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Iederee verhandeling over economisch burgerschap in de onderneming moet het bestaande als 
uitgangspuntt nemen. De belangrijkste reden daarvoor is het verwijt van utopisme jegens diege-
nenn die 'ideale werelden' als vertrekpunt nemen. Omdat in het huidige intellectuele klimaat de 
kostenn van alternatieve instituties stelselmatig worden overschat en die van bestaande worden 
onderschat,, bestaat een breed gedeelde scepsis over de mogelijkheid van institutionele trans-
formatiee en een breed gedeelde ontkenning van de wenselijkheid ervan. Voorstellen daartoe 
wordenn ófwel als utopisch ófwel als totalitair van de hand gewezen. Om deze reden kies ik 
hierr voor een demonstratie van de transformatieve mogelijkheden die liggen besloten in institu-
tionelee details. Door te demonstreren dat zich in breed gedeelde opvattingen over vorm, functie 
enn waarde van onze instituties contrasterende principes ophouden kan tweeërlei worden be-
reikt.. Enerzijds opent het een retrospectieve doorkijk op het contingente en conflictueuze ka-
rakterr van institutievorming. Anderzijds ontstaat zo de mogelijkheid om tegenontwerpen te 
makenn die tegelijk realistisch én utopisch zijn; dé karakteristiek van concreet utopisme. 

Omdatt deze tegenontwerpen zijn gestoeld op de waarden van autonomie en gelijkwaardig-
heidd wijzen zij naar een toekomst die vrij is van ongekozen afhankelijkheden en die recht doet 
aann het zelfscheppend vermogen van het individu. Dit is de utopische zijde van het concrete 
utopisme.. Concreet is dit utopisme doordat het deze waarden niet aan ideale werelden ontleent 
maarr aan werkelijke werelden. Het zijn de waarden die de strijd voor individuele en collectieve 
emancipatiee door de eeuwen heen van utopische energie hebben voorzien en die onze institu-
tiess mede hebben gemaakt tot wat ze nu zijn. Mijn pleidooi voor economisch burgerschap in 
dee onderneming komt zodoende neer op een voortschrijden langs paden van democratische 
emancipatiee die in de geschiedenis zijn ingesleten. 

Zonderr zeggenschap daarmee te willen beperken tot contribuanten richt ik mij in dit deel in 
eerstee instantie op het Duitse systeem van medezeggenschap. Een democratisch deelne-
mersmodell  verwerpt het contributiebeginsel immers niet, maar probeert het een plaats te geven 
naastt andere criteria. Bovendien heb ik goede redenen om mij in eerste instantie tot medezeg-
genschapp voor contribuanten te beperken. Ten eerste omdat de moeilijkheden en mogelijkhe-
denn van dit type medezeggenschap zich ook bij medezeggenschap voor externe deelnemers 
voordoen,, en er wel evaluatieve studies van medezeggenschap door werknemers bestaan maar 
niett van medezeggenschap door externe belangen. Ten tweede is de verwachting dat het type 
medezeggenschapp waarin de Duitse (en in mindere mate de Nederlandse) wetgeving voorziet 
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zichh bij uitstek leent voor de incrementele uitbreiding van zeggenschapsrechten die het demo-
cratischee deelnemersmodel beoogt. Juist omdat binnen dit wetgevingsregime het aantal poli-
tiekee fora groot is en hun onderlinge verhoudingen complex zijn, bestaat hier de mogelijkheid 
verschillendee fora te koppelen aan verschillende controlemomenten en controledomeinen, en 
dezee fora al naar gelang hun functie in het politieke bestuurssysteem van de onderneming te 
openenn voor verschillende belangen. De derde reden is van strategische aard. Het debat over 
ondernemingsbestuurr wordt gedomineerd door de liberale politieke economie die zeggenschap 
koppeltt aan de eigenaar, en deze koppeling gebruikt om christen-democratische en sociaal-de-
mocratischee afwijkingen daarvan te diskwalificeren. Ik gebruik derhalve het contributiebeginsel 
omm te demonstreren dat de onderneming een maatschappelijke organisatie is met publieke ver-
antwoordelijkhedenn in plaats van een verzameling van tijdelijke financiële belangen. 

Dee propositie dat er een kwalitatief verschil bestaat in de mate van betrokkenheid van werk-
nemerr en financier is minder controversieel dan de stelling dat de maatschappij als geheel een 
belangg heeft bij het wel en wee van de onderneming. Die eerste propositie wordt namelijk niet 
alleenn gestaafd door het welzijnsonderzoek, tevens heeft zij haar weerslag gekregen in het ar-
beidsrechtt en het ondernemingsrecht. Arbeidsrechten beschermen werknemers tegen de wille-
keurr van de ondernemingsleiding en maken het winstbeginsel ondergeschikt aan het collectieve 
welzijn.. Anderzijds kent het ondernemingsrecht slechts beperkte rechten toe aan de aandeel-
houder.. Afgezien van gelimiteerde dispositierechten, inkomensrechten, kapitalisatierechten en 
controlerechten,, geeft het aandeel de bezitter ervan nauwelijks materiële claims op de juridi-
schee entiteit waarvan hij de 'eigenaar' is. De aandeelhouder is welkom op de jaarlijkse aandeel-
houdersvergadering,, maar mag niet zonder toestemming de bedrijfsterreinen betreden of de ver-
gaderruimtee van de raad van bestuur. Bij faillissement staan kredietvertrekkers en debiteuren 
vooraann de rij . De aandeelhouder moet ook het pensioenfonds laten voorgaan. Daarmee onder-
streeptt de wetgever dat de vennootschappelijke onderneming weliswaar ook een wisselende 
associatiee van kredietverstrekkers is met zo groot mogelijke winstkansen tegen zo laag moge-
lijk ee risico als doel, maar onderkent zij tegelijk dat het financiële perspectief op de onderne-
mingg ondergeschikt is aan het economische en maatschappelijke perspectief. Naast een juridi-
schee entiteit is de onderneming een locus van onderling geschakelde bewerkingen, een sociale 
organisatiee van arbeidsrelaties en een waardecreërende schakel in een keten van sociale, poli-
tiekee en economische afhankelijkheden. Daarvoor heeft de liberale politieke economie onvol-
doendee oog. 

Dezee bedenkingen sluiten een democratisch gebruik van het eigendomsinstrument niet uit. 
Waarr betere toezicht- en controlemogelijkheden voor aandeelhouders gepaard gaan met een 
verderee spreiding van aandelenbezit, kunnen de voorstellen van de Commissie-Peters (zie In-
troductie)) mijn pleidooi voor economisch burgerschap in de onderneming alleen maar verster-
ken.. Een breed democratisch deelnemersmodel staat niet haaks op de route van medezeggen-
schapp via marktrechten. Alleen wanneer er sprake van is dat spreekrechten voor aandeelhou-
derss spreekrechten voor werknemers en burgers vervangen, bestaat er een conflict tussen de 
premissenn van de liberale politieke economie en het democratische deelnemersmodel. Burgers 
dienenn niet alleen uit hoofde van hun financieringsfunctie spreekrecht te hebben, maar ook op 
grondd van andere bronnen van betrokkenheid; daaronder uiteraard die van contribuant, maar 
ookk die van afnemer en consument, en uiteindelijk die van bewoner van eenzelfde economisch 
verzorgingsgebiedd of van een fysiek territoir dat hij deelt met anderen. 

Dee eerste bron van betrokkenheid en deelname is in Nederland (nog) weinig controversieel. 
Hett standpunt dat uit deze betrokkenheid legitieme belangen voortspruiten heeft zijn beslag 
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gekregenn in verplichte consultatie van werknemersrepresentanten door de ondernemingsleiding. 
'Structuurregime'' en 'Wet op de Ondernemingsraden' (WOR) zijn belangrijke onderdelen van 
hett bestaande systeem van ondernemingsbestuur in Nederland. Dat geldt niet voor de andere 
bronnenn van betrokkenheid en deelname. Vrouwen, werklozen, etnische minderheden en mili-
eubelangenn hebben als georganiseerde belangen niet tot nauwelijks toegang tot de politieke fora 
binnenn de onderneming. Uitgaand van de morele eis dat een zo groot mogelijk aantal belangen 
toegangg dient te hebben tot die besluitvormingstrajecten die uitmonden in besluiten die aan 
dezee belangen raken, is het de vraag of er overwegingen van andere (prudentiële en realistische) 
aardd zijn die de exclusiviteit van deze trajecten rechtvaardigen, en als dat het geval is, hoe dan 
rechtt kan worden gedaan aan de morele imperatief van het democratische deelnemersmodel? 
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