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deeldeel IV 

EconomischEconomisch burgerschap en 
marktrechten marktrechten 

Stondd het vorige deel in het teken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van medezeggen-
schapsrechten,schapsrechten, in dit deel staat de tweede weg naar zeggenschap centraal. Dat is de route via 
marktrechtenmarktrechten of recht op toegang tot officiële eigendomstitels. Er bestaat een eerbiedwaardige 
politiek-filosofischee literatuur die het recht op eigendom koppelt aan individuele gelijkwaar-
digheidd en het recht op een menswaardig bestaan. Grofweg valt deze literatuur uiteen in vier 
tradities.. Ten eerste een klassiek liberale traditie waarin de naam van John Locke prominent fi-
gureert.. Ten tweede een utilitaristische traditie waar de namen van Jeremy Bentham en van 
anderee 'Philosophical Radicals' aan zijn verbonden. Ten derde een republikeinse traditie die 
looptt van Machiavelli, James Harrison, Thomas Jefferson tot aan Hannah Arendt en vele he-
dendaagsee vertegenwoordigers. En als vierde een liberaal egalitaire traditie waar de namen van 
Johnn Rawls en Ronald Dworkin bij horen. 

Inn de lockeaanse traditie stoelt rechtmatig bezit op arbeid en vrijwillig e overdracht. In het 
eerstee geval is bezit veruitwendigde arbeid en zijn bezitsverschillen de weerslag van verschillen 
inn de kwaliteit en kwantiteit van de gespendeerde arbeid. In het tweede geval zijn bezitsver-
schillenn historische 'toevalligheden' die alleen dan moreel legitiem zijn wanneer ze berusten op 
rechtmatigee 'oorspronkelijke verwerving'. In beide gevallen wordt de legitimiteit van het bezit 
gewaarborgdd door de funderende waarde van individuele autonomie en vrije keuze. Bij bezits-
verwervingg door arbeid is dat de autonomie van de arbeidende. Bij bezitsverwerving door 
overdrachtt is dat de autonomie van de overdragende partij. In beide gevallen betekent afge-
dwongenn redistributie ten behoeve van minder 'gelukkigen' of'verdienstelijken' derhalve een 
illegitiemee inbreuk op de individuele autonomie. Redistributieve belastingheffing die bezit her-
verdeeltt van de vermogende naar de minvermogende maakt de eerst tot slaaf van de tweede, 
zoalss het in libertaristische kringen polemisch heet. De armzaligheid van het bestaan van de 
minvermogendee is daarbij irrelevant. Zij is hooguit een moreel appèl. In geen geval creèrt zij 
eenn afdwingbaar recht. 

Inn de utilitaristische traditie vallen morele en prudentiële argumenten samen. Het morele ge-
bodd om menselijk welzijn te maximaliseren mondt uit in het prudentiële argument voor dét ei-
gendomsregimee dat een zo hoog mogelijk geaggregeerd nut oplevert. De utilitaristische wetge-
verr weegt verschillende eigendomsregimes op dat punt tegen elkaar af. Welke verdeling van 
welkee soort eigendomsrechten stimuleert profijtelijke economische activiteiten het meest? 
Dezee 'comparatieve' strategie kan twee vormen aannemen. De eerste neemt macro-economi-
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schee aggregaten als bruto nationaal product (bnp) of bnp per capita als indicatoren van geag-
gregeerdd nut en vergelijkt vervolgens de scores van nationale economieën met afwijkende eigen-
domsregimess op deze punten. Afgemeten aan de prestatieverschillen tussen 'kapitalistische 
markteconomieën'' die zijn gestoeld op 'private' eigendomsregimes en 'staatssocialistische 
planeconomieën'' die zijn gestoeld op 'publieke' eigendomsregimes, volgt daar een voorkeur 
voorr 'private' eigendomsregimes uit. Zoals altijd met dit soort modelmatige vergelijkingen is 
onduidelijkk wat nu precies met wat wordt vergeleken. Eigendomsregimes met eigendomsregi-
mes,, of ontwikkelingsniveau's met ontwikkelingsniveau's, grondstoffenrijkdom met grond-
stoffenschaarste,, of nog andere variabelen? Het multicausale karakter van economische groei 
staatt isolatie van variabelen in de weg en voorkomt dat deze verschillen eenduidig kunnen 
wordenn toegeschreven aan de variabele in kwestie. 

Ditt probleem doet zich niet voor bij de tweede strategie. Hier is de evaluatie van eigendoms-
regimess gebaseerd op theoretische waarschijnlijkheden, in plaats van op controversiële indica-
toren.. De redenering luidt hier dat een 'publiek' eigendomsregime individuen niet de continuï-
teitt van hun gebruiksrechten kan garanderen. Omdat deze onzekerheden botsen met een effi-
ciëntee allocatie van middelen is een eigendomsregime dat deze continuïteit wél weet te garan-
derenn vanuit utilitaristisch oogpunt te verkiezen. Een 'privaat' eigendomsregime is zo'n eigen-
domsregime.. 'Privé' eigendom is met andere woorden efficiënter dan 'publiek' eigendom. En 
omdatomdat door het utilitaristische consequentialisme naast nutsmaximalisatie geen onafhankelijk 
moreell  criterium wordt erkend, volgt daaruit dat een 'privaat' eigendomsregime ook moreel 
superieurr is, hoe ongelijk de distributie van eigendomsrechten onder een dergelijke regime ook 
mogee zijn. Dit sluit utilitaristische argumenten voor een 'publiek' eigendomsregime evenwel 
niett uit. Vanwege het inherent problematische karakter van dit soort complexe vergelijkingen 
kentt het utilitarisme een hoge mate van onderbepaaldheid. Dat laat echter onverlet dat het in 
beidee gevallen om monistische eigendomsconcepten gaat, waardoor ook utilitaristische plei-
dooienn voor 'publieke' eigendomsregimes gebukt gaan onder de eerder geschetste beperkingen 
vann het liberale eigendomsmodel (zie Hoofdstuk 2.). 

Inn de republikeinse traditie worden aan privé-bezit belangrijke karaktervormende eigen-
schappenn toegeschreven. Deze eigenschappen staan ten dienste van politieke participatie. Uit 
dezee politieke functie van privé-bezit volgt vanuit republikeins gezichtspunt een algemeen 
rechtt op eigendom. Het is evenwel onduidelijk hoe dat recht op niet-regressieve wijze institu-
tioneell  gestalte kan krijgen. 

Hett liberaal egalitarisme - tenslotte - ontleent zijn ratio aan het streven de funderende morele 
waardenn van vrijheid en gelijkheid met elkaar te combineren. Het lockeaanse liberalisme kiest 
voorr het intuïtief aansprekende idee dat je een moreel recht hebt op wat je eigenhandig hebt 
verdiend,, ten koste van het al even aansprekende idee datje een moreel recht hebt op compen-
satiee voor onverdiende ongelijkheden. Het benthamiaanse utilitarisme op zijn beurt zegt indi-
viduelee preferenties weliswaar gelijkelijk en ongeacht hun kwaliteit als uitgangspunt te nemen, 
maarr blijkt op geaggregeerd niveau geen garanties te kunnen bieden tegen het voorschrift geag-
gregeerdd nut te maximaliseren ook al kan dat betekenen dat individuele belangen moeten wor-
denn geofferd op het altaar van het publieke belang. Daardoor laat het klassieke utilitarisme 
geenn ruimte voor plichten, speciale relaties en individuele levensprojecten en betoont het zich 
eenn moreel procrustusbed dat de morele werkelijkheid snijdt naar de smalle maat van het eigen 
theoretischee reductionisme. 

Hett liberaal egalitarisme maakt deze fout niet. Uitdrukkelijk tracht het conflicterende waar-
denn en botsende intuïties tegen elkaar af te wegen teneinde deze hun geëigende plek te geven in 
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hett morele systeem. De liberaal egalitarist bewoont derhalve een complexer moreel universum 
dann zowel libertarist als militarist. Daardoor is het liberaal egalitarisme als morele theorie niet 
alleenn adequater aan onze morele werkelijkheid, maar bovendien beter toegerust om de vuistre-
gelss te produceren die kunnen helpen bij de lastige weging van waarden, argumenten, criteria en 
perspectieven. . 

Hett agnosticisme van de liberaal egalitarist ten aanzien van het ideale eigendomsregime dat 
uitt de eigen theorie zou moeten volgen, weerspiegelt dit. Leunend op het klassieke liberalisme 
onderkentt het liberaal egalitarisme dat vrijheid een zekere mate van privé-bezit vereist. Maar 
omdatt het gaat om een gelijke vrijheid om de individuele conceptie van het goede leven te reali-
serenn kan dat privé-bezit - anders dan de lockeaanse liberaal wil hebben - nimmer onvoorwaar-
delijkk zijn. Hieruit volgt dat er een zekere verwantschap bestaat tussen het liberaal egalitarisme 
enn de gedifferentieerde eigendomstheorie die het brede democratische deelnemersmodel 
schraagt.. In ieder geval deelt het liberaal egalitarisme met deze eigendomstheorie de kritiek op 
hett klassiek liberale eigendomsmodel. Eigendom is hier netzomin een constituerende waarde 
alss in het democratische model. En anders dan het republikanisme dat eigendom eveneens een 
instrumenteell  belang toekent, is het liberaal egalitarisme uitdrukkelijk liberaal. Zij tracht zich 
zoveell  mogelijk te onthouden van perfectionistische voorschriften voor het goede leven. 

Omm deze redenen is het liberaal egalitarisme wél verenigbaar met het brede democratische 
deelnemersmodel,, en het benthamiaans utilitarisme, het lockeaanse liberalisme en het republi-
kanismee niet. Evenals het liberaal egalitarisme verwerpt het democratische deelnemersmodel de 
klassiekk liberale verabsolutering van een toevallige bezits- en inkomensverdeling en bekritiseert 
hett het onderliggende eigendomsconcept. Evenals het liberaal egalitarisme accepteert het demo-
cratischee deelnemersmodel de pluriformiteit van concepties van het goede leven en distantieert 
hett zich van levensbeschouwelijk perfectionisme. En evenals het liberaal egalitarisme bestaat 
hett vertrekpunt van het democratische deelnemersmodel uit het gegeven van waardenplura-
lisme.. Het democratische deelnemersmodel wijkt slechts van het liberaal egalitarisme af voor 
watt betreft de voornaamste stootrichting van het onderzoek. Het liberaal egalitarisme - depo-
litiek-fllosoflschelitiek-fllosoflsche premissen getrouw - bepaaltt zich tot de conceptuele uitwerking en verhelde-
ringring van de waarde van gelijke vrijheid in relatie tot lockeaanse vrijheidsopvattingen, utilitaris-
tischee efficiëntie-criteria, communitaristische gemeenschapswaarden en links-radicale gelijk-
heidsconcepties.. Het democratische model daarentegen heeft als werkterrein de morele, pru-
dentiëlee én realistische toetsing van institutionele voorstellen voor een grotere democratische 
zeggenschapp over het ondernemingsbestuur. De liberaal egalitarist laat de belangrijke kwestie 
vann het eigendomsregime open omdat dit binnen de theoretische architectuur van de heden-
daagsee politieke filosofie primair een kwestie is voor sociale wetenschappers, beleidsmakers 
enn politici. Het is aan dezen om uit filosofisch bewerkte morele beginselen politieke, beleids-
matigee en/of institutionele oplossingen af te leiden. Het democratische model daarentegen heeft 
alss object van studie meerdere mogelijke eigendomsregimes die met behulp van meer of minder 
controversiëlee criteria wordenn geëvalueerd en onderling worden vergeleken. 

Vierr verschillende uitwerkingen van marktrechten passeren hier de revue. In Hoofdstuk 5. be-
handell  ik John Roemers marktsocialistische marktrechten. Voor het marktsocialisme heb ik 
gekozenn omdat het een politiek economische orde verbeeldt die het beste van twee werelden 
trachtt te verenigen; marktwerking, concurrentie en innovatief ondernemerschap enerzijds en 
socialiseringg van de baten en lasten ervan door een publiek eigendomsregime anderzijds. Daar 
liggenn twee uitgangspunten aan ten grondslag. Ten eerste het ervaringsfeit dat centrale planning 
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opp de lange duur, zowel op prudentiële als op morele gronden, geen goed alternatiefis voor de 
allocatiee van middelen via markten. En ten tweede dat het niet zozeer markten zijn die verant-
woordelijkk zijn voor de uitwassen van het reëel bestaande kapitalisme, alswel het systeem van 
ongelimiteerdee eigendomsrechten. Als de allocatie van middelen via markten privé-bezit van de 
productiemiddelenn vooronderstelt, zoals de liberale politieke economie postuleert, dan volgen 
staatsplannerss de enige juiste strategie wanneer zij privaatrechtelijke ondernemingen nationali-
serenn en marktallocatie vervangen door politieke distributie. Als de relatie tussenn eigendom en 
economischee coördinatie evenwel minder direct is dan liberale politieke economen menen en 
ruimtee laat voor structurele ontkoppelingen, dan ontstaat de mogelijkheid om voorwaardelijke 
eigendomsrechtenn intelligent te combineren met gradaties van 'vermarkting' en gradaties van 
'planning'.. Het is deze ruimte die marktsocialisten exploreren. Daarmee sluiten zij aan bij het 
instititionelee pluralisme dat het brede democratische deelnemersmodel schraagt. 

Voorr Roemer heb ik gekozen omdat zijn versie van het marktsocialisme antwoord geeft op 
dee vragen die de laatste ronde van het debat tussen marktsocialisten en liberale politieke eco-
nomenn heeft opgeworpen. In de eerste ronde ging het om het zogenaamde 'waardeprobleem'. 
Dee virtuele markten waarmee marktsocialisten de irrationaliteit van werkelijke markten tracht-
tenn te voorkomen en de allocatieve efficiëntie ervan trachtten te behouden, vooronderstelden 
werkelijkee prijzen, aldus de liberale tegenstanders. Virtuele markten genereren echter geen wer-
kelijkee prijzen, alleen werkelijke markten doen dat. De stap naar een combinatie van werkelijke 
marktenn en publiek eigendom van de productiemiddelen werd door marktsocialisten in de 
tweedee ronde gezet. Ditmaal was de liberale tegenwerping dat er een functionele relatie bestaat 
tussenn prijzen, markten en privé-bezit. Het antwoord hierop luidde de derde ronde in. Markt-
prijzenn vooronderstellen weliswaar privé-bezit, maar niet noodzakelijk privé-bezit van de 
productiemiddelen;productiemiddelen; een cruciaal onderscheid. Door het centraal bepaalde prijsniveau te toetsen 
aann de ongereguleerde prijsontwikkeling op consumptiemarkten kunnen ook onder markt-
socialistischee condities prijzen tot stand komen die dezelfde informerende, homogeniserende 
enn coördinerende functies vervullen als kapitalistische marktprijzen. De liberale riposte was 
tweeërlei:: enerzijds werd geschermd met het probleem van informatieverwrArwg en anderzijds 
mett het probleem van informatieverwervwg. Het eerste probleem groeide uit tot een techni-
schee discussie over de mogelijkheden van de hedendaagse informatietechnologie om complexe 
economieënn te plannen. Het tweede probleem daarentegen luidde de vierde ronde in. Informa-
tieverwervingg vereist immers gelijkgerichte belangen: bij werknemers en ondernemingsleiding, 
bijj  ondernemingsleiding en planners en bij planners en burgers. Daarmee is het kernprobleem 
vann een marktsocialistische economie hetzelfde geworden als dat van een kapitalistische eco-
nomie,, althans in het liberale politiek economische perspectief daarop. Hier ligt zowel de 
krachtt als de zwakte van Roemers bijdrage. De oplossing voor de motivatieproblemen die het 
effectt zijn van egalitaire marktrechten zoekt Roemer in een variant van het Japanse systeem 
vann ondernemingsbestuur. Doordat dit voorstel uitsluitend in debat gaat met mogelijke theore-
tischee tegenwerpingen van de liberale politieke economie blijkt het echter blind voor realisti-
schee bedenkingen. 

Inn Hoofdstuk 6. behandel ik Roberto Ungers tijdelijke marktrechten. De redenen om dit te 
besprekenn zijn drieërlei. Ten eerste radicaliseert Unger de gedifferentieerde eigendomstheorie 
diee het democratische deelnemersmodel schraagt door eigendomsrechten niet alleen aan ver-
schillendee rechthebbenden toe te kennen, maar deze toekenning bovendien te onderwerpen aan 
tijdslimietenn en een ingenieus roulatiesysteem. Marktrechten komen in Ungers voorstel dus 
neerr op gelijke rechten op een tijdelijke toegang tot productiemiddelen. Ten tweede wordt het 
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roulatiesysteemm dat Unger ontwerpt om de periodieke reallocatie van rechten te kunnen uit-
voerenn gesteund door een model van institutionele transformatie dat uitdrukkelijk is bedoeld 
alss middenweg tussen revolutie en reformisme. En ten derde ademt Ungers voorstel de geest 
vann een geradicaliseerd links-liberalisme. Als super-liberaal neemt Unger de morele beginselen 
vann het liberalisme dermate ernstig dat hij daarmee een krachtig wapen wint om de institutio-
nelee ordening die (mede) in haar naam is gecreëerd kritisch te evalueren. In een tweede stap zet 
Ungerr deze beginselen als ontwerpcriteria in voor een institutionele ordening die wél de dy-
namiekk en mobiliteit weet te waarborgen die het liberalisme als politieke filosofie belooft, maar 
alss politieke praktijk niet biedt. Daarmee volgt Unger dezelfde strategie als ik voorsta. Omdat 
Ungerss uitgangspunten derhalve in grote lijnen dezelfde zijn als aan het democratische deelne-
mersmodell  ten grondslag liggen is het interessant om na te gaan in hoeverre Unger zich aan de 
spelregelss van zijn eigen concreet utopisme houdt. 

Inn de Hoofdstukken 7. en 8. gaat het niet om alternatieve eigendomsregimes maar om een on-
derzoekk naar de mogelijkheden voor grotere externe zeggenschap over de onderneming via twee 
institutionelee instrumenten die expliciet binnen de juridische parameters blijven van bestaande 
systemenn van ondernemingsbestuur. Het gaat dan om zeggenschap via respectievelijk pensi-
oengeldenoengelden en aandelenspreiding. De keuze hiervoor ligt voor de hand. Beide representeren 
tweee hoofdvormen van vermogensaanspraken. In het ene geval gaat het om bedrijfsgebonden 
aansprakenaanspraken en in het andere om niet-bedrijfsgebonden aanspraken. De regelgeving voor pen-
sioenfondsenn beoogt het lot van fonds en onderneming zoveel mogelijk los te koppelen. Hierin 
weerspiegeltt zich het verzekeringskarakter van pensioenregelingen. Omdat het om uitgesteld 
loonn gaat en om gedwongen besparingen voor toekomstige consumptie die ten koste gaan van 
actuelee consumptie verbiedt de wetgever het fonds om te investeren in de moederonderneming. 
Dezee restricties gelden niet voor bedrijfsgebonden aanspraken. Hier gaat het immers niet om 
verplichtee besparingen, maar om vrijwillig e overeenkomsten tussen werkgever en werknemer 
diee verschillende oogmerken kunnen dienen. Het oogmerk van 'het appeltje voor de dorst' is 
daarr zeker niet de voornaamste van. Beide typen aanspraken kunnen echter zijn gestoeld op 
zowell  het loonbestanddeel als het winstbestanddeel. De progressieve inzet is veelal gericht op 
aansprakenn via het winstbestanddeel. De actuele uitkomst is veelal die van aanspraken op 
basiss van het loonbestanddeel. 

Dezee vier voorstellen zijn alle institutionele uitwerkingen van het idee dat uit de morele 
waardee van individuele gelijkwaardigheid individuele marktrechten volgen; ófwel als erkenning 
vann het collectieve karakter van de beschikbare productiemiddelen, ófwel op grond van het 
beginsell  van menselijke waardigheid, ófwel als drager van zeggenschapsrechten, ófwel omdat 
marktrechtenn op de lange termijn de bedrijfseconomische efficiëntie ten goede komen. 
Marktrechtenn kunnen derhalve liberaal-egalitair, christen-democratisch, republikeins, socialis-
tisch,, utilitaristisch of democratisch worden gefundeerd. Vandaar dat men een discussie van de 
verschillendee politiek-filosofische en/of levensbeschouwelijke funderingsstrategieën hier tever-
geefss zal zoeken. Dit deel is uitsluitend gewijd aan de morele, prudentiële en realistische eva-
luatiee van vier variaties op het thema van marktrechten. 
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