijn goede empirische en theore-
tischee gronden om aan te nemen dat democratische besluitvorming makkelijker te realiseren is 
inn kleinere organisaties dan in grote. Dat heeft te maken met het geringere tijdsbeslag dat inclu-
sievee besluitvorming in kleinere organisaties met zich meebrengt. De afruil tussen democrati-
schee controle en bestuurlijke effectiviteit is dus een functie van de schaal van de organisatie. 
Bovendienn is er de kwestie van politieke ongelijkheid door economische ongelijkheid. De 
machtsconcentratiee die het grootbedrijf belichaamt, holt het beginsel van politieke gelijkheid 
uit.. Uit beide overwegingen volgt een voorkeur voor kleinschaligheid boven grootschaligheid. 
Datt wil niet zeggen dat het democratische deelnemersmodel in de republikeinse val van regres-
sievee kleinschaligheid trapt. De morele voorkeur voor kleinschaligheid moet worden afgewogen 
tegenn prudentiële overwegingen (zie ook Hirst 1994:128). De vuistregel hiervoor luidt: 

grootgroot waar economisch nodig, klein waar mogelijk. 

Inn de huidige situatie betekent dat radicale decentralisatie en deconcentratie. Ten eerste om-
datt schaalvoordelen geen eenduidige organisatievorm of organisatie-omvang afdwingen. Ten 
tweedee omdat de hedendaagse concentratietendensen eerder worden ingegeven door financiële 
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overwegingen,, dan door productietechnische, vandaar: groot waar economisch nodig. En ten 
derdee omdat er eveneens goede prudentiële redenen zijn voor decentralisatie en deconcentratie, 
watt tevens een indicatie is van de interne ambiguïteit van prudentiële maatstaven zelf. De-
zelfdee eigenschappen die kleinschaligheid op democratische gronden verkiesbaar maken, doen 
datt ook op prudentiële gronden. Het bedrijfseconomische belang van fysieke nabijheid, conti-
nuee interactie en persoonlijke contacten is ook in de populaire managementliteratuur inmiddels 
gemeengoedd (zie, exemplarisch, Jacobs 1996). 

Slot t 

Hett is duidelijk dat kwesties van ondernemingsbestuur direct raken aan het idee van econo-
mischh burgerschap. Juist omdat grootschalige economische organisaties zo'n dominante 
positiee innemen in het laatkapitalistische landschap en zo'n groot aantal mensen zo'n 
substantieell  deel van hun wakend bestaan in deze 'citadellen van private machtsuitoefening' 
doorbrengenn (Unger 1987), is grotere democratische controle zo'n urgente kwestie. Opvallend 
iss dat pleidooien daarvoor tegenwoordig vooral in prudentiële termen zijn gesteld. De 
bedrijfseconomischee effecten op de lange termijn van spreekrechten breed uitmetend, 
concludeertt Pollin dat geen intrinsieke relatie bestaat tussen bankgeoriënteerde systemen en 
eenn democratische verdeling van deze spreekrechten. De cruciale vraag is: wie spreekt? De 
economischee werkelijkheid van bankgeoriënteerde systemen leert dat dat meestal een kleine, 
technocratischee kaste is. Daartegenover staan de voordelen van grotere mobiliteit en 
flexibilitei tt van marktgeoriënteerde financieringsystemen. Ook al moet daarbij worden 
aangetekendd dat ruime, maar ongelijk verdeelde uitwijkmogelijkheden het ontstaan van nuttige 
vertrouwensrelatiess kunnen belemmeren. De vraag is dus hoe tot een optimale mix van 
zeggenschapp en loyaliteit enerzijds en keuzemogelijkheden en vrijheid anderzijds te komen. 
Alss vuistregel daarvoor formuleerde ik: spreekrecht overal, en uitwijkmogelijkheden alleen daar 
waarr dat niet ten koste gaat van de spreekbereidheid. 

Vervolgenss constateerde ik dat het debat tussen aandeelhouders en deelnemers gebukt ging 
onderr een drietal gebreken. Ten eerste is het te dichotoom. Hoewel convergentie stuit op gren-
zenn van nationale uniciteit, valt wel degelijk een proces van interne institutionele diversificatie 
tee ontwaren. Daardoor ontstaan functioneel equivalente instituties die nationale eigenaardighe-
denn niet uitwissen maar de invloed van die eigenaardigheden op de handelingen van 'nationale' 
economischee actoren wel degelijk beperken. Deze quasi-convergentie verdwijnt in het debat 
tussenn aandeelhouders en deelnemers uit beeld. Anderzijds is er te weinig oog voor de grijs-
schakeringenn tussen beide uitersten in. Scotts analyse van de verschillende nationale varianten 
vann een mondiale tendens tot 'anonimisering' van het bezit leert dat een continuüm wat dit be-
treftt een beter heuristisch instrument is. Op zo'n continuüm bezet het Anglo-Amerikaanse 
systeemm van 'belangenconstellaties' het ene uiterste en het Japanse systeem van quasi-auto-
nomee 'sets' het andere. Daartussenin bevinden zich respectievelijk Duitse 'affiliaties' en La-
tijnsee 'webben'. Daarmee is de tegenstelling tussen controle en autonomie uit de liberale poli-
tiekee economie van de baan. Scotts onderscheid is gradueel, niet essentieel. 

Hett belangrijkste bezwaar betrof de onderliggende eigendomstheorie. Zowel Scott als Pollin 
beperkenn zich tot zeggenschap via formele eigendomstitels. Dit staat niet alleen haaks op de 
liberalee rechtspraktijk waarin ook 'informele' rechtsgronden bestaan, maar verklaart tevens 
waaromm Pollins beoordeling van de democratische potentie van bankgeoriënteerde systemen 
eenn afwijzende was. Het democratisch potentieel van bankgeoriënteerde systemen schuilt niet 
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uitsluitendd in zeggenschap via eigendomstitels, maar in de mogelijkheden tot complementering 
vann deze zeggenschap met vormen die zijn gebaseerd op andere verdelingsbeginselen. Hieruit 
volgtt dat er twee wegen zijn naar democratisch ondernemingsbestuur. De eerste bestaat uit 
uitbreidingg van het aantal bezitters van formele eigendomstitels. De instrumenten bij uitstek 
daarvoorr zijn aandelenspreidingsfaciliteiten en zeggenschap via pensioengelden. Het gaat dan 
zowell  om interne (aandelenspreiding) als om externe zeggenschap (pensioengelden). De ingan-
genn zijn de aandeelhoudersvergadering of de toezichthoudende raad, en deze zijn in principe 
toegankelijkk voor iedere 'eigenaar', ongeacht zijn of haar relatie met de onderneming. Deze weg 
staatt in het vierde deel centraal, onder de titel: 'Ondernemingsbestuur en marktrechten'. 

Dee tweede weg is gestoeld op een breed en democratisch deelnemersmodel. Hier gaat het om 
democratiseringg van het ondernemingsbestuur door het te openen voor een zo groot mogelijk 
aantall  belangen en perspectieven. Ook hier gaat het in beginsel zowel om externe als interne 
medezeggenschap.. Uitgaand van de institutioneel pluralistische context van de Duitse mede-
zeggenschapspraktijkk onderzoek ik in het volgende deel welke mogelijkheden deze context 
biedtt voor de realisering van het hier geschetste brede democratische deelnemersmodel. 
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Voetnoten: : 

11 'Deelnemer' is de term die ik hier als Nederlandse vertaling van het Engelse 'stake holder' ge-
bruik. . 

22 Op de empirische 'wet' dat marktgeoriënteerde financieringssystemen samengaan met onaf-
hankelijkee centrale banken, vormt de institutioneel gewaarborgde onafhankelijkheid van de 
Duitsee Bundesbank uiteraard een belangrijke uitzondering. Deze uitzondering is een historische 
anomaliee die kan worden herleid tot de traumatische ervaringen met hyperinflatie in de jaren 
dertig.. Bovendien was de Duitse politieke en economische elite niet bij machte om zich te 
verzettenverzetten tegen de Angelsaksische invloed op de wederopbouw van de Duitse economische in-
stitutiess na de tweede wereldoorlog (Pollin 1995:40). 

33 Dit is de prospectieve variant van de retrospectieve 'schaduw van het verleden' uit de spel-
theoriee (zie Axelrod 1984). 

44 De eerste editie dateert van 1979 en was getiteld 'Corporations, Classes and Capitalism'. De 
tweedee editie verscheen onder dezelfde titel in 1985. 

55 En hier te lande bijvoorbeeld door Wibaut 1913. 

66 Scott onderscheidt ook nog een Russisch en een Chinees systeem. Deze laat ik hier vanwege 
hunn geringe rol in de literatuur onvermeld. 

77 In Nederland komt dit proces pas goed na 1945 op gang, wanneer - als neveneffect van de na-
oorlogsee 'geldzuivering' - vrijwel de gehele Nederlandse populatie wordt gedwongen bankre-
keningenn te openen en het giraal betalingsverkeer een enorme impuls krijgt (Sluyterman et al. 
1998).. Tegelijk formuleert de Nederlandse overheid, conform het activistische en interven-
tionistischee beleidsparadigma van die jaren, een serie pretentieuze industrialisatieplannen, waar 
uiteindelijkk weinig van terecht komt (De Liagre Böhl 1981; De Jong 1999). Net als voor de 
tweedee wereldoorlog blijf t de industriële sector relatief bescheiden en sterk gesegmenteerd. Be-
staandee uit enerzijds een aantal zeer grote, sterk internationaal georiënteerde multinationale 
ondernemingenn die zich aan de marge van de Nederlandse economie bevinden en voor hun 
kapitaalbehoeftee bij internationale kapitaalverstrekkers terecht kunnen, en een kleinschali-
geree kern waarin zich duidelijke banknetwerken laten onderscheiden anderzijds. Waarmee het 
Nederlandsee economische landschap elementen van het Anglo-amerikaanse en het Duitse sys-
teemm combineert (Scott 1997:153-154). 

88 In westerse commentaren vaak verward met 'keiretsu', een term die dezelfde verticale conno-
tatiee heeft als 'zaibatsu' en dus gereserveerd moet worden voor de typisch verticale gezagsver-
houdingg die bestaat tussen moeder- en dochteronderneming. In Japan gaat het dan om onder-
nemingenn als Hitachi, Nissan, Toyota, Nippon, Matsushita en Sony, die zich buiten de directe 
invloedsfeerr van de zes grote 'kigyoshudan' ophouden en wier controle en zeggenschapsstruc-
tuurr in grote lijnen overeenkomt met die van de grote genoteerde Amerikaanse ondernemin-
genn (Scott 1997:194-195). 

99 MacPherson spreekt om deze reden over 'gemeen bezit' als 'het recht om niet te worden uit-
geslotenn - ófwel in de vorm van een recht om niet te worden uitgesloten van een deel van het 
maatschappelijkk product, ófwel in de vorm van het recht om niet te worden uitgesloten van 
toegangg tot de geaccumuleerde productiemiddelen' (MacPherson 1973:136, mijn vertaling). 

100 Met name de Amerikaanse 'legal realists' hebben dit punt in de jaren twintig en dertig gethe-
matiseerdd (zie Hale 1923; 1943; Cohen 1927; 1933). 
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Ditt is de overgang van een 19de eeuwse eigendomsopvatting naar een 20ste eeuwse, die wordt 
omschrevenn als de overgang van een monistisch eigendomsconcept naar een pluralistische op-
vattingg van het eigendomsrecht (MacPherson 1973; 1978; Grey 1980; Simon 1991- Singer 
1988a;; 1988b; 1996; Unger 1986; 1987; 1997; 1998; zie voor parallelle ontwikkeling in het 
contractrechtt Feinman & Gabel 1990; Unger 1986:58-75). 
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