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Herstructu rering 	Werknemers- 	Famitiebed rijven 

na schenking 	participaties bij 	ervaren knelpunten 

aandelen onder 	familiebedrijven de 	bij toepassing 
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MR. J.W. BEIJI( EN MR. H. VAN MIENS 

Hoe dragen werknemersparticipaties bij aan de conthiulteit van familiebedrijven? 

Werknemersparticipaties 
bij  familiebedri*j*ven 
Familiebedrijven jvillen graag dat de bedrijfscultuur 

van de onderneming duurzaam behouden blijft voor 

de volgende generatie(s). Het binden en behouden 

van werknemers is essentieel om een langetermijn-

visie te verwezenlijken. Het uitgeven van participa-

ties kan interessant zijn maar stuit juist bij familiebe-

drijven op behoorlijke weerstand. Ten onrechte aldus 

mr. Jan-Willem Beijk en mr. Hans van Mens. 

De bedrijfscultuur wordt bepaald door de familie en de 

gehanteerde ondernemingswaarden. Bij familiebedrijven 

is een langetermijnvisie vaak deel van de ondernemings-

waarden. Het binden en behouden van werknemers is 

essentieel om een langetermijnvisie te verwezenlijken. 

Hierdoor past een beloningsbeleid waarin medewer-

kers voor een lange termijn aan het bedrijf verbonden 

blijven. Werknemersparticipaties kunnen er, óók in de 

huidige krappe arbeidsmarkt, voor zorgen dat mede-

werkers duurzaam verbonden blijven aan de onderne-

ming. Daarnaast kan het uitgeven van werknemerspar-

ticipaties talent op de arbeidsmarkt verleiden om voor 

de onderneming aan de slag te gaan. 

Het uitgeven van participaties aan werknemers is voor 

familiebedrijven derhalve erg interessant. Toch is er 

juist bij familiebedrijven een behoorlijke weerstand om 

werknemersparticipaties in te voeren. Dit komt deels 

door de onbekendheid, maar ook zeker door de angst 

om zeggenschap/eigendom in het bedrijf op te geven. 

Daarnaast stuit men vaak op het delen van de financi-

ele resultaten met werknemers. Dit artikel behandelt 

wat wij verstaan onder werknemersparticipaties en de 

variëteit daarin, en als laatste hoe de werknemerspar-

ticipaties bijdragen aan de continulteit (van de identi-

teit) van het familiebedrijf en welke elementen kunnen 

leiden tot een bepaalde keuze in de soort werknemers-

pa rticip a tie 

Er zijn zoveel verschillende vormen van werknemers-

participaties, dat wij ons beperken tot de drie hoofd-

vormen: aandelen, aandelengerelateerd en winstgere-

lateerd. 

Om de angst weg te nemen, zullen we eerst ingaan op 

de voordelen en de nadelen van werknemersparticipa- 

Jan-Willem Beijk en Hans van Mens zijn partner bij AKD advocaten, 

notarissen en fiscalisten 
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ties bij familiebedrijven. Daama geven we per categorie 

aan, welke voordelen er zijn en hoe de nadelen te mini-

maliseren. 

Uiteindelijk zal blijken dat voor elk familiebedrijf er een 

werknemersparticipatie te ontwerpen valt, die kan bij-

dragen aan de wensen van de onderneming. 

Elementen van de it'erkneiners- 
parlicipaties 
De werknemersparticipaties voor medewerkers zijn te 

verdelen in drie hoofdcategorieen: 

• aandelen (hierbi] kun je denken aan normale aande-

len, stemrechtloze aandelen en certificaten van aan-

delen); 

• aandelengerelateerd (bijv. opties, Stock Appreciation 

Rights en phantom shares); 

• winstgerelateerd (bonussen afhankelijk van het tota-

le resultaat/divisie, performance en/of combinatie). 

De belangrijkste kenmerken van de werknemerspartici-

paties (eigendom, zeggenschap, financiële belangen en  

fiscale consequenties) verschillen enorm. Ook voor de 

werknemer zijn er behoorlijke verschillen (investerings-

bedrag en fiscale consequenties). 

Directe of indirecte elgendom is er alleen bij aandelen 

of certificaten van aandelen. Bij opties bestaat wel het 

recht om onder bepaalde omtandigheden elgendom te 

verkrijgen. 

Zeggenschap is er bijvoorbeeld alleen bij de aandelen 

werknemersparticipatie. Als dit niet gewenst is, is de 

keuze voor certificaten van aandelen of stemrechtloze 

aandelen in de aandelenvariant ook een optie. Bij al de 

hiervoor beschreven verschijningsvormen van aandelen 

is het mogelijk om te variëren met de mate waarin zeg-

genschap en/of financiële rechten (uiteindelijk) worden 

overgedragen aan de werknemers waaraan participaties 

worden verstrekt. 

Bij de aandelen werknemersparticipatie en ook in som-

mige andere gevallen bij de aandelengerelateerde werk-

nemersparticipatie gaat het om een directe investering 
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Het voordeel van aandelen is dat deze 

beloning vaakfinancieel voordeel oplevert op de 

lange terrnijn 

of een investering op termijn van de werknemer. Dit 

heeft als positief effect dat de werknemer zich meer 

bindt aan de onderneminçj. Nadeel is natuurlijk dat niet 

elke werknemer in de financiële positie zit om te inves-

teren en dit tot scheve gezichten kan leiden binnen de 

onderneming. Daarmee worden de positieve elementen 

mogelijk teniet gedaan. In tegenstelling tot alle andere 

vormen geeft de winstgerelateerde werknemerspartici-

patie alleen recht op de winst van het familiebedrijf en 

dos niet op het recht op stijging van de ondernemings-

waarden. 

Voordelen werknemerspartieipaties 
bij faiiiiliebcdrijveu 
Een van de belangrijkste voordelen van het uitgeven 

van werknemersparticipaties is dat participaties de 

binding tussen de onderneming en de werknemer ver-

sterken. De belangen van de werknemer en het bedrijf 

komen dichter bij elkaar te liggen (alignment of inte-

rests). Werknemers gaan profiteren van betere finan-

ciële prestaties, zodat zij zich meer als een onderne-

mer gaan gedragen. Dit verhoogt de trots, het inko-

men van de werknemer, de aantrekkingskracht van 

de onderneming en de prestaties binnen de onderne-

ming. Voordeel van aandelen en aandelengerelateerde 

beloningen is dat deze beloningen vaak op de Iangere 

termijn financieel voordeel opleveren voor de werkne-

mer. Men maakt bij deze vormen geen gekke sprongen 

om de winst vervroegd te laten zien en zo de bonus 

mee te pakken. 

Definanciële prikkelvoorwerknemersleidtvaaktoteen 

hogere productiviteit van de medewerkers, een beter 

bedrijfsresultaat en een sterkere concurrentiepositie op  

de arbeidsmarkt van het familiebedrijf, mits de mede-

werker de regeling als aantrekkelijk ervaart of beoor-

deelt. Door deze effecten kan het zo zijn dat de werk-

nemersparticipatie per saldo alleen maar geld oplevert. 

De kosten van werknemersparticipatie zijn lager clan de 

extra winst als gevolg van hogere productiviteit, betere 

commitment van werknemers en een lager verloop van 

werknemers. 

Nadeleit werknemersparticipalies 
bij famiiehedi'ijven 
Natuurlijk Ideven er ook nadelen aan werknemersparti-

cipaties. Argumenten tegen zijn de angst dat het eigen-

dom van het bedrijf deels overgaat naar de werknemers 

en dat de regeling complex is en veel inspanning vraagt 

van het management. Ook de variabele belonings-

component kan ongewenst gedrag bij medewerkers 

oproepen en als het heel ingewikkeld is in sommige 

gevallen tot een waardevermindering leiden in een 

overnameprocedure. Ook wordt de openheid van cijfers 

naar medewerkers toe vaak als nadeel beschouwd. En 

familiebedrijven ervaren de beloning als een zorgplicht 

en ze zijn bang dat als de beloning variabel is, dit voor 

de medewerkers tot financiële problemen kan leiden 

in slechtere tijden. Een vaak gehoord geluid is clan ook 

dat er gewoon een goede basisbeloning moet zijn voor 

werknemers. 

Vow- en nadelen van aandelen- en 
wiiistgerelaleerde participaties 
In deze paragraaf zullen we nader ingaan op de voor-

en nadelen van de drie eerder besproken categorieën. 

ledere categorie heeft zo zijn eigen kenmerken. Deze 

kenmerken zijn van belang om een goed uitgebalan- 

FAMILIEZAKEN 2019-10  17 



ceerde werknemersparticipatieregeling te kunnen con-

strueren, inclusief de specifieke wenseri van het fami-

I iebed rijf. 

Aandelen 

Bij een keuze voor de uitgifte van aandelen om een werk-

nemersparticipatieregeling op touw te zetten, moeten 

de werknemers investeren in de onderneming. Hierdoor 

zal de betrokkenheid van medewerkers toenemen. De 

beloning is clan immers afhankelijk van de prestaties van 

het familiebedrijf. De uitgifte van aandelen is daarnaast 

aantrekkeiijk voor het famiiiebedrijf, omdat de uitgifte 

van aandelen de vennootschap bij uitgifte weinig kost. 

Buiten de kosten van uitgifte en administratie leidt dit 

niet tot kosten, de werknemer brengt namelijk eigen 

geld in. Pas wanneen het famiiiebedrijf winstgevend is, 

zullen de medewerkers hun beloning krijgen. 

De emissielcosten (notariskosten etc.) valien daarmee in 

het niet bij de kosten, die bijvoorbeeid zeker gemaakt 

zuilen worden bij vormen van aandelen- of winstgereia-

teerde werknemersparticipaties. Voorts is de fiscale be-

handeling van aandelen voor zowel werknemers als voor 

werkgevers gunstig. Voor werknemers worden in de 

meeste gevalien de aandelen belast volgens het forfaital-

re tarief van box 3 van de inkomstenbelasting. Hierdoor 

wordt geen belasting geheven op het moment van reali-

satie, maar wordt de beiastingheffing voor werknemers 

naar voren gehaald. Over de waarde van de aandelen is 

voor werkgevers geen loonbelasting verschuldigd, mits 

de werknemers de aandelen tegen een zakeiijke pnijs van 

de werkgever hebben verkregen. 

Ais er een onzakelijk lage prijs wordt betaald voor de 

aandelen is sprake van loon, waardoor wel loonbelas-

ting verschuidigd is tegen het progressieve tarief van 

51,75% voor het verschil van waarde economisch ver-

keer en uitgiftewaarde. Fiscaal is het van belang dat 

de aandelen niet als aanmerkeiijk of lucratief belang 

kwalificeren. 

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het uitgeven 

van aandelen als werknemersparticipatie. Zo bestaater  

in beginsel stemrecht bij het verkrijgen van aandelen. 

Reparatie is mogelijk door stemrechtioze aandelen of 

certificaten van aandelen te gebruiken. Bij uitdienst-

treding is het in normale geva lien zo dat de werknemer 

de aandelen in beginsel behoudt, en dus mee profiteert 

zonder bij te dragen aan de groei van het famiiiebedrijf. 

Dit is te repareren door een verpiichting tot terugieve-

ring bij uitdiensttreding op te nemen. De financiering 

van de aandelen kan ook een probleem zijn voor de 

werknemers, dit kan gedeeltelijk gefinancierd worden 

door leningen die het bedrijf verstrekt. Ais dit niet vol-

doende is voor een groot deel van de werknemers, clan 

kan het tot ongeiijkheid leiden. 

Er is ook enige complexiteit inzake de opzet en instand-

houding bij een werknemersparticipatieregeiing met 

aandelen, omdat de waarde van de aandelen overeen-

komt met de waarde in het economisch verkeer en daar-

door per jaar kan verschilien. Dit moet op het moment 

van instappen en uitstappen teikens worden bepaald om 

de uiteindeiijke voordelen te kunnen berekenen. Dit kan 

ongeiijkheid opleveren binnen de groep werknemers die 

aanspraak maakt op een aandeienparticipatie. 

Kontom: gezien de noodzakeiijkheid om mee te inves-

teren en de grotere fiscale voordelen, is deze vorm met 

name geschikt als deze werknemersparticipatie is be-

doeld voor het topmanagement. 

Aandelengerelateerde werknemersparticipaties 

Aandeienopties en SAR's hebben andere kenmerken, 

waardoor er andere voordelen en nadelen verbonden 

zitten aan deze vormen van werknemersparticipatie. 

Het is mogelijk de hiervoor geschetste ongeiijkheid ten 

opzichte van de financiering van de werknemerspartici-

paties weg te nemen door aandelenopties of SAR's uit 

te geven. Bij deze varianten is geen financiering nodig 

om deel te nemen. Hierdoor vaHen en geen werknemers 

buiten de boot omdat zij niet de financiële middelen 

hebben. Ander voordeel is dat deze vormen geen zeggen-

schapsrechten opieveren voor de werknemers. Daarnaast 

is het bij aandeienopties en SAR's eenvoudig om contrac-

tueei bepalingen op te nemen, die ervoor zorgen dat de 
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Bonus regelingen zijn eenvoudig rnaar 

gaan vaak ten koste van de liquiditeit van de 

o nderneming 

=-0 
bestaande rechten moeten worden gecompenseerd of 

opgegeven bij vertrek (de zogenaamde good leaver/bad 

leaver bepalingen). Ook is het mogelijk om de beloning 

te limiteren tot een overeengekomen maximumbedrag. 

Dit zorgt ervoor dat werknemers niet op korte termijn 

kunnen profiteren van de regeling zonder dat er echte 

betrokkenheid met de ondernemirig ontstaat. 

Fiscaal kan deze optie minder voordelig uitpakken. De 

aandelenopties en SAR's worden in box 1 van de in-

komstenbelasting belast. Dit gebeurt echter pas op het 

moment van vervreemding. Voor aandelenopties geldt 

voor de onderneming dat de gemaakte kosten voor het 

verstrekken van de opties niet aftrekbaar zijn voor de 

vennootschapsbelasting. Bij SAR's zijn deze kosten wél 

aftrekbaar. 

l(ortom: aangezien investeren door werknemers niet 

per se nodig is, is deze vorm met name geschikt als 

de werknemersparticipatie is bedoeld voor alle werk-

n em e is. 

Winstgerelateerde werknemersparticipaties 

Het voordeel van het toekennen van een bonus is de 

eenvoud van de regeling, die veelal direct verband 

houdt met de financiële en operationele prestaties van 

de betrokken werknemer en de onderneming. Ook de 

eigendom en zeggenschap gaat niet over bij deze vor-

men van werknemersparticipaties. Bonusregelingen 

kennen echter ook nadelen. Het toekennen van bonus-

sen gaat ten koste van de liquiditeit van de onderne-

ming, hetgeen vooral bezwaarlijk is bij startups. Verder 

is er in toenemende mate maatschappelijke kritiek op 

het verschijnsel bonussen omdat slechte prestaties er  

niet in tot uitdrukking komen en omdat ze negatieve 

gedragseffecten teweeg kunnen brengen. Deze be-

zwaren kunnen worden weggenomen door de bonus 

afhankelijk te maken van een langere termijn dan 

slechts een jaar. 

Kortom: deze werknemersparticipatie is op de korte ter-

mijn gericht en leent zich niet zo voor de lange termijn-

doelstellingen. 

Conctusie 
In dit artikel hebben we uiteengezet waarom werkne-

mersparticipaties bij uitstek geschikt zijn om de con-

tinulteit van het familiebedrijf te waarborgen en de 

elgen identiteit te behouden voor de lange termijn. 

Werknemersparticipaties bevorderen de continulteit 

en identiteit van het familiebedrijf. Daarnaast zorgen 

werknemersparticipaties voor overeenkomende belan-

gen tussen mensen binnen het bedrijf en de aandeel-

ho ud e rs. 

We hebben oak de gevoelde nadelen van werknemers-

participaties bij familiebedrijven behandeld. Deze nade-

len zijn vaak niet terecht en in de meeste gevallen te 

omzeilen door voor een werknemersparticipatierege-

ling te kiezen, die aarisluit bij de wensen van het familie-

bedrijf. De mogelijke regelingen zijn te verdelen in drie 

categorieën, te weten aandelen, aandelengerelateerde 

werknernersparticipaties en winstgerelateerde werkne-

mersparticipaties. Al deze regelingen zorgen in meer 

in mindere mate voor meer verbondenheid van mede-

werkers met de oriderneming. Welke regeling voor een 

familiebedrijf geschikt is, is erg afhankelijk van de feiten 

en omstandigheden. 
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