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hoofdstukhoofdstuk 8 

AandelenspreidingAandelenspreiding en marktrechten 

Zoalss de Zweedse werknemersfondsen mede waren bedoeld om de ongelijke successen van 
solidaristischee loonmatiging op een non-inflatoire wijze te redistribueren, zo lag aan de intro-
ductiee van aandelenspreidingsfaciliteiten in de centraal geleide oorlogseconomie van de VS de 
wenss ten grondslag om competitieve arbeidsprikkels te combineren met een zo laag mogelijke 
loonkostenvoett (Blasi 1988:1-31,149-150). In beide gevallen gaat het om een duale belonings-
structuur.. Om de directe loonkosten te drukken, wordt het differentiële deel van de beloning in 
indirectee vorm uitgekeerd. Deze indirecte loonkosten kunnen verschillende vormen aannemen: 
'lease'-auto,, betaling in natura, trainings- en scholingsrechten, vrije tijdsrechten, pensioenrech-
tenn of de inkomens- en zeggenschapsrechten van aandelenspreidingsregelingen.1 

Hoewell  soms bepleit met hetzelfde verzekeringsargument dat voor collectieve pensioenrege-
lingenn wordt gebruikt (het 'appeltje voor de dorst'), moeten beide vormen van vermogensde-
lingg desalniettemin worden onderscheiden. In het geval van pensioenregelingen gaat het om 
collectieff  beheer van individuele bijdragen die worden betaald uit het loonbestanddeel. Het zijn 
verplichtee reserveringen voor toekomstige consumptie die ten koste gaan van de actuele con-
sumptie.. Hieruit volgen drie kenmerken die ontbreken bij aandelenspreiding. Ten eerste dat 
pensioenregelingenn onderwerp zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarin weerspiegelt 
zichh het feit dat het bij pensioenopbouw om 'uitgesteld loon' gaat. Ten tweede dat de eerste 
verantwoordelijkheidd van het pensioenfonds bij de contribuanten ligt. Het fonds dient primair 
tee zorgen voor een gegarandeerde naleving van haar uitkeringsverplichtingen. En ten derde dat 
hett bij pensioenfondsen uitdrukkelijk gaat om een gelijktijdige collectivisering van fondsen, ri-
sico'ss en winsten. Het fonds verplicht zich er contractueel toe de contribuant na zijn pensio-
neringg een x-percentage van het laatstverdiende loon uit te keren, ongeacht of de cumulatieve 
bijdragenn dat toestaan. In die zin belichamen kapitaaldekkingsstelsels intra- en intergeneratio-
nelee solidariteit. 

Aandelenspreidingsregelingenn daarentegen zijn zelden onderwerp van onderhandeling binnen 
hett arbeidsvoorwaardenoverleg en worden daar - in ieder geval in Nederland - traditioneel ook 
niett toe gerekend. Uit vrees voor de solidariteitsondermijnende effecten van de combinatie van 
aandeelhouderr en werknemer wijzen vakbonden aandelenspreiding af en geven zij de voorkeur 
aann (tamme) varianten van de Zweedse werknemersfondsen (vgl. NRC Handelsblad 14 augus-
tuss 1997). Het voordeel van de collectieve variant is bovendien dat op die manier ook werk-
nemerss in de publieke sector kunnen meeprofiteren. Aandelenspreiding functioneert immers 
alleenn binnen de private sector. Ten tweede staat bij aandelenspreiding niet de maximalisatie 
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vann rendementen en de minimalisatie van risico's centraal, maar de betaling in de vorm van 
vermogenstitelss die al dan niet gemeenschappelijk kunnen worden beheerd. Terwijl pensioen-
fondsenn vooral een verzekeringsfunctie hebben, is het oogmerk van aandelenspreidingsregelin-
genn de transformatie van werknemers in mede-eigenaars dan wel het binden van individuele 
prestatiess aan de prestaties van de onderneming. En ten derde kennen aandelenspreidingsrege-
lingenn geen redistributieve doelstelling. Zelfs als het gaat om een collectief fonds zijn de bijdra-
genn en de verworven winsten en dividenden strikt persoonlijk.2 

Ikk begin dit hoofdstuk met een korte weergave van de verschillende regelingen die in de VS, 
hett VK en enkele andere landen bestaan.3 Vervolgens ga ik in op de voornaamste argumenten 
voorr aandelenspreiding. De vraag in hoevere de bijbehorende verwachtingen zijn uitgekomen, 
staatt daarna centraal. Ik beperk mij daarbij tot de VS en in mindere mate tot het VK en Neder-
land.. Tot de VS omdat daar de meeste ervaring is opgedaan met aandelenspreidingsfaciliteiten 
enn over de effecten ervan ook het meeste bekend is. Tot het VK omdat daar onder de noemer 
vann 'volkskapitalisme' door opeenvolgende conservatieve regeringen ernst is gemaakt met de 
fiscalefiscale stimulering van aandelenspreiding. En tot Nederland omdat hier momenteel wordt ge-
sprokenn over de herinrichting van het bestaande oligarchisch-corporatistische systeem van on-
dernemingsbestuurr naar Amerikaans model. Dat verhoogt de relevantie van een nadere be-
schrijvingg en evaluatie van de Amerikaanse praktijk. Deze evaluatie heeft deels een intern en 
deelss een extern karakter. Naast de eerdergenoemde argumenten voor aandelenspreiding fun-
geertt vooral de mate waarin zij bijdraagt aan een versterking van de zeggenschap van werkne-
merss over het hoogste zeggenschapsdomein als criterium. Aan de hand hiervan signaleer ik 
vervolgenss een aantal struikelblokken dat er voor heeft gezorgd dat aandelenspreidingsregelin-
genn in de praktijk de gekoesterde verwachtingen niet hebben waargemaakt. Tot slot ga ik na of 
enn in hoeverre deze struikelblokken kunnen worden verwijderd en hoe dat het beste kan wor-
denn gedaan. 

Aandelenspreiding;; de praktijk 

Afhankelijkk van het nationale systeem van ondernemingsbestuur, het belastingstelsel en de 
doeleindenn waarvoor ze worden ingezet, kennen aandelenspreidingsfaciliteiten verschillende 
varianten.. In de VS bestaan twee verschillende faciliteiten of'Employee Share Owner Plans' 
(ESOP's).. De eenvoudigste variant bestaat uit de directe overdracht van eigendomstitels aan 
eenn speciaal daartoe opgericht fonds - de 'Employee Stock Ownership Trust' (ESOT) - dat de 
titelss namens de deelnemers beheert en de opbrengsten ervan op individuele rekeningen weg-
schrijft.. Ingewikkelder is de zogenaamde 'leveraged ESOP'. Hier gaat het om een indirecte 
overdrachtt van eigendomstitels aan het werknemersfonds. De tussenstap bestaat uit het aan-
trekkenn van een (goedkope) externe lening voor de aanschaf van eigendomstitels. De onder-
nemingg lost de lening af en kan deze zodoende in mindering brengen op de winst. Ook hier gaat 
hethet om de opbouw van individuele tegoeden die collectief worden beheerd. De 'leveraged ES-
OP'' is het meest verkozen aandelenspreidingsfaciliteit; voornamelijk vanwege de grotere fis-
calee vrijstelling (Blasi 1988:39; NCEO 1998:2). 

Inn beide gevallen gaan belastingvoordelen gepaard met de verplichting beheer en vormgeving 
vann de fondsen te modelleren naar de richtlijnen van ERISA.4 De belangrijkste hiervan is dat 
dee plannen niet mogen discrimineren tussen verschillende categorieën werknemers. De belas-
tingvoordelenn voor ESOP's zijn dus uitdrukkelijk verbonden met overwegingen van morele 
aard.. Omdat een onderneming een functionele gemeenschap is waaraan ieder lid naar vermogen 
bijdraagt,, dient ook eenieder gelijkelijk of naar rato van zijn bijdrage over de kans te beschikken 
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omm mede-eigenaar te worden. ESOP's lenen zich zo op het oog dus minder voor prestatiebe-
loningenn voor werknemers met schaarse kwalificaties. Optieregelingen vallen dan ook niet on-
derr de jurisdictie van ERISA en kennen geen fiscale vrijstelling (NCEO 1998; Blasi 19881-
31). . 

Sindss de late jaren zeventig heeft dit Amerikaanse voorbeeld in een aantal landen navolging 
gekregen.. Het VK is het verst op dit traject voortgeschreden en kent momenteel vijf fiscale 
faciliteiten.. De eerste - 'Approved Deferred Share Trust' (ADST) - dateert van 1978 en 
voorziett in de belastingvrije terugkoop van aandelen op voorwaarde dat deze als differentieel 
inkomensdeell  onder de eigen werknemers worden verdeeld. De tweede - 'Save As You Earn' 
(SAYE)) - is van 1980 en biedt werknemers de mogelijkheid een optie op een aandelenpakket 
tee nemen, die op een bepaald tijdstip in de toekomst vrijkomt maar in huidige prijzen is geno-
teerd.. In de tussenliggende periode wordt het benodigde bedrag op het salaris in mindering ge-
brachtt en op een hoog rentende rekening gezet. Uitgaand van stijgende aandelenkoersen levert 
ditt de werknemer een aanzienlijke winst op die niet als salaris maar als vermogenswinst wordt 
belast.. Bij gedaalde koersen vervalt de optie. De derde faciliteit stamt van 1984 en lijk t op de 
tweede.. De verschillen zijn dat de laatste faciliteit niet de mogelijkheid van sparen kent en dat 
dee regelingen niet voor het gehele personeel hoeven te gelden; reden waarom deze regelingen 
ookk wel 'executive schemes' worden genoemd. Ze kennen echter wel dezelfde gunstige fiscale 
voorwaarden.55 De vierde faciliteit - de zogenaamde 'Personal Equity Plans' (PEP's) - dateert 
vann 1982 en voorziet in de mogelijkheid om tegen fiscaal gunstige tarieven op individuele basis 
aandelenn van de werkgevende onderneming aan te kopen. Deze faciliteit is de minst omvang-
rijkerijke van de vier en meer nog dan de 'executive schemes' voorbehouden aan de hogere eche-
lons.. De vijfde faciliteit, tenslotte, is van recentere datum -1989 - en is gemodelleerd naar de 
Amerikaansee 'leveraged ESOP'. Momenteel kent een dertigtal grote ondernemingen - meren-
deelss in de branche van het (geprivatiseerde) busvervoer - meerderheidsdeelname door het per-
soneell  en zijn ettelijke honderden ESOP's geïntroduceerd (Pendleton 1997:178; Pendleton et 
al.. 1996). 

Anderee landen waar met aandelenspreidingsfaciliteiten wordt geëxperimenteerd zijn Canada, 
Jamaicaa en Japan (NCEO 1997). Duitsland en Nederland kennen geen wetgeving op dit vlak. 
Inn Duitsland blijven aandelenspreidingsregelingen vooralsnog beperkt tot enkele particuliere 
pogingen.. Volkswagen kent een zogenaamd 'workholders value'-systeem waarvan de verwer-
vingg van stemhoudende aandelen via een eenmalige aandelenuitgifte ter waarde van maximaal 
DMM 13,5 miljoen de hoofdmoot vormt. Als werknemers tot aan de limiet intekenen betekent 
datt dat 9,7 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Volkswagen in handen van 
werknemerss is. Uitgeversconcern Bertelsman is een andere grote Duitse onderneming met 
voorzieningenn voor werknemers om zich in te kopen in de onderneming waar zij werken 
(Bertelsmann 1997). 

Nederland,, tot slot, kent optieregelingen voor de hogere echelons en spaarloon- en winstde-
lingsregelingenn voor de lagere echelons. De eerste werden fiscaal gestimuleerd door de afwezig-
heidd van belastingplicht over vermogenswinsten, de tweede - sinds 1994 - door eventuele fis-
calee verplichtingen over de gespaarde bedragen afhankelijk te maken van de besteding ervan. 
Aann deze situatie is in 1997 een einde gekomen. Mede op grond van publieke ophef over 
'exhibitionistische'' vermogenswinsten van bestuurders van de grote beursgenoteerde onder-
nemingenn heeft het parlement besloten tot wijziging van het fiscale regime voor dit type ver-
mogensaanwas.. Conform de doelstelling om de belangen van de ondernemingsleiding ('agent') 
tee binden aan die van de anonieme aandeelhouder ('principaal') geldt voor de uitoefening van 
dee opties een blokkeringstermijn van driejaar. Worden de opties vóór het verstrijken van die 
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termijnn uitgeoefend dan geldt voor de vermogensaanwas belastingheffing volgens de inkom-
stenbelasting.. Worden de opties na het verstrijken van de termijn uitgeoefend dan geldt een 
forfaitairee belasting van 7,5 procent. Het parallelle voorstel om het bezit van aandelen van de 
werkgevendee onderneming onder werknemers te stimuleren door het vrijstellingsmaximum 
voorr de besteding van spaarloon- en winstdelingsregelingen aan aandelen te verhogen strandde 
opp een geschatte derving van belastinginkomsten van 50 a 60 miljoen gulden (NRC Handels-
bladblad 13 augustus 1997a; 13 augustus 1997b; 15 augustus 1997; 19 augustus 1998). De invoe-
ringg van aandelenspreidingsregelingen of optieregelingen voor het gehele personeel heeft in Ne-
derlandd derhalve - net als in Duitsland - een voluntaristisch karakter. 

Aandelenspreiding;; de theorie 

Dezee verschillen laten onverlet dat de argumenten voor aandelenspreiding die te berde worden 
gebrachtt in grote lijnen dezelfde zijn. Afhankelijk van het perspectief kunnen de volgende ar-
gumentenn worden onderscheiden. Voor de werkgever zijn de voordelen de volgende. Ten eer-
stee kan aandelenspreiding bijdragen aan de versterking van de vermogenspositie. Een gering ei-
genn vermogen vergroot de afhankelijkheid van externe financiers, wat de gevoeligheid voor spe-
culatievee kapitaalbewegingen verhoogt en de lange termijn-objectieven kan schaden. Doordat 
aandelenspreidingsregelingenn ondernemingen in staat stellen een deel van de loonsom om te 
zettenn in productief kapitaal verbreden zij de vermogensbasis en verminderen zij de noodzaak 
omm een beroep te doen op extern kapitaal (Bertelsman 1997:14-18; Blasi 1988:1-31). 

Tenn tweede kunnen aandelenspreidingsregelingen de lange termijn-oriëntatie van de onder-
nemingg versterken doordat zij de zeggenschapsgrond van werknemers vis-a-vis externe finan-
cierss verbreden. Van werknemers mag worden verwacht dat zij winstmaximalisatie op de korte 
termijnn zullen afwegen tegen belangen als baanzekerheid, hoge arbeidskwaliteit en goede ar-
beidsverhoudingen.. Externe financiers kennen dergelijke scrupules veel minder. Mede doordat 
dee drempel naar de secundaire aandelenmarkt voor individuele werknemers hoog is kunnen 
aandelenspreidingsregelingenn een stabiliserende invloed hebben. Dat komt de duurzaamheid 
vann de arbeidsrelatie ten goede en stimuleert investeringen in het 'menselijke kapitaal' van de 
ondernemingg (Pendleton 1997:173). 

Tenn derde kan aandelenspreiding de flexibiliteit van de onderneming bevorderen. Doordat 
aandelenspreidingg neerkomt op de introductie van een duaal salariëringssysteem verruimt het 
hett scala aan reactiepatronen van de onderneming. In een syndicalistisch systeem biedt betaling 
inn de vorm van eigendomstitels de mogelijkheid de totale loonkosten te drukken en de eigen 
werknemerss toch concurrerend te belonen. In een solidaristisch systeem biedt aandelensprei-
dingg de mogelijkheid om centrale akkoorden te verenigen met de groeiende behoefte aan belo-
ningsdifferentiatiee van werkgeverszijde (en in toenemende mate ook aan werknemerszij de) 
(Bertelsmann 1997:20; Blasi 1988:1-31; NRC Handelsblad 27 augustus 1999; Inja 1999). Ten 
vierdee kan aandelenspreiding bijdragen aan een hogere arbeidsproductiviteit door verbeterde 
arbeidsmotivatie,, groter kostenbewustzijn en grotere kwaliteitsbewustheid. Doordat aandelen-
spreidingg de werknemer tot mede-eigenaar maakt, vergemakkelijkt zij de identificatie met de 
onderneming.. Bovendien leiden harmoniërende belangen tot betere, meer coöperatieve arbeids-
verhoudingen.. Dat kan een dempend effect hebben op de interne controle- en afdwingingskos-
tenn (Blasi 1988; Gamble & Kelly 1996:92-93; Bertelsman 1997:18-20; Pendleton 1997:174). 

Bezienn door de bril van de werknemer kunnen de volgende voordelen worden onderscheiden. 
Tenn eerste kan aandelenspreiding de invloed van werknemers op strategische beslissingen ver-
groten.. Bovendien kan zij bijdragen aan een verhoogde betrokkenheid bij de onderneming. Ten 
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derdee kan aandelenspreiding de individuele contributie directer aan het bedrijfsresultaat binden. 
Datt geeft werknemers de mogelijkheid mee te delen in de 'aandeelhouderswaarde'. Ten derde 
kann aandelenspreiding werknemers substantiële mogelijkheden bieden tot het verwerven van 
vermogen.. Ten vierde kan zij bijdragen aan het behoud van gekwalificeerde werkgelegenheid; 
allereerstt via het coöperatieve arbeidsklimaat dat de onderneming beter in staat stelt op crisis-
situatiess te reageren, maar ook doordat aandelenspreiding werknemers in staat stelt de be-
drijfsvoeringg over te nemen wanneer sterk gediversificeerde holdings zich door omstandighe-
denn gedwongen zien om zich terug te trekken op kerntaken en branchevreemde maar rendabele 
activiteitenn af te stoten (Bertelsman 1997:22). 

Ookk vanuit het perspectief van de wetgever bezien, tenslotte, bezitten aandelenspreidings-
faciliteitenn voordelen. Ten eerste kunnen ze een matigende invloed hebben op verdelingskwes-
ties.. Door werknemers tot mede-eigenaar te maken hoeft een relatieve verlaging van de loon-
quotee vis-a-vis de kapitaalquote niet automatisch tot conflicten met vakbonden te leiden. 
Wanneerr loonafhankelijken en financiers dezelfde personen zijn komen wijzigingen in de ver-
houdingg tussen beide kostenposten niet neer op afgedwongen redistribute, maar op een ver-
schuivingg in de bijdrage die arbeid (loon) en kapitaal (vermogen) aan het individuele inkomen 
leverenn (vgl. Scharpf 1998:169ff.). Ten tweede kan aandelenspreiding, zoals gezegd, het scala 
aann aanpassingsstrategieën van ondernemingen verruimen en zo bijdragen aan het behoud van 
werkgelegenheid.. Ten derde kan aandelenspreiding een rol spelen bij de (gedeeltelijke) vervan-
gingg van collectieve verzekeringen door individuele. Door burgers marktrechten toe te kennen 
kann de centrale overheid korten op consumptierechten in de vorm van traditionele welvaartsar-
rangementenn zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van het verzorgingspeil (Bertelsman 1997: 
24). . 

Tenn vierde kunnen aandelenspreidingsfaciliteiten zorgdragen voor een gelijkere verdeling van 
bezitt en daarmee van inkomen uit bezit. Dit argument kent egalitaire, liberale en republikeinse 
varianten.. Een gelijkere spreiding van bezit is volgens het egalitarisme gewenst omdat 
marktuitkomstenn moreel arbitrair zijn en een ongelijke verdeling van bezit haaks staat op het 
beginsell  van morele gelijkwaardigheid, volgens het liberalisme omdat een grotere mate van be-
zitsgelijkheidd individuen beter in staat stelt in vrijheid naar de eigen opvatting van het goede 
levenn te leven, en volgens het republikanisme omdat het de onafhankelijkheid waarborgt die 
politiekk spreekrecht vereist (Pendleton 1997:172). Het laatste argument voor aandelensprei-
ding,, tenslotte, betreft haar realisme. Tegenover de kritiek dat een breed deelnemersmodel geen 
vanzelfsprekendd antwoord kan geven op de vragen wie de deelnemers zijn en hoe hun belangen 
tegenn elkaar moeten worden afgewogen, biedt aandelenspreiding het voordeel van een eendui-
digg antwoord op zowel de eerste (de werknemers) als de tweede vraag (naar rato van het aan-
delenbezit).. Het instrument van aandelenspreiding blijf t binnen de parameters van bestaande 
systemenn van ondernemingsbestuur en is derhalve makkelijker te implementeren dan bijvoor-
beeldd de tijdelijke marktrechten van Roberto Unger of de marktsocialistische marktrechten van 
Johnn Roemer. 

Aandelenspreidingg vergeleken 

VerenigdeVerenigde Staten 
Watt komt daar in de praktijk van terecht? Het beschikbare cijfermateriaal stemt weinig hoop-
voll  (vgl. Kruse & Blasi 1995). In de VS lopen momenteel meer dan 11 duizend ESOP's. Nog 
eenss vijfduizend ondernemingen kennen optieregelingen. De totale waarde van de ESOP's be-
draagtt 400 miljard dollar, die van de optieregelingen 500 miljard dollar. De ESOP's dekken 
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ruimm 7,5 miljoen werknemers, terwijl ruim 9 miljoen werknemers onder een van de vele optie-
regelingenn vallen. In totaal bezit ruim tien procent van alle Amerikanen in loondienst eigen-
domstitelss van de werkgevende ondernemingen of beschikt over rechten daarop (opties). Van 
allee private ondernemingen met ESOP's valt eenvijfde in de categorie met een werknemersaan-
deell  van >0 en <10 procent. 35 procent van deze ondernemingen kent een werknemersaandeel 
vann >11 en <30 procent. Een kwart valt in de categorie van >31 en <50 procent. En eenvijfde 
kentt een meerderheidsbelang van werknemers (NCEO 1999). Of aandelenspreiding ook daad-
werkelijkk bijdraagt aan een meer coöperatief arbeidsklimaat, een grotere lange termijn-oriënta-
tie,, hogere productiviteit, hogere werkgelegenheid, grotere loyaliteit, lagere mobiliteit en ver-
zuimm en of zij ondernemingen ook daadwerkelijk aanzet tot het volgen van kwalitatieve flexi-
biliseringsstrategieënn blijkt vooral afhankelijk van omgevingsfactoren. 

Dee Amerikaanse ervaring leert namelijk dat ESOP's alleen dan bijdragen aan het volgen van 
eenn kwalitatief herstructureringstraject wanneer aan ten minste drie voorwaarden is voldaan. 
Tenn eerste moet het gaan om substantiële vormen van werknemersparticipatie, niet alleen op 
ondernemingsniveauu maar ook op het niveau van de werkvloer. Aandelenspreiding is met an-
deree woorden niet de weg bij uitstek naar nieuwe productieconcepten, maar op zijn hoogst de 
eigendomsrechtelijkee bekrachtiging van een niet-hiërarchisch, coöperatief arbeidsklimaat dat 
reedss in een bepaald type productietechnologie en organisatiemodel zijn beslag heeft gekregen 
(Krusee & Blasi 1995:9; Gamble & Kelly 1996:93). Ten tweede moet deze medezeggenschap 
wordenn gecombineerd met 'faire' winstdelingsregelingen. Deze conditie voorkomt dat werk-
nemerss als mede-eigenaars lange termijn-belangen moeten laten prevaleren zonder daar com-
pensatiee op de korte termijn in de vorm van winstdeling voor terug te krijgen (Blasi 1988:242; 
Poutsmaa & Van den Tillaart 1996:62-63). En ten derde moet een substantiële mate van ar-
beidsbeschermingg zijn gegarandeerd om te verhinderen dat werknemers hun aandeel gebruiken 
omm innovatieve veranderingen in technologie of organisatie uit vrees voor taak- en/of baanon-
zekerhedenn te blokkeren. Ontslagbescherming in combinatie met transparante arbitrage garan-
deertt 'faire' onderhandelingen over herstructureringen door de makkelijke uitweg van massa-
ontslagg en prijsconcurrentie af te sluiten (Alcaly 1997:42). 

Aann deze voorwaarden voldoet slechts een minderheid van de ondernemingen met ESOP's. 
Hett merendeel van de ondernemingen met ESOP's scoort op vrijwel alle criteria niet substan-
tieell  hoger dan ondernemingen met een traditionele eigendomsstructuur. Ten eerste is de bij-
dragee van aandelenspreidingsregelingen aan de kapitaalsbasis van de onderneming minimaal. 
Bedrijvenn schrijven geen nieuwe aandelen uit op behaalde winsten, maar trekken de overheids-
leningenn meestal aan om reeds bestaande aandelen op de externe aandelenmarkt te kopen en 
hett fiscale voordeel te innen (Blasi 1988:96-98). Ten tweede hebben ESOP's niets tot weinig 
bijgedragenn aan de redistribute van vermogen. Hoewel ERISA expliciet stelt dat aandelen-
spreidingsregelingenn niet mogen discrimineren tussen verschillende categorieën werknemers 
biedtt de wetgeving ruime mogelijkheden om het bereik van de regelingen aanzienlijk in te per-
kenn (Blasi 1988:41-47). Bovendien volgt de verdeling van de aandelen meestal bestaande in-
komensverschillen,, ook al laat ERISA de keuze van het distributieprincipe open.6 Hierdoor 
reproduceertt aandelenspreiding bestaande ongelijkheidspatronen (Blasi 1988:119). Ten derde 
heeftt aandelenspreiding geen waarneembaar effect gehad op aard en kwaliteit van de arbeids-
verhoudingenn in de VS. Ten dele hangt dat samen met het conflictueuze karakter van die ver-
houdingen,, maar deels ook met gebreken in de wetgeving zelf (Blasi 1988:216-219). Ten vierde 
iss het beschikbare cijfermateriaal over de productiviteitseffecten van aandelenspreiding te 
meerduidigg om ESOP's te kunnen aanwijzen als panacee voor bedrijven met productiviteits-
problemen.. Aandelenspreiding leidt niet vanzelf tot betere economische prestaties, maar doet 
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datt alleen tegen de achtergrond van winstdelingsregelingen, formele zeggenschap en niet-hièr-
archische,, taakgroepsgewijs georganiseerde productie (Blasi 1988:237-238; Kruse & Blasi 
1995). . 

Inn grote lijnen fungeren ESOP's vooral als 'gouden ketenen' waarmee de hogere echelons aan 
dee onderneming zijn gebonden. Daarnaast bieden zij ondernemingen belangrijke fiscale voorde-
len.. Het middel van vermogensspreiding dient met andere woorden meer het doel van flexibele 
salariëringg dan van effectieve zeggenschap en controle en een gelijkere distributie van vermogen 
(Blasii  1988:239-243). 

VerenigdVerenigd Koninkrijk 
Zoalss gezegd kent het VK vijf fiscale spreidingsfaciliteiten. Gezamenlijk bieden zij momenteel 
naarr schatting rond de tien procent van de Britse loonafhankelijken - dat is ongeveer 2,5 mil-
joenn werknemers - een aandeel of een recht op aandelen (opties) in de werkgevende onderne-
ming.. Dat is verreweg het hoogste percentage in Europa en min of meer vergelijkbaar met de 
VS.. De omvang van het totale werknemersaandeel - ADST, SAYE en ESOP - in het uitstaande 
aandelenkapitaall  bedraagt echter nog geen vijf procent, en is lager dan het aandeel dat de leden 
vann de bestuursraden van de grote beursgenoteerde ondernemingen gezamenlijk bezitten 
(Pendletonn 1997:174). Het merendeel van de aandelenspreidingsregelingen valt dan ook onder 
dee zogenaamde 'executive schemes' en PEP's, niet alleen in aantallen - 5680 tegen 2368 - maar 
ookk in gemiddelde waarde van de regelingen - 25 duizend pond tegen respectievelijk 2,9 dui-
zendd pond, 2,7 duizend pond en 490 pond - en kosten in de vorm van gederfde belastingin-
komstenn - duizend pond tegen respectievelijk 250 pond en 114 pond (Pendleton 1997:171).7 

Dee hoofdmoot van de Britse aandelenspreidingsregelingen betreft derhalve de hogere echelons. 
Ditt heeft zijn weerslag op de mate waarin de Britse faciliteiten hun beloftes waarmaken. 

Omdatt de omvang van de meeste regelingen beperkt is, is de bijdrage ervan aan de formatie van 
nieuww productief kapitaal dat eveneens. Om dezelfde reden leiden zij ook maar in geringe mate 
tott vermindering van de afhankelijkheid van externe financiers. Verder biedt het juridische 
raamwerkk nauwelijks waarborgen voor de duurzame opbouw van een werknemersaandeel. 
Omdatt het oogmerk van de meestee regelingen prestatiebeloning is en de meeste regelingen niet 
voorzienn in dividend of andere tussentijdse uitbetalingen is de band tussen prestatie en belo-
ningg indirect. Daardoor ligt het in de rede dat een groot aantal werknemers vrij snel tot ver-
koopp besluit, zoals de praktijk leert.8 Op termijn leidt dat tot verwatering van het werkne-
mersaandeell  (Pendleton 1997:175). 

Alss redistributief instrument is aandelenspreiding in het VK eveneens weinig effectief geble-
ken.. Ook al heeft de combinatie van fiscale voordelen en omvangrijke privatisering onder de 
ideologischee vlag van 'volkskapitalisme' het percentage Britten dat aandelen bezit substantieel 
verhoogd,, het gezinsaandeel in het totale uitstaande aandelenkapitaal is tegelijk sterk gedaald. 
Aandelenspreidingg heeft de relatieve vermogenspositie van werknemers vis-a-vis geïnstitutio-
naliseerdee financiële belangen dus onverlet gelaten (Pendleton 1997:176). Hetzelfde geldt voor 
dee effecten van aandelenspreiding op de motivatie van de werknemer en daarmee op het pres-
tatieniveauu van de onderneming. Deze effecten zijn of afwezig of licht positief. Daarbij moet 
wordenn aangetekend dat verschillende studies tot verschillende oordelen komen (vgl. Pendle-
tonn et al. 1998). Daarnaast is door problemen van multicausaliteit onduidelijk hoe de causale 
relatiee loopt: draagt aandelenspreiding bij aan grotere betrokkenheid en daarmee aan betere on-
dernemingsprestatiess of leidt grotere betrokkenheid tot betere ondernemingsprestaties en ver-
groott dat juist de bereidheid om aandelenspreiding te introduceren (Pendleton et al. 1998)? 
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Tott slot leert de Britse (evenals de Amerikaanse) ervaring dat de eigendomsstructuur geen 
onafhankelijkee variabele is bij de verklaring van de gematigd positieve effecten op onderne-
mingsprestaties,, maar een afhankelijke. Alleen wanneer een egalitaire eigendomsstructuur ge-
paardd gaat met de introductie van een egalitair zeggenschapsmodel doen zich de gewenste ef-
fectenn voor. Aandelenspreiding op zichzelf is daar noch een voldoende noch een noodzakelijke 
voorwaardee voor. Enerzijds hangt dat samen met de geringe omvang van het werknemersaan-
deell  in het uitstaande aandelenkapitaal, anderzijds met de wettelijke restricties op de rechten 
waaroverr werknemers via aandelenspreiding kunnen beschikken. 

Nederland Nederland 
Omdatt de pogingen om in de jaren zestig, zeventig en tachtig tot afgedwongen 'vermogensaan-
wasdeling'' te komen gedurende het wetgevingstraject zijn gesneuveld (zie Dercksen 1985; De 
Kamm & Vermeend 1985), kent Nederland anno 2000 geen wetgeving die bevordering van 
aandelenspreidingg beoogt. De Wet Bedrijfsspaarregelingen die sinds 1 januari 1994 van kracht 
iss voorziet in belastingfaciliteiten voor inkomen dat door de werkgever op een geblokkeerde 
spaarrekeningg wordt gestort.9 Daarbij kan worden gekozen uit vier vormen: spaarloonrege-
lingen,, premiespaarregelingen, winstdelingsregelingen en aandelenoptieregelingen. Al deze vari-
antenn betreffen salarisbetalingen die zijn gevrijwaard van inkomstenbelasting en sociale pre-
miess mits zij gedurende een periode van tenminste vier jaar worden beschouwd als spaar-
tegoedenn of worden gebruikt om lijfrente- en andere aanvullende pensioenpremies te betalen of 
terr financiering van aandelen en/of opties dienen. De eerste twee vormen blijken veruit de po-
pulairste.. In 1998 groeide het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen met 2,3 miljard gulden 
tott meer dan 14 miljard gulden. Het leeuwendeel bestaat uit conventionele spaartegoeden. Op 
spaarloonrekeningenn stond eind 1998 een bedrag van bijna 9,5 miljard gulden genoteerd en op 
premiespaarrekeningenn 4,4 miljard gulden. Winstdelings- en aandelenoptieregelingen tesamen 
vertegenwoordigdenn een bedrag van 2 miljard gulden, wat onveranderd is in vergelijking met 
1994,, het jaar dat de wet van kracht werd (CBS 1999). De voornaamste verklaring voor de 
populariteitt van spaarloon- en premiespaarregelingen is de grotere zekerheid die zij bieden. 
BeperktBeperkt onderzoek leert dat de Wet Bedrij fsspaarregelingen niet heeft geleid tot een aanwas 
vann aandelenspreiding en winstdelinguitkeringen. Niet alleen is aantal en omvang ervan gering, 
dee wet blijkt tevens uit te nodigen tot de omzetting van aandelenoptie- en winstdelings-
regelingenn in spaarloon- of premiespaarregeUngen. Grotere zekerheid is daarvoor de voornaam-
stee reden (Poutsma & Van den Tillaart 1996:50-55). 

Niett alle optie- en aandelenregelingen in Nederlandse ondernemingen vallen echter onder de 
Wett Bedrij fsspaarregeling. Naar schatting kennen tweeduizend ondernemingen in Nederland 
eenn optie- en/of aandelenregeling. Daarvan vallen er slechts 68 onder de Wet Bedrij fsspaarre-
geling.. Het gaat dan om circa 125 duizend werknemers; tussen de twee a drie procent van de 
werknemerss in de particuliere sector. Het merendeel van deze ondernemingen behoort tot het 
midden-- en grootbedrijf. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers zijn duidelijk onder-
vertegenwoordigd.. Dat heeft onder meer te maken met verzet van de zittende aandeelhouders. 
InIn meerderheid gaat het om regelingen die zijn bestemd voor het gehele personeel. Daarop te-
kentt echter gemiddeld maar zo'n 40 procent van het personeel in. Staf en management zijn on-
derr die 40 procent sterk oververtegenwoordigd. In de praktijk betekent dit dat ruim tweederde 
vann de verstrekte aandelen en opties terecht komt bij de hogere echelons en slechts eenderde 
bijj  werknemers op de werkvloer (Poutsma & Van den Tillaart 1996:48-49). Het merendeel van 
dee regelingen is dan ook expliciet bedoeld als flexibel beloningsaandeel en pas in tweede in-
stantiee om loyaliteit en betrokkenheid te vergroten (Poutsma & Van den Tillaart 1996:57-68). 
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Inn een context als de Nederlandse waarin sinds 1982 met succes wordt ingezet op loonmati-
gingg vindt de behoefte aan differentiële beloning in toenemende mate zijn uitweg in variaties op 
hett thema van de 'uitgestelde betaling'. Dit verklaart niet alleen het relatieve succes van aan-
vullendee pensioenregelingen in de vorm van spaarsom- en lijfrentepolissen, maar - tot 1994 -
ookk dat van aandelen- en optieregelingen. 

Hoewell  exacte cijfers ontbreken, mag worden aangenomen dat het aantal optieregelingen de 
aandelenspreidingsregelingenn overtreft. Dat kan niet alleen worden afgeleid uit de oververte-
genwoordigingg van de hogere echelons in de bestaande regelingen, maar blijkt ook uit de ach-
terliggendee doelstelling van differentiële beloning. Bij optieregelingen gaat het immers niet pri-
mairr om de overdracht van de inkomens- en zeggenschapsrechten van eigendomstitels, maar 
juistt om de overdracht van aan- en verkooprechten (Poutsma & Van den Tillaart 1996:21-22). 
Dee werknemer verkrijgt van de werkgever het recht om op een door hem zelf te bepalen tijd-
stipp de optie te effectueren en de waarde van de onderliggende eigendomstitels te verzilveren. 
Waarr aandelenspreiding fungeert als het materiële substraat van het idee van mede-eigenaar, 
daarr spreken optieregelingen de ontvanger ervan vooral aan op zijn calculerende capaciteiten. 
Optieregelingenn fungeren als inkomenscomponenten die een brug moeten slaan tussen de 
waardestijgingg van de onderliggende aandelen en de prestatie van de individuele werknemer. 
Hett is waardestijging op de korte termijn die centraal staat. Het complexe proces van cogni-
tievee en affectieve identificatie met de bedrijfsgemeenschap, de habituele, motivationele en ge-
dragsmatigee veranderingen die dat met zich mee brengt en de invloed die dat op de prestaties 
vann de onderneming heeft, wordt in de ideologische legitimatie van optieregelingen gereduceerd 
tott financiële prikkels voor een calculerende actor (vgl. Pendleton et al. 1998). Om deze reden 
sluitenn optieregelingen naadloos aan bij de wensen en verlangens van werknemers die opereren 
inn een segment van de arbeidsmarkt dat wordt gekenmerkt door schaarste, hoge mobiliteit en 
geringee loyaliteit (Adonis & Pollard 1997:67-102; Perkin 1996; Frank & Cook 1995).10 

Aandelenspreidingg en zeggenschap 

Hoee komt dat? De Amerikaanse ervaring leert dat het antwoord op die vraag ongeveer als volgt 
moett luiden. Ten eerste is daar de onderbepaaldheid van het wettelijk raamwerk. Hoewel de 
wetgevingg uitdrukkelijk is bedoeld om participatie door werknemers te stimuleren, bieden de 
amendementenn die er in de loop der jaren op zijn aangebracht evenzovele mogelijkheden om 
diee participatie te beperken, te verkleinen en uit te stellen. In de praktijk heeft dat ertoe geleid 
datt het werknemersaandeel kan variëren van gering (<15 procent) of substantieel (<50 pro-
cent),, tot aan een meerderheidsbelang (>50 procent) of zelfs volledig werknemerseigendom 
toe.. Bovendien kunnen ook de wettelijke bevoegdheden van de werknemer/eigenaar variëren 
vann beperkt tot omvangrijk. De consequentie is dat het wetgevingsinstrument zijn voorschrij-
vendd vermogen verliest en dat de mate van zeggenschap via aandelenspreiding een kwestie 
wordtt van vrijwilligheid. Het is uiteindelijk de ondernemingsleiding die bepaalt hoe ESOP's 
wordenn ingezet: primair als flexibel beloningsinstrument voor werving en behoud van staf en 
kaderr of juist als instrument ter vergroting van de loyaliteit en betrokkenheid van het gehele 
personeel.. In het eerste geval zal het werknemersaandeel beperkt blijven en zullen de wette-
lijk ee bevoegdheden gering zijn. In het tweede geval zal het aandeel substantieel zijn en zullen 
werknemerss over het volledige pakket van rechten en verantwoordelijkheden kunnen beschik-
kenn (Blasi 1988:59-61). 

Tenn tweede is sprake van een structureel gebrek aan belangstelling voor aandelenspreiding bij 
zowell  werkgevers als werknemers. De voornaamste verklaring hiervoor is het ontoereikende 
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karakterr van de motiverende 'prikkels' die van aandelenspreiding uitgaan. Dividend wordt 
veelall  niet uitgekeerd, kapitalisatie van koerswinsten vindt pas plaats bij pensionering (of ont-
slag),, en zeggenschapsrechten zijn óf afwezig óf overgedragen aan het beherende fonds. De 
eigendomstitelss zijn met andere woorden ontdaan van een groot aantal rechten waarover de ex-
ternee 'eigenaar' wel kan beschikken en die actieve uitoefening van de eigendomsrechten de 
moeitee waard maken. Dit staat identificatie met de rol van 'mede-eigenaar' in de wee fBlasi 
1988:56-57,217). . 

Tenn derde schiet aandelenspreiding als flexibele beloningscomponent haar doel voorbij. Het 
dominantee verdelingsbeginsel - namelijk verdeling naar rato van het inkomen - staat haaks op 
watt bekend is uit sociaal-psychologisch onderzoek naar beloningssystemen. Dit onderzoek 
leertt dat: (i) de relatie tussen de hoogte van de beloning en de gepercipieerde kwaliteit van de 
verrichtee arbeid complex is; dat (ii) deze perceptie wordt bepaald door de mate waarin werk-
nemerss beloningsverschillen als 'fair' ervaren (wat op zijn beurt afhangt van vergelijkingen met 
soortgelijkee verschillen in de eigen omgeving, zowel binnen als buiten de onderneming); dat (iii ) 
intrinsiekee en extrinsieke beloningscomponenten in wisselende mate van belang zijn voor de 
gepercipieerdee arbeidskwaliteit; en dat (iv) verschillende personen wijd uiteenlopende opvat-
tingenn kunnen koesteren over wat een 'faire' beloning is (Pfeffer & Lawler 1980). De implica-
tiee is dat aandelenspreiding moet worden ingepast in een complex, meerdimensionaal belo-
ningssysteemm dat niet alleen op de maat van individuele werknemers dient te zijn gesneden 
maarr tevens op de maat van de onderneming, de branche, de productietechniek en het organi-
satiemodel.. Aandelenspreiding sec is simpelweg te grof om aan al deze verschillende eisen te-
gemoett te kunnen komen. Alleen wanneer aandelenspreiding wordt gezien als één vorm van 
prestatiebeloningg naast andere kan zij effectief zijn (Blasi 1988:218). 

Tenn vierde heeft aandelenspreiding een gering effect op de economische prestatie doordat zij 
veelall  onvoldoende is afgestemd op de productietechnische en organisatorische randvoorwaar-
denn van de onderneming. Het vermeende productiviteitsverhogende effect van aandelensprei-
dingg is gebaseerd op een productiviteitsconcept dat is ontleend aan het tayloristische produc-
tiemodel.. Productiviteitsverhoging bestaat dan uit kortere productiecyclussen, snellere door-
stroom,, geringer verzuim en geringere mobiliteit, en lagere controle- en afdwingingskosten. Een 
post-tayloristischee inrichting van het productieproces levert een productiviteitsconcept op 
datt is opgebouwd uit geheel andere bestanddelen. Kennis, communicatieve capaciteiten, indi-
vidueell  en collectief leervermogen, creativiteit zijn de factoren die in dat geval bepalend zijn 
voorr de mogelijkheid van productiviteitssprongen. Binnen zo'n arbeidsorganisatie speelt aan-
delenspreidingg op haar best een ondersteunende rol en is haar bijdrage aan een verhoogde pro-
ductiviteitt op haar best indirect (Blasi 1988:219). 

Gezienn de inzet van dit hoofdstuk is de lage score van de Amerikaanse aandelenspreidings-
faciliteitenn op het zeggenschapscriterium uiteraard het meest interessante aspect. Evenals de 
matee van zeggenschap via pensioengelden hangt ook de effectiviteit van zeggenschap via aan-
delenspreidingg af van ten minste vier factoren. Ten eerste het percentage werknemers dat deel-
neemtt aan de regeling. Ten tweede de mate van gelijkheid tussen de deelnemers. Ten derde de 
rechtenn waarover deelnemers kunnen beschikken. En ten vierde het percentage aandelen dat in 
bezitt is van de deelnemers (Kruse & Blasi 1995:2-3). De eerste factor valt uiteen in twee vra-
gen:: primo, wie is werknemer, en secundo, aan welke criteria moet de werknemer voldoen om 
deell  te kunnen nemen? Het standaard antwoord op de eerste vraag luidt: eenieder die in een 
formelee arbeidsbetrekking staat tot de werkgever. Daarbij is het weinig relevant of het gaat om 
eenn arbeidsconctract voor onbepaalde duur, een deeltijdcontract, een oproep- of afroepcon-
tractt of een contract voor bepaalde duur. Dat wil niet zeggen dat alle categorieën werknemers 
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ookk daadwerkelijk gelijkelijk toegang hebben tot aandelenspreidingsregelingen. De Amerikaan-
see wetgeving voorziet in de volgende uitsluitingsgronden: (i) werknemers onder de 21 jaar; (ii) 
werknemerss die minder dan 1000 uur per jaar werken; (iii ) werknemers die korter dan een jaar 
inn dienst zijn; (iv) werknemers die op het moment van indiensttreding minder dan vijfjaar van 
hunn pensionering zijn verwijderd; en (v) georganiseerde werknemers, mits de betreffende 
vakbondd ten minste de mogelijkheid heeft om namens haar leden te onderhandelen over een 
regeling.. Cijfers leren dat door deze uitsluitingsgronden gemiddeld iets minder dan de helft 
(47,3)) van het aantal werknemers daadwerkelijk participeert. Lidmaatschap van een vakbond 
iss de voornaamste uitsluitingsgrond (Blasi 1988:41-47). 

Dee tweede factor lijk t te worden gedekt door het beginsel van non-discriminatie. ERISA stelt 
datt de distributie van eigendomstitels niet ten voordele mag komen van het hoger management, 
vann personen die reeds een substantieel vermogensaandeel in de onderneming bezitten of ten 
voordelee van hoger betaalde functionarissen in het algemeen. Wat een 'substantieel vermogens-
aandeel'' is en wat 'hoger betaald' is cruciaal voor de vraag of de regeling aan het beginsel van 
non-discriminatiee voldoet en dus in aanmerking komt voor fiscale stimulering. Tot 1986 kon-
denn ondernemingen deze eis gemakkelijk ontduiken. Onder andere door de onderneming op te 
delenn in afzonderlijke bedrijfseenheden en het bereik van de ESOP bijvoorbeeld te beperken 
tott het hoofdkantoor met zijn oververtegenwoordiging aan staf- en kaderfuncties. Per wet is 
daarr in 1986 tot op zekere hoogte een einde aan gemaakt door te stipuleren dat een 
'substantieell  vermogensaandeel' een aandeel van >5 procent is, dat 'hoger betaald' ieder salaris 
iss dat tot het hoogste quintiel behoort en dat de achtergrond waartegen de billijkheid van spe-
cifiekee aandelenspreidingsregelingen moet worden vastgesteld de gehele onderneming moet 
zijn,, niet een afdeling, dochterbedrijf of andere bedrijfseenheid. 

Tenn aanzien van het distributieprincipe schrijft de wet voor dat iedere onderneming haar ei-
genn verdelingsformule mag opstellen, mits deze verenigbaar is met het beginsel van non-dis-
criminatiee en zich houdt aan gestelde maximumlimieten. In de Amerikaanse rechtspraktijk is 
dezee 'liberale' benadering van nondiscriminatoire verdeling echter al spoedig verworden tot het 
voorschriftt om te distribueren volgens het inkomenscriterium, wat de constructie van alterna-
tievee verdelingsformules die beter aansluiten bij de uiteenlopende markt- en productiekarakte-
ristiekenn van verschillende ondernemingen uiteraard niet stimuleert. Egalitaire verdelingsprin-
cipess bieden actoren andere economische 'prikkels' dan meritocratische of dan verdelingsbe-
ginselenn die zijn gebaseerd op arbeidsuren, dienstjaren of verzuim. De maximumlimieten 
waarinn de wetgeving voorziet stellen ten minste een bovengrens aan de ongelijke verdeling 
waarinn het inkomenscriterium resulteert. De jaarlijkse betaling in eigendomstitels mag de 25 
procentt van het jaarsalaris (tot een plafond van 30 duizend dollar) niet overschrijden, behalve 
wanneerr de werknemers die tien of meer procent van de werknemersaandelen (oftewel de 
werknemerss met de hogere salarissen) bezitten in een enkel jaar minder dan eenderde van de 
totalee waarde van de getransfereerde eigendomstitels ontvangen. In dat geval wordt het pla-
fondd verhoogd naar 60 duizend dollar. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat ESOP's uit-
sluitendd fungeren als 'gouden ketenen' voor de hogere echelons, en garanderen dat ten minste 
dee schijn wordt opgehouden van republikeinse vermogensspreiding (Blasi 1988:47-51, 142-
157). . 

Dee derde factor betreft de rechten waarover de deelnemers kunnen beschikken. Het bereik 
vann deze rechten hangt sterk af van de organisatie ervan. In dit verband moet worden onder-
scheidenn tussen direct en indirect eigendom. In het geval van indirect eigendom neemt het 
werknemersfondss of ETOS de eigenaarsfunctie waar en is het vooral van belang hoe de repre-
sentatiee van werknemersbelangen binnen het fonds is geregeld. Hebben deelnemers recht op 

207 7 



vertegenwoordigingg in het bestuur van het fonds? Worden de deelnemers geconsulteerd? En zo 
ja,, hoe is die consultatie georganiseerd? Bij direct eigendom is van belang of deelnemers over 
dezelfdee rechten en bevoegdheden kunnen beschikken als 'externe' eigenaars. Onder de 
ERISA-regelgevingg zijn ESOP's verplicht een zaakwaarnemer ('trustee') aan te wijzen. In het 
gevall  van zogenaamde 'leveraged' ESOP's gebeurt dat sowieso al. Bij de eenvoudige variant is 
datt de taak van de ondernemingsleiding. 

Hett model van direct eigendom is derhalve irrelevant. Daarvoor zijn goede democratische ar-
gumentenn te geven. Zoals het Zweedse debat over de werknemersfondsen leerde gold het 
voornaamstee bezwaar van de Zweedse vakbeweging tegen aandelenspreiding haar individualis-
tischee karakter. Dit bezwaar heeft twee kanten: ten eerste vrees voor syndicalisme en be-
drijj  fsegoïsme, en ten tweede vrees voor verwatering van de zeggenschap. Met name bij grote, 
publiekk genoteerde ondernemingen biedt aandelenspreiding individuele werknemers nauwelijks 
zeggenschapsmogelijkheden.. Omdat het belang van de individuele werknemer te gering is om 
dee wegen van informele consultatie en deelname aan de officiële politieke instituties van het 
ondernemingsbestuurr te kunnen bewandelen, rest de weg van stemuitoefening in de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering.. Ook daar werkt het schaaleffect in het nadeel van de individuele 
aandeelhouder.. De organisatie die is vereist om deze schaaleffecten ten eigen voordeel aan te 
wendenn komt door problemen van collectief handelen zelden tot stand. Fondsvorming en een 
officieell  ingestelde zaakwaarnemer doorbreken deze handelingsproblemen en garanderen col-
lectievee uitoefening van stemrechten.11 

Vann belang is voorts de organisatie van de representatie. Wie kiest de vertegenwoordigers? 
Overr welke rechten beschikken de deelnemers? En hoe worden die rechten uitgeoefend? Het 
rechtt om de zaakwaarnemer(s) aan te wijzen rust in eerste instantie bij de ondernemingslei-
ding.. Het staat de leiding evenwel vrij dit recht te delegeren aan de deelnemers. Dat gebeurt 
zelden.. Bij grotere ondernemingen wordt de rol van zaakwaarnemer meestal vervuld door een 
externee fondsbeheerder. In de meeste gevallen is dat een bank of een investeringsfonds. Klei-
nerenere ondernemingen kiezen soms voor een interne fondsbeheerder. Meestal vervult de onder-
nemerr zelfde functie van zaakwaarnemer. De rechten waarover deelnemers kunnen beschikken 
zijnn afhankelijk van de juridische status van de onderneming. ERISA stelt dat deelnemers in 
genoteerdee ondernemingen over dezelfde zeggenschapsrechten moeten kunnen beschikken als 
externee eigenaars. In ongenoteerde ondernemingen geldt slechts de verplichting om de deelne-
merss te informeren over besluiten die onderwerpen uit het hoogste zeggenschapsdomein be-
treffenn (zie p. 102). Het staat de ondernemingsleiding vrij om van het wettelijke minimum af te 
wijkenn (Blasi 1988:55-56, 165). 

Inn de praktijk is de uitoefening van deze rechten aan beperkingen onderhevig die de onder-
nemingsleidingg in staat stellen naar believen te kiezen voor een meer of minder democratisch 
zeggenschapsmodel.. Ten eerste gelden de zeggenschapsrechten alleen voor zogenaamde 
'gealloceerdee aandelen', dat wil zeggen: eigendomstitels die door het beherende ESOT zijn 
weggeschrevenn op de aandelenrekening van de individuele werknemer. Tussen het moment van 
verwervingg en het moment van wegschrijven kan een aanzienlijke periode liggen. Gedurende 
diee tijd berusten de zeggenschapsrechten bij de zaakwaarnemer, wat meestal de ondernemings-
leidingg is (NCEO 1998:5). Ten tweede kan de ondernemingsleiding de distributie van zeggen-
schapsrechtenn zodanig inrichten dat het merendeel ervan toevalt aan staf- en kaderleden. Een 
vann de instrumenten daartoe is het verdelingsprincipe. Omdat dat in de praktijk meestal het 
inkomenscriteriumm is, vallen zeggenschapsrechten eerder en in grotere mate toe aan de beter 
gesalarieerden.. Een ander instrument zijn de genoemde uitsluitingsgronden. En de derde manier 
waaropp de verdeling van zeggenschap kan worden beïnvloed is via de representatiegrondslag. 
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Hoewell  in de oprichtingsakte van het gros van de ESOP's automatisch wordt uitgegaan van 
stemrechtt naar rato van het aandeel, laat de regelgeving ook een verdeling van één stem per 
deelnemerr toe. Hoewel door critici verworpen als botsend met de doelstelling van differentiële 
beloningg leren experimenten met hoofdsgewijze stemrechtverdeling dat prestatiebeloning en 
gelijkee zeggenschapsrechten elkaar niet hoeven uit te sluiten. Een uitgekiend gebruik van stern-
houdendee en stemloze aandelen is hier de oplossing (Blasi 1988:55-56). Een tweede oplossing 
iss de aftopregeling die door de Triodosbank wordt gebruikt. Het stemrecht van bezitters van 
stemhoudendee aandelen is gebonden aan een maximum van duizend stemmen. Daarmee is ge-
kozenn voor een vorm van inspraak die het midden houdt tussen hoofdelijk stemrecht en stem-
rechtt naar rato van het aandelenbezit. 

Dee vierde factor betreft de omvang van het aandeel van de eigendomstitels die in het bezit 
zijnn van het werknemersfonds. Meer dan de helft van de ondernemingen met een aandelen-
spreidingsregelingg valt in de categorie van <30 procent. In de praktijk betekent dat dat de mate 
waarinn werknemersbezit tot een democratisch bestuurde onderneming leidt, afhangt van de be-
reidheidd van de ondernemingsleiding om (delen van) haar bevoegdheden aan het personeel over 
tee dragen. Het is wrang dat de fiscale voordelen voor aandelenspreiding worden gelegitimeerd 
mett argumenten die zijn ontleend aan het gedachtengoed van 'economische democratisering', 
maarr dat de wetgever desalniettemin niet onderscheidt tussen elitaire 'ketenen' en egalitaire 
'ketenen'. . 

Slot t 

Aann de hand van het voorgaande kunnen de volgende struikelblokken worden geïdentificeerd. 
Tenn eerste de toetredingscriteria: een duurzame en geleidelijke uitbouw van het werknemers-
aandeell  vereist een gering verloop onder de deelnemers. In de Amerikaanse wetgeving is dat 
niett alleen vastgelegd in de criteria voor toetreding maar ook in de criteria voor uitbetaling bij 
vertrek.. Ten tweede de organisatie van de zeggenschap: hoewel gecollectiviseerd is de Ame-
rikaanserikaanse wetgeving van dien aard dat uiteindelijk de ondernemingsleiding beslist over het zeg-
genschapsbereik.. En ten derde het probleem van risicoconcentratie: de Nederlandse ervaring 
leertt dat daar waar de keuze bestaat tussen betaling in aandelen en betaling in spaargelden de 
voorkeurr uitgaat naar veiligere spaargelden boven risicovollere aandelen, zeker wanneer de zeg-
genschapsrechtenn weinig om het lij f hebben. Zijn dit structurele of contingente struikelblok-
ken? ? 

Omm met de laatste te beginnen. Het bezwaar dat aandelenspreiding leidt tot risicoconcentra-
tiee in plaats van risicodiversificatie is bekend uit de literatuur over de gedragseffecten van 
werknemerscoöperaties.. De spanning tussen zekerheid en zeggenschap die daar centraal staat 
kann in belangrijke mate worden herleid tot de onderliggende eigendomstheorie. Deze beperkt 
namelijkk het scala aan mogelijke oplossingen. Eén ervan is het werknemersfonds naar Zweeds 
model.. Vereist is dan wel een substantiële overlap tussen de ondernemingen waarin wordt ge-
ïnvesteerdd en de deelnemende ondernemingen. Een tweede voorwaarde is een voldoende mate 
vann sectorale verscheidenheid. En dat betekent dat het fonds niet langs branche-, sector- of 
marktgrenzenn kan worden vormgegeven, wat de opzet ervan uiteraard danig bemoeilijkt. Uit-
eindelijkk zal alleen in uitzonderlijke situaties aan beide voorwaarden kunnen worden voldaan, 
zoalss het voorbeeld van de geclusterde coöperaties van de 'Mondragon Corporacion Coopera-
tiva'' (MCC) leert, waar op soortgelijke wijze risicodiversificatie en zeggenschap worden ge-
combineerdd (Eister 1989:95; Thomas & Logan 1982:155-158; MCC 1999). Het nadeel is ook 
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dann dat de zeggenschap minder direct is dan in het geval van ondernemingsgebonden vermo-
gensspreiding. . 

Dee tweede oplossing kent dat bezwaar niet. De Amerikaanse wetgeving voorziet in de mo-
gelijkheidd om de zekerheid van het verworven vermogen te vergroten naarmate de omvang er-
vann toeneemt. Concreet betekent dit dat deelnemers aan ESOP's het recht hebben bij het be-
reikenn van het 55ste levensjaar (en ten minste 10 jaar deelname) 25 procent van het geaccumu-
leerdee vermogen ófwel uitgekeerd te krijgen ófwel extern te beleggen. Met het bereiken van het 
60stee levensjaar kan dat percentage worden verdubbeld (Blasi 1988:37; NCEO 1998:4). Dit 
lostt de spanning tussen zekerheid en zeggenschap uiteraard niet op maar vermindert haar wel. 
Datt lukt wel bij een verdere ontkoppeling van zeggenschap en eigendom, zoals bijvoorbeeld in 
hett model van hoofdelijke stemrechtverdeling wordt gepraktiseerd. Met dergelijke combinaties 
vann institutionele instrumenten ter leniging van de spanning tussen verschillende beginselen 
kann echter alleen worden geëxperimenteerd wanneer de wetgever een gedifferentieerd model 
vann conditionele en gebundelde eigendomsrechten hanteert. 

Overr het tweede struikelblok kan ik kort zijn. Er is geen enkele intrinsieke reden waarom de 
zeggenschapp zo minimaal moet worden ingevuld als door de Amerikaanse wetgever is gedaan. 
Niett alleen zouden de deelnemers zich moeten kunnen uitspreken over de keuze van hun 
zaakwaarnemer,, de wetgever zou tevens moeten eisen dat wanneer dit in commissie plaats-
vindtt ten minste de helft van de commissieleden deelnemersrepresentanten dienen te zijn. 
Voortss zou de wetgever ook in ongenoteerde ondernemingen volledige zeggenschapsrechten 
moetenn eisen. De vraag hoe het zeggenschapsvacuüm van 'ongealloceerde' aandelen op te vul-
lenn is daarmee eveneens beantwoord. 

Dee keuze voor stemrecht per aandeel is een politieke keuze die met de kenmerken van de ei-
gendomstitelss eveneens niets van doen heeft, maar met de juridische ideologie waarvan de 
Amerikaansee rechtspraktijk is doordesemd des te meer. Geschraagd door de liberale eigen-
domstheoriee laat deze de aanspraken van de ondernemingsleiding in toenemende mate zwaar-
derr wegen dan die van werknemers en andere deelnemers (vgl. Blasi 1988:121-157; Klare 
1988;; Waring 1991:191; Kairys 1998). Uiteindelijk stuiten we hier op de politieke factoren die 
bepalenn welke wetswijzigingen mogelijk zijn en hoe de implementatie ervan zal plaatsvinden. 
Datt het hier om politieke kwesties gaat en niet om institutioneel-structurele wil niet zeggen dat 
wetswijzigingg eenvoudig is. De bereikte compromissen zijn zelden gebaseerd op de beste ar-
gumenten,, maar weerspiegelen de hoogte van de inzet van de betrokken partijen, hun sociaal-
economischee machtsbasis, de politieke en organisatorische hulpbronnen waarover zij kunnen 
beschikken,, hun mobilisatiemacht en hun strategisch en tactisch vernuft. Die hebben op hun 
beurtt een institutionele verworteling. 

Hett eerste struikelblok, tenslotte, is minder makkelijk aan politieke wetgevingsbeslissingen 
tee wijten. Het is duidelijk dat de wettelijke mogelijkheid om vakbondsleden uit te sluiten een 
politiekk compromis met georganiseerde werkgeversbelangen weerspiegelt en dat er, afgezien 
vann machtspolitieke overwegingen, geen deugdelijke argumenten voor zijn te geven. Bovendien 
wordtt er door de Amerikaanse vakbeweging niet tegen geageerd omdat zij van de combinatie 
vann werknemers- en eigenaarsrol een pacificerend effect verwacht (Blasi 1988:149-150, 217). 
Datt is een andere vrees dan die van de Zweedse (en Nederlandse) vakbeweging die juist soli-
dariteitsondermijnendee effecten verwacht. Deze verschillen hangen samen met de verschillen 
tussenn solidaristische en syndicalistische systemen van arbeidsverhoudingen. Omdat de kloof 
tussenn werkvloer en onderhandelingsforum in syndicalistische systemen kleiner is en de ver-
houdingg tussen werkgever en werknemer over het algemeen conflictueuzer, ziet de vakbond 
aandelenspreidingg vooral als middel om de tegenstelling tussen werkgevers en werknemers te 
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dempenn en daarmee het voornaamste dreigmiddel van de vakbond weg te nemen. Brits onder-
zoekk leert echter dat dat alleen geldt voor ondernemingen waar daadwerkelijk een conflictueus 
arbeidsklimaatt bestaat. Dat zijn tevens de ondernemingen zonder aandelenspreiding. Onder-
nemingenn mét aandelenspreiding daarentegen kennen meestal een coöperatief arbeidsklimaat. 
Binnenn dergelijke ondernemingen kan de vakbond een belangrijke rol spelen bij het organiseren 
vann de medezeggenschap en deelnemers helpen bij het effectief uitoefenen van hun zeggen-
schapsrechten.. De vakbeweging doet er derhalve ook in syndicalistische systemen beter aan 
haarr verzet tegen aandelenspreiding op te schorten en zich in te zetten voor een 'dikkere' wet-
gevingg die betere garanties biedt voor substantiële zeggenschap (Pendleton 1995). 

Ookk kunnen aan deeltijdwerknemers dezelfde rechten worden toegekend als aan voltijd-
werknemers.. Hier zijn het evenmin inherente kenmerken die verruiming van het aantal deelne-
merss in de weg staan. Dat geldt evenwel niet voor alle categorieën werknemers die de Ame-
rikaansee wetgeving uitsluit, noch betekent het dat alle eisen die de Amerikaanse wetgeving aan 
deelnamee stelt kunnen worden geschrapt. Omdat vermogen en zeggenschapsrechten cumulatief 
wordenn opgebouwd en de laatste pas bij een bepaalde omvang van het eerste effectief kunnen 
functioneren,, vereist zeggenschap een langere verblijfsduur binnen de organisatie. Dat impli-
ceertt restricties. Welke categorieën en op grond van welke lidmaatschapscriteria toegang heb-
benn is uiteraard afhankelijk van de context en altijd enigszins arbitrair en dus controversieel. 
Datt dergelijke onderscheidingen gemaakt moeten worden is dat echter niet. 

Voortss kan de eis van inclusiviteit botsen met ófwel de stabiliteit van de ESOP ófwel zijn 
egalitarisme.. Een hoge mate van inclusiviteit, gecombineerd met een hoge mate van diversiteit 
inn de aard van de arbeidscontracten, betekent een hoge mate van verloop en daarmee ofwel een 
hogee mate van instabiliteit ofwel een hoge mate van ongelijkheid. Genoteerde ondernemingen 
mett aandelenspreiding kennen het voordeel van lage uitwijkkosten voor de vertrekkende werk-
nemer.. Daar staat echter overdracht van eigendomstitels van 'interne' naar 'externe' eigenaars 
tegenover,, waardoor het werknemersaandeel verwatert. Ongenoteerde ondernemingen kennen 
hett nadeel van hoge uitwijkkosten voor de vertrekkende werknemer. Er bestaat in dergelijke 
gevallenn immers geen externe markt voor aandelen, en de interne markt is óf niet liquide genoeg 
-- in welk geval de vertrekkende werknemer zijn vermogensaanspraken niet kan afstoten - óf 
wordtt gedomineerd door de hogere echelons. 

Zoo bezien speelt hier hetzelfde probleem als bij inclusieve medezeggenschapsrechten. Ook 
daarr luidde de conclusie dat sommige uitsluitingscriteria prudentieel zo legitiem zijn dat zij niet 
doorr morele eisen kunnen worden overtroefd. Behartiging van de belangen van precaire werk-
nemerss kan het beste worden waargenomen door de vakbonden. Dat geldt ook hier. Ten eerste 
omdatt vakbonden een universalistische ideologie kennen, uit hoofde waarvan zij zijn gebonden 
aann brede belangenbehartiging. Ten tweede omdat vakbonden toegang hebben tot de fora van 
macro-economischee besluitvorming waar de segmenteringstendensen in arbeidsmarkten in eer-
stee instantie aan zijn te danken. En ten derde omdat vakbonden kunnen terugvallen op een de-
centralee organisatiestructuur die kan worden gebruikt om klachten en grieven van precaire 
werknemerss via de daartoe geëigende kanalen ten gehore te brengen. Dit vereist dat de vakbe-
wegingg haar weerzin tegen aandelenspreiding opgeeft en een strategie ontwerpt om de vorm-
gevingsruimtee die dit instrument biedt zo goed mogelijk te benutten. 
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Voetnoten: : 

Onderr aandelenspreidings/ac/7«e//<?« versta ik de fiscale instrumenten die ondernemingen sti-
mulerenn om het differentiële deel van het salaris als officiële eigendomstitels uit te keren. 
Aandelenspreidingsr<?£e/mgenn zijn dan de specifieke voorzieningen die door de onderneming 
wordenn aangeboden. 

Inn die zin lijken aandelenspreidingsregelmgen dus op 'beschikbare premieregelingen'. 

Voorr internationaal vergelijkende overzichten zie Poole (1991), Poutsma & De Nijs (1998) 
enn Poutsma & Huijgen (1999). 

Waaronderr ook de aanvullende pensioenregelingen vallen (zie Hoofdstuk 7.). ESOP's zijn ui-
teraardd uitgezonderd van de bepaling dat de deelname in de eigen onderneming de tien procent 
niett mag overschrijden, evenals van de verplichting om het risico volgens prudentiële normen 
tee spreiden. Deze bepalingen gelden alleen voor 'loonafhankelijke regelingen', niet voor 
'beschikbaree premieregelingen' (Blasi 1988:15ff.). 

Watt - net als in Nederland - voor de nodige publieke ophef heeft gezorgd; over de 'fat cat cul-
ture'' in het VK, en over 'exhibitionistische stijgingen van salarissen' in Nederland. 

Anderee geaccepteerde distributieprincipes zijn: egalitair, naar rato van het daadwerkelijk aan-
tall  gewerkte uren, dienstjaren, of intelligente combinaties hiervan (Blasi 1988:48-49). 

Cijferss - exclusief PEP's - over 1994. 

Inn een postscriptum bij een artikel uit 1998 waarin de uitkomsten van een kleinschalig onder-
zoekk naar de relatie tussen werknemerseigendom en arbeidshoudingen bij vier Britse busonder-
nemingenn met ESOP's worden gepresenteerd, schrijven Pendleton cum suis dat sinds de af-
sluitingg van het onderzoek in 1994 drie van de vier busondernemingen waren overgenomen 
doorr concurrenten en dat de vierde tot een beursgang had besloten. Kennelijk, zo concluderen 
dee auteurs, wegen grote maar eenmalige vermogenswinsten zwaarder dan eigendomstitels met 
geringee controle- en inkomensrechten (Pendleton et al. 1998:117). 

Deblokkeringg is alleen mogelijk indien het bedrag wordt aangewend voor de aankoop van een 
eigenn woning 'als hoofdverblijf, het voldoen van levensverzekeringspremies, of bij beëindi-
gingg van de betrekking. 

Inn antwoord op de kritiek op de moderne sociotechniek dat deze te weinig aandacht zou heb-
benn voor de politieke dimensie van de arbeidsverhouding zien sommige sociotechnici in aande-
lenspreidingg een goed instrument voor de verdere verbreiding van het concept van strooms-
gewijzee productie (Vos & Buitelaar 1996:142; Poutsma & Van den Tillaart 1996; Poutsma et 
al.. 1996; Poutsma & De Nijs 1996). De bijdrage van aandelenspreiding bestaat vooral uit het 
slechtenn van de eigendomsrechtelijke blokkades die de introductie van nieuwe productiecon-
ceptenn in de weg staan. Omdat de integrale organisatievernieuwing van de moderne socio-
techniekk zich uitsluitend richt op de productie-organisatie en voorbijgaat aan het feit dat een 
ondernemingg tevens een politieke entiteit is met toegangs- en uittredingsregels en interne au-
toriteitsverhoudingen,, stuiten sociotechnische interventies op de harde grenzen van de kapi-
talistischee eigendomsverhoudingen die deze lidmaatschapscriteria en autoriteitsrelaties schra-
gen.. Aandelenspreiding is het middel bij uitstek om deze structurele blokkade weg te nemen. 
Zijj  dient immers zowel werkgevers- als werknemersbelangen. Bovendien bestaat er een struc-
turelee affiniteit tussen de niet-hiërarchische onderneming en gedemocratiseerd kapitaal: of, in 
eenn andere terminologie, 'participatoir management' en 'financiële participatie' gaan samen 
(Poutsmaa & Van den Tillaart 1996:69-80). De VS fungeren ook hier als voornaamste voor-
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beeld.. Op grond van het voorgaande moet echter worden geconstateerd dat de Amerikaanse 
ervaringenn de conclusie nu juist niet ondersteunen dat aandetenspreiding gepaard gaat met 
nieuwee productieconcepten. Integendeel, hiërarchische organisaties kiezen veelal voor vor-
menn van vermogensspreiding die zijn toegesneden op de hogere echelons, terwijl niet-hièrar-
chischee ondernemingen niet of uitdrukkelijk alleen uit idealistische motieven kiezen voor 
vermogensspreiding,, wat er op wijst dat de causale relatie juist andersom ligt (Blasi 1988:189-
220;; Kruse & Blasi 1995). 

Daarmeee is uiteraard slechts aan de tweede kant van het individualisme-verwijt van de Zweedse 
vakbewegingg tegemoet gekomen. 

213 3 


