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Vanaf eind jaren '80 verkeert de Nederlandse economie in betere doen. Er is brede consensus dat de aangehouden 
loonmatiging een belangrijke factor is in het succes van de poldereconomie (groeiende werkgelegenheid, dalend 
financieringstekort, lastenverlichting en hogere winsten). Door een aangehouden beleid van loonmatiging is de 
werkgelegenheid gegroeid en zijn de bedrijfswinsten en aandelenkoersen sterk gestegen. Echter, er bestaan sterke 
twijfels of de vakbeweging dit beleid van loonmatiging zal continueren als blijkt dat zij hiervan onvoldoende kan 
mee profiteren, bijv. doordat de verbeterde winstpositie van het bedrijfsleven voornamelijk ten goede komt aan 
aandeelhouders en (via optieregelingen) managers. Als het zo is dat van het loonmatigingsbeleid vooral de 
aandeelhouders en de nieuwe intreders op de arbeidsmarkt profiteren, dan is de keerzijde dat de werknemers met 
vaste contracten hier weinig baat bij hebben, terwijl van hun juist wordt gevraagd om de looneisen te matigen. 
Om uit dit dilemma te ontsnappen is het nuttig te onderzoeken of er manieren bestaan om zowel de 
werkgelegenheid te laten groeien en de winstpositie van bedrijven te verbeteren, maar waarbij de werknemers 
automatisch mee profiteren.1 
 
 
1. Inleiding 
 
Sinds de jaren '70 is de omvangrijke en vaak langdurige werkloosheid het grootste probleem voor het sociaal-
economisch beleid. Hoewel de verzorgingsstaat door velen wordt beschouwd als een grote verworvenheid is er 
tevens overeenstemming over een aantal nadelige effecten verbonden met die verzorgingsstaat. Met name het 
onvermogen om volledige werkgelegenheid te herstellen en de moeilijkheid werkloosheid aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt te verminderen heeft economen geïnspireerd diverse beleidsaanbevelingen te doen. Deze 
variëren van verlaging of zelfs afschaffing van het minimumloon, 'work- and learnfare' voor werklozen 
(verschillende projecten van werkervaringsplaatsen), versoepeling van het ontslagrecht en strengere voorwaarden 
verbonden aan uitkeringen. Al deze beleidsaanbevelingen zijn onvermijdelijk 'piece-meal' want zij nemen de 
huidige institutionele ordening (inclusief de arrangementen van de verzorgingsstaat) als vertrekpunt. 
 Vanaf eind jaren '80 verkeert de Nederlandse economie in betere doen. Door een aangehouden beleid van 
loonmatiging is de werkgelegenheid gegroeid en zijn de bedrijfswinsten en aandelenkoersen sterk gestegen. 
Echter, er bestaan sterke twijfels of de vakbeweging dit beleid van loonmatiging zal continueren als blijkt dat zij 
                                                 
1 De onderzoeksvraag luidt dus via welke mechanismen kunnen werknemers, meer dan nu het geval is, delen in de winsten? 
Welke effecten kan dat hebben op de arbeidsmotivatie en de werkgelegenheid? Hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld de 
maatregel Fiscale faciliteit flexibele beloning (zie Bijlage D van de brief van Minister Vermeend over het voorjaarsoverleg, 
19-06-2001): “Het Kabinet heeft afgesproken om een fiscale faciliteit voor flexibele beloning in de vorm van winstdeling in 



hiervan onvoldoende mee profiteren, bijv. doordat de verbeterde winstpositie van het bedrijfsleven voornamelijk 
ten goede komt aan aandeelhouders en (via optieregelingen) managers. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op 
om mechanismen in het leven te roepen om meer dan nu het geval is werknemers te laten delen in de winsten. 
 Er is brede consensus dat de aangehouden loonmatiging een belangrijke factor is in het succes van de 
poldereconomie (groeiende werkgelegenheid, dalend financieringstekort, lastenverlichting en hogere winsten). 
Van het loonmatigingsbeleid profiteren vooral de aandeelhouders en de nieuwe intreders op de arbeidsmarkt, 
maar de keerzijde van dit beleid is dat de bestaande werknemers met vaste contracten hier weinig baat bij 
hebben, terwijl van hun juist wordt gevraagd om de looneisen te matigen. Om uit dit dilemma te ontsnappen is 
het nuttig te onderzoeken of er manieren bestaan om zowel de werkgelegenheid te laten groeien en de 
winstpositie van bedrijven te verbeteren, maar waarbij de werknemers automatisch mee profiteren. 
 De drie voorstellen die hier zullen worden besproken hebben met elkaar gemeen dat het steeds 
voorstellen betreft van een majeure verandering in de institutionele structuur. In sectie 2 bespreek ik het voorstel 
van een Share Economy gepropageerd door Weitzman. In zo een winstdeling-economie wordt het systeem van 
vaste looncontracten deels vervangen door een beloningssysteem waarbij de beloning voor arbeid afhankelijk 
wordt gemaakt van het bedrijfsresultaat. Vervolgens komt in sectie 3 de Labour-Capital Partnerships van James 
Meade aan de orde, wat voortbouwt op maar ook verder gaat dan het voorstel van Weitzman. Zowel Weitzman 
als Meade beweren dat onder deze alternatieve beloningssystemen bedrijven altijd hongerig zijn om meer 
werknemers aan te trekken: er is een persistente tendens tot volledige werkgelegenheid. Het laatste voorstel dat ik 
zal bespreken is het pleidooi in het werk van Bowles en Gintis voor de democratische onderneming. Deze 
benadering legt het accent minder op winstdeling, en meer op de medezeggenschap-verhoudingen. Hoewel deze 
democratische onderneming sterk verwant is met de Labour-Capital Partnership van Meade, verschilt de 
motivatie er achter. Waar Meade vooral oog heeft voor de werkgelegenheidseffecten van winstdeling is het 
Bowles en Gintis vooral te doen om machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer en inefficiënties binnen 
de kapitalistische onderneming ongedaan te maken. 
 
Elk van de volgende secties bespreekt dus bovengenoemde voorstellen. Noodzakelijkerwijs zal slechts op 
summiere wijze de voornaamste zwakke punten worden aangegeven. Het zal blijken dat elke institutionele 
ordening haar eigen problemen voortbrengt, wat Meade doet verzuchten dat "on the face of it the devil seems to 
win whichever institutional framework we may adopt" (Meade, 1972, 416). 
 
 
2. Weitzman's "share economy" 
 
Van alle voorstellen die hier worden besproken heeft het voorstel van Weitzman om het loon deels afhankelijk te 
maken van het bedrijfsresultaat wel de meeste aandacht gekregen. The New York Times editorial kopte zelfs met 
"The best idea since Keynes". Het aantal artikelen dat het voorstel kritisch bespreken loopt in de tientallen, met 
voor- en tegenstanders ongeveer gelijk verdeeld. 
 Het idee achter het voorstel is van een verrassende eenvoud. Stel dat werknemers niet zoals nu het geval 
is een vast loon ontvangen, maar dat ze een basisloon ontvangen plus een aandeel in de winst. De marginale 
kosten van het aantrekken van een extra werknemer is dan gelijk aan het basisloon. Als het basisloon laag genoeg 
is zal volgens Weitzman hierdoor permanent een situatie van volledige werkgelegenheid ontstaan, waarbij de 
totale beloning per werknemer (basisloon plus winstdeling) niet lager is dan bij een vast loon.  

                                                                                                                                                                  
te stellen. Momenteel wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van het voorstel”. 



 
figuur 1 
 
Om de werking van een share systeem (noem dit SS) te illustreren gebruik ik het volgende gestileerde voorbeeld 
(zie figuur 1). Weitzman gaat ervan uit dat bedrijven monopolistische concurrenten zijn, die ieder geconfronteerd 
worden met een dalende vraagcurve. Zij kunnen met andere woorden niet een ongelimiteerde hoeveelheid van 
hun product afzetten tegen de geldende marktprijs, maar kunnen wel meer verkopen tegen een lagere prijs. In de 
figuur zijn marginale en gemiddelde opbrengstcurven per werknemer getrokken voor een willekeurig bedrijf. Als 
het bedrijf meer werknemers aanneemt zal de produktie stijgen, maar deze kan alleen worden verkocht door de 
prijs van het product te verlagen. De opbrengstcurven per werknemer hebben dus een dalend verloop. Het 
loonsysteem zoals dat nu functioneert (noem dit LS) is die waarbij werkgevers met vakbonden onderhandelen 
over de hoogte van het (vaste) loon (w*), maar waarbij de werkgever kan bepalen hoeveel werknemers hij in 
dienst neemt.2 Bij een SS is het inkomen dat een werknemer van zijn werkgever ontvangt niet zoals nu het geval 

is een vast bedrag (w*), maar een basisloon ('a base wage' wb) aangevuld met een deel ( Lo /λπ ) dat afhangt van 

het bedrijfsresultaat (bijv. de winst, de toegevoegde waarde of de produktprijs).3  
 Stel dat de vakbond onder LS een vast loon bedingt van w*=16 per werknemer. De gemiddelde en de 
marginale kosten van arbeid zijn dan gelijk aan w*. De werkgever zal dan L* werknemers aantrekken, want in 
punt A is de marginale opbrengst nog juist gelijk aan de gemiddelde en marginale kosten per werknemer. Als het 
bedrijf wordt geconfronteerd met een daling in de vraag naar haar product (de opbrengstcurven verschuiven dan 
naar links), dan zal het bedrijf reageren door minder werknemers aan te stellen tegen het eerder overeengekomen 
loon. 
 
Stel nu dat onder een share contract wordt afgesproken dat allen een basisloon ontvangen van wb=8 plus een 
vastgesteld percentage ( 2/1=λ ) van de winst dat onder de werknemers wordt verdeeld. Laten we aannemen dat 
dit variabele deel in de uitgangssituatie ook 8 per werknemer bedraagt, zoals weergegeven in figuur 1. Waar de 
directe marginale kosten van het aantrekken van een extra werknemer bij LS met een volledig vast loon 16 
bedraagt, bedraagt dit vanwege het variabele deel bij SS slechts 8, hoewel de gemiddelde loonkosten in beide 
situaties gelijk zijn aan 16. Het aantrekken van een extra werknemer wordt nu onder een SS veel aantrekkelijker, 
want dit kost de werkgever slechts 8, plus het variabele deel maar deze wordt gefinancierd uit een vast 
percentage (50%) van de winst die sowieso naar de werknemers toevloeit, ongeacht het aantal werknemers en 
ongeacht de hoogte van de winst. Onder SS zal een representatief bedrijf dus pogen LS werknemers aan te 
trekken. Des te lager het basisloon, des te lager de marginale kosten van het aantrekken van nieuw personeel, des 
te meer werknemers worden aangetrokken tot de situatie van volledige werkgelegenheid is bereikt. Het hierbij 
behorende nominale loon (basisloon plus winstdeling) in punt B is weliswaar lager dan in punt A, maar het 
algemene prijspeil is ook lager waardoor het reële loon zelfs hoger kan uitkomen dan in punt A. 
 Een SS kan dan ook worden gedefinieerd als een systeem waarbij de loonkosten per werknemer dalen als 
de werkgelegenheid bij een bedrijf stijgt, ofwel waarbij de marginale kosten altijd lager zijn dan de gemiddelde 

                                                 
2 Het zogenaamde 'wage-bargaining' of 'right to manage' model. 
3 Stel de winst is gelijk aan π 0  en dat de werkgever met de werknemers overeenkomt dat de fractie λ  van de winst 

onder de werknemers kan worden verdeeld. De werknemers ontvangen dan samen oλπ , en per werknemer is hun 

winstaandeel dan gelijk aan Lo /λπ . De totale beloning per werknemer (basisloon plus winstdeling) is dus gelijk 

aan ./ Lw ob λπ+  



kosten.4 In een SS zijn de directe marginale kosten gelijk aan het basisloon, en de gemiddelde kosten kunnen 
worden weergegeven door een dalende curve die zowel door punt A als B loopt. M.a.w., bij een volledig vast 
loon is de opbrengst van de laatst aangenomen werknemer 16,5 terwijl op de korte termijn de opbrengst van de 
marginale werknemer onder een share-contract slechts 8 hoeft te bedragen om de werkgever het break-even punt 
te laten bereiken.6 
 
De truc bestaat hierin dat in een SS de prikkels op micro-niveau zodanig werken dat een belangrijk negatief 
extern effect van een teruglopende conjunctuur bij een regime met vaste lonen uit de weg wordt geruimd. Bij 
vaste lonen is sprake van een negatief (macro-economisch) extern effect omdat individuele werkgevers bij het 
ontslaan van personeel de effectieve vraag naar goederen van andere bedrijven verminderen vanwege de 
inkomensachteruitgang waarmee de ontslagen werknemers bij ontslag worden geconfronteerd.7 Immers, bij 
neerwaarts rigide lonen vindt bij een teruglopende conjunctuur een hoeveelheidsaanpassing plaats (de afzet daalt 
en een aantal werknemers wordt ontslagen),8 terwijl bij een SS de lonen automatisch zullen dalen omdat de 
winsten dalen. Er is dus weer neerwartse loonflexibiliteit waardoor de arbeidsmarkt ten alle tijden bij 
verstoringen kan ruimen.9 Ook bij een aantrekkende economie werkt een SS beter dan een LS. Bij een LS zullen 
werknemers hun looneisen aanscherpen, die vervolgens door de werkgevers deels in de prijzen worden 
doorberekend ('cost-push inflation'). Bij een SS werkt het mechanisme anders: "When production is expanded, 
Anyfirm's prices must come down, because more of the product can only be sold if the price is lowered. The 
expansion of Anyfirm creates an external benefit to other firms. Therefore, if many firms in the economy go over 
to profit-sharing, there will be a built-in bias towards eliminating unemployment, expanding output, and lowering 
prices. It is this macro effect that Weitzman has emphasized" (Estrin et al., 20). 
 
Loon- en winstdeling-bedrijven zijn beide op lange termijn veroordeeld werknemers het geldende marktloon te 
betalen, hetzij in de vorm van een vast loon, hetzij als mix van basisloon en winstdeling. Echter, de winstdeling-
bedrijven hebben op de korte termijn een prikkel meer werknemers aan te trekken (zolang MO/L>MKS). Zij 
willen dus bij de geldende afspraken van het winstdeling-contract meer werknemers in dienst nemen (het 
vacuüm-effect). Hiervoor is het wel nodig dat bedrijven op korte termijn kunnen afwijken van het op lange 
termijn geldende marktloon. Dit kan niet bij volledige werkgelegenheid,10 maar wel bij tijdelijke werkloosheid.11 

                                                 
4 "A share economy is one where the cost per unit of labor falls as employment rises, i.e., it is one where the marginal 
cost of labor (MCL) is less than the average cost of labor (ACL)" (Nordhaus, 1986, 417). Vanwege deze eigenschap 
definieert Weitzman een share contract als "any payment mechanism where, throughout the life of the contract, worker 
renumeration varies inversely with the firm's employment level" (Weitzman, 84, 1984). In economentaal betekent dit dat 
de elasticiteit van de loonkosten m.b.t. het aantal werknemers kleiner is dan één (Nordhaus, 1986, 418), ofwel dat als het 
aantal werknemers met 10% stijgt, de totale loonkosten voor de werkgever met minder dan 10% stijgt. Bij een vast loon 
stijgen de loonkosten wel evenredig met het aantal werknemers. 
5 Als het minder zou zijn zou de werkgever op deze werknemer verlies maken en hem of haar niet aangenomen hebben. 
Als het meer zou zijn is het winstgevend nog een extra werknemer aan te trekken. 
6 Daarom stelt Weitzman dat "A share system looks very much like a labor shortage economy. Share firms ever hungry 
for labor are always on the prowl - cruising around like vacuum cleaners on wheels, searching in hooks and crannies for 
extra workers to pull in at existing compensation parameter values" (Weitzman, 1984, 98-99).  
7 For when a contractionary impuls hits, not only is the initial response of a wage economy to throw people out of work, 
but a wage system can deepen a recession, multiplying its adverse consequences until the economy is trapped in a 
vicious circle of persistent involuntary underutilization of the major factors of production. (Weitzman, 124, 1984) 
8 De vraagcurve (GO/L) evenals de marginale opbrengstcurve (MO/L) verschuiven dan naar links, terwijl de 
arbeidskosten per werknemer, in ieder geval op korte termijn, onveranderd blijven. 
9 Terwijl de huidige arbeidsmarkt gekarakteriseerd kan worden "as biased toward high unemployment... [a share 
economy will be] biased toward vacancies or excess demand for labor" en "a tilt toward vacancies rather than 
unemployment" (Nordhaus, 1986, 417 en 420).  
10 Stel dat L* correspondeert met volledige werkgelegenheid. Werkgevers kunnen dan hetzij een vast loon w*, hetzij een 



Bedrijven met winstdeling zullen dus altijd pogen hun bestaande personeel te houden (wat leidt tot 
baanzekerheid, een sterke onderhandelingspositie voor het personeel en goede arbeidsomstandigheden) en meer 
personeel aan te trekken tegen de overeengekomen condities, net zoals het poogt klanten voor haar product te 
behouden en nieuwe klanten te verwerven. Hoewel er dus op lange termijn geen verschil is tussen LS en SS, is er 
een groot verschil in het evenwichtsherstellende mechanisme bij verstoringen.  
 
Alleen een verandering in het belastingstelsel (een voorgestelde 50%-belastingvrijstelling van winstdelings-
inkomen) kan volgens Weitzman de overgang van een loonregime LS naar een share-regime SS tot stand 
brengen. Echter, als SS superieur is aan LS, waarom transformeert de laatste dan niet vanzelf tot de eerste? 
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Ten eerste prefereren werknemers (die geacht worden meer 
risico-mijdend te zijn dan hun werkgevers) een vast, stabiel loon boven een met het bedrijfsresultaat variërend 
loon. De zittende werknemers zullen dan ook zeker niet een share-contract verwelkomen, hoewel het veel betere 
kansen op werk geeft voor de werklozen. Ten tweede, een SS werkt alleen als alle bedrijven hiertoe overgaan. 
Zolang beide systemen naast elkaar bestaan zullen de bedrijven met winstdeling hun werknemers netto evenveel 
moeten betalen als bedrijven zonder winstdeling willen ze hun personeel niet verliezen. Om nu toch werknemers 
en werkgevers over te halen akkoord te gaan met een flexibel loon stelt Weitzman voor 'share-type income' een 
belastingvrijstelling te geven van 50%. Weitzman claimt dat als de werkloosheid hierdoor met 1%-punt 
vermindert de totale belastingopbrengst niet zal dalen. 
 
Dit voorstel heeft natuurlijk een aantal keerzijden. Ten eerste, de beloning per werknemer is invers gerelateerd 
aan het aantal werknemers bij het bedrijf, want het vaste percentage van de winst moet over meer werknemers 
worden verdeeld. Vakbonden onderhandelen nu veelal over de loonhoogte, waarbij de werkgevers, gegeven de 
uitkomst van de loononderhandelingen, de optimale werkgelegenheid per bedrijf bepalen. Bij winstdeling-
contracten kunnen vakbonden weliswaar zowel een hoger basisloon als een hoger aandeel in de winst bedingen, 
maar uiteindelijk bepaalt de werkgever onder de tucht van de macht wat de werknemer ontvangt. Stel dat de 
vakbond er in slaagt het basisloon te verhogen van 8 tot 9 en het winstaandeel van de werknemers te verhogen 
van 50 tot 60%. Het totale loon zal dan aanvankelijk meer dan 16 bedragen. Als werknemers in de 'non-union 
sector' nog steeds 16 ontvangen, of als er werkloosheid is, dan zullen deze door de werkgever met open armen 
worden ontvangen te komen werken tegen dezelfde condities als het bestaande personeel. Dit kost de werkgever 
slechts 9 per nieuwe werknemer, en door de toename van het aantal werknemers zal het variabele deel van het 
loon uiteindelijk dalen tot 7 waardoor de totale beloning weer gelijk is aan het geldende marktloon.12 Het gevolg 
is dat de vakbonden de controle verliezen over de loonhoogte, in ruil voor een lagere werkloosheid. Niet alleen 
zijn de werknemers dan onzeker over hun loon, zij weten bovendien dat de werkgever er alle belang bij heeft de 
totale beloning omlaag te brengen door extra werknemers aan te trekken. De enige situatie waarin dit niet meer 
het geval is, is als werkgevers niet in staat zijn meer werknemers aan te trekken (volledige werkgelegenheid). 

                                                                                                                                                                  
mix van basisloon en winstdeling aanbieden, waarbij de som van beide eveneens gelijk moet zijn aan w* wil het bedrijf 
met winstdeling zijn werknemers niet verliezen. 
11 Bij tijdelijke werkloosheid zijn er wellicht werklozen die bereid zijn tegen de geldende mix te werken, waardoor de 
totale beloning per werknemer automatisch zal dalen omdat het overeengekomen winstdeel voor de werknemers over 
meer personen wordt verdeeld. 
12 Merk op dat de reactie van de werkgever in beide regimes precies tegenovergesteld is. Als vakbonden een te hoog vast 
loon bedingen prijzen ze zichzelf uit de markt, en de werkgever zal minder werknemers aantrekken. De vakbond wordt 
dus geconfronteerd met een 'trade-off' tussen de loonhoogte en het niveau van de werkgelegenheid. Bij een 
loonmatigingsbeleid ligt het accent op het laatste. Onder een share contract echter reageert de werkgever op sterke 
looneisen door meer werknemers aan te trekken, waardoor de beloning per werknemer weer daalt tot aan het geldende 
marktloon (Matthews, 1985, 659). 



 Ten tweede zal in een SS bij een teruglopende conjunctuur de inkomens van werknemers met vaste 
contracten dalen (zij delen mee in de algehele malaise),13 terwijl bij vaste lonen het leed van de aanpassing 
volledig wordt verhaald op de werknemers met flexibele contracten, wiens contracten niet worden verlengd. 
Omdat bij senior werknemers onder een LS zowel hun loon als hun baan niet op het spel staan, verslechtert hun 
positie bij een overgang van LS naar SS. Bovendien weten zij dat met elke nieuwe werknemer hun inkomen zal 
dalen, waardoor er een belangentegenstelling zal ontstaan tussen het zittende en het komende personeel. 
 
Ten derde is het de vraag of Weitzman's analyse standhoudt indien sprake is van andere omstandigheden dan hij 
veronderstelt ten aanzien van de werking van de arbeidsmarkt. De efficiënte loontheorie stelt dat werkgevers 
vrijwillig lonen betalen boven het loon dat de markt zou ruimen omdat zij hierdoor gemiddeld betere werknemers 
kunnen aantrekken en omdat werknemers hierdoor harder zullen werken en minder snel van baan zullen 
veranderen. Het hogere loon wordt dan terugverdiend door een hogere productiviteit van de werknemers. Als dat 
het geval is, dan zullen werkgevers onder SS niet de beloning omlaag brengen door meer werknemers aan te 
trekken (zie Wadhwani, 1987, 426). Bovendien, terwijl onder het huidige regime een werknemer wordt ontslagen 
als het loon niet wordt terugverdiend, is onder het regime van Weitzman de werkgever reeds tevreden als een 
werknemer zijn basisloon terugverdient. Tenslotte is vanwege de persistente tendens tot volledige 
werkgelegenheid onder SS de 'fall-back position' van een ontslagen werknemer veel beter dan bij hoge 
werkloosheid onder LS. Bij volledige werkgelegenheid kan een ontslagen werknemer moeiteloos elders emplooi 
vinden, alwaar hij fluitend weer zijn zelfgekozen werktempo aan de dag legt.14 Dit alles betekent dat zelfs als een 
SS erin slaagt de werkloosheid te reduceren, het gemiddelde werktempo en daarmee de arbeidsproductiviteit veel 
lager kan komen te liggen. 
 Ten vierde is er onder SS een negatief effect op investeringen, omdat ondernemers een deel van de winst 
moeten delen met de werknemers (zie sectie 3). Ten vijfde is het gevaar van louter cosmetische veranderingen 
groot onder een SS. Bedrijven kunnen met hun werknemers onderhandelen over de totale beloning, maar dit 
inkleden als basisloon plus winstdeling over het afgelopen jaar.15 Zij genieten dan wel het belastingvoordeel, 
maar het bedrijf gedraagt zich nog als onder het LS. Tenslotte, het basisloon fungeert alleen als het relevante 
criterium om nieuwe werknemers aan te trekken zolang er nog werkloosheid is. Zodra volledige werkgelegenheid 
is bereikt zijn ook bedrijven met winstdeling genoodzaakt het geldende marktloon te betalen in de vorm van een 
mix. 
 
 
3. Meade's Agathotopia 
 
Meade's voorstel (Meade, 1989) is een soort drietraps-raket, waarbij alle drie de delen nodig zijn om de economie 
en de samenleving in de beoogde baan te krijgen. In het land Agathotopia,16 dat goede instituties heeft voor 
imperfecte mensen, is dit het geval en Meade doet hiervan verslag: "The Agathotopians have devised institutions 
which rely very largely on self-centred enterprising behaviour in a free competitive market but which, at the 
                                                 
13 Zie ook Nordhaus (1986, 440): "Since they [senior workers, LG] are not often laid off - they are not the marginal 
workers - they are personally little concerned about employment stability or lay-off stability. They are going to be 
working anyway, so their main interests are high and stable wages. In... a share economy, everybody, including senior 
workers, would share in the lower total compensation that occurs in a recession." 
14 Bowles noemt dit 'the-whistle-while-you-work-level'. 
15 Gegeven het winstdelingspercentage kunnen ze het basisloon dan zo vaststellen dat het totale loon overeenkomt met 
wat ze hebben afgesproken. Dit kan niet als de winstdeling wordt toegepast over het lopende jaar, maar daarbij doet zich 
het probleem voor dat de winsten doorgaans pas aan het einde van het kwartaal, het halfjaar of het jaar bekend zijn. 



same time, put great stress upon cooperation between individuals in producing the best possible outcome and 
upon a compassionate attitude to those who would otherwise lose out" (ibid., 1). De eerste trap bestaat uit een 
transformatie van kapitalistische ondernemingen naar Discriminating Labour-Capital Partnerships (DLCP). De 
tweede trap is de introductie van een basisinkomen ('social dividend'). De derde trap bestaat uit een aantal fiscale 
maatregelen. 
 
Voordat ik deze drie onderdelen ga bespreken wil ik nog iets zeggen over de actualiteit van het voorstel van 
Meade. Momenteel worden westerse economieën geconfronteerd met hoge werkloosheid, terwijl bedrijven goede 
winsten maken. Dit wijst erop dat arbeid relatief overvloediger aanwezig is dan kapitaal. Dit kan komen door een 
groot exogeen arbeidsaanbod, door arbeidsbesparende technologie of doordat consumenten relatief veel 
produkten consumeren met een kapitaal-intensieve produktie. Volgens Meade is het probleem van volledige 
werkgelegenheid dan het spiegelbeeld van het probleem van de inkomensverdeling (m.n. de categoriale verdeling 
tussen lonen en winsten), omdat in deze situatie volledige werkgelegenheid alleen tot stand kan komen door een 
daling van de lonen t.o.v. de winsten.17 Echter, wanneer we de reële lonen en uitkeringen op een hoog niveau 
houden, waardoor arbeid kunstmatig duur blijft, dan kan deze verschuiving van arbeid- naar winstinkomen niet 
plaatsvinden waardoor de werkloosheid hoog blijft. Omgekeerd, bij een beleid van loonmatiging en een sociaal 
stelsel waarbij de hoogte van de uitkeringen gekoppeld zijn aan de lonen, kunnen de winsten weliswaar stijgen 
maar dit heeft ongewenste effecten op de inkomensverdeling. Een stijgend winstinkomen is voor de gelijkheid 
van de inkomensverdeling echter geen probleem zolang ook werknemers een groot aandeel hebben in de winst, 
en dat is precies wat gebeurt bij DLCP's.  
 
Discriminating Labour-Capital Partnerships  
 
Laten we, om Meade's voorstel te illustreren, uitgaan van een bedrijf met een netto toegevoegde waarde van 100 
over het laatste jaar, waarvan 80 toevloeit naar de factor arbeid in de vorm van lonen en 20 naar de factor 
kapitaal in de vorm van dividend. Stel dat dit bedrijf zich zou transformeren tot een Labour-Capital Partnership 
door werknemers naar rato van hun loon arbeidsaandelen te geven zodanig dat hun dividendontvangsten gelijk 
zijn aan de ontvangen lonen.18 In een DLCP zijn er dus naast de gewone kapitaalaandelen ook arbeidsaandelen.19 
Investeringen worden gefinancierd door ofwel winstinhouding waarbij alle aandelenbezitters naar rato nieuwe 
kapitaalaandelen worden verschaft, ofwel door de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. 
 Met deze gewijzigde structuur zijn, zoals bij Weitzman, de lonen direct afhankelijk van het 
bedrijfsresultaat. Daarmee zijn de gunstige gevolgen voor de stabiliteit en de hoogte van de werkgelegenheid 
zoals in de vorige paragraaf uiteengezet ook van toepassing bij dit voorstel. Meade's voorstel heeft dus, ondanks 
dat het veel verder gaat, veel gemeen met dat van Weitzman. Het doet echter ook enkele belangrijke nadelen van 
het voorstel van Weitzman teniet. Bij Weitzman delen werknemers wel in een hogere winst ten gevolge van 

                                                                                                                                                                  
16 "Agathotopia is a Good Place to live in, but it is, alas, not Utopia" (ibid., 43). 
17 "In present conditions, with heavy unemployment and much technical innovation designed to replace labour with 
capital equipment, full employment in competitive conditions may imply an increase in the proportion of income which 
accrues to profits" (Meade, 1990, 3). 
18 Gemakshalve gaan we er hier vanuit dat werknemers hun loon volledig omzetten in dividendinkomen ontleend aan 
arbeidsaandelen. In Agathotopia komen echter andere varianten voor: sommige werknemers (free-lancers, part-timers) 
werken tegen een vast loon, anderen hebben deels een vast loon, deels een dividendinkomen. 
19 In een DLCP kan het onderscheid tussen werkgever en werknemer niet meer worden gemaakt. Er is nog wel een 
onderscheid tussen kapitaal-verschaffers en 'arbeid-verschaffers', maar hier zijn beide produktiefactoren zowel eigenaar 
als beheerder van het bedrijf. Het onderscheid en de belangentegenstelling tussen 'us' (werknemers) en 'them' 
(kapitalisten) komt dus grotendeels te vervallen, temeer daar het dividend op alle soorten aandelen gelijk is. 



investeringen, zonder dat ze aandelen bezitten, wat een verminderde prikkel tot investeren met zich meebrengt. 
Dit komt omdat bij nieuwe investeringen de kosten gedragen worden door de ondernemer, maar de hogere winst 
gedeeld wordt met de werknemers.20 Bij Meade speelt dit probleem niet, want degenen die de investering 
financieren ontvangen ook voor dat bedrag kapitaalaandelen. Het aandeel van arbeid in de totale winst gaat 
hiermee automatisch omlaag, omdat arbeidsaandelen door de nieuwe kapitaalaandelen een kleiner aandeel 
hebben in het totale aandelenpakket dat aanspraak maakt op de winst. 
 
Een ander nadeel dat wordt weggenomen is het conflict tussen 'insiders' en 'outsiders' wat optreedt als een bedrijf 
meer werknemers wil aannemen. We hebben gezien dat dit bij Weitzman gepaard gaat met een lager inkomen 
voor het zittende personeel.21 Door het loslaten van het principe 'Equal Pay for Equal Work' (Meade, 1989, 7) 
wordt bij Meade ook dit conflict (naast het conflict tussen arbeid en kapitaal) grotendeels uit de weg geruimd 
door nieuwe werknemers aan te trekken tegen een lagere beloning, zelfs als ze hetzelfde werk doen, dan het 
zittende personeel.22 Stel dat het bedrijf vijf werknemers telt met gemiddeld een dividendinkomen van 16 en dat 
een extra werknemer de netto toegevoegde waarde zou verhogen met 14. Voor alle aandelenbezitters is het dan 
winstgevend de extra werknemer aan te trekken zolang het loon (in welke vorm dan ook) lager is dan 14.23 
Zonder dit discriminerende principe zouden DLCP's veel restrictiever zijn bij het aannemen van nieuw personeel 
vergeleken bij een puur kapitalistische onderneming. Dit is gemakkelijk in te zien, want de winst-
maximaliserende kapitalist zal meer werknemers aantrekken totdat de marginale opbrengst gelijk is aan 
loonkosten van de laatste werknemer. Een niet-discriminerende LCP echter maximaliseert niet de winst, maar de 
winst per werknemer. Een nieuwe werknemer die de winst verhoogt, verhoogt niet noodzakelijk de winst per 
werknemer. Dit laatste is alleen het geval als de toename van de winst groter is dan de toename van het aantal 
werknemers. Het komt kort gezegd hierop neer dat het bij een kapitalistische onderneming alleen gaat om het 
maximaliseren van de winst, terwijl het bij een niet-discriminerende LCP tevens belangrijk is het aantal 
werknemers te beperken waarover de winst moet worden verdeeld. Bij een DLCP speelt dit probleem niet, omdat 
nieuwe werknemers zoals gezegd tegen een lagere beloning worden aangenomen dan het zittende personeel. Dit 
verschil is met name belangrijk in het geval van een succesvolle partnership. Een DLCP hoeft dit succes niet te 
delen met nieuwe werknemers als het de productie uitbreidt, want deze worden aangenomen tegen het geldende 
marktloon in minder succesvolle sectoren. 
 
Aan de arbeidsaandelen zijn echter wel een aantal beperkingen verbonden. Hoewel ze hetzelfde stemrecht24 en 

                                                 
20 Een ondernemer die zijn winst wil herinvesteren zal dan ook eisen dat het winstdelingspercentage dat aan de 
werknemers toevalt wordt verlaagd. 
21 Merk op dat bij het voorstel van Weitzman nieuwe werknemers worden aangetrokken tegen bestaande condities 
(basisloon plus winstdeling) en dat alleen de werkgever beslist over het wel of niet aantrekken van de extra werknemer. 
Dit is ook de reden waarom bij Weitzman werknemers geen stemrecht krijgen, ondanks de winstdeling, omdat dan de 
'insiders' het aantrekken van nieuw personeel zouden blokkeren (Weitzman, 1984, 134). 
22 Vandaar het predikaat 'discriminating'. Bij Meade hebben werknemers wel stemrecht vanwege hun arbeidsaandelen, 
maar vanwege het discriminerende principe zullen zij het aantrekken van nieuw personeel niet blokkeren zolang dit maar 
in hun voordeel is. 
23 "The cost of a worker may be much lower for the DLCP than for the Capitalist Company and thus the expansionary 
forces may be greater in the former than in the latter system. In a Capitalist Company existing workers (the insiders) 
wish through trade union action or by other means to protect their rate of pay against the possibility of new workers (the 
outsiders) offering their services at a lower rate. In a Discriminating Partnership the lower the remuneration of new 
partners, the greater the gain to the existing members who are already inside the partnership; and thus the insiders will 
encourage the outsiders to offer their service at the lowest rate of remuneration which is attractive to them rather then 
impeding them from so doing" (Meade, 1989, 13-14). 
24 De zetelverdeling van de raad van bestuur van een DLCP heeft een 2X+1 basis, waarbij arbeid en kapitaal ieder X 
hebben en er een onafhankelijke 'casting vote' aanwezig is (ibid., 5). 



dividend geven als gewone aandelen zijn ze niet verhandelbaar, maar persoonsgebonden. Bovendien verliezen de 
aandelen hun geldigheid wanneer de werknemer vrijwillig het bedrijf verlaat en bij pensionering. Bij onvrijwillig 
ontslag echter behoudt de werknemer zijn aandelen, met alle daaraan verbonden rechten. Met dit laatste treedt 
een merkwaardig verschil op met een kapitalistische onderneming, want de ondernemer hoeft doorgaans niet de 
werkloosheid-uitkering te betalen van de ontslagen werknemer terwijl dit feitelijk wel het geval is bij een DLCP. 
Dit heeft, zoals zal blijken, vergaande consequenties. 
 Stel een DLCP heeft zowel werknemers in dienst tegen een volledig vast loon als werknemers die ervoor 
gekozen hebben hun loon te ontlenen aan dividendinkomen via de aan hen toegekende arbeidsaandelen. Als de 
maatschap nu wordt geconfronteerd met een teruglopende vraag, dan heeft het geen enkele prikkel de laatste 
groep te ontslaan (zij behouden immers bij onvrijwillig ontslag hun dividendinkomen), maar wel een grote 
prikkel de werknemers met een vast loon te ontslaan (deze vallen terug op een basisinkomen verstrekt door de 
staat). M.a.w., hoe groter het aandeel van het dividendinkomen dat een werknemer verkiest in zijn totale 
beloning, hoe groter zijn baanzekerheid. Echter, deze baanzekerheid wordt 'gekocht' tegen een grotere 
onzekerheid van het toekomstige inkomen door deze afhankelijk te maken van het bedrijfsresultaat (ibid., 25). 
Nieuwkomers en relatief zwakke werknemers, aangenomen dat deze het eerst zouden worden ontslagen, kiezen 
dus voor een hoog aandeel dividendinkomen en daarmee voor een hoge baanzekerheid. Er treedt dan echter een 
domino-effect in werking, want nu loopt de 'bovenliggende' groep het meeste risico, waardoor ook zij een hoog 
aandeel dividendinkomen verkiezen, etc.25 Vanwege de doorbetaling van dividendinkomen aan ontslagen 
werknemers is het ook niet nodig dat werkgevers of werknemers WW- of WAO-premies afdragen. Daar staat 
natuurlijk tegenover dat ontslagen werknemers het variabele deel van hun beloning, het dividendinkomen, 
doorbetaald krijgen zolang ze elders niet werk hebben gevonden. Bedrijven zullen er dan ook alles aan doen om 
te voorkomen dat werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid of om andere redenen moeten worden ontslagen. 
 Tegenover de mogelijk extra kosten vanwege de doorbetaling van dividendinkomen bij een teruglopende 
vraag staat dat de dalende winst nu niet alleen voor rekening komt van de kapitaalverschaffers zoals bij een 
kapitalistische onderneming, maar dat deze winstdaling door alle aandelenbezitters wordt gedragen.26 Zoals bij 
Weitzman worden conjuncturele schokken dus opgevangen door flexibiliteit in de beloningen i.p.v. door 
hoeveelheidsaanpassingen, maar bovendien werkt het discriminerende principe volledige werkgelegenheid in de 
hand want werklozen kunnen altijd tegen een lagere beloning dan het zittende personeel in dienst worden 
genomen.27 Stabiliteit wordt dus verkregen door de flexibiliteit in de beloning, volledige werkgelegenheid door 
het discriminerende principe. 
 
Sociaal dividend 
 
Voor het daadwerkelijk tot stand brengen van een partnership-economie is het nodig dat werknemers risico 

                                                 
25 "... those most liable to redundancy might well choose a variable dividend. Such a choice would give them relative 
security of employment; the next layer of relatively unproductive workers would now be those who risked redundancy 
and would thus become more favourable to the variable dividend, and so on by a domino effect the total mix would 
contain a larger and larger proportion of variable dividend" (ibid., 26) 
26 "What in a Capitalist Company employing workers at a fixed rate of pay would lead to redundancy will lead to a 
reduction in labour costs in a Labour-Capital Partnership. In general those who provide risk capital to a Labour-Capital 
Partnership are likely to gain more by being able to retain worker partners who share the loss with them than they will 
lose by the risk of having to support them if they become redundant" (ibid., 22). 
27 "But a high level of employment is achieved... through the principle of discrimination which gives an incentive to 
existing partners to mop up any pockets of involuntarily unemployed persons at rates of remuneration which are 
attractive to the unemployed (the outsiders) but which do not threaten the income of existing worker or capitalist partners 
(the insiders)" (ibid., 30). 



willen dragen, dat zij vrijwillig kiezen voor een variabel boven een vast inkomen.28 Naast de prikkel van relatieve 
baanzekerheid bij een loon in de vorm van dividendinkomen wil Meade deze bereidheid verhogen door aan 
iedere volwassene een sociaal dividend (een onvoorwaardelijk basisinkomen) uit te keren keren. Het sociaal 
dividend heeft als effect dat het aandeel van verdiend inkomen in het totale inkomen afneemt, waardoor men 
grotere risico's kan nemen t.a.v. de variabiliteit van het verdiende inkomen. Men heeft immers altijd de 
beschikking over een vast bedrag in de vorm van het sociale dividend, plus het eventueel vaste deel van het 
verdiende arbeidsinkomen. 
 Bovendien, vanwege de hoge belastingtarieven die nodig zijn om het sociale dividend te financieren 
worden zowel de opwaartse als de neerwaartse bewegingen in de fluctuerende netto besteedbare inkomens 
kleiner, want elke stijging of daling van het dividendinkomen gaat gepaard met een stijging of daling in de 
belastingverplichting. Al het bestede verdiende inkomen (uit kapitaal of uit arbeid) wordt belast met een 
standaardtarief van 45%, waarbij bovendien nog een 'surcharge' van 15% wordt toegepast op de eerste schijf, 
waardoor het marginale tarief aan de onderkant van de inkomensladder 60% en aan de bovenkant 45% bedraagt. 
Een sociaal dividend met deze financieringswijze is een compromis tussen het huidige voorwaardelijke stelsel 
van sociale zekerheid en een puur basisinkomen-stelsel. Bij het voorwaardelijke stelsel worden 
uitkeringsgerechtigden geconfronteerd met een marginaal tarief van 100% doordat hun uitkering in de praktijk 
wordt gekort naar rato van de verdiensten die ze naast hun uitkering hebben (de armoedeval). Bij een puur 
basisinkomen betaalt iedereen over het verdiende inkomen hetzelfde tarief (bijvoorbeeld 55%). 
 
Fiscale maatregelen 
 
De fiscale politiek in Agathotopia poogt een meer gelijke bezitsverdeling ('property-owning democracy') tot 
stand te brengen: "If the representative citizen were both a representative worker and a representative capitalist 
providing the national average amount of work per head and owning the national average amount of capital per 
head, a market change which caused a larger proportion of the national product to go to capital and less to labour 
would have no effect on his or her individual income" (ibid., 28-29). Deze meer gelijke bezitsverdeling wordt 
gerealiseerd door het sociale dividend,29 een milde kapitaalbelasting bij een vermogen boven een bepaald niveau, 
een consumptie- i.p.v. een inkomensbelasting en hoge successie-rechten. Door deze maatregelen kunnen armen 
belastingvrij sparen en accumuleren en wordt bezitsongelijkheid niet van generatie op generatie doorgegeven. 
 
DLCP's krijgen een belastingvoordeel30 indien zij inderdaad voldoen aan het discriminerende principe, want juist 
dit principe is naast de flexibiliteit in beloningen ervoor verantwoordelijk dat er een tendens is tot volledige 
werkgelegenheid. Naast deze maatregelen worden in Agathotopia milieu-schadelijke activiteiten belast i.p.v. de 
subsidiëring van milieu-vriendelijke activiteiten en is er tevens een belasting op reclame.31 
 
Meade zelf heeft gezegd dat economen moeten leren meer ambidexter te zijn en dus bij elk voorstel zowel de 
voor- als de nadelen te geven. Meade etaleert deze eigenschap in veel grotere mate dan Weitzman, wat misschien 
verklaart waarom het voorstel van Weitzman veel meer reacties heeft uitgelokt dan dat van Meade. De 
tekortkomingen bij het voorstel van Weitzman moet men bij zijn critici zoeken, terwijl men deze bij Meade in 
                                                 
28 Dit probleem werd bij Weitzman opgelost door aan winstinkomen een grotere belastingvrijstelling toe te kennen.  
29 Vanwege het hoge tarief om het sociale dividend te financieren werkt dit nivellerend. 
30 Zij zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting (ibid., 41). 
31 "...  they regard [advertisement] as a social nuisance and a waste of resources; in their opinion, it represents a mutually 
destructive and therefore ineffective means by which producers attempt to poach customers from each other in a way 



zijn werk zelf kan vinden. 
 Omdat kapitaal- en arbeidsaandelen hetzelfde dividend geven lijkt het erop dat het conflict tussen arbeid 
en kapitaal is weggenomen, want wat in het voordeel is van de één is ook in het voordeel van de ander. Dit is 
echter niet altijd het geval. Goede secundaire arbeidsomstandigheden (kantines, auto van de zaak, werktijden, 
aantal vakantie-dagen, etc.) komen wel ten goede aan de werknemers maar niet aan de kapitaalverschaffers. 
Tevens zullen werknemers er belang bij hebben om individueel of en masse promotie af te dwingen, waardoor zij 
ofwel meer arbeidsaandelen ofwel een hoger vast loon toegewezen krijgen.32 Vergeleken met een puur 
kapitalistische onderneming zal een DLCP vanwege de doorbetaling van het dividendinkomen bij ontslag van 
haar leden minder snel tot de invoering van arbeidsbesparende technologie overgaan. Daartegenover staat dat 
werknemers zich minder zullen verzetten omdat ze vanwege de relatieve baanzekerheid niet hoeven te vrezen 
voor hun baan of inkomen bij de introductie van arbeidsbesparende technologie. Tenslotte, de tijdshorizon van 
werknemers is i.h.a. korter dan van kapitaalverschaffers. Werknemers zullen dan ook vooral de winst op korte 
termijn belangrijk vinden, terwijl kapitaalverschaffers meer het lange termijn perspectief van het bedrijf op het 
oog hebben. Dit effect wordt echter gemitigeerd door twee omstandigheden. Ten eerste zullen werknemers door 
de relatieve baanzekerheid een grotere prikkel hebben ook het lange termijn belang mee te nemen. Ten tweede 
blijkt uit diverse studies dat ook de aandelenbeurzen myoop zijn, dus het bezwaar geldt alleen als werknemers 
nog meer myoop zijn dan beursspeculanten (Wadhwani, 1987, 435). 
 
Ook onder de werknemers zelf zullen er fricties zijn. Oudere werknemers die tegen de pensioenleeftijd aanzitten 
zullen geen voorstander zijn van investeringen die pas op de lange termijn winst opleveren. Werknemers die in 
het verleden zijn ontslagen behouden hun arbeidsaandelen zolang ze niet elders werk vinden.33 Als de 
conjunctuur weer aantrekt kan de partnership hen weer verplichten in dienst te treden, op straffe van het verlies 
van de aandelen bij weigering. Echter, tegen welke beloning komen zij weer in dienst: de beloning die ze zouden 
hebben ontvangen als ze nog in dienst waren geweest of de beloning die ze hadden op het moment van ontslag? 
 
Vanwege het discriminerende principe hoeven zittende werknemers geen loondaling te accepteren bij het 
aantrekken van nieuw personeel. Voor hoelang blijft het nieuwe personeel genoegen nemen met deze situatie? 
Hoe sterker het oude principe van gelijke beloning voor gelijk werk nog leeft, des te meer fricties zullen ontstaan 
tussen de werknemers van het eerste en die van het laatste uur. Bij het oplossen van al deze conflicten doet 
Meade nogal een groot beroep op onafhankelijke arbitrage.34 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
which, unlike a reduction of selling prices, confers no real benefit upon the consumers" (ibid., 41). 
32 "Problems of promotion could give rise to a direct conflict of interest between the capitalist and the worker partners. 
Promotions which involved the issue of additional work shares would automatically reduce the amount of any given net 
value added which was available for payment on capital shares. Thus a policy of easy and widespread upgrading of the 
workforce could be a means for redistributing the income of the partnership from the capitalists to the workers" (Meade, 
1982, 135). 
33 Feitelijk betekent dit dat een DLCP levenslang aan een werknemer vast zit, wat zal leiden tot zeer strenge selectie bij 
intrede. 
34 "But, as we have seen, some areas of conflict will inevitably remain, and to resolve these it might be wise for a 
partnership to rule that certain decisions - or indeed that all decisions - would require the agreement of representatives of 
both types of partner or in the case of dispute would be referred to some form of agreed arbitration. In any case it is clear 
that Labour-Capital Partnerships of the kind discussed in this pamphlet could work only in a general atmosphere of 
mutual trust in which the partners wished to make the partnership work and were prepared to accept some machinery for 
sensible compromise in any such dispute" (Meade, 1988, 245). 



4. Democratisch bestuurde ondernemingsgewijze produktie  
 
Winstdeling bij Weitzman en winstdeling plus mede-eigenaarschap van werknemers bij Meade werden 
voorgesteld als remedie tegen werkloosheid. Het werk van Bowles en Gintis kan worden gelezen als een groot 
pleidooi voor de democratische onderneming, maar los van het motief om het probleem van werkloosheid te lijf 
te gaan. Met de democratische onderneming beogen zij deels hetzelfde als Meade's Labour-Capital Partnerships, 
maar om andere redenen. In deze paragraaf zal ik hun pleidooi opsplitsen in twee delen. Zij bepleiten de 
democratische onderneming in de eerste plaats omdat in kapitalistische ondernemingen sprake is van een 
asymmetrische machtsverhouding tussen werkgever en werknemers die aan democratische controle ontsnapt 
(4.1) en in de tweede plaats vanwege de efficiency-voordelen van democratische boven kapitalistische 
ondernemingen (4.2). Het zal blijken dat Bowles en Gintis in hun betoog een begrippenapparaat opbouwen waar 
Marx zich niet voor zou schamen. 
 
4.1. De arbeidsrelatie in een kapitalistische onderneming 
 
Het is genoeglijk bekend dat werknemers slechts in beperkte mate medezeggenschap hebben in beslissingen van 
het bedrijf waarin zij werken. Daarentegen heeft iedereen wel een stem in overheidszaken op lokaal, provinciaal 
en nationaal niveau. De democratische controle van overheidsbeleid is in het leven geroepen om burgers te 
beschermen tegen de macht van de overheid. Beleidsmakers moeten dan ook verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid en worden democratisch gekozen. Werkgevers worden niet democratisch gekozen en hebben 
ook geen verplichting verantwoording af te leggen aan werknemers of aan derden. Deze afwezigheid van 
democratische controle op ondernemingniveau is geen probleem zolang de ene partij geen macht heeft over de 
andere partij die zij kan misbruiken. En is het niet zo dat de arbeidsrelatie van beide kanten uit vrijwilligheid 
wordt aangegaan? Werknemers hebben weliswaar niet de 'voice'-optie, maar wel de 'exit'-optie. Waarom zouden 
we ondernemingen aan democratische controle onderwerpen als er vanwege deze vrijwilligheid geen sprake kan 
zijn van machtsmisbruik? 
 
De noodzaak voor het democratiseren van de werkomgeving is inderdaad afwezig in een perfecte, Walrasiaanse 
economie. In een systeem van vrijwillige ruil waarbij alle markten ruimen heeft geen van de marktpartijen macht 
over anderen.35 Als bijvoorbeeld de arbeidsmarkt ruimt, dan kan men altijd werk vinden bij een ander bedrijf 
tegen hetzelfde loon voor hetzelfde werk als bij de oude werkgever. Het loon is dus altijd gelijk aan het loon dat 
men kan verdienen in het beste alternatief elders. Het totstandkomen van een unieke set van prijzen en lonen in 
zo een economie waarbij alle markten ruimen komt volgens Bowles en Gintis doordat er twee veronderstellingen 
worden gemaakt: 'exogenous constitution' en 'exogenous claim enforcement'. In een Walrasiaanse economie 
brengen deelnemers aan het economisch proces hun preferenties t.a.v. produkten, arbeid en vrije tijd tot 
uitdrukking in de transacties die zij aangaan als consument of werknemer. De veronderstelling van 'exogenous 
constitution' wil dan zeggen dat de deelnemers reeds als personen (met hun voorkeuren, wensen en 
vaardigheden) geconstitueerd zijn alvorens zij aan het economisch proces deelnemen. De veronderstelling van 
'exogenous claim enforcement' wil zeggen dat er altijd een derde partij is (doorgaans de juridische orde of de 
staat) die kosteloos het naleven van vrijwillig aangegane transacties of contracten kan afdwingen. 
 
                                                 
35 De machtsbalans, of beter nog de afwezigheid van macht, blijkt duidelijk uit de uitspraak van Samuelson dat "in a 
perfectly competitive market it really doesn't matter who hires whom: so let labor hire capital." (geciteerd in Bowles and 
Gintis (1990), 171-2). 



Een exemplarisch voorbeeld voor de Walrasiaanse economie dat door economen veel wordt aangehaald is de 
fruitmarkt. Vanwege vrije toe- en uittreding, volledige informatie, een transparante markt met homogeen 
produkten en veel vragers en aanbieders brengen de prijzen vraag en aanbod met elkaar in evenwicht. De 
consument weegt het nut van peren en appels tegen elkaar af, bij aankoop is het niet nodig dat consument en 
producent elkaar kennen, de eigendomsverhoudingen zijn duidelijk en er zijn geen kosten aan de transacties 
verbonden.36 Lerner stelt daarom dat "An economic transaction is a solved political problem" (geciteerd in 
Bowles and Gintis, 1990, 166) omdat bij economische transacties eigendomsverhoudingen niet ter discussie staan 
en machtsverhoudingen geen rol spelen. 
 
In tegenstelling tot het Walrasiaanse paradigma is volgens Bowles en Gintis de economie gekenmerkt door 
'constitutive contested exchange'. De transacties die zich op een fruitmarkt afspelen geven geen goed beeld van 
hoe het er werkelijk aan toe gaat in het economisch proces. Het predikaat 'constitutive' geeft aan dat we onze 
identiteit niet slechts meebrengen, maar dat deze deels wordt gevormd door het deelnemen aan het economisch 
proces.37 De term 'contested exchange' wil zeggen dat bij de meeste transacties sprake is van 'endogenous claim 
enforcement' vanwege een 'agency problem': "In an exchange between agents A and B, B can take actions that 
are harmful or beneficial to A's interest, and which cannot be precluded or guaranteed by contractual agreement. 
Where a problem of agency exists, the de facto terms of an exchange result in part from the sanctions, 
surveillance, and other enforcement activities adopted by the parties to the exchanges themselves. We refer to 
this process of regulation of the contract by the parties to the contract as endogenous claim enforcement" (ibid., 
167). Het exemplarische voorbeeld van 'constitutive contested exchange' bij Bowles en Gintis is de arbeidsrelatie 
tussen de werkgever (A) en de werknemer (B).38 Het arbeidscontract dat zij afsluiten kan slechts enkele zaken 
regelen, zoals het loon, de rechtspositie, de te verrichten taken en de arbeidstijden. Dit contract is altijd 
onvolledig, want niet alle details kunnen worden opgenomen. Dit betreft dan zaken hoe hard en consciëntieus er 
gewerkt moet worden, de precieze taakinhoud, de frequentie van het maken van overuren, de gezagsrelaties, wat 
er zal gebeuren bij onvoorziene toekomstige ontwikkelingen (bijv. reorganisaties), etc. Vatten we al deze 
factoren samen onder de noemer van arbeidsinspanning, dan is het duidelijk dat A belang heeft bij een hoge 
arbeidsinspanning door B, wat voor B een offer (disutility) is en dat er aanzienlijke kosten aan verbonden zijn om 
het adequaat te meten en contractueel vast te leggen. A koopt dus in eerste instantie slechts arbeidstijd tegen een 
bepaald loon van B, maar hoeveel arbeid binnen deze tijd daadwerkelijk aan B wordt onttrokken is onderhevig 
aan een conflict. De uitkomst van dit conflict of belangentegenstelling is afhankelijk van de machtsverhoudingen 
tussen beide partijen. Er is dus sprake van 'contested exchange'. 
 De werkgevers staan verschillende strategieën open om dit conflict te beslechten. Eén manier is een goed 
controle-apparaat (monitoring), bijv. door speciale werknemers aan te trekken die als taak hebben de 
arbeidsprestatie van andere werknemers te meten. Als dit op een goedkope wijze kan, dan zal de werkgever hier 
zeker gebruik van maken. Echter, lang niet overal is het voor de werkgever mogelijk via monitoring op een 
goedkope manier de arbeidsinzet van werknemers te controleren. Het alternatief dat werkgevers ter beschikking 

                                                 
36 "I do not know the fruit salesman personally, and I have no particular interest in his well-being. He reciprocates this 
attitude... Yet the two of us are able to... transact exchanges efficiently because both parties agree on the property rights 
relevant to them." (Buchanan, geciteerd in Bowles and Gintis (1990), 171). 
37 Het constitutieve aspect is hier dat arbeid niet alleen productief is, maar ook vormend. Twee identieke werknemers 
zullen zich dan verschillend ontwikkelen, en dus ook op verschillende wijze hun vrije tijd doorbrengen en met mensen 
omgaan, als zij verschillende banen uitoefenen. De gezagsrelaties variëren bijvoorbeeld al naar gelang de werkplek, en 
dit raakt werknemers tot in de persoon. 
38 Ik behandel hier alleen 'contested exchange' op de arbeidsmarkt, maar dit speelt ook een belangrijke rol op de 
kapitaalmarkt. Met dit laatste pogen Bowles en Gintis te verklaren waarom democratische ondernemingen ondanks hun 
superioriteit toch niet van de grond komen in een overwegend kapitalistische samenleving. 



staat is 'contingent renewal'. De arbeidsovereenkomst wordt alleen verlengd als de werkgever tevreden is over de 
arbeidsinzet.39 Deze dreiging van het niet-verlengen van het contract is echter alleen effectief als de werknemer 
zijn huidige baan prefereert boven een baan elders. Het aangewezen instrument om dit te bewerkstelligen, en 
tegelijkertijd werknemers te binden aan het bedrijf, is hun een hoger loon te betalen dan zij elders kunnen 
verdienen. In dat geval hebben zij iets te verliezen als zij vanwege onvoldoende inzet worden ontslagen. Dit 
verschil tussen het loon en het loon dat iemand elders kan verdienen in het beste alternatief noemen Bowles en 
Gintis de 'enforcement rent'. Als alle werkgevers ervoor kiezen lonen te betalen boven het markt- of 
evenwichtsloon dat de markt ruimt, dan betekent dit dat er per definitie werkloosheid zal ontstaan. Deze 
werkloosheid fungeert tegelijkertijd als een 'worker-discipline device', want werknemers kunnen bij ontslag niet 
direct elders emplooi vinden. Zij zullen moeten concurreren met de andere werklozen om de schaarse banen.40 
 
figuur 2 
 
Om het bovenstaande te illustreren is in figuur 2 de arbeidsinzet ('effort') afgezet tegen het loon.41 De kromme 
curve geeft weer hoeveel arbeidsinspanning de werknemer zal leveren afhankelijk van het loon. Hoe hoger het 
loon, des te groter zijn de kosten van het verliezen van de baan en des te harder de werknemer zal werken. Het 
punt waar de lijn OA vanuit de oorsprong deze kromme raakt is het optimum voor de werkgever. Immers, hoe 
groter de hoek α van deze raaklijn, hoe meer arbeidsinzet of arbeidsproductiviteit (e) de werkgever aan de 
werknemer onttrekt per euro  betaald loon (w). De symbolen w' en e' corresponderen met het marktruimende loon 
en 'the-whistle-while-you-work-level'. Bij het loon w' dat de markt ruimt is er geen werkloosheid waardoor ieder 
moeiteloos elders emplooi kan vinden tegen hetzelfde loon en dus ook in een zelfgekozen tempo zal werken. De 
werkgever heeft dan geen sanctie in huis waardoor werknemers vrijelijk hun eigen niveau van arbeidsinzet (e') 
kunnen kiezen. 
 
Hoe zit het nu met de machtsverhouding tussen A en B? We zien dat de feitelijke ruil tussen de werkgever en 
werknemer tot stand komt door middel van zowel positieve als negatieve sancties en controle door de werkgever. 
Door een hoog loon ('carrot'), 'contingent renewal' ('stick') en controle ('monitoring') kan de werkgever een hoge 
arbeidsinzet afdwingen omdat hij een geloofwaardige sanctie in huis heeft (ontslag, uitstel van promotie, e.d.). 
De werknemer heeft geen geloofwaardige sanctie (bijv. ontslag te nemen, het dreigement het productieproces te 
saboteren) in huis tegenover de werkgever, want zodra de werknemer dit dreigement waar maakt zal de 
werkgever iemand anders aannemen uit de pool van werklozen. De werkgever (A) heeft dus macht ('short side 
power') over de werknemer (B) en trekt aan het kortste eind omdat voldaan is aan de volgende voorwaarde: "... 
for A to have power over B, it is sufficient that, by imposing or threatening to impose sanctions on B, A is 
capable of affecting B's actions in ways that further A's interests while B lacks this capacity with respect to A" 
(ibid., 173). 
 Belangrijker nog is dat de werkgever deze macht naar willekeur kan gebruiken. Hij kan bijvoorbeeld 
zonder kosten zijn preferenties om bepaalde groepen werknemers te discrimineren uitleven. Dit komt omdat 
                                                 
39 Deze vrijheid van het niet-verlengen van het contract (of andere sancties in de vorm van uitgestelde promotie of 
loonstijging) is juist zo belangrijk vanwege de onvolledigheid van het arbeidscontract dat slechts lonen en arbeidstijden 
regelt. 
40 "Equilibrium then entails unemployment. If all firms pay an identical wage, and if there is full employment, there 
would be no cost to shirking and it would pay all workers, assumed to get pleasure form loafing on the job, to shirk. In 
these circumstances, it pays each firm to raise its wage to eliminate shirking. When all firms do this, average wages rise 
and employment falls. In equilibrium, all firms pay the same wage above market clearing, and unemployment, which 
makes job loss costly, serves as a worker-discipline device" (Yellen, 1984, 201-2). 



sprake is van eenzijdige sancties (van A naar B, maar niet omgekeerd) en omdat de werkgever elke gewenste 
hoeveelheid arbeid kan kopen tegen het geldende, niet-ruimende, loon vanwege de werkloosheid.42 Dit was niet 
mogelijk in de wereld van Walras omdat "A businessman... who expresses preferences in his business activity 
that are not related to productive efficiency... is in effect imposing higher costs on himself..." (Friedman, 
geciteerd in Bowles and Gintis, 1990, 171). Als bepaalde werknemers worden gediscrimineerd louter op grond 
van kenmerken die geen verband houden met hun productiviteit, dan kunnen in een perfecte markt niet-
discriminerende werkgevers deze werknemers goedkoper in dienst nemen en hun concurrenten uit de markt 
prijzen. Dit voorbeeld toont goed aan dat economische macht sociale gevolgen heeft en dat degenen die deze 
macht hebben verantwoording moeten afleggen hoe zij ermee zijn omgesprongen. De gevolgen van het 
aanwenden van macht door de werkgever beperkt zich niet tot discriminatie. Ook ten aanzien van werknemers 
kan de werkgever allerlei eisen stellen als kleding, stiptheid en dienstbaarheid en de werkomstandigheden 
bepalen. Werknemers hebben weliswaar de 'exit'-optie, maar vanwege het hogere loon en de werkloosheid is het 
aanwenden van deze optie kostbaar voor de werknemer. Gezien het feit dat velen een groot deel van hun leven op 
de werkplek doorbrengen, en dat zij individueel geen effectieve macht hebben tegenover de werkgever om de 
arbeidsomstandigheden naar hun wensen te beïnvloeden, is er alle reden te onderzoeken of een democratisch 
bestuurde onderneming levensvatbaar is. Het principe hier is eenvoudig dat waar besluitvorming gevolgen heeft 
voor personen die niet bij de besluitvorming zijn betrokken, hierover verantwoording moet worden afgelegd. 
 
4.2 Efficiëntie-voordelen van een democratisch bestuurde onderneming 
 
Bij een democratisch bestuurde onderneming zijn de werknemers eigenaar van het bedrijf en wordt het 
management democratisch gekozen. Het gaat er nu om aan te tonen dat dit type onderneming efficiënter kan 
produceren dan haar kapitalistische tegenhanger. Bowles en Gintis noemen vier factoren die hier van belang zijn, 
respectievelijk een 'wage incentive effect', 'participation effect', 'direct residual claimancy effect' en een 'mutual 
monitoring effect'. 
 De kapitalistische ondernemer moet op de een of andere manier de werknemer bewegen hard te werken. 
Hij kan dat doen door veel geld te spenderen aan controle-apparatuur en controle-medewerkers (monitoring) 
en/of door werknemers een hoog loon te betalen. De werkgever zal net zo lang uitgaven aan monitoring doen en 
hogere lonen betalen tot het punt waarop deze nog juist worden terugverdiend door de hogere productiviteit van 
de werknemers. Het optimum voor de werkgever is om de opbrengt per bestede euro  van beide alternatieven aan 
elkaar gelijk te maken. Zolang monitoring per geïnvesteerde euro  een hogere productiviteits-verhoging geeft dan 
het instrument van hogere lonen, loont het om meer in monitoring te investeren totdat ook hier de marginale 
opbrengst gelijk is aan de marginale kosten. Vanuit maatschappelijk oogpunt echter zijn de kosten van 
'monitoring' echte kosten, terwijl de kosten van hogere lonen slechts een herverdeling van inkomen tussen 
werkgever en werknemer met zich mee brengt. Dit betekent dat een werknemers-coöperatief vergeleken met haar 
kapitalistische tegenhanger in sterkere mate gebruik zal maken van het instrument van een hoge beloning dan van 
monitoring. Waar de kapitalist indifferent is, hebben werknemers een sterke voorkeur voor het instrument van 
een hoger loon boven monitoring om de arbeidsproductiviteit op een hoog peil te brengen (het 'wage incentive 
effect'). 
 De tweede factor (het 'participation effect') knoopt aan bij de marxistische notie van vervreemding: "Our 

                                                                                                                                                                  
41 Deze figuur is een bewerking van Figure 3 in Bowles and Gintis (1990, 180). 
42 "The employer's power is thus related to his or her favorable position in a nonclearing market. We say that the 
employer A, who can purchase any desired amount of labor and hence is not quantity constrained, is on the short side of 
the market" (ibid., 183). 



reasoning is simply that the alienation of the worker from the capitalist firm, specifically the exclusion of the 
worker from managerial decisionmaking and from ownership of the products of labor, and the contrasting 
integration of the worker in the democratic firm (even if quite imperfect) give the democratic firm important 
motivational advantages" (Bowles and Gintis, 1993, 93). 
 Werknemers-coöperaties van geringe omvang kunnen voorts een aanzienlijke winst boeken door het 
'direct residual claimancy effect'. Doordat werknemers eigenaar zijn van het bedrijf en de winst onder elkaar 
kunnen verdelen leidt een hogere arbeidsinzet automatisch tot een hoger inkomen. Het conflict van de verdeling 
van het surplus tussen lonen en winsten en het probleem van het afdwingen van een hoge arbeidsinzet is hier dus 
grotendeels afwezig. 
 De vierde factor, het 'mutual monitoring effect', houdt in dat werknemers doorgaans goed op de hoogte 
zijn van de arbeidsinzet van hun collega's. In een kapitalistische onderneming is het 'not done' en heeft de 
werknemer er geen belang bij deze kostenloze informatie aan de werkgever te verstrekken. Echter, bij een 
coöperatief gaat het lanterfanten van collega's direct ten koste van het inkomen van de werknemer zelf. 
Werknemers hebben in die omstandigheden een direct motief elkaar te controleren en te corrigeren. Uit dien 
hoofde is er ook minder noodzaak aan verticaal management vanwege de grotere mate van horizontaal 
management. Dit argument is vooral van belang voor kleinere ondernemingen, want bij een grote onderneming is 
het inkomensverhogend effect van 'klikken' verwaarloosbaar. 
 Samenvattend, werknemers verbonden in een coöperatie zullen minder uitgeven aan monitoring, meer 
betrokken zijn bij de onderneming, betere besluiten nemen op democratische wijze, bij gegeven beloning harder 
werken en elkaar controleren. 
 
Ook aan dit voorstel zitten een aantal haken en ogen. Ten eerste, de vermeende voordelen van de democratische 
boven de kapitalistische onderneming hangen nogal sterk af van de geldigheid van het positieve verband tussen 
loonhoogte en arbeidsinspanning. De efficiënte loontheorie heeft dit verband als centraal thema, maar empirisch 
staat deze theorie niet zo sterk. De sterkte van het positieve verband blijkt te zwak om deze theorie te 
rechtvaardigen (zie Lever (1993, 62-63)). Bovendien, de beoogde voordelen treden alleen op voorzover 
informatie-problemen binnen de relatie werkgever-werknemer een rol spelen. Bij een groot deel van het midden- 
en kleinbedrijf waar werkgever en werknemers dagelijks in elkaars nabijheid zijn, zullen deze problemen van 
geringe omvang zijn. De genoemde efficiency-voordelen zullen in dit soort bedrijven dan ook gering zijn. Het 
'wage incentive effect' werkt niet omdat kleine bedrijven weinig aan monitoring behoeven uit te geven. Een juiste 
beoordeling van het 'participation effect' vereist veel kennis van 'decision-making theory'. Het betreft hier vragen 
als: leidt medezeggenschap tot betere beslissingen en een hogere inzet, zijn deze besluitvorming- en 
uitvoeringskosten niet prohibitief hoog, etc. Ten aanzien van het 'direct residual claimancy effect' kan men zich 
afvragen of werknemers in kleine bedrijven niet ook nu al een voldoende direct belang hebben in de vorm van 
grotere baanzekerheid en promotiekansen bij voorspoed van het bedrijf waarin ze werken. Daarbij is dit effect in 
grote bedrijven voor de individuele werknemer verwaarloosbaar klein. Tenslotte, uit de literatuur over 
coöperatieve ondernemingen kan worden geconcludeerd dat de werkgelegenheid per onderneming, ceteris 
paribus, lager zal zijn dan bij de kapitalistische onderneming (zie ook sectie 3). In het voorstel van Bowles en 
Gintis ontbreken aanvullende maatregelen, in tegenstelling tot bij Meade, om dit negatieve 
werkgelegenheidseffect te compenseren. 
 
 
Conclusie 
 



In de economische literatuur kan men niet alleen verschillende theorieën vinden die pogen een verklaring te 
geven voor werkloosheid, maar tevens voorstellen voor een andere institutionele structuur waarmee werkloosheid 
kan worden gereduceerd dan wel geëlimineerd. Als verschillende institutionele ordeningen verschillende 
uitkomsten geven in werkloosheid, economische groei, inkomensongelijkheid, investeringen etc. dan wordt het 
voor economen belangrijk de levensvatbaarheid van dergelijke alternatieven te bestuderen. 
 Echter, de ervaring leert ons dat de meeste economen hun analyses uitvoeren binnen de context van het 
bestaande systeem en dat hieruit afgeleide beleidsaanbevelingen gekarakteriseerd kunnen worden als 'piece-meal 
social engineering'. Er zijn echter ook voorstellen waaraan beleidseconomen doorgaans geen aandacht besteden, 
omdat deze een grondige herziening van de bestaande institutionele orde vereist waarbinnen het economisch 
proces zich voltrekt. In dit verband zijn drie voorstellen besproken, die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat 
het systeem van vooraf overeengekomen vaste lonen deels vervangen worden door lonen die variëren met het 
bedrijfsresultaat. 
 Weitzman en Meade beweren beide dat met winstdeling de werkloosheid significant kan worden 
verminderd. Als dit effect inderdaad optreedt, dan wordt hiervoor desondanks een prijs betaald. In het voorstel 
van Weitzman raken vakbonden de controle over de loonhoogte kwijt, het conflict tussen zittende en komende 
werknemers wordt verscherpt en het werktempo en de omvang van de investeringen zullen waarschijnlijk dalen. 
 De vereiste veranderingen in de institutionele orde in het voorstel van Meade zijn nog verstrekkender. 
Het conflict tussen arbeid en kapitaal zal zich verplaatsen van de loonhoogte naar de secundaire 
arbeidsomstandigheden. Vanwege de doorbetaling van dividendinkomen over arbeidsaandelen bij onvrijwillig 
ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid zal de selectie aan de poort veel strenger worden. Door het loslaten van 
het principe van gelijk loon voor gelijk werk zal het conflict tussen het zittend personeel en nieuwkomers 
verscherpen. Bovendien wordt er bij Meade nogal een zware wissel getrokken op het vermogen om door 
onafhankelijke arbitrage conflicten te beslechten. 
 
Het voorstel van Bowles en Gintis 'beperkt' zich tot een omvorming van de produktieverhoudingen. Het 
voornaamste probleem bij dit voorstel is, behalve het feit dat de analyse waarop het voorstel stoelt nog 
onvoldoende empirische steun heeft gekregen, dat in kleine ondernemingen de vier genoemde effecten goed 
werken, maar de te realiseren efficiency-voordelen gering zijn. Omgekeerd zijn de potentiële efficiency-
voordelen bij grote ondernemingen groot, maar daar zullen de vier effecten niet of nauwelijks optreden. Daarbij 
komt dat flankerende maatregelen om negatieve effecten te compenseren in het voorstel ontbreken. 
 
Het is utopisch te verwachten dat één van deze drie voorstellen in de naaste toekomst het uitgangspunt zal 
worden voor het economische beleid. Niettemin kan het toch nuttig zijn deze voorstellen op hun merites te 
beoordelen, al was het maar om enig inzicht te verkrijgen in welke richting ('piece-meal') de institutionele orde 
kan worden aangepast. Problemen die samenhangen met werkloosheid, inkomens-ongelijkheid en 
medezeggenschapsverhoudingen bepalen voor een groot deel de agenda van het economisch beleid. De hier 
besproken voorstellen werpen ieder een eigen licht op deze problematiek. Bovendien, als deze voorstellen hout 
snijden, dan suggereert dit tenminste dat werkloosheid deels institutioneel bepaald is en niet een natuurlijk 
fenomeen dat we moeten accepteren. 
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