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INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 

 

Inleiding 

 

In de literatuur worden drie vormen van werknemersparticipatie onderscheiden: financiële 

participatie, directe participatie en indirecte participatie. Naar deze drie vormen afzonderlijk 

is inmiddels veel onderzoek gedaan, maar over de onderlinge wisselwerking tussen de 

verschillende participatievormen is veel minder bekend. Het voorliggende rapport heeft juist 

deze wisselwerking als onderwerp voor onderzoek. Daarbij zal de wisselwerking met 

financiële participatie – vooral in de vorm van zeggenschap door middel van aandelenbezit 

van werknemers - als invalshoek worden gekozen. Centraal staat daarbij de vraag in 

hoeverre en onder welke voorwaarden financiële participatie en andere participatievormen 

elkaar versterken of juist verzwakken. 

 

Zeggenschap van werknemers op grond van aandelenbezit 

 

In vergelijking met de VS heeft het aandelenbezit van werknemers in Nederland (nog steeds) 

een geringe omvang. In 1996 had ongeveer 4% van de vooral grotere bedrijven in Nederland 

een aandelen- of aandelenoptieregeling. In een meerderheid van deze bedrijven gold de 

regeling in principe voor het gehele personeel. Geschat werd dat uiteindelijk ruim 125.000 

werknemers daadwerkelijk meededen met aandelenoptieregelingen, waarbij managers en 

stafleden sterk oververtegenwoordigd waren.1 Volgens in 1997 uitgevoerd onderzoek bleek 

6,7% van de bedrijven over een aandelen- of aandelenoptieregeling te beschikken.2

De belangrijkste doelen van aandelenparticipatie zijn het meer betrekken van het 

personeel bij de gang van zaken in de onderneming, het benutten van aandelen als 

beloningsstrategie en motivering van het personeel.3 Zeggenschap van werknemers wordt 

beduidend minder vaak genoemd. Dit kan ten dele worden verklaard uit de (geringe) 

omvang van het aandelenbezit van (het collectief van de) werknemers. Vrij algemeen wordt 

aangenomen dat (het collectief van) werknemers ten minste 5% van de aandelen dient te 

                                                      
1 Poutsma & Van den Tillaart 1996, p. 11. 
2 Alaerds 1998, p. 26. 
3 Poutsma & Van den Tillaart 1996, p. 59. Zie ook hoofdstuk 3. 
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bezitten, wil er sprake zijn van enige zeggenschap. Dat is slechts in een zeer kleine 

minderheid van de ondernemingen het geval. Daarbij dient te worden bedacht dat in veel 

gevallen niet alle werknemers (kunnen) deelnemen aan de aandelenregelingen. 

Recent krijgt aandelenbezit van werknemers in relatie tot het zeggenschapsvraagstuk 

meer aandacht. Met name het in juli 2000 in de Arbeidsvoorwaardennota 2001 

geformuleerde voornemen van de FNV voor het volgende CAO-seizoen voor alle 

personeelsleden in een onderneming optie- en aandelenregelingen te eisen heeft de discussie 

over de voor- en nadelen van financiële werknemersparticipatie, mede in het licht van 

zeggenschapsvraagstukken, aangezwengeld. De discussie gaat echter niet alleen om de 

(mede)zeggenschap van de werknemers zelf, maar ook om werknemersaandelen als 

bescherming tegen vijandige overnames. Door uitgifte van (preferente) aandelen aan het 

personeel, al dan niet via een daartoe gecreëerde stichting, kan worden bewerkstelligd dat 

een openbaar bod op de aandelen in de doelwitvennootschap niet slaagt, of dat de al 

opgebouwde zeggenschap wordt uitgehold. Deze constructie is in 1999 toegepast bij Gucci 

en heeft geleid tot een scala van juridische procedures.4 Ook in de juridische vakliteratuur 

wijst men op de mogelijkheid van werknemersaandelen als beschermingsconstructie.5

 

Financiële participatie en (andere) vormen van (mede)zeggenschap 

 

De ontwikkelingen rond aandelenbezit - direct dan wel indirect - van werknemers zijn 

redelijk in kaart gebracht. Waar nog niet of nauwelijks onderzoek naar is verricht is de 

verhouding tussen werknemersaandelen (of breder: financiële participatie) en andere 

vormen van medezeggenschap. Deze andere vormen kunnen worden gegroepeerd onder de 

verzamelbegrippen directe en indirecte participatie. Bij directe zeggenschap valt te denken 

aan werkoverleg, zelfsturende teams, taakgroepen e.d. Via deze vorm van participatie 

kunnen werknemers direct invloed uitoefenen op hun eigen werk(omstandigheden). Bij 

indirecte participatie moet in de eerste plaats worden gedacht aan de ondernemingsraad 

(dan wel personeelsvertegenwoordiging), maar ook aan de structuurregeling, waarbij 

ondernemingsraden recht van aanbeveling en bezwaar hebben ten aanzien van de 

benoeming van commissarissen.  

 Voorts beleggen pensioenfondsen een steeds groter deel van hun reserves in 

aandelen. De besturen van de pensioenfondsen bestaan voor de helft uit vertegenwoordigers 

                                                      
4 OK 3 en 22 maart 1999, JOR 1999/89, OK 27 mei 1999, JOR 1999/121, HR 27 september 2000, JOR 
2000/217 en OK 8 maart 2001, JOR 2001/55. 
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van werknemers. Verschillende grote pensioenfondsen zijn zich sinds 1998 actiever gaan 

opstellen op algemene vergaderingen van aandeelhouders. Men zou kunnen stellen dat dit 

de weg vrijmaakt voor meer zeggenschap van werknemers(vertegenwoordigers) over de 

wijze waarop de aan de aandelen verbonden stemrechten in algemene vergaderingen van 

aandeelhouders worden gebruikt. Op deze vorm van indirecte participatie zullen wij in deze 

studie echter niet in gaan. De discussie omtrent de opstelling van de institutionele beleggers 

– waaronder pensioenfondsen – heeft een eigen dynamiek die buiten het onderwerp van 

deze studie valt.6

 

Vraagstelling van het onderzoek 

 

De drie verschillende vormen van participatie (financieel, direct en indirect) kunnen in de 

praktijk naast elkaar bestaan. Daarbij is op voorhand niet duidelijk of er tussen die 

verschillende vormen spanningen kunnen ontstaan, of dat zij elkaar - mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden - kunnen versterken. Bij wijze van voorbeeld: wat is de invloed van 

financiële participatie op de opstelling van de ondernemingsraad, of op de eventuele 

bereidheid van werknemers een individueel of collectief (staking) arbeidsconflict aan te 

gaan? In hoeverre heeft financiële participatie invloed op (het functioneren van) het 

werkoverleg? De centrale vraag van dit project kan als volgt worden geformuleerd: 

 

In hoeverre en langs welke mechanismen kan financiële werknemersparticipatie de (mede)zeggenschap 

van werknemers beïnvloeden? 

 

Indeling en leeswijzer 

 

De indeling van dit onderzoeksrapport is als volgt. Het rapport bestaat uit twee delen: een 

beschrijvend deel (hoofdstukken 1-3) en een juridische analyse (hoofdstukken 4-7). In 

hoofdstuk 1 worden de drie vormen van participatie – financiële, directe en indirecte 

participatie – afgebakend. Daar de invalshoek van dit onderzoek financiële participatie is, zal 

op de verschillende verschijningsvormen daarvan nader worden ingegaan. Dat gebeurt in 

hoofdstuk 2. Met hoofdstuk 3, waarin de motieven voor financiële participatie centraal staan, 

                                                                                                                                                                      
5 *** 
6 Hierbij is van belang dat werknemers/bestuursleden veelal geen werknemers zullen zijn bij de 
onderneming waarvan het pensioenfonds aandelen houdt. Een pensioenfonds mag maximaal 5% van 
de aandelen houden in de onderneming waaraan zij is verbonden. 
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wordt het beschrijvende deel van het onderzoek afgesloten. Lezers die redelijk thuis zijn in 

het onderwerp raden wij aan direct naar hoofdstuk 4 te gaan. In dat hoofdstuk formuleren 

wij een drietal hypothesen over de verhoudingen tussen de verschillende vormen van 

participatie. Deze hypothesen vormen de basis voor de analyse van de wisselwerking tussen 

financiële en directe participatie (hoofdstuk 5), de wisselwerking tussen financiële en 

indirecte participatie (hoofdstuk 6) en de verhouding van de stichting die de 

werknemersaandelen houdt tot de andere organen in de vennootschap-rechtspersoon 

(hoofdstuk 7). In het slothoofdstuk 8 presenteren we de belangrijkste conclusies, alsmede een 

aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het wegnemen van knelpunten die 

kunnen voortvloeien uit de onderlinge wisselwerking tussen de verschillende vormen van 

participatie. 
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HOOFDSTUK 1 

VORMEN VAN WERKNEMERSPARTICIPATIE 

 

1.1 Inleiding 

 

In de inleiding is erop gewezen dat er in de literatuur drie vormen van 

werknemersparticipatie worden onderscheiden: directe, indirecte en financiële participatie. 

Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op de vraag of, en zo ja, in hoeverre deze 

verschillende vormen op elkaar inwerken, is het van belang eerst aan te geven wat met de 

verschillende vormen wordt bedoeld. Met dit hoofdstuk hebben wij als doel de in de 

volgende hoofdstukken te hanteren begrippen af te bakenen. 

 

1.2 Wat is werknemersparticipatie? 

 

In de literatuur zijn verschillende definities van het begrip werknemersparticipatie te 

ontwaren. Dat heeft te maken met het feit dat het begrip vanuit verschillende invalshoeken 

kan worden benaderd én werknemers op verschillende niveaus en op verschillende wijzen 

binnen de onderneming kunnen participeren. Dit verklaart ook het bestaan van synoniemen 

als betrokkenheid, inspraak en medezeggenschap. Zou men het begrip 

werknemersparticipatie in de ruimste zin des woords willen omschrijven, dan zou de 

volgende definitie kunnen worden gehanteerd: 

 

Het deelhebben van werknemers aan de dagelijkse gang van zaken en/of het deelnemen in de financiële 

resultaten respectievelijk de eigendom van de onderneming.7

 

Deze definitie is zeer algemeen, aangezien vrijwel elke werknemer wel op enige wijze 

(dagelijks) deelneemt aan de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming waar hij 

werkzaam is. Met werknemersparticipatie wordt echter meestal toch gedoeld op vormen van 

participatie in de besluitvorming binnen de onderneming die in zekere zin 

“geïnstitutionaliseerd” zijn (al hoeft dat laatste bij directe participatie niet het geval te zijn). 

Een voorwaarde voor participatie in deze zin is dat er kaders en structuren voor participatie 

                                                      
7 Deze definitie is ontleend aan de definitie van “participatieve onderneming” van Poutsma & Van 
den Tillaart 1996, p. 25. 
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door werknemers aanwezig zijn. In het vervolg van dit onderzoek zal steeds deze betekenis 

aan werknemersparticipatie worden gegeven. 

Bij werknemersparticipatie worden enkele onderscheidingen gehanteerd. Een 

belangrijk onderscheid in dit onderzoek is dat tussen directe en indirecte vormen van 

werknemersparticipatie. Bij de directe vormen is steeds sprake van een directe activering van 

de werknemer bij de besluitvorming; bij de indirecte vormen wordt de werknemer 

vertegenwoordigd door een speciaal daartoe in het leven geroepen entiteit, zoals een 

ondernemingsraad of een vakbond. Het onderscheid dat in dit onderzoek echter centraal 

staat is dat tussen financiële participatie en andere vormen van werknemersparticipatie. Op 

deze onderscheidingen zal hieronder kort worden ingegaan. 

 

1.3 Directe participatie 

 

Bij directe participatie zijn de werknemers direct betrokken bij vormgeving en/of uitvoering 

van het ondernemingbeleid. Voorbeelden van directe participatie zijn werkoverleg, 

“zelfsturende teams” en het uit de Angelsaksische wereld overgewaaide fenomeen van de 

“empowerment”-programma’s. Directe participatie is in Nederland een wijdverbreid 

fenomeen; meerdere vormen komen naast elkaar binnen dezelfde onderneming voor.8

Met directe participatie wordt over het algemeen beoogd de werknemers meer 

verantwoordelijkheden te geven en hen meer betrokken te laten voelen bij de dagelijkse gang 

van zaken binnen de onderneming of de afdeling waar zij werkzaam zijn. De korte lijnen 

tussen leiding en werknemers die aan deze vorm van participatie inherent is en de informele 

vorm die het directe overleg kan aannemen scheppen daartoe de voorwaarden. Niettemin 

dient men ervoor te waken de “humaniserende” gedachte achter directe participatievormen 

niet te overdrijven: volgens Van het Kaar en Looise is directe participatie immers steeds 

vaker economisch gedreven, vooral in organisaties waarin de organisatie bestaat uit 

hooggekwalificeerd personeel. Directe participatie is dus een strategie van 

personeelsmanagement die vooral wordt gevoerd in organisaties waarin een hoge bijdrage 

van werknemers wordt verwacht en in organisaties waarin veel organisatorische initiatieven 

                                                      
8 Zie over het vóórkomen van directe participatie in de EU het in 1996 uitgevoerde onderzoek 
“Employee Participation in Organisational Change”. Hieruit bleek dat in Nederland 90% van de 
ondernemingen een of meer vormen van directe participatie kent, het hoogste percentage van alle 
onderzochte landen. Zie voor een bespreking van dit onderzoek: Huijgen & Benders 1998, p. 117. 
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worden ontplooid.9 Maar ook in organisaties waar dat niet het geval is heeft het verschijnsel 

directe participatie meestal weinig te maken met een bij ondernemers levende wens tot 

democratisering van het ondernemingsbeleid. Economische motieven spelen veelal een 

dominante rol. De groei van directe participatie kan gezien worden als een logisch uitvloeisel 

van het bij ondernemers vooral gedurende het vorige decennium ontstane besef dat de 

traditionele hiërarchische structuren binnen bedrijven niet (langer) een waarborg bieden 

voor slagvaardigheid.10

Hoewel directe participatie uit de aard der zaak niet aan veel formele regels is 

gebonden, bestaan er niettemin hier en daar wettelijke regelingen. Zo is de 

personeelsvergadering - een verplicht werkoverleg - geregeld in artikel 35b van de Wet op 

de ondernemingsraden (WOR). Ook de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) bevat 

enkele bepalingen die de werkgever verplichten tot het direct betrekken van de werknemers 

bij het (arbeidsomstandigheden)beleid (artikel 4a, vierde lid en artikel 16). Ook is te wijzen 

op artikel 6:1 van de Arbeidstijdenwet, dat de werkgever die een arbeidstijdpatroon vaststelt, 

wijzigt of intrekt, verplicht dit vooraf met de belanghebbende werknemers te bespreken 

(tenzij er een ondernemingsraad is). Daarnaast bevatten CAO’s en personeelsregelingen 

regelmatig bepalingen ten aanzien van directe participatie. 

 

1.4 Indirecte participatie 

 

In geval van indirecte participatie (ook wel institutionele participatie genoemd) participeren 

de werknemers door middel van een vertegenwoordigend lichaam. Vanwege de afstand 

tussen werkgever en werknemers lijkt deze vorm minder dan directe participatie geschikt 

voor het verhogen van betrokkenheid van de werknemers bij hun werkzaamheden. Indirecte 

participatie vindt in de regel plaats op een hoger – namelijk het bestuurlijk - niveau binnen 

de onderneming. 

 

Vakbonden 

 

Van oudsher is indirecte participatie door de vakbonden uitgeoefend. Aanvankelijk was de 

belangstelling van de vakbonden niet zozeer op bedrijfs(tak)niveau, maar veeleer nationaal 

                                                      
9 Van het Kaar & Looise 1999, p. 206-207. Zij verwijzen daarbij naar een onderzoek van de European 
Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, getiteld: New Forms of Work 
Organization: Can Europe Realize its Potential? (Dublin: EPOC 1997, p. 111, 146, 171). 
10 Evenzo: Kemp 2000, p. 7. 
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en zelfs internationaal gericht, namelijk op de structurele verandering van de maatschappij. 

Deze gerichtheid manifesteert zich heden ten dage in de deelname van de vakbonden in 

centrale organen als de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid 

(STAR), alwaar zij hun langetermijnvisie op de belangen van de factor arbeid ontwikkelen en 

druk uitoefenen op de wetgevende activiteiten en het begrotingsbeleid van de regering en 

het parlement. 

Wat de visie van de vakbonden op de kortere termijn betreft is de collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO), een tussen vakbonden en (verenigingen van) werkgevers 

gesloten contract, het middel bij uitstek om de beslissingsvrijheid van de werkgever te 

beperken en de medezeggenschap van werknemers te bevorderen. De CAO is geregeld in de 

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO), en in geval de CAO algemeen 

verbindend wordt verklaard, in de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend 

verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV).11 Collectieve 

contracten richt(t)en zich in hoofdzaak niet zozeer op ondernemingsniveau als op 

bedrijfstakniveau, mede omdat werkgevers de vakbonden altijd beschouwden als een extern 

orgaan en zich altijd met kracht hebben verzet tegen bemoeienissen van de vakbonden met 

de interne gang van zaken binnen de onderneming. Vanaf de jaren zeventig is de 

belangstelling van de vakbonden voor het ondernemingsniveau toegenomen onder invloed 

van factoren als ontideologisering van de vakbonden en hun leden en moeizame 

onderhandelingen op centraal niveau. In dit verband moet gewezen worden op het op 24 

november 1982 gesloten Akkoord van Wassenaar dat leidde tot verdere decentralisatie van 

het collectief overleg en loonmatiging. Hierdoor werd meer ruimte gecreëerd voor op de 

individuele onderneming toegesneden arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Door de matiging 

van de loonstijgingen werd bovendien voor ondernemingen de mogelijkheid geschapen 

extra beloningsvormen (veelal winst- of omzetafhankelijk) voor werknemers te 

introduceren.12

 

Ondernemingsraad 

 

                                                      
11 Worden CAO-bepalingen door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard, dan gelden 
zij niet alleen voor contractsluitende partijen en hun leden, maar voor alle betrokken werkgevers en 
werknemers in de betreffende bedrijfstak. Bepalingen van ondernemings-CAO’s kunnen meestal niet 
algemeen verbindend worden verklaard, daar algemeenverbindendverklaring slechts mogelijk is 
indien de betreffende bepalingen reeds voor een naar het oordeel van de Minister belangrijke 
meerderheid dienen te gelden (artikel 2 lid 1 Wet AVV). 
12 Over dit akkoord is veel geschreven. Zie recent F. Tros 2000, met name hoofdstuk 3. 
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Waar vakbonden vooral op centraal niveau en op bedrijfstakniveau opereren, is de 

ondernemingsraad het meest geëigende platform voor indirecte participatie op 

ondernemingsniveau. De WOR kent de ondernemingsraad een aantal bevoegdheden ten 

opzichte van de ondernemer toe. 

Ondernemingen waar in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, moeten 

een ondernemingsraad hebben.13 Ondernemingen waar in de regel minder dan vijftig 

personen werkzaam zijn, kunnen niettemin op grond van een CAO verplicht zijn een 

ondernemingsraad in te stellen. Instelling op vrijwillige basis is ook mogelijk (artikel 5a 

WOR). Gebeurt dit niet en werken in de onderneming in de regel wel meer dan tien 

personen, dan is de ondernemer verplicht een zogenaamde personeelsvertegenwoordiging 

in te stellen indien de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen daar om 

verzoekt. Instelling van een personeelsvertegenwoordiging is ook op vrijwillige basis 

mogelijk (artikel 35c WOR). De personeelsvertegenwoordiging heeft minder bevoegdheden 

dan de ondernemingsraad.14 De personeelsvertegenwoordiging blijft in het vervolg buiten 

beschouwing. 

Leden van de ondernemingsraad worden door de in de onderneming werkzame 

personen rechtstreeks uit hun midden gekozen en treden in beginsel om de drie jaren tegelijk 

af, waarna zij terstond herkiesbaar zijn.15 De bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn 

direct gekoppeld aan (voorgenomen) besluiten van de ondernemer. De belangrijkste 

bevoegdheden van de ondernemingsraad staan in de WOR. Ingevolge artikel 25 WOR komt 

de ondernemingsraad een adviesrecht toe ten aanzien van voorgenomen belangrijke 

besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard: zo zal de ondernemer 

die zeggenschap over de onderneming (of een onderdeel daarvan) wil overdragen – 

ongeacht of deze zeggenschap nu in aandelen is belichaamd of niet – het advies van de 

ondernemingsraad moeten vragen alvorens het besluit te nemen. De ondernemer dient de 

ondernemingsraad om advies te vragen op het moment dat het advies nog van wezenlijk 

belang kan zijn voor het te nemen besluit (artikel 25 lid 2 WOR). Komt het advies niet 

                                                      
13 Uit onderzoek van het Ministerie van SZW blijkt dat 70% van de bedrijven met 35 tot 99 
werknemers over een ondernemingsraad beschikken (voorheen diende men niet bij vijftig, maar bij 35 
of meer personeelsleden een ondernemingsraad in te stellen). Bij bedrijven met honderd of meer 
werknemers was het percentage negentig. 
14 Ten slotte is voor de volledigheid te wijzen op de mogelijkheid een personeelsvertegenwoordiging 
in te stellen in ondernemingen waar in de regel minder dan tien personen werkzaam zijn (artikel 35d 
WOR). Deze personeelsvertegenwoordiging heeft weer minder bevoegdheden dan de 
personeelsvertegenwoordiging in een onderneming waar in de regel tien of meer personen in de 
onderneming werkzaam zijn. 
15 Artikelen 6 en 12 WOR. 
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overeen met het voornemen van de ondernemer, dan dient de laatste een maand te wachten 

alvorens met de uitvoering van het besluit beginnen (artikel 25 lid 6 WOR). In die periode 

kan de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam beroep 

instellen tegen het besluit (artikel 26, leden 1 en 2 WOR). De Ondernemingskamer kan de 

ondernemer onder meer verplichten het besluit in te trekken (artikel 26 lid 5 WOR), maar 

alleen indien de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot 

het besluit had kunnen komen (artikel 26 leden 4 en 5 WOR). Van de beschikking van de 

Ondernemingskamer staat alleen beroep in cassatie open (artikel 26 lid 9 WOR). 

Verder dan het adviesrecht gaat het in artikel 27 WOR geregelde instemmingsrecht 

van de ondernemingsraad ten aanzien van voorgenomen besluiten die het sociale beleid van 

de onderneming raken. Zo behoeft de ondernemer de instemming van de ondernemingsraad 

alvorens hij een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem of 

een winstdelingsregeling neemt (artikel 27, eerste lid onder respectievelijk c en a WOR). 

Vraagt de ondernemer geen instemming, dan is de sanctie nietigheid van het besluit (artikel 

27 lid 5 WOR). Weigert de ondernemingsraad in te stemmen, dan kan de ondernemer de 

kantonrechter verzoeken de instemming in plaats van de ondernemingsraad te geven. De 

kantonrechter toetst de redelijkheid van het verzoek van de werkgever slechts marginaal 

(artikel 27 lid 4 WOR). 

Bij het instemmingsrecht van artikel 27 WOR geldt echter het primaat van de 

vakbonden: is de betrokken aangelegenheid reeds inhoudelijk geregeld in een CAO, dan 

behoeft de ondernemer niet de instemming van de ondernemingsraad (artikel 27, derde lid 

WOR). Op de (mogelijke) reikwijdte van het instemmingsrecht komen wij in hoofdstuk 6 

terug. 

De WOR kent aan de ondernemingsraad ook een recht van initiatief toe; hij kan aan 

de ondernemer voorstellen doen ten aanzien van “aangelegenheden, de onderneming 

betreffende” (artikel 23, tweede en derde lid WOR). Daarnaast zijn aan de 

ondernemingsraad in tal van andere wetten bevoegdheden toegekend. Zo verschaft Boek 2 

BW de ondernemingsraad enkele belangrijke bevoegdheden met betrekking tot de 

samenstelling van de raad van commissarissen.16 Daarnaast is te wijzen op artikel 12, derde 

lid van de Arbowet en artikel 6:3 van de Arbeidstijdenwet. Aan de ondernemingsraad 

kunnen overigens bij CAO of publiekrechtelijke regeling meer bevoegdheden kunnen 

worden toegekend dan uit de wet voortvloeien. Deze mogelijkheid heeft haar wettelijke 

basis in artikel 32 WOR. 
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1.5 Financiële participatie 

 

Deze vorm van participatie houdt in dat de werknemers delen in het resultaat van de 

onderneming en/of in het risicodragend kapitaal van de onderneming. Dit kan op 

verschillende manieren. Niet alle vormen van financiële participatie brengen zeggenschap 

voor werknemers over het wel en wee van de onderneming mee. Bij de meest voorkomende 

vorm van financiële participatie, de winstdeling (tantième, dertiende maand), is van enige 

zeggenschap zelfs in het geheel geen sprake.17 Financiële participatie kan ook gestalte krijgen 

door middel van het verstrekken van eigen aandelen, opties of converteerbare obligaties aan 

werknemers. Deze vormen onderscheiden zich op twee manieren van de winstdeling. Ten 

eerste geven zij de werknemer een waardepapier in handen waaraan zeggenschapsrechten 

(kunnen) zijn verbonden. Ten tweede kunnen werknemers financieel risico lopen: zo kunnen 

toegekende aandelen in waarde dalen. 

 Ook bij financiële participatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen directe en 

indirecte participatie, voor zover het tenminste gaat om participatie waaraan zeggenschap is 

verbonden. Houden werknemers bijvoorbeeld zelf de aandelen in hun eigen onderneming, 

dan is er sprake van directe participatie: de aan de aandelen verbonden zeggenschapsrechten 

kunnen direct door henzelf worden uitgeoefend. Zijn deze aandelen ondergebracht in een 

stichting met een eigen bestuur, dan is sprake van indirecte participatie, nu aan het 

stichtingsbestuur de zeggenschapsrechten toekomen. 

 Daar de invalshoek van dit onderzoek de relatie van financiële participatie tot andere 

vormen van werknemersparticipatie is, wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan op 

de verschillende verschijningsvormen van financiële participatie. 

                                                                                                                                                                      
16 Zie hierover paragraaf 4.2. 
17 Tenzij de winstuitkering zelf uit aandelen bestaat. 
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HOOFDSTUK 2 

VORMEN VAN FINANCIËLE PARTICIPATIE 
 

2.1 Inleiding 

 

Financiële participatie, het deelhebben van werknemers aan het resultaat van de 

onderneming en/of aan het risicodragend kapitaal van de onderneming, bestaat in 

verschillende vormen. Op de meest voorkomende vormen zal hieronder worden ingegaan. 

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: de winstdeling, aandelen, certificaten van 

aandelen, converteerbare obligaties en opties. 

 

2.2 Winstdeling 

 

Bij winstdeling is een gedeelte van het loon afhankelijk van de resultaten van (een onderdeel 

van de) onderneming. Behaalt een onderneming in enig jaar een bepaalde winst, dan wordt 

een deel daarvan gereserveerd en, veelal nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, 

uitgekeerd aan (groepen van) werknemers.  

Winstdeling is een populaire beloningsvorm. Uit het in 1997 uitgevoerde Nationale 

Beloningsonderzoek bleek dat circa 30% van de onderzochte bedrijven een 

winstdelingsregeling kende; in 18% van de gevallen betrof het een regeling voor het gehele 

personeel.18 Hierbij moet bedacht worden dat winstdelingsregelingen er in vele vormen en 

maten zijn, afhankelijk van de inrichting van de onderneming in kwestie en de 

bedrijfscultuur. Zo zijn er winstdelingsregelingen waarbij de uitkering alleen afhankelijk is 

gesteld van de behaalde omzet in de onderneming in combinatie met het loon van de 

werknemer; bij andere vormen spelen de persoonlijke omzet van de werknemer en/of de 

hoogte van zijn ziekteverzuim een rol. Ter aanduiding van de meest gebruikte 

verschijningsvormen van winstdeling komt men de termen “dertiende maand”, “tantième” 

en “bonus” tegen. 

De ondernemer die een winstdelingsregeling wil introduceren, wijzigen of intrekken, 

behoeft ingevolge artikel 27, eerste lid onder a van de WOR de instemming van de 

ondernemingsraad. Aan een winstdelingsregeling, ongeacht haar verschijningsvorm, kleven 

geen haken en ogen ten aanzien van medezeggenschap van individuele werknemers. Het 

                                                      
18 Alaerds 1998, p. 26. 
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gaat puur om een geldelijke beloning, hetgeen wellicht een verklaring vormt voor het feit dat 

deze vorm van financiële participatie een grotere vlucht heeft genomen dan die vormen 

waaraan zeggenschapsaspecten zijn verbonden, zoals aandelenregelingen.19 Een andere 

verklaring voor de relatieve populariteit van winstdelingen is de volgende. Voûte heeft erop 

gewezen dat indien de werknemersvertegenwoordigers in plaats van (een deel van) de 

jaarlijkse percentuele loonsverhoging bij de loononderhandelingen een winstafhankelijk 

loonbestanddeel voorstellen, werkgevers in onzekere of moeilijke economische tijden 

meestal gaarne bereid zijn daar op in te gaan: gaat het in enig jaar niet goed met de 

onderneming, dan worden de loonkosten immers verminderd, terwijl de werknemers 

worden gestimuleerd winst te maken die nodig is om hun winstaandeel te ontvangen.20 In 

de praktijk lijkt het echter regelmatig anders te werken. Ten eerste kan men van 

werknemersvertegenwoordigers niet snel verwachten dat zij dergelijke voorstellen doen. Zij 

zullen winstdelingsregelingen niet snel in plaats van, maar naast de jaarlijkse percentuele 

loonsverhogingen voorstellen. Daarnaast is het van belang dat hoewel in veel 

winstdelingsregelingen de uitkering - vaak in de vorm van een “dertiende maand” - formeel 

afhankelijk is gesteld van de resultaten van de onderneming, zij als vast loonbestanddeel 

wordt ervaren indien de uitkering enkele jaren achter elkaar is gedaan. In de juridische 

literatuur wordt, mede op basis van overigens zeer casuïstische rechtspraak, wel 

aangenomen dat een betalingsverplichting voor toekomstige jaren ontstaat als de werkgever 

betalingen met een regelmaat van drie jaren of drie gebeurtenissen heeft verricht.21 Die plicht 

bestaat dan dus ook als in enig later jaar de bedrijfsresultaten achterblijven bij die in 

voorgaande jaren. 

Nu aan de verschillende vormen van winstdeling geen zeggenschapsaspecten voor 

werknemers zijn verbonden, zal de winstdeling in het vervolg van dit rapport slechts 

zijdelings aan de orde komen. 

 

2.3 Aandelen en certificaten van aandelen 

 

                                                      
19 Van Melle & Van Beusekom 1999, p. 31, spreken wellicht om die reden over winstdeling als “de 
meest lichte vorm van financiële participatie”. Zie voor cijfers over het vóórkomen van winstdeling 
ten opzichte van andere vormen van financiële participatie Van het Kaar & Looise 1999, p. 51 en 
Poutsma & Van den Tillaart 1996, hoofdstuk 3. 
20 Voûte 1991, p. 8. 
21 Van Slooten 1999, p. 396. Ook bij de berekening van een billijke vergoeding in geval van ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst op de voet van artikel 7:685 BW wordt in de kantonrechtersformule met 
winstdeling slechts rekening gehouden indien en voor zover zij “structureel” is (zie par. 3.2 van de 
Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters voor artikel 7:685-procedures d.d. 8 november 1996).  
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De vanuit een oogpunt van medezeggenschap meest interessante vorm van financiële 

participatie is de aandelenparticipatie door werknemers in de eigen of een verbonden 

onderneming. In tegenstelling tot de winstdeling zijn aan deze vorm van financiële 

werknemersparticipatie wel zeggenschapsaspecten verbonden. Bestaat winstdeling louter uit 

verstrekking van een beloning in geld of in natura, het aandeel laat zich onderverdelen in 

enkele verschillende, maar met elkaar samenhangende rechten. Sommige van deze rechten 

zijn louter vermogensrechtelijk van aard. Het recht van de aandeelhouder op dividend 

(afhankelijk van de vraag of winst is gemaakt en van een besluit tot winstbestemming) is 

hiervan het bekendste.22 Aan het aandeel zijn echter ook zeggenschapsrechten verbonden. 

Het meeste sprekende voorbeeld is het stemrecht van de aandeelhouder op de algemene 

vergadering van aandeelhouders (artikelen 2:118 en 2:228 BW). Daarnaast kan gedacht 

worden aan rechten in verband met het bijeenroepen van de algemene vergadering van 

aandeelhouders (artikelen 2:113 en 2:223 BW), in verband met de enquêteprocedure (artikel 

2:346 onder b BW), het benoemen en ontslaan van bestuurders (artikelen 2:132/134 en 

2:242/244 BW), enzovoort. Door deze twee categorieën van rechten die in het aandeel zijn 

belichaamd, komt goed naar voren dat het aandeel twee functies heeft: een beleggingsfunctie 

en een zeggenschapsfunctie.23

De mate van zeggenschap van werknemers hangt af van het percentage van alle 

aandelen dat in werknemershanden is, alsmede van de spreiding van de aandelen. Bezitten 

werknemers een klein percentage van het totale aantal aandelen én is de spreiding van de 

aandelen groot (hetgeen in de meeste gevallen van deze vorm van financiële participatie zo 

is), dan is hun zeggenschap veelal niet groter dan die van de particuliere, “kleine” belegger. 

Het gaat wat ver in dat geval te spreken van “de werknemer als medeondernemer”. De mate 

van zeggenschap is het grootst in het geval dat werknemers vrijwel 100% van de aandelen 

bezitten en de spreiding klein is (zoals in het geval een personeelsparticipatiemaatschappij 

alle aandelen bezit). De klassieke eigendomsverhoudingen waarbij de factoren kapitaal en 

arbeid strikt gescheiden zijn, zijn in dat geval immers geheel verschoven: het bestuur zal 

verantwoording moeten afleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, nu 

bestaande uit de eigen werknemers die arbeidsrechtelijk gezien in een ondergeschikte 

verhouding tot datzelfde bestuur staan. Verwarrenderwijs wordt in dit geval vaak van 

zelfbestuur gesproken. Of sprake is van zelfbestuur hangt echter niet alleen af van het 

                                                      
22 Een ander voorbeeld is het recht op uitkering van een evenredig deel van het saldo na ontbinding en 
vereffening van de vennootschap (artikel 2:23b BW). 
23 Van Schilfgaarde 1998, p. 109. 
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aandelenbezit, maar ook en zelfs in hoge mate van de relatie van de algemene vergadering 

van aandeelhouders tot andere organen van de vennootschap, waarbij vooral gedacht moet 

worden aan het bestuur en de raad van commissarissen. 

 Om de met de aandelen verbonden zeggenschapsrechten optimaal te kunnen 

benutten worden de werknemersaandelen meestal (naar het voorbeeld van een trust) in een 

stichting ondergebracht: de personeelsparticipatiemaatschappij. De 

personeelsparticipatiemaatschappij is eigenaar van de aandelen en geeft voor de verkregen 

aandelen participatiebewijzen (meestal: certificaten genoemd) uit aan de werknemers. Aan 

deze participatiebewijzen zijn vaak alle rechten verbonden die aan het onderliggende 

aandeel zijn verbonden (vooral van belang: het recht op dividend), behalve het stemrecht.24 

De participerende werknemers oefenen niet zelf het stemrecht uit, dit doet het door de 

werknemers gekozen bestuur van de personeelsparticipatiemaatschappij. De certificaten zijn 

in principe vrij verhandelbaar, maar de personeelsparticipatiemaatschappij stelt meestal 

grenzen aan die verhandelbaarheid. Zo is het meestal niet de bedoeling dat de 

participatiebewijzen in handen komen van vertegenwoordigers van (andere organen van) de 

vennootschap, zoals bestuurders. Daarnaast kunnen certificaten royeerbaar, beperkt 

royeerbaar of niet royeerbaar zijn. Dit ziet op de mogelijkheid de certificaten in aandelen om 

te wisselen. De eerste en de laatste vorm spreken voor zich. Bij beperkt royeerbare 

certificaten moet eerst aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan alvorens omwisseling kan 

plaatsvinden, bijvoorbeeld toestemming van het bestuur voor de omwisseling of het vereiste 

dat de certificaten reeds een bepaalde periode in het bezit van de houder zijn geweest.25

 Ofschoon aan de certificaathouder geen stemrecht toekomt, heeft de wet hem 

niettemin enkele bevoegdheden toegekend die overeenkomen met de bevoegdheden van een 

aandeelhouder, mits zijn certificaten met medewerking van de vennootschap zijn 

                                                      
24 Certificaten van aandelen worden ook uitgegeven buiten de situatie van werknemersparticipatie. 
Het doel van certificering vloeit dan niet zozeer voort uit de ideële overweging dat de bundeling van 
zeggenschap in een stichting de belangen van de individuele aandeelhouders beter kan dienen, maar 
uit de overweging dat de onderneming de aan de aandelen verbonden zeggenschap in eigen handen 
houdt en geen de onderneming onwelgevallige uitoefening van het stemrecht hoeft te vrezen. Zie over 
beschermingsconstructies verder hoofdstuk 7. 
25 De mogelijkheid tot certificering van aandelen staat onder druk. Het Financieele Dagblad en de 
NRC van 21 april 2000 melden dat uit onderzoek van Moerland c.s. (1997) is gebleken dat certificering 
de beurskoers van de aandelen met gemiddeld 10% drukt. Het kabinet heeft in 1999 in een reactie op 
het rapport-Peters aangegeven certificering van aandelen te willen verbieden wanneer er geen 
vijandige overname dreigt. In dat geval moeten de (potentiële) aandeelhouders niet afgescheept 
worden met certificaten waarop geen stemrecht rust, maar dient het stemrecht bij hen zelf te rusten. 
De SER heeft in zijn advies Het functioneren en de toekomst van de structuurregeling (2001/02) de positie 
van de certificaathouder versterkt. Zie hierover Van het Kaar 2001a, p. 84. 
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uitgegeven.26 Zo dient iedere certificaathouder voor de algemene vergadering van 

aandeelhouders te worden opgeroepen (artikelen 2:113 lid 1 en 2:223 lid 2 BW) en mag hij 

daar verschijnen en het woord voeren (artikelen 2:117 lid 2 en 2:227 lid 2 BW). De 

certificaathouder heeft voorts recht op inzage in en op een kosteloos afschrift van de 

jaarrekening en het jaarverslag (artikelen 2:102 en 2:212 BW) en hem komt onder bepaalde 

voorwaarden27 bij een vermoeden van wanbeleid binnen de vennootschap het recht van 

enquête toe (artikel 2:346 onder b BW). 

 

2.4 Converteerbare obligaties 

 

Converteerbare obligaties zijn te definiëren als door de werknemer aan de werkgever 

verstrekte leningen die gedurende een bepaalde periode door de werknemer kunnen 

worden omgewisseld in aandelen. Vanwege dit conversierecht heeft de converteerbare 

obligatie veelal een lagere rentecoupon dan de marktrente. Voor de werkgever zit het 

voordeel van de converteerbare obligatie in het feit dat vreemd vermogen kan worden 

aangetrokken tegen een lagere rente dan de marktrente; bovendien bestaat het perspectief 

van uitbreiding van het aandelenkapitaal. Voor de werknemer is het voordeel van een 

converteerbare obligatie boven een aandeel dat de eerste hem de zekerheid biedt van een 

jaarlijkse rente, ondanks dat die lager is dan de marktrente. Deze jaarlijkse renteopbrengst 

vormt niet alleen een gegarandeerde bron van inkomsten, ook zorgt zij ervoor dat in tijden 

van fluctuerende koersen de koersdaling van een converteerbare obligatie geringer is dan die 

van het aandeel in de eigen onderneming. Daarnaast bestaat bij de converteerbare obligatie 

een sterker recht op terugbetaling van de investering dan voor aandelen, nu 

obligatiehouders als gewone schuldeisers zijn te beschouwen en de regeling van artikel 2:23b 

BW, waarin de aandeelhouders bij de vereffening van het ondernemingsvermogen bij 

schuldeisers worden achtergesteld, niet voor obligatiehouders geldt. Aan de converteerbare 

obligatie zelf zijn, net als bij de hierna te behandelen optie, geen zeggenschapsrechten 

verbonden. Die ontstaan pas op het moment dat de lening wordt omgewisseld in aandelen. 

 

2.5 Opties 

                                                      
26 Wanneer certificaten wel en wanneer zij niet met medewerking van de vennootschap zijn 
uitgegeven, is overigens geen uitgemaakte zaak. Zie hierover Sanders & Westbroek 1998, p. 137, Van 
Schilfgaarde 1998, p. 194 en Stubbé 1989, p. 70-71. 
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Werknemersopties zijn door de werkgever aan werknemers toegekende rechten om 

aandelen in de vennootschap van de werkgever of een verbonden vennootschap te 

verwerven. De werknemer kan gedurende een bepaalde tijd (de looptijd, doorgaans drie tot 

vijf jaar) en tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) een wilsverklaring afleggen waardoor 

hij de positie van koper van aandelen in de vennootschap verkrijgt. Ligt de koers van het 

aandeel op het moment van uitoefenen van de optie boven de uitoefenprijs, dan maakt de 

werknemer winst. Blijkt de koers aan het einde van de looptijd lager te zijn dan de 

uitoefenprijs en moet de werknemer zijn opties verzilveren, dan maakt hij verlies.  

Optieregelingen zijn het eenvoudigst te realiseren bij beursgenoteerde bedrijven, daar 

de waarde van het onderliggende aandeel bekend is.28 Uit onderzoek is gebleken dat 

optieverstrekking aan personeel onder beursgenoteerde bedrijven ook populair is: in 1997 

bleek 90% van de onderzochte bedrijven een over dergelijke regeling te beschikken, tegen 

27% in 1985.29

Vaak worden werknemersopties om niet verstrekt en wordt de optie bij 

onvoorwaardelijke toekenning belast als beloning in natura. De koerswinst (het positieve 

verschil tussen de uitoefenprijs en de werkelijke koers van het aandeel) was tot voor kort 

onbelast; in het belastingstelsel zoals dat per 1 januari 2001 is ingevoerd gaat de 

belastingdienst uit van een rendement van 4% waarop 30% belasting wordt ingehouden.30 

Hierin verschilt het Nederlandse fiscale regime met dat van landen als Frankrijk, Groot-

Brittannië en de Verenigde Staten, waar opties pas op het moment van uitoefening ervan 

worden belast. 

De optie kan een beding bevatten dat de werknemer pas na verloop van tijd, 

bijvoorbeeld drie jaar na toekenning van de opties, zijn optierecht mag uitoefenen.31 Een 

dergelijk beding voorkomt dat de werknemer gemakkelijk winst behaalt door zijn optie 

direct bij koersstijging uit te oefenen, terwijl de gedachte achter optietoekenning veelal juist 

                                                                                                                                                                      
27 Hij dient alleen of gezamenlijk minimaal 10% van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen dan 
wel rechthebbende te zijn op een bedrag van (aandelen of) certificaten tot een nominale waarde van ƒ 
500.000,= of zoveel minder als de statuten bepalen. 
28 Niet-beursgenoteerde ondernemingen zullen zelf de waarde van de aandelen moeten (laten) 
vaststellen volgens een bepaalde waarderingsmethode. 
29 M. van Zanten, “Bij het toekennen van opties wordt nauwelijks gekeken naar prestaties van 
topmanagers”, Elan 1997, nr. 6, p. 22. 
30 Een voorbeeld: een werknemer heeft voor ƒ 1.000,-- aan opties. De belastingdienst gaat uit van een 
winst van ƒ 40,-- (4% x ƒ 1.000,--). Het bedrag van ƒ 40,-- is onderhevig aan een belasting van 30%, 
waarmee de te betalen belasting uitkomt op ƒ 12,--. 
31 Dit moet niet verward worden met de looptijd – de tijd waarbinnen de werknemer zijn opties móét 
verzilveren alvorens zij vervallen. 
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is de werknemer aan de onderneming te binden.32 Er is dan sprake van toekenning onder 

een opschortende tijdsbepaling. In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat dit beding geldig 

is.33 Een ander voorkomend beding dat bedoeld is om de werknemer aan de onderneming te 

binden is het beding dat wanneer de werknemer binnen een bepaald aantal jaren na 

optietoekenning de arbeidsovereenkomst opzegt, hij het met de opties behaalde voordeel 

dient terug te betalen. Een ontbindende voorwaarde die bij optietoekenning gebruikelijk is, 

is het beding dat de opties vervallen als de arbeidsovereenkomst eindigt (het zogenaamde 

optievervalbeding). Op die manier wordt uiting gegeven aan de gedachte dat de optie een 

persoonlijk recht van de werknemer is in diens verhouding tot de onderneming waar hij 

werkt. Deze gedachte, alsmede enkele andere gedachten achter het introduceren van 

financiële participatie door werknemers, zullen in het volgende hoofdstuk worden 

behandeld. 

                                                      
32 Zie hierover hoofdstuk 3. 
33 Van Slooten 1999, p. 373-374. 
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HOOFDSTUK 3 

MOTIEVEN VOOR FINANCIËLE PARTICIPATIE 
 

3.1 Inleiding 

 

Tenzij een CAO of andere regeling de werkgever daartoe verplicht, bestaat er geen 

verplichting financiële participatie – in welke vorm dan ook – in de onderneming in te 

voeren. Het feit dat financiële werknemersparticipatie meer en meer bij ondernemingen 

voorkomt, is een aanwijzing voor de gedachte dat werkgevers steeds vaker voordelen in de 

introductie van financiële participatie zien. De situaties binnen ondernemingen waar 

financiële werknemersparticipatie is geïntroduceerd verschillen per onderneming en de 

motieven die werkgevers aan de introductie ten grondslag leggen lopen uiteen. In dit 

hoofdstuk komen de volgende motieven voor de introductie van financiële participatie aan 

de orde: 

 

1. Aanzet tot betere prestaties van werknemers. 

2. Beloning van werknemers. 

3. Rechtvaardiger verdeling van winst 

4. Binding van werknemers aan de eigen onderneming. 

5. Vergroting arbeidsbevrediging van werknemers. 

6. Vergroting zeggenschap van werknemers. 

7. Bescherming van de eigen onderneming tegen een vijandige overname. 

 

Of, en zo ja, in welke mate een of meer van bovenstaande motieven een rol spelen bij de keus 

voor financiële participatie, hangt niet alleen af van de persoonlijke voorkeuren van de 

werkgever. Factoren als de cultuur van de organisatie, de grootte ervan en van het antwoord 

op de vraag of bij de onderneming ‘open’ (zoals bij de beursgenoteerde N.V.) of ‘gesloten’ 

(zoals bij de familie-B.V.) zeggenschapsverhoudingen bestaan, spelen eveneens een rol. Bij 

een grote (monopolistische) onderneming met een open zeggenschapsstructuur wier 

aandelen zijn verspreid over een groot aantal aandeelhouders, zal het motief “bescherming 

van de eigen onderneming tegen een vijandige overname” moeilijker voorstelbaar (en te 

realiseren) zijn dan bij een relatief kleine B.V. met slechts enkele aandeelhouders die hun 

aandelen niet vrij kunnen verhandelen. 
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 Poutsma & Van den Tillaart voerden in 1996 onderzoek uit naar de stand van zaken 

omtrent financiële participatie.34 Daarin werd aan bedrijven ook de vraag voorgelegd welke 

doelen zij bij introductie van financiële participatie van belang vonden. Het antwoord op die 

vraag zal, na behandeling van bovengenoemde motieven, in paragraaf 3.9 in een tabel 

worden weergegeven. 

 

3.2 Aanzet tot betere prestaties van werknemers 

 

Bij dit motief gaat men uit van de premisse dat werknemers meer gemotiveerd raken omdat 

hun belang in overeenstemming wordt gebracht met het ondernemersbelang en met het 

belang van de overige aandeelhouders. Werknemers zullen de aandelenkoers in de gaten 

houden en zich extra inspannen om al op korte termijn een zo gunstig mogelijk effect voor 

die koers teweeg te brengen, nu zij daar zelf direct profijt van hebben. Om dit effect te 

bereiken, is het noodzakelijk dat al het personeel kan participeren, niet alleen de hogere 

echelons, zo schreef Het Financieele Dagblad op 8 juni 1999: 

 

“Een brede financiële participatie heeft een positief effect op de resultaten van een bedrijf. Het 

verstrekken van opties aan een kleine groep topmanagers heeft weinig effect op de efficiëntie 

van de bedrijfsvoering. Dit staat in een onderzoek “Beursgang: Striptease in een glazen huis” 

(Heindrick & Struggles/RUG). Efficiëntie en buitengewoon aandelenreglement komen in 

gevaar als alleen het topmanagement met opties wordt beloond. Kennelijk wordt het dan 

moeilijker de rest van de organisatie te overtuigen van het belang van resultaatgerichtheid.” 

 

De gedachte dat er een belangrijke relatie bestaat tussen de eigen inspanningen en de koers 

van het aandeel in de eigen onderneming wordt ook betwist. Jansen schreef in de NRC van 

23 augustus 2000, zich blijkbaar beroepend op geheel ander onderzoek dan Het Financieele 

Dagblad aanhaalde:  

 

“Onderzoek wijst uit: een financiële beloning heeft geen of slechts kort effect op de motivatie. 

Ook op hogere niveaus is de relatie tussen beloning en prestatie zwak. (…) Medewerkers zijn in 

het algemeen geen ondernemers. Ze hebben geen zeggenschap over kapitaal, over strategisch 

beleid en zitten meestal niet met hun eigen geld in de onderneming. Door deze scheiding is het 

nu mogelijk dat medewerkers goed presteren maar het bedrijf het slecht doet (door 

laagconjunctuur of slecht management). Maar door de koppeling van de beloning van 

                                                      
34 Poutsma & Van den Tillaart 1996. 
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individuele medewerkers aan het bedrijfsresultaat leiden ook goed presterende medewerkers 

verlies. Prestatiebeloning betekent financiële participatie van werknemers, en creëert dus 

medewerkers-aandeelhouders. En die zullen vragen om echte invloed en inspraak. Bijvoorbeeld 

op wie er manager wordt en mag blijven. (…) Aandeelhouders spreken het management meer 

en meer aan op de mate waarin het renderende investeringen weet te maken van het door hen 

geleverde financiële kapitaal. Evenzo zullen medewerkers scherp in de gaten gaan houden hoe 

het management hun prestatie beheert, dat wil zeggen een renderende bijdrage maakt van het 

door hen geleverde “human capital”.” 

 

Van Ulden en Kater plaatsten hierbij in de NRC van 2 september 2000 een belangrijke 

relativering: 

 

“Het basissalaris vormt het grootste inkomensbestanddeel. Het verschaft medewerkers 

inkomenszekerheid en doet recht aan het feit dat medewerkers geen ondernemers zijn. (…) Bij 

slechte ondernemingsresultaten zijn goed presterende medewerkers volgens Jansen de dupe. 

Maar wij draaien zijn stelling om: in hoogtijdagen profiteren medewerkers van een extra 

uitkering. Gaat het slecht met de organisatie, dan zit er simpelweg niets in het vat, terwijl het 

basissalaris gewoon gehandhaafd blijft. Door bedrijfsresultaatafhankelijke uitkeringen worden 

medewerkers bij het gemeenschappelijk bedrijfsresultaat betrokken. Dat kan een 

samenwerkingsverband toch niet ondermijnen?” 

 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er geen eenstemmigheid bestaat over de effecten 

van financiële participatie op de motivatie van werknemers. Dat geldt ook voor andere 

vormen van variabele beloning.35

 

3.3 Beloning van werknemers 

 

Financiële participatie kan ook beschouwd worden als tegenprestatie voor de door de 

werknemer geleverde inspanningen. Het beloningsaspect komt het sterkste naar voren in die 

gevallen dat financiële participatie wordt geïntroduceerd naast en boven – dus niet in plaats 

van - het reeds verschuldigde loon en aan de vorm van de participatie geen 

zeggenschapsaspecten verbonden zijn. Een voorbeeld hiervan is de uitbetaling van een 

dertiende maand. Over het antwoord op de vraag of aan de toekenning van opties, aandelen 

                                                      
35 Zie bijvoorbeeld de vergelijkende studie naar variabele beloning in de EU en Noorwegen 
(www.eiro.eurofound.ie, doorklikken naar de comparative study on variable pay). 
 

 24

http://www.eiro.eurofound.ie/


of certificaten van aandelen nu wel of niet de benaming “beloningsinstrument” mag worden 

gegeven, verschillen de meningen.36 Vanzelfsprekend is het mogelijk dat een werkgever die 

optie- of aandelenplannen introduceert daarmee zijn werknemers wil belonen, niets meer en 

niets minder. Of zijn keuze voor juist opties of aandelen dan een verstandige is, is de vraag. 

Enerzijds kunnen opties en aandelen worden beschouwd als een toekomstige extra 

arbeidsbeloning, veelal afhankelijk gesteld van de eigen inspanning van de werknemer. 

Aandelen stijgen in waarde als het de onderneming goed gaat, hetgeen onder meer afhangt 

van de prestaties van de werknemers. De opties verkrijgen pas hun werkelijke waarde indien 

de onderliggende aandelen in waarde zullen stijgen. Tamminga heeft enkele belangrijke 

kanttekeningen bij deze gedachtegang geplaatst. In zijn reactie op het plan van de FNV voor 

alle werknemers opties te eisen, stelt hij: 

 

“Opties en aandelen zijn (…) geen prestatiebeloning. Niet de werkgever beloont de prestatie in 

deze constructie. De beleggers en speculanten op de financiële markten bepalen wat de 

geleverde prestaties, zoals extra winst of meer tevredenheid bij de klanten, waard zijn. Deze 

vorm van beloning/bezit ademt ook niet mee met het eb en vloed van de economie, zoals 

minister Vermeend (Sociale Zaken) denkt. Als de beurs goed gaat is het top, bij een neergang 

lijkt het logisch dat werknemers in hun salaris compensatie eisen voor de inkomensderving op 

hun verworven (optie-)rechten.”37

 

Ook Kool is van mening dat aandelenplannen niet als beloningsinstrument moeten worden 

gebruikt: 

 

“Bij het toepassen van aandelenregelingen moet worden bedacht dat het hebben of krijgen van 

aandelen géén beloningsinstrument is. Het beschikbaar stellen van aandelen moet altijd naast 

de bestaande belonings- en salarisstructuur worden geplaatst. Doe je dat niet, dan gaat de 

beloning al snel de richting uit van het onwenselijke stukloon. De meeste aandelenplannen in 

Nederland gaan uit van het kopen van aandelen door de werknemers. Het verhuren of 

verkopen van je arbeidskracht is iets heel anders en moet dus ook niet worden vermengd met 

het participeren van werknemers in het kapitaal van de onderneming. (…) Met het hebben van 

aandelen loopt de individuele werknemer risico. (…) Maar het is juist dit risico dat maakt dat 

de betrokkenheid van de werknemers bij eigen bedrijf wordt vergroot. Niet alleen het eigen 

directe werk, maar ook met het beleid van de onderneming als geheel. En dat sluit aan op de 

                                                      
36 Zie hierover paragraaf 6.2. 
37 M. Tamminga in de NRC van 12 juli 2000. 
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maatschappelijke ontwikkeling van goed opgeleide, mondige, zelfstandige en betrokken 

medewerkers.”38

 

Volgens Kool zou aandelenparticipatie dus niet als beloningsinstrument moeten worden 

gezien, maar zou aan de introductie ervan een ander motief ten grondslag moeten liggen, te 

weten het vergroten van de betrokkenheid van de werknemers. In verschillende landen van 

de EU wordt financiële participatie door de regering gepropageerd als een middel om tot een 

‘society of stakeholders’ te komen. Voorbeelden zijn België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland 

en Duitsland.39

 

“Beloning” kan ten slotte ook zo worden opgevat dat die niet zozeer verschuldigd is 

wanneer de werknemer goed presteert, maar veeleer wanneer een voor de werkgever 

ongewenste situatie achterwege blijft. Zo koos levensmiddelen- en horecagroothandel Sligro 

er in 1997 voor werknemers die in een jaar geen dag ziek zijn te ‘belonen’: zij krijgen twee 

aandelen in het bedrijf.40

 

3.4 Rechtvaardiger verdeling van winst 

 

Vanouds werd de factor arbeid beloond door middel van een vastgesteld loon. Winst kwam 

toe aan de factor kapitaal. Het was immers de kapitaalverschaffer die risico had gelopen 

door de investering van zijn kapitaal. Blijkt zijn investering een juiste te zijn geweest, dan 

komt de daaruit voortvloeiende winst alleen hem toe, net zoals een eventueel verlies alleen 

door hem gedragen zou moeten worden. Deze klassieke gedachte doet geen recht aan het feit 

dat ook de inspanningen van het personeel in belangrijke mate bijdragen aan het al of niet 

genereren van winst. Deze gedachte doet zich wellicht niet zozeer voor bij 

massaproductiewerk dat brede lagen van de bevolking vanaf de introductie van de 

industriële revolutie tot in de twintigste eeuw verrichtten. Wanneer er echter sprake is van 

een toenemende verantwoordelijkheid van de werknemer in zijn arbeidsrelatie – zoals dat 

voor veel werknemers heden ten dage geldt, zeker in vergelijking tot hun voorgangers uit de 

negentiende eeuw - is het logisch na te gaan in hoeverre de mede door de werknemer 

gegenereerde winst – voor zover niet ingehouden ten behoeve van nieuwe investeringen - 

                                                      
38 H. Kool in Het Financieele Dagblad van 8 juni 1999. 
39 Zie de eerder aangehaalde studie naar variabele beloning (www.eiro.eurofound.ie, doorklikken 
naar de comparative study on variable pay). 
40 Het Financieele Dagblad 27 februari 1997. 
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deels ten goede zou moeten komen aan de werknemers in plaats van uitsluitend aan de 

kapitaalverschaffers. Naar Voûtes oordeel heeft deze gedachte vanaf de wederopbouw na de 

Tweede Wereldoorlog een steeds belangrijker plaats ingenomen.41 In 1945 schreven Romme 

en Van den Brink:  

 

“Wil men komen tot een rechtvaardige verdeeling van de opbrengst van het productieproces, 

dan zal het arbeidsloon moeten worden gecompleteerd met een, als zoodanig uitgekeerd en 

nauwkeurig, van jaar tot jaar berekend aandeel in de winst.”42

 

Volgens deze twee schrijvers zou er per bedrijfstak een arbeiderswinstfonds moeten komen 

dat deze winstaandelen beheert. De spaargelden kunnen dan door de werknemers voor een 

beperkt aantal doeleinden worden gebruikt, zoals de aankoop van een huis of besteding na 

pensionering. 

 Dat werknemers kunnen bijdragen in de winst hoeft niet te worden betwist. Dat zij 

kunnen bijdragen in het verlies echter evenmin. Als het hierom redelijk is werknemers te 

laten delen in de winst, is het dan niet tevens redelijk hen te laten bijdragen in het verlies? 

Hierdoor wordt het verschil tussen de factor arbeid en de factor kapitaal verkleind. Niet 

langer is de werknemer, net als de kapitaalverschaffer, iemand die er zeker van kan zijn dat 

zijn inbreng in de onderneming periodiek en risicoloos wordt beloond. Vanwege dit gevolg 

zag De Gaay Fortman43 in 1952 weinig in een stelsel van winstdeling: 

 

“De bezwaren blijven dat winstdeling een onstabiel element in het arbeidersinkomen brengt, 

dat zij in bepaalde gevallen op de arbeiders een risico legt dat zij niet kunnen dragen en dat zij 

als correctie op de inkomensverdeling onbillijk werkt, omdat het maken van winst door een 

onderneming vaak van ‘toevallige’ factoren afhankelijk is. (…) Wordt tenslotte het winstaandeel 

niet uitgekeerd, maar belegd in aandelen van de onderneming, dan wordt de arbeider 

aandeelhouder met de daaraan verbonden risico's, die hij uit hoofde van zijn functie van 

arbeider niet goed dragen kan.”  

 

                                                      
41 De nu volgende geschiedenis is ontleend aan Voûte 1991, p. 4 e.v. 
42 Romme & Van den Brink 1945, p. 22. 
43 De Gaay Fortman 1952, p. 135-136 en 140-141. Deze verwees voorts naar de twee 
regeringscommissies Bezitsspreiding van 1948 en 1951 onder leiding van MJ.H. Cobbenhagen. Het 
rapport van de tweede commissie heet “Het vraagstuk der winstdeling” en is in 1952 aan de regering 
aangeboden. 
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In datzelfde jaar gaf een studiecommissie van de Wiardi Beckman Stichting in haar rapport 

“De hervorming van de onderneming” nauwelijks aandacht aan het begrip winstdeling en 

had zij geen goed woord over voor het aandeelhouderschap van de werknemer:  

 

“Uit een oogpunt van risicospreiding moet het weinig aanlokkelijk worden geacht dat een 

arbeider tegelijk loontrekker en aandeelhouder van een onderneming is. Een ernstige terugslag 

kan hem dan dubbel treffen. Één van de voornaamste doeleinden van de bezitsvorming - het 

scheppen van de mogelijkheid om niet door sociale voorzieningen gedekte financiële 

tegenslagen op eigen kracht te boven te komen - wordt op deze wijze ondermijnd.”44

  

Wat hier van zij, toch ontstaat er in de jaren zestig, met name vanuit de christelijke partijen, 

meer belangstelling voor het idee van winstdeling met al dan niet daaraan gekoppeld 

aandelenbezit. In dit verband kan gewezen worden op Albeda en Schmeltzer, die ervan 

uitgingen dat een arbeidscontract meer is dan het tegen het overeengekomen loon leveren 

van arbeid. Een arbeidsgemeenschap moet haar eigen regels maken voor de verdeling van 

de resultaten van de gemeenschappelijke inspanning van leiding, kapitaal en arbeid.45

 Het motief van een rechtvaardiger verdeling van de winst wordt inmiddels in steeds 

bredere kring onderschreven, met name doordat de economie vanaf de tweede helft van de 

twintigste eeuw sterk is verbeterd en de aandelenkoersen explosief zijn gestegen. Vooral bij 

de toekenning van opties is die tendens zichtbaar. Enerzijds sprak minister-president Kok 

enkele jaren geleden nog van “exhibitionistische zelfverrijking” van het hoger kader dat 

zichzelf zeer winstgevende opties toekende terwijl datzelfde kader voor het overige 

personeel loonmatiging predikte. Anderzijds betekent dit inmiddels niet meer dat het 

toekennen van opties aan werknemers op sterke ideële bezwaren van de vakbonden behoeft 

te rekenen. In plaats van te ageren tegen financiële participatie door werknemers in het 

algemeen en het hoger kader in het bijzonder, verlangen zij een rechtvaardiger 

winstverdeling door financiële participatie voor het gehele personeel te eisen. 

Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor de EU als geheel, zij het met grote 

verschillen tussen landen onderling, en tussen vakbonden binnen afzonderlijke landen.46

 

3.5 Binding van werknemers aan de eigen onderneming 

                                                      
44 Commissie van de Wiardi Beckman Stichting 1959, p. 88. 
45 Albeda & Schmeltzer 1963, p. 48 en 96. 
46 Zie de eerder aangehaalde studie naar variabele beloning (www.eiro.eurofound.ie, doorklikken 
naar de comparative study on variable pay). 
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Ondernemingen zijn gebaat bij continuïteit. In vroeger tijden, toen “de baan voor het leven” 

meer regel dan uitzondering was, behoefde de werkgever niet te vrezen voor weglopend 

personeel. Datzelfde geldt in tijden van hoge werkloosheid. Nu werknemers heden ten dage 

gemiddeld korter bij dezelfde werkgever blijven dan voorheen en de arbeidsmarkt krap is, 

zoeken werkgevers wegen om hun personeel aan zich te binden. Financiële participatie kan 

dan een middel zijn.47 In de advies- en IT-sector bijvoorbeeld is gebleken dat het goed werkt 

om in een krappe arbeidsmarkt personeel te binden door de werknemer mede-eigenaar te 

maken.48

 Gedurende de laatste jaren is er een discussie ontsponnen omtrent dit motief achter 

financiële participatie. De nadruk lag daarbij op de toekenning van opties aan werknemers 

als middel tot binding aan de onderneming. Opties kunnen immers doorgaans pas na een 

aantal jaren worden uitgeoefend en vaak vervallen zij als de werknemer vóór de datum van 

toegestane uitoefening uit dienst vertrekt.49 Gezien de hoge winsten die velen na 

verzilvering van opties de laatste jaren hebben gemaakt, gaat er van optietoekenning een 

belangrijke bindende werking uit. Aan dit motief zitten volgens sommigen echter ook 

bedenkelijke kanten. De opmerking die Bloemarts van de FNV in 1997 maakte ten aanzien 

van de loyaliteit van managers, gaat ook op voor andere werknemers: 

 

“Opties zijn een prikkel voor managers om zich naar de belangen te richten van de 

kapitaalmarkt, van korte termijn koerswinsten, in plaats van op het belang van de onderneming 

en al degenen die daarbij zijn betrokken. De loyaliteit aan de onderneming moet niet 

vertroebeld worden door een andere loyaliteit jegens het eigen inkomen dat gebaseerd is op de 

koers van de aandelen. Dat zou het evenwicht in de onderneming kunnen verstoren.”50

 

Tamminga heeft gewezen op het gevaar van de “gouden handboeien” die optietoekenning 

in het leven zou kunnen roepen:  

 

                                                      
47 Vergelijk de opmerking van Minister Zalm van Financiën in de NRC van 6 juni 2000: “Maar opties 
zijn ook zeker in een internationale omgeving waarin veel Nederlandse ondernemingen zich begeven, 
een belangrijk instrument om management en personeel aan te trekken en te behouden.” 
48 De IT-sector heeft echter ook een eigen, ander motief: omdat het de onderneming in het begin aan 
kapitaal ontbreekt, kan het personeel geen hoge salarissen worden geboden. Optietoekenning is dan 
een oplossing. 
49 Zie paragraaf 2.6. 
50 J. Bloemarts in de NRC van 10 mei 1997. 
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“De extra koppeling van het fortuin van de werknemers aan de werkgever geeft de voorstellen 

ook een zorgelijk, bijna gevaarlijk element. Werkgevers zijn er tuk op: bind de werknemer niet 

alleen met loonstijgingen, maar ook met steeds meer secundaire arbeidsvoorwaarden (van 

lease-auto tot kindercrèche). Maar wil de werknemer straks werkelijke een extra 

prestatietoeslag krijgen in de vorm van opties en/of aandelen van zijn werkgever, die hij een 

tijd lang niet mag verkopen, want anders breekt hij de binding? Beleggen is één ding, maar in je 

eigen werkgever? Pensioenfondsen mogen niet voor niets maximaal 5 procent van hun 

vermogen in aandelen beleggen van het bedrijf waarvoor zij werken.”51  

 

Een ander belangrijke relativering bij dit motief is ten slotte dat binding van personeel een 

illusie is wanneer optietoekenning op grote schaal geschiedt en de concurrent ook opties 

uitgeeft. Met andere woorden: personeel dat men met opties lokt gaat net zo gemakkelijk 

weer weg voor een aantrekkelijke regeling elders. 

 

3.6 Vergroting arbeidsbevrediging van werknemers 

 

Een werkend mens die de productiemiddelen gebruikt, verlangt dat de vruchten van zijn 

arbeid niet alleen aan anderen, maar ook aan hemzelf ten goede komen en dat hij binnen het 

arbeidsproces zelf tevoorschijn kan komen als medeverantwoordelijke op de arbeidsplaats 

die hij inneemt. Financiële participatie kan de gevraagde medeverantwoordelijkheid en 

betrokkenheid creëren, vooral indien gekozen wordt voor een vorm waarbij werknemers 

zeggenschap hebben. Vergelijk Voûte die hierover in zijn dissertatie opmerkte: 

 

“Ondanks de onder invloed van de vakbeweging verworven materiële verbeteringen en 

ondanks de onder meer door de WOR geïnstitutionaliseerde vergroting van de 

medezeggenschap is het arbeidsklimaat nog voor verbetering vatbaar. Één van de oorzaken 

daarvan is mijns inziens gelegen in het feit dat vrijwel iedere werknemer van hoog tot laag in 

het gehele productieproces van de onderneming zoekt naar arbeidsbevrediging. Deze wordt in 

feite slechts verkregen door nuttig en verantwoordelijk werk te verrichten met 

inspraakmogelijkheden, waardoor de werknemer het gevoel krijgt actief bij te dragen aan de 

winstgevendheid en de groei van de onderneming.”52

 

Het is een oude wijsheid dat arbeid adelt, en dit geldt in versterkte mate – of misschien zelfs 

maar alleen - voor arbeid waarbij men zich betrokken voelt. De omvang en de organisatie 

                                                      
51 M. Tamminga in de NRC van 12 juli 2000. 
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van de onderneming kunnen echter, alle goede bedoelingen ten spijt, eraan in de weg staan 

dat dit doel achter financiële participatie verwezenlijkt wordt. Volgens Kool blijkt dat 

financiële participatie het best werkt bij kleinere bedrijven:  

 

“De verantwoordelijkheid wordt teruggelegd aan de basis en er is een heldere, democratische 

controle. De heilzame effecten van een arbeidssituatie waarbij de verbondenheid duidelijk is, 

blijkt verder te strekken dan de muren van het bedrijf. Uit een Italiaans onderzoek is gebleken 

dat participatie ook een gunstige sociale impact heeft. In een streek waar participatie van 

oudsher deel uitmaakte van de ondernemingsvorm waren de cijfers voor misdaad bijvoorbeeld 

lager dan in een streek waar dat niet het geval was.”53

 

3.7 Vergroting zeggenschap van werknemers 

 

Dit motief ligt in het verlengde van het hiervoor genoemde motief van vergroting van de 

arbeidsvreugde van werknemers. Lag de nadruk daar op het feit dat vergroting van 

zeggenschap de arbeidsvreugde verhoogt, bij dit motief ligt de nadruk op de zeggenschap 

zelf. Het spreekt voor zich dat dit motief alleen een rol speelt in die gevallen waarin aan de 

financiële participatie zeggenschap is verbonden. 

 Het willen vergroten van de zeggenschap kan een ideële grond hebben: de werkgever 

ziet graag dat zijn onderneming op democratische wijze gedreven wordt en de stem van de 

werknemers wordt gehoord. Een manier om dat te doen is zijn werknemers een plaats in de 

algemene vergadering van aandeelhouders te geven. Wil het personeel in de algemene 

vergadering van aandeelhouders enige substantiële zeggenschap als aandeelhouder hebben, 

dan zal men een wezenlijk aandelenpakket moeten bezitten. De hiervoor genoemde 

Commissie van de Wiardi Beckman Stichting zag juist hierom voor financiële participatie 

geen functie weggelegd bij de vergroting van de medezeggenschap van de werknemer: het 

aandelenbezit zal meestal gering zijn en de controle op het bestuursbeleid vindt pas achteraf 

plaats.54

 Dat werkgevers de zeggenschap van werknemers door middel van 

aandelenverschaffing willen vergroten kan echter ook een ander, minder ideële achtergrond 

hebben: het nu te behandelen motief van bescherming van de eigen onderneming tegen een 

vijandige overname. 

                                                                                                                                                                      
52 Voûte 1991, p. 3. 
53 H. Kool in Ode aan het werk, nr. 1 sept./okt. 2000, p. 14. 
54 Commissie van de Wiardi Beckman Stichting 1959, p. 90. 
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3.8 Bescherming van de eigen onderneming tegen een vijandige overname 

 

Dit motief speelt alleen een rol bij die vormen van financiële participatie waar zeggenschap 

voor werknemers aan verbonden is, zoals bij aandelenparticipatie. Door een deel van de 

zeggenschap in handen van werknemers te leggen, wordt voorkomen dat de aandelen 

ongewild in handen komen van personen die daarmee een vijandige overname van de 

onderneming zouden kunnen voorbereiden. Hoewel door werknemers als aandeelhouders 

te laten participeren wordt bewerkstelligd dat de tegenstelling tussen de factor arbeid 

(gericht op werkgelegenheid) en de factor kapitaal (gericht op de waarde van de aandelen en 

het dividend) wordt verkleind, blijft er een belangrijk verschil bestaan tussen de werknemer 

die tevens aandeelhouder is en de aandeelhouder die buitenstaander is. Het ligt immers in 

de verwachting dat werknemers die tevens aandeelhouders zijn minder snel dan 

buitenstaanders geneigd zullen zijn in te gaan op een (vijandig) bod op de aandelen in de 

onderneming, ook als dat bod de werkelijke waarde van de aandelen overstijgt. Is de 

traditionele aandeelhouder meer geïnteresseerd in de financiële opbrengsten van zijn 

aandelenbezit, van werknemers kan men verwachten dat zij lange-termijnbelangen van de 

onderneming (waaronder het behoud van hun eigen werkgelegenheid) laten prevaleren 

boven korte-termijnwinst.55  

 Wil deelneming in het ondernemingskapitaal door werknemers effect sorteren, dan 

verdient het de voorkeur dat de aandelen in één hand worden gehouden. Hiertoe wordt 

veelal een stichting opgericht die de aandelen voor de werknemers beheert.56 Bovendien 

wordt verdedigd dat werknemers minimaal 5% van het geplaatste kapitaal dienen te 

bezitten om de deelneming effectief te laten zijn. Is het belang minder groot dan 5%, dan kan 

immers de uitkoopregeling een rol gaan spelen: de artikelen 2:92a (N.V.) en 2:201a (B.V.) van 

het BW geven de grootaandeelhouder namelijk de mogelijkheid een 

minderheidsaandeelhouder uit te kopen, maar dan dient zijn belang ten minste 95% van het 

geplaatste ondernemingskapitaal te zijn. De grootaandeelhouder die geconfronteerd wordt 

met een minderheidsaandeelhouder die niet van zijn belang van minimaal 5% wil afzien, 

zou daarnaast gebruik kunnen maken van de geschillenregeling van artikel 2:335 e.v. BW, 

maar daarvoor is vereist dat de betrokken werknemers-aandeelhouders het belang van de 

vennootschap (en niet de grootaandeelhouder) zodanig schaden dat het voortduren van hun 

                                                      
55 Zo hebben enkele kranten in financiële participatie het middel gezien om hun onafhankelijke 
voortbestaan te waarborgen, zie Het Financieele Dagblad van 13 en 15 december 1997. 
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aandeelhouderschap in rechte niet hoeft te worden geduld. Dat zal niet licht het geval zijn. 

Bovendien geldt de geschillenregeling alleen in besloten verhoudingen: de betreffende 

vennootschap mag alleen aandelen op naam kennen, moet een blokkeringsregeling kennen 

en mag het uitgeven van certificaten aan toonder niet toelaten (artikel 2:335, tweede lid BW). 

 Ofschoon de meeste besluiten ten aanzien van de onderneming niet zullen kunnen 

worden tegengehouden door een personeelsparticipatiemaatschappij met een 

minderheidsbelang dat de 5% niet in ruime mate overstijgt, niettemin vertegenwoordigt een 

dergelijk werknemersbelang een belangrijke “nuisance value”. Zo is geen besluitvorming 

buiten de algemene vergadering van aandeelhouders mogelijk (artikel 2:128 en 238 BW), 

moeten groepsmaatschappijen ieder een aparte jaarrekening opstellen (artikel 2:403) en is 

geen fiscale eenheid mogelijk. Van het vooruitzicht niet alle aandelen in de onderneming te 

kunnen verkrijgen kan dus een prohibitieve werking op een overnamebod uitgaan. 

 

Het beschermingsmotief kan nog doorwerken in de situatie dat de werkgever (bij niet-

rechtspersonen) of de directie (bij rechtspersonen) opstapt. Voor familiebedrijven waar de 

werkgever tegen zijn pensioen loopt en wil uitstappen, kan het zeer aantrekkelijk zijn het 

bedrijf te verkopen aan de werknemers. Volgens Kool worden hiermee twee vliegen in één 

klap geslagen: “De eigenaar hoeft zich niet op de valreep tot de concurrent te wenden 

waartegen hij al zijn hele leven heeft gevochten. En hij doet iets voor zijn trouwe 

werknemers die zijn bedrijf hebben gemaakt tot wat het is. Soms komt het initiatief van de 

ondernemingsraad die meer wil en dat via aandeelhouderschap kracht wil bijzetten. En 

wanneer bedrijfsonderdelen worden afgestoten, kan het een mogelijkheid zijn de 

werknemers zelfstandig als eigenaar verder te laten gaan als ze daar zin in hebben.”57

 

3.9 Het onderzoek van Poutsma & van den Tillaart 

 

In 1996 hielden Poutsma & Van den Tillaart een onderzoek onder 402 bedrijven naar de 

stand van zaken omtrent financiële participatie. In dat onderzoek werd de financieel 

directeuren gevraagd welke doelen zij van belang achtten bij de introductie van 

aandelenparticipatie en winstdelingsregelingen. In de volgende tabel zijn de antwoorden 

weergegeven. De daarin opgenomen motieven komen niet geheel overeen met de door ons 

                                                                                                                                                                      
56 Zie hierover paragraaf 2.3. 
57 H. Kool in: Ode aan het werk, nr. 1 sept./okt. 2000, p. 14. 
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hiervoor genoemde motieven. Zo komt het motief “bescherming tegen een vijandige 

overname” niet in de tabel voor. 

 

Motieven voor aandelenparticipatie en winstdelingsregelingen 

 
Motief Aandelenparticipatie 

(n = 47) 

Winstdelingsregeling 

(n = 158) 

Verbetering productiviteit van het personeel 27% 66% 

Verbetering productiviteit van de onderneming 23% 57% 

Betere motivatie van het personeel 64% 79% 

Verbetering van onderlinge verhoudingen 30% 39% 

Meer betrekken van personeel bij gang van zaken 86% 51% 

Verhogen verantwoordelijkheidsgevoel van personeel 54% 61% 

Werven en behouden van hooggeschoold personeel 40% 39% 

Vermogensvorming van werknemers 29% 14% 

Als aanvulling op loon 80% 56% 

 

Hieruit blijkt dat achter de introductie van twee verschillende vormen van financiële 

participatie verschillende motieven de boventoon voeren. Zoals te verwachten is, is het 

betrekken van personeel bij de gang van zaken een belangrijk motief voor introductie van 

aandelenparticipatie. Dergelijke “lange-termijndoelen” spelen een veel geringere rol bij de 

introductie van winstdelingsregelingen: korte-termijndoelen zoals het verhogen van de 

arbeidsproductiviteit hebben daar de overhand. 
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HOOFDSTUK 4 

ONDERSCHEIDINGEN EN HYPOTHESEN 
 

4.1 Inleiding 

 

Om vast te stellen of medezeggenschap van werknemers door middel van financiële 

participatie spanningen oproept met andere zeggenschapsmechanismen binnen een 

onderneming of dat het die andere mechanismen juist ondersteunt en versterkt, is het 

noodzakelijk een aantal onderscheidingen aan te brengen. Zo maakt het voor deze 

vaststelling uit of de onderneming in kwestie als “groot” of “klein” kan worden 

gekwalificeerd, welke vormen van (mede)zeggenschap binnen de onderneming voorkomen, 

welke organen de onderneming kent, op welke wijze werknemers financieel participeren, 

enzovoort. Op een aantal van deze onderscheidingen gaan wij hieronder in. Daarna wordt in 

paragraaf 4.3 de VTR-zaak behandeld, een casus die illustratief is voor de gevolgen die het 

bestaan van verschillende vormen van (mede)zeggenschap kan hebben op de besluitvorming 

binnen de onderneming. In paragraaf 4.4 formuleren wij enkele hypothesen die in de 

hoofdstukken 5, 6 en 7 zullen worden getoetst. 

 

4.2 Onderscheidingen 

 

4.2.1 De vorm van financiële participatie 

 

Op welke wijze financiële participatie invloed uitoefent op andere vormen van zeggenschap 

binnen de onderneming hangt in de eerste plaats af van de vormen van financiële 

participatie die binnen een onderneming voorkomen. In hoofdstuk 2 is uitgebreid stilgestaan 

bij de verschillende vormen. Daar kwam naar voren dat alleen bij financiële participatie door 

middel van aandelenbezit (en dus niet door middel van een winstdelingsregeling of een 

optieplan) zeggenschap van werknemers een relevante rol zou kunnen spelen. In hoofdstuk 

3 werd duidelijk dat de keuze voor een bepaalde vorm mede afhangt van de motieven die 

men voor de introductie van financiële participatie heeft. Wil men de zeggenschap van 

werknemers vergroten, dan lijkt introductie van een aandelenplan daarvoor de aangewezen 

weg. Die mogelijkheid wordt echter vertroebeld door het feit dat werknemers vaak over een 

te klein aandelenpakket beschikken om zeggenschap van enige betekenis te kunnen 

uitoefenen: de beleggingsfunctie van de aandelen blijft derhalve een dominante rol spelen. 
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Pas als werknemers een belang van minimaal 5% bezitten, kan gesproken worden van een 

uit het oogpunt van zeggenschap relevant belang.58

 

4.2.2 Besloten of open verhoudingen 

 

Een andere relevante onderscheiding is die tussen ondernemingen met besloten en 

ondernemingen met open verhoudingen. Onder besloten verhoudingen wordt verstaan dat 

een aandeel in het vermogen van de onderneming niet vrij overdraagbaar is. Naar mate aan 

een dergelijke overdraagbaarheid minder in de weg wordt gelegd, is sprake van steeds 

opener verhoudingen. De meest open verhouding is die waar een aandeel zonder enige 

belemmering kan worden overgedragen.  

 Bij een aandeel in het ondernemingsvermogen dient men niet slechts te denken aan 

de aandelen zoals die door BV’s en NV’s kunnen worden uitgegeven. Ook de vennoten van 

personenassociaties, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de 

commanditaire vennootschap, hebben recht op een aandeel in het vermogen van de 

associatie. Hier is sprake van besloten verhoudingen in extremo: de individuele vennoten 

van deze associaties kunnen de goederen die zij in gemeenschap hebben ingebracht immers 

niet zonder toestemming van de andere vennoten aan hun bestemming onttrekken door 

deze te vervreemden of te bezwaren.59 Dit volgt uit het feit dat het vennootschapsvermogen 

een gebonden gemeenschap vormt.60 Bij deze vormen doen zich geen spanningen voor 

tussen de factor arbeid en kapitaal zoals die zich bij rechtspersonen kunnen voordoen: 

degene die deelneemt in het vermogen van de associatie wordt vennoot en krijgt uit dien 

hoofde zeggenschap over het wel en wee van de onderneming. Bovendien is er bij 

personenassociaties, in tegenstelling tot bij rechtspersonen, geen sprake van verschillende 

organen met verschillende, afgebakende bevoegdheden. Bij de andere ondernemingsvorm 

zonder rechtspersoonlijkheid, de eenmanszaak, is uit de aard der zaak geen sprake van open 

of besloten verhoudingen. 

 Bij het onderscheid tussen besloten en open verhoudingen en het belang van dat 

onderscheid dient men, gezien het voorgaande, in het kader van dit onderzoek voornamelijk 

te denken aan rechtspersonen, en in het bijzonder aan de twee rechtspersonen die aandelen 

in de zin van de artikelen 2:79 e.v. en 2:190 e.v. van het BW kunnen uitgeven, te weten de 

naamloze (NV) en de besloten vennootschap (BV), geregeld in de vierde en de vijfde titel van 

                                                      
58 Zie paragraaf 3.8. 
59 Overigens is het ook mogelijk slechts arbeid in te brengen, zie art. 7A:1662 lid 1 BW. 
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Boek 2 BW. Aandelen zijn de gedeelten waarin het maatschappelijk kapitaal, zoals dat in de 

statuten staat vermeld, is verdeeld. 

 De wettelijke regimes voor de NV en de BV komen tot op grote hoogte met elkaar 

overeen. Niettemin zijn er ook enkele belangrijke verschillen die gevolgen hebben voor de 

vaststelling of een vennootschap een open of besloten karakter heeft.61 Het belangrijkste 

verschil ligt op het terrein van de overdraagbaarheid van aandelen. Zo kan een NV op 

eenvoudige wijze aandelen aan toonder uitgeven, hetgeen de NV een ‘open’ karakter geeft. 

Een BV kan dat niet, met als gevolg dat de aandelen van de BV, anders dan die van de NV, 

niet op de beurs verhandeld kunnen worden. Dit geeft aan de BV een besloten karakter. 

Daarnaast kunnen de statuten van een NV een zogenaamde blokkeringsregeling bevatten 

(artikel 2:87 BW). De statuten van een BV móéten een dergelijke regeling bevatten (artikel 

2:195 BW, zie ook de zinsnede in artikel 2:175 BW: “de aandelen zijn niet vrij 

overdraagbaar”). Een blokkeringsregeling verhindert de vrije verhandelbaarheid van 

aandelen op naam. De regeling, opgenomen in artikel 2:195 BW, komt hier op neer dat de 

overdracht van aandelen aan bepaalde personen – zoals de echtgenoot, medeaandeelhouders 

en de vennootschap – onbeperkt is, tenzij de statuten anders bepalen (lid 1). Voor iedere 

andere overdracht bestaat de keus tussen twee systemen: óf een vennootschapsorgaan moet 

goedkeuring verlenen aan iedere overdracht (lid 3), óf de aandeelhouder dient zijn aandelen 

eerst aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders (lid 4, de aanbiedingsregeling). 

Aanvaarden die het aanbod niet, dan kan de regeling bepalen dat aan de aanbieding aan 

andere gegadigden geschiedt. Zijn die er niet, dan staat het de aandeelhouder gedurende 

drie maanden vrij zijn aandelen aan een zelf uitgekozen derde over te dragen. De 

blokkeringsregeling mag niet zodanige bepalingen bevatten dat de overdracht van de 

aandelen onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt (lid 7). Het tweede verschil is dat 

de BV geen aandeelbewijzen mag uitgeven (artikel 2:175 BW bevat de zinsnede: 

“aandeelbewijzen worden niet uitgegeven”). De NV mag dat wel. 

 Geen verschil, maar een in dit kader belangrijke bepaling is opgenomen in het eerste 

lid van de artikelen 2:96a en 2:206a BW: in principe heeft iedere aandeelhouder bij de uitgifte 

van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn 

aandelen. Het voorkeursrecht geeft aan de verhoudingen een besloten karakter. Opmerkelijk 

                                                                                                                                                                      
60 Zie Mohr 1998, p. 43-44. 
61 Naast de hierna te benoemen verschillen bestaan andere verschillen die echter voor het onderscheid 
tussen besloten en open verhoudingen niet van belang zijn. Als voorbeeld wijzen wij op het feit dat 
het maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal voor de NV minimaal ƒ 100.000,- dient te bedragen 
terwijl voor de BV een bedrag van ƒ 40.000,- geldt (artikel 2:67 lid 2 en 2:178 lid 2 BW). 
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is dat dit voorkeursrecht onder meer62 niet geldt voor aandelen die worden uitgegeven aan 

werknemers van de NV of van een groepsmaatschappij. De gedachte van de wetgever is hier 

geweest dat werknemersparticipatie moet worden gefaciliteerd indien ondernemingen daar 

voor kiezen.63 Artikel 2:96a BW moet gelezen worden in combinatie met de artikelen 2:98 lid 

5 en 2:98c lid 2 BW, welke laatste artikelen overigens geen pendant hebben in de BV-

regeling. Ook deze artikelen brengen werknemers van een NV in een uitzonderingspositie: 

artikel 2:98 lid 5 BW bepaalt dat voor het verkrijgen van eigen aandelen anders dan om niet 

geen machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist voor zover de 

statuten deze verkrijging mogelijk maken en de verkrijging geschiedt om de aandelen 

vervolgens over te dragen aan werknemers. Artikel 2:98c lid 1 BW bepaalt dat de NV met het 

oog op het nemen of verkrijgen van aandelen door anderen in haar kapitaal, geen leningen 

mag verstrekken, zekerheid mag stellen, een koersgarantie mag geven of zich op andere 

wijze hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen mag verbinden. Het tweede lid 

verklaart dit verbod niet van toepassing indien (certificaten van) aandelen worden genomen 

of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap. 

 Hoewel wij in het vervolg steeds zullen uitgaan van de rechtsvorm van de NV of de 

BV, dient voor de volledigheid te worden gewezen op de overige rechtspersonen die Boek 2 

BW kent. Ten eerste de vereniging: ofschoon aan het lidmaatschap van de vereniging een 

zekere waarde kan worden toegekend (zo zijn de leden na ontbinding van de vereniging 

gerechtigd tot het na voldoening van de schuldeisers overgebleven vermogen, zie artikel 

2:23b BW) en dat lidmaatschap overdraagbaar is indien de statuten dat mogelijk maken 

(artikel 2:34 lid 2 BW) dient aan de vereniging toch een voornamelijk besloten karakter te 

worden toegedicht. Hetzelfde geldt voor de coöperatie en de onderlinge 

waarborgmaatschappij (Titel 3 van Boek 2 BW) die vroeger als bijzondere vorm van de 

vereniging werden beschouwd en waarop de bepalingen omtrent de vereniging voor het 

grootste gedeelte van toepassing zijn (artikel 2:53a BW). 

 Aan de stichting kan geen open of besloten karakter worden toegekend: zij kent geen 

leden en haar vermogen kan slechts worden aangewend ter verwezenlijking van een bepaald 

(ideëel of sociaal) doel, niet bestaande uit het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan 

hen die deel uitmaken van de organen van de stichting (artikel 2:285 lid 1 en 3 BW). 

 Waarom is het onderscheid tussen open en besloten verhoudingen van belang? 

Naarmate meer sprake is van open verhoudingen, is het eenvoudiger aandelen over te 

                                                      
62 De artikelen 2:96a en 206a BW geven ook andere situaties aan waarin het voorkeursrecht niet geldt. 
63 Zie Kamerstukken II (VINDPLAATS). 
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dragen, bijvoorbeeld aan werknemers of juist aan personen die tot dan toe buiten de 

onderneming stonden. Daar staat tegenover dat open verhoudingen juist een potentieel 

gevaar opleveren voor de onderneming die zich wenst te beschermen tegen een vijandige 

overname. Bij besloten verhoudingen ligt dat gevaar minder op de loer, nu aan de 

overdracht van het aandeel allerlei eisen (kunnen) worden gesteld. Zo behoudt de BV, in 

tegenstelling tot de NV, altijd zicht op de aandelenbezitters, hetgeen voortvloeit uit het feit 

dat de BV alleen aandelen op naam uitgeeft. De verplichte blokkeringsregeling van artikel 

2:195 BW brengt bovendien mee dat de BV tot op grote hoogte kan voorkomen dat aandelen 

in ‘verkeerde’ handen terechtkomen, hetgeen de kans op zeggenschapsconflicten tussen de 

algemeen vergadering van aandeelhouders en een ander orgaan binnen de onderneming 

verkleint. Ook bij de NV zijn tot op zekere hoogte besloten verhoudingen mogelijk. Wij 

wijzen hierbij op de eerder genoemde mogelijkheden een blokkeringsregeling te 

introduceren en het voor zittende aandeelhouders van een NV bestaande voorkeursrecht op 

uit te geven aandelen. Wellicht de belangrijkste – en meest controversiële – methode om 

besloten verhoudingen te creëren, is het toepassen van beschermingsconstructies. Deze 

constructies worden apart behandeld in paragraaf 7.2. 

 

4.2.3 De organen van de onderneming 

 

Voor het antwoord op de vraag welke potentiële spanningen op het gebied van 

(mede)zeggenschap binnen de onderneming bestaan, dient te worden vastgesteld over welke 

organen de betreffende onderneming beschikt en welke rechten deze organen op het gebied 

van zeggenschap bezitten. Wat de in Boek 2 geregelde rechtspersonen betreft, is een aantal 

organen te onderscheiden. Welke organen deze rechtspersonen bezitten, hangt af van de 

juridische organisatie van de onderneming.64

 

Bestuur 

 

Allereerst beschikt elke rechtspersoon over een bestuur. Het bestuur is belast met het 

besturen van de rechtspersoon (zie de artikelen 2:129 en 2:239 BW).65 Zij zijn ten opzichte van 

                                                      
64 Ondernemingen die in de vorm van personenassociaties of eenmanszaken worden gedreven, 
kennen geen wettelijke regeling ten aanzien van eventueel binnen een dergelijke onderneming 
bestaande ‘organen’. Zij blijven derhalve in het vervolg van deze paragraaf buiten beschouwing. 
65 Zoals hiervoor is vermeld, gaan wij, tenzij anders wordt vermeld, in het vervolg steeds uit van de 
rechtsvorm van de NV of de BV. 
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de vennootschap verplicht de hun opgedragen taak naar behoren te vervullen, waartoe in de 

eerste plaats het streven naar de verwezenlijking van het doel van de vennootschap behoort. 

Tot de bestuursbevoegdheden behoren voorts in ieder geval: samenwerking met en 

deelneming in andere vennootschappen of rechtspersonen, investeringen, benoeming en 

ontslag van werknemers en de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden.66 Een van de 

belangrijkste taken van het bestuur (eventueel: tevens een of meer bestuurders, alleen of 

gezamenlijk) is het vertegenwoordigen van de vennootschap. Eventuele beperkingen van die 

bevoegdheid hebben geen externe werking (artikelen 2:130 en 2:240 BW). Van belang is dat 

indien het bestuur krachtens de wet of de statuten een bepaalde bevoegdheid toekomt, de 

algemene vergadering van aandeelhouders (zie hierna) deze competentiegrens niet mag 

overschrijden door het geven van concrete aanwijzingen aan het bestuur.67 Wel is het 

mogelijk in de statuten te bepalen dat het bestuur zich heeft te gedragen naar de 

aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders die betrekking hebben op 

algemene lijnen ten aanzien van het te voeren ondernemingsbeleid. Een bestuurder die 

weigert deze aanwijzingen op te volgen mag worden ontslagen.68

 

Algemene vergadering van aandeelhouders 

 

De algemene vergadering van aandeelhouders komt alleen voor bij de NV en de BV. Volgens 

de wet is zij belast met alle bevoegdheden die niet aan het bestuur toekomen, voor zover de 

wet en de statuten daar geen grenzen aan stellen (artikelen 2:107 lid 1 en 2:217 lid 1 BW). 

Enkele bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn: het besluiten 

tot het vermeerderen of verminderen van het kapitaal (artikelen 2:96/99 en 2:206/208 BW), 

vaststelling van de door het bestuur opgestelde jaarrekening en daarmee vaststelling van de 

winst (artikelen 2:101 en 2:210 BW), wijziging van de statuten en ontbinding van de 

vennootschap (artikelen 2:19, 2:121 en 2:231BW), omzetting van de vennootschap (artikel 

2:18 BW), en benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders69 (artikelen 2:132/134 en 

2:242/244 BW). De wet bepaalt expliciet dat de winst van de onderneming aan de 

aandeelhouders toekomt (artikelen 2:105 lid 1 en 2:216 lid 1 BW). Een veel voorkomende 

statutaire bepaling bij NV’s en BV’s is die waarin de winst – al dan niet na aftrek van door 

                                                      
66 Paragraaf 9 van de Departementale Richtlijnen van het Ministerie van Justitie. 
67 HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43. 
68 HR 4 december 1992, NJ 1993, 271. 
69 Tenzij de volledige structuurregeling van toepassing is (zie hierna). 
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het bestuur en/of de raad van commissarissen vastgestelde reserveringen – ter beschikking 

van de algemene vergadering van aandeelhouders staat. 

 De hiervoor genoemde bevoegdheden rechtvaardigen de stelling dat de algemene 

vergadering van aandeelhouders binnen de onderneming “de hoogste macht” 

vertegenwoordigt, in die zin dat zij in laatste instantie – tegen de wil van de overige organen 

in – de dienst kan uitmaken. Of, in de woorden van Van Schilfgaarde: de algemene 

vergadering van aandeelhouders, de vergadering van ‘uiteindelijk eigenaren’, heeft de 

‘uiteindelijke macht’.70 Zoals wij hiervoor vermeldden mag de algemene vergadering van 

aandeelhouders zich niet rechtstreeks op het aan de directie voorbehouden terrein begeven. 

 

Raad van commissarissen 

 

Coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s kunnen een raad van 

commissarissen hebben (artikelen 2:57, 2:140 en 2:250 BW). Is op deze ondernemingen de 

structuurregeling van toepassing (zie hierna), dan is een raad van commissarissen zelfs 

verplicht. De raad van commissarissen was in zijn oorspronkelijke opzet een orgaan dat ten 

behoeve van de algemene vergadering van aandeelhouders toezicht houdt op het bestuur. 

Deze gedachte is inmiddels verlaten. De raad van commissarissen dient zich te richten naar 

het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad staat 

hiertoe het bestuur met raad terzijde. De raad moet bestaan uit één of meer natuurlijke 

personen (artikelen 2:140 en 2:250 BW). Net als voor de algemene vergadering van 

aandeelhouders geldt, geldt dat de raad van commissarissen niet bevoegd is in 

aangelegenheden waarin het bestuur bevoegd is. 

Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van 

aandeelhouders (artikelen 2:142 en 2:252 BW, tenzij de structuurregeling geldt, dan geschiedt 

benoeming door coöptatie). Commissarissen zijn bevoegd tot schorsing van bestuurders 

(artikelen 2:147 en 2:257 BW), voorts dient de jaarrekening door hen te worden ondertekend 

(artikelen 2:101 lid 2 en 2:210 lid 2 BW). Zij vertegenwoordigen de vennootschap wanneer 

deze een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders (artikelen 2:146 en 2:256 

BW). Van veel van deze bepalingen kan bij de statuten worden afgeweken. 

 Grote coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s die onder het 

zogenaamde structuurregime vallen, zijn verplicht een raad van commissarissen te hebben. 
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Structuurregime 

 

Op grote coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, NV’s en BV’s is het 

structuurregime van toepassing. In het vervolg behandelen wij slechts de structuurregeling 

voor de grote NV en BV.71 Een NV of BV is “groot” indien aan de volgende drie vereisten is 

voldaan (artikelen 2:153 lid 2 en 2:263 lid 2 BW): 

1. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt samen met de reserves ten minste 

13 miljoen euro. 

2. Bij de vennootschap en de van haar afhankelijke maatschappijen werken tezamen in de 

regel ten minste honderd werknemers. 

3. De vennootschap of een van haar afhankelijke maatschappij heeft krachtens wettelijke 

verplichting een ondernemingsraad ingesteld. 

 

Indien niet aan de eerste twee bovenstaande vereisten wordt voldaan, kan een vennootschap 

kan ervoor kiezen het structuurregime niettemin (gedeeltelijk) van toepassing te verklaren 

(artikelen 2:157 en 2:267 BW). Een aantal vennootschappen, zoals afhankelijke 

maatschappijen en holdingvennootschappen met een internationaal karakter, zijn van het 

verplichte structuurregime uitgesloten (artikelen 2:153 lid 3 en 2:263 lid 3 BW). Voorts geldt 

voor een aantal vennootschappen het zogenaamde verzwakte regime (artikelen 2:155 en 

2:265 BW). 

 De structuur-NV of –BV onderscheidt zich met betrekking tot de raad van 

commissarissen in vier opzichten van een gewone NV of BV. Kern van de regeling is dat de 

macht van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt ingeperkt ten gunste van de 

raad van commissarissen. In de eerste plaats is, zoals gezegd, de structuurvennootschap 

verplicht een raad van commissarissen in te stellen (artikelen 2:158 lid 1 en 2:268 lid 1 BW). 

Bij de gewone vennootschap is dat facultatief. 

 Voorts worden commissarissen van structuurvennootschappen niet door de 

algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, maar door middel van coöptatie door 

de zittende raad van commissarissen (artikelen 2:158 lid 2 en 2:268 lid 2 BW). De algemene 

vergadering van aandeelhouders, ondernemingsraad en het bestuur kunnen aan de raad 

personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. De raad van commissarissen stelt 

vervolgens de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van de persoon die hij 

                                                                                                                                                                      
70 Van Schilfgaarde 1998, p. 186. 
71 Zie over de structuurregeling bij de grote coöperatie Galle 1993, p. 310 e.v. 
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als commissaris wil benoemen en benoemt vervolgens deze persoon, tenzij de algemene 

vergadering van aandeelhouders of de ondernemingsraad ex artikel 2:158 lid 6 of 2:268 lid 6 

BW bezwaar tegen de benoeming maakt. Dit bezwaar heeft tot gevolg dat niet tot benoeming 

kan worden overgegaan, tenzij de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond heeft 

verklaard. Door middel van deze zogenaamde gecontroleerde coöptatie heeft men een 

gelijke invloed van kapitaalverschaffers en werknemers willen realiseren. 

 Het derde onderscheid betreft de bevoegdheden van de raad van commissarissen. De 

commissarissen van de structuurvennootschap hebben ten opzichte van gewone 

commissarissen drie extra bevoegdheden. Ten eerste zijn de commissarissen van de 

structuurvennootschap bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders 

(artikelen 2:162 en 2:272 BW). In de tweede plaats stellen zij de jaarrekening vast (artikelen 

2:163 en 2:273 BW). Ten derde is voor het nemen van ingrijpende bestuursbesluiten de 

goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. Hier vallen tevens besluiten onder die 

van invloed kunnen zijn op de positie van de werknemers (artikelen 2:164 en 2:274 BW). 

Hierbij dient een verschil te worden gemaakt tussen de gewone structuurregeling, vrijwillige 

toepassing van de structuurregeling en het zogenaamde verzwakte structuurregime. Bij 

vrijwillige toepassing kan van de eerste twee extra bevoegdheden worden afgezien (artikelen 

2:157 en 2:267 BW). Is het verzwakte regime van toepassing, dan geldt alleen het 

goedkeuringsrecht voor ingrijpende bestuursbesluiten (artikelen 2:155 en 2:265 BW). 

 Als vierde verschil geldt ten slotte dat de raad van commissarissen in een 

structuurvennootschap uit minimaal drie personen bestaat (artikelen 2:158 lid 3 en 2:268 lid 3 

BW). Bij de gewone NV of BV kan één natuurlijk persoon commissaris zijn (artikelen 2:140 en 

2:250 BW). 

 Momenteel geldt de structuurregeling voor vierhonderd ondernemingen, waarvan er 

71 beursgenoteerd zijn en achttien als dochter van een internationale holding gelieerd zijn 

aan een beursvennootschap. Dertig beursvennootschappen passen de structuurregeling 

vrijwillig toe.72

De laatste tijd ligt het structuurregime onder vuur. Vooral het systeem van coöptatie 

binnen de raad van commissarissen moet het ontgelden: er zou onvoldoende doorstroming 

binnen en controle op de raad van commissarissen zijn en het systeem van coöptatie zou het 

“old boys network” al te zeer in stand houden. Op 19 januari 2001 zag het SER-Advies “Het 

functioneren en de toekomst van de structuurregeling” het licht.73 Doelstelling van dit 

                                                      
72 Burgersdijk 2001, p. 66. Zie ook de website van de SER (www.ser.nl). 
73 Publicatienummer 2, 19 januari 2001. 
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unanieme advies is de positie van de aandeelhouders te versterken en de positie van de 

werknemers te verankeren. In het advies worden derhalve voorstellen gedaan voor meer 

bevoegdheden voor de algemene vergadering van aandeelhouders en voor de 

ondernemingsraad, onder meer op het punt van benoeming van de raad van 

commissarissen. Naar het zich laat aanzien zal het advies in wetgeving zal worden omgezet. 

De inhoud van het advies en de implicaties indien het in wetgeving wordt omgezet worden 

in hoofdstuk 7 uitvoerig belicht. 

 
Ondernemingsraad 
 

Hoewel geen in Boek 2 BW geregeld “orgaan van de onderneming” dient ook de 

ondernemingsraad als met zeggenschap toegeruste entiteit in deze paragraaf te worden 

genoemd. In paragraaf 1.4 zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad (alsmede de 

personeelsvertegenwoordiging) op het gebied van medezeggenschap reeds besproken. Bij de 

bespreking van de structuurregeling in deze paragraaf kwam voorts de bevoegdheid van de 

ondernemingsraad bij de benoeming van de raad van commissarissen ter sprake. 

 

Ten slotte: het bovenstaande overzicht geeft een beeld van de juridische werkelijkheid. Men 

dient er echter voor te waken de juridische organisatie van een onderneming niet te 

verwarren met de invloed die een bepaald orgaan of een bepaald rechtssubject binnen de 

onderneming uitoefent. Het de iure hebben van spreekrechten is wat anders dan de de facto 

uitoefening ervan. Deze uitoefening is namelijk ook afhankelijk van andere factoren dan de 

formele bevoegdheidsverdeling. Zo wordt van een bepaalde bevoegdheid soms geen 

gebruik gemaakt. Een bekend voorbeeld vormen de aandeelhouders van een NV waarvan de 

aandelen op de beurs verhandeld worden. Voor zover de individuele aandeelhouder het 

aandeel louter als belegging ziet –en dat zal vaker wel dan niet het geval zijn - zal hij van zijn 

bevoegdheden als aandeelhouder slechts gebruik maken om het dividend te innen – 

ongeacht of hij nu tevens werknemer is of niet. Gebeurt dit op grote schaal, dan kan dat ertoe 

leiden dat de algemene vergadering van aandeelhouders nauwelijks functioneert of dat zij 

gedomineerd wordt door enkele actieve minderheidsaandeelhouders. Daarnaast kan de 

formeel-juridische bevoegdheidsverdeling doorkruist worden door de feitelijke 

omstandigheden. Managementstructuren bijvoorbeeld, gebaseerd op organisatie van divisies 

binnen de onderneming, kunnen haaks staan op de juridische organisatie en daardoor de 

formele bevoegdheidsverdeling tot een grotendeels papieren constructie maken. 
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 In het vervolg zullen wij geen aandacht besteden aan het antwoord op de vraag op 

welke wijze juridische zeggenschapsbevoegdheden in de praktijk uitwerken; wij gaan uit 

van de juridische situatie. 

 
 
4.2.4 Individuele financiële participatie versus collectieve financiële participatie 

 

Onder individuele financiële participatie verstaan wij de situatie dat individuele 

werknemers ieder voor zich en onafhankelijk van elkaar participeren in het vermogen van de 

onderneming. Er vindt tussen werknemers geen afstemming van stemgedrag in de algemene 

vergadering van aandeelhouders plaats en geen van de werknemers bezit een substantieel 

(minimaal 5%) aandelenpakket. 

 In paragraaf 2.3 gaven wij aan dat werknemersaandelen veelal met het oog op een 

effectievere zeggenschap worden gebundeld in een personeelsparticipatiemaatschappij. De 

personeelsparticipatiemaatschappij is eigenaar van de werknemersaandelen en geeft voor de 

verkregen aandelen participatiebewijzen (certificaten) uit aan de werknemers. Het stemrecht 

oefent zij zelf uit. Deze situatie noemen wij collectieve financiële participatie. Wij gaan 

daarbij uit van de premisse dat de personeelsparticipatiemaatschappij minimaal 5% van het 

geplaatste kapitaal bezit. 

 Naar onze mening is het onderscheid tussen individuele en collectieve financiële 

participatie cruciaal voor de beantwoording van de in de inleiding geformuleerde 

vraagstelling. Het zeggenschapselement bij collectieve financiële participatie is dominant – 

het andere belangrijke recht dat in het aandeel is belichaamd, het recht op dividend, komt 

immers veelal aan de individuele werknemers toe. Doordat de zeggenschap van het 

collectief van financieel participerende werknemers is samengebald in een 

personeelsparticipatiemaatschappij, vormt de zeggenschap van deze maatschappij een 

element waarmee door eenieder – in het bijzonder de overige bij de onderneming betrokken 

personen en organen die (mede)zeggenschap toekomen – rekening moet worden gehouden, 

ook – ja zelfs: vooral – in situaties dat verschil van mening bestaat over de door te 

onderneming te volgen koers. Bij individuele financiële participatie daarentegen speelt 

zeggenschap over het algemeen een ondergeschikte rol, al was het alleen maar omdat het 

individuele aandelenbezit veelal te gering zal zijn om enige invloed van betekenis uit te 

oefenen. Om deze reden verwachten wij dat individuele financiële participatie niet snel tot 

spanningen en conflicten kan leiden in relatie tot andere vormen van (mede)zeggenschap in 

de onderneming, enkele uitzonderingen die we in latere hoofdstukken zullen aanstippen 
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daargelaten.74 Tenzij in het vervolg van dit onderzoek uitdrukkelijk anders wordt vermeld, 

gaan wij uit van de situatie van collectieve financiële participatie. 

 

4.2.5 De grootte van de onderneming 

 

De hoedanigheid en de omvang van de onderneming spelen een belangrijke rol bij de vraag 

welke vormen van zeggenschap binnen een onderneming kunnen voorkomen en op welke 

wijze deze met elkaar kunnen interfereren. Deels blijkt dit reeds uit hetgeen in paragraaf 

4.2.3 is gezegd over de rechtsvorm van een onderneming en de organen die een 

onderneming kent: een ‘kleine’ onderneming heeft bijvoorbeeld in de regel geen 

ondernemingsraad en geen raad van commissarissen en ontbeert dus twee organen die een 

‘grote’ onderneming wel heeft. Maar ook als men de enige twee rechtsvormen die aandelen 

kunnen uitgeven - de NV en de BV - apart bekijkt, blijkt dat de grootte van de onderneming 

een op zich zelf staande rol van betekenis kan spelen. Een voorbeeld: bij een grote, 

beursgenoteerde onderneming is het relatief eenvoudig werknemers te laten participeren in 

het aandelenkapitaal, zeker indien het gaat om individuele participatie. De positie van de 

werknemer-aandeelhouder is vergelijkbaar aan die van andere aandeelhouders; veel 

zeggenschap zullen de werknemers op basis van hun aandelenbezit niet hebben. De meeste 

bedrijven zijn echter niet beursgenoteerd en van relatief kleine omvang. 

Aandelenparticipatie door werknemers heeft bij deze bedrijven aanzienlijke gevolgen voor 

de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Met name bij zogenaamde “familie-BV’s” 

wordt de besloten kring van aandeelhouders doorbroken met alle complicaties van dien. Er 

zal vaak een soort interne beurs binnen de onderneming moeten worden gecreëerd. 

Daarnaast zal, als gevolg van het ontbreken van een beurskoers, de waarde van de 

onderneming – en dus van de aandelen daarin – op de een of andere wijze dienen te worden 

vastgesteld. Door deze verschillen is het voor een kleiner bedrijf moeilijker een 

aandelenregeling in te voeren. Uit empirisch onderzoek blijkt ook dat financiële participatie 

meer bij beursgenoteerde ondernemingen voorkomt dan bij niet-beursgenoteerde 

ondernemingen.75

 

4.3 Een voorbeeld: De VTR-zaak 

                                                      
74 Hierbij valt te denken aan de situatie dat een individuele werknemer niet alleen financieel 
participeert – en daarbij vooral geïnteresseerd is in koerswinst - maar ook lid is van de 
ondernemingsraad. 
75 Zie Burgersdijk 2001, p. 35. 
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De uitspraak van de Ondernemingskamer te Amsterdam in het conflict tussen de Verenigde 

Tankrederij Holding BV (verder: VTR) en haar ondernemingsraad biedt een goede illustratie 

van de verschillende vormen van (mede)zeggenschap die een rol kunnen spelen bij de 

besluitvorming binnen de onderneming.76 De casus was als volgt. 

 VTR is de holdingvennootschap van een groep vennootschappen die zich bezighoudt 

met de binnentankvaart. De groep waartoe VTR behoort verricht vervoer van bunkerolie, 

stookolie, chemicaliën en smeeroliën. De ondernemingsraad is ingesteld als 

ondernemingsraad voor VTR en haar (klein)dochtervennootschappen. De aandelen in VTR 

worden voor 69% gehouden door Sprietleck BV, een vennootschap waarin B.C. Fock, 

bestuurder van VTR, de aandelen houdt. De Stichting Administratiekantoor VTR houdt 21% 

van de aandelen in VTR en VTR houdt zelf 10% van haar eigen aandelen. Via de stichting 

participeren ook werknemers - als certificaathouders - in VTR. 

 De resultaten van de onderneming stonden al enige jaren onder druk. In het kader 

van een herstructureringsplan adviseerde de ondernemingsraad medio 1999 

(voorwaardelijk) positief over onder meer de verkoop van een aantal schepen en 

herstructurering van VTR. In oktober 1999 presenteerde de ondernemer een nieuw 

herstructureringsplan dat voorzag in inkrimping van de kantoororganisatie, aanpassing van 

de cao, nieuwbouw en het openstaan voor samenwerking of fusie met collega-

vervoersbedrijven. Dit plan werd kort daarop door de ondernemingsraad unaniem 

afgewezen. Nu volgens de ondernemingsraad ook niet meer was voldaan aan de eerder 

gestelde voorwaarden diende ook het besluit tot verkoop van de schepen te worden 

teruggedraaid. In november 1999 deelde de ondernemer mede de reorganisatie stop te 

zetten. Een maand later vroeg hij de ondernemingsraad advies over de voorgenomen 

(medewerking aan) verkoop van de aandelen in VTR aan Atlantic Horizon BV (verder: 

Atlantic). Vervolgens vonden diverse gesprekken plaats tussen vakbonden, 

ondernemingsraad en beide directies. Een gesprek tussen de vakbonden en de directies op 17 

december 1999 mondde uit in een conflict. Bij brief van 21 december deelde de 

ondernemingsraad mede nog geen advies te kunnen uitbrengen en vroeg hij om aanvullende 

informatie. Op 7 januari 2000 bracht de ondernemingsraad een negatief advies uit en 

verzocht hij de ondernemer uit te zien naar alternatieven. De ondernemer besloot een week 

later niettemin conform zijn voornemen, waarop de ondernemingsraad zich tot de 

Ondernemingskamer wendde. 
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 Voor de Ondernemingskamer verklaarde de ondernemingsraad tot medio december 

1999 positief te hebben gestaan tegenover de voorgenomen overdracht van de aandelen aan 

Atlantic. Sindsdien waren ernstige twijfels gerezen, in het bijzonder over de financiële 

situatie van Atlantic, de structuur van de organisatie, de vraag of Atlantic de benodigde 

investeringen in VTR daadwerkelijk zou doen en de situatie na de overname met betrekking 

tot de medezeggenschap en de arbeidsvoorwaarden. De ondernemer bracht daartegen in dat 

er geen (beter) alternatief voorhanden was en dat de ondernemingsraad had kunnen 

beschikken over de door hem verlangde informatie, maar in plaats daarvan aangeboden 

informatie niet heeft willen ontvangen. 

 Volgens de Ondernemingskamer was de in het geding te beantwoorden vraag of de 

door de ondernemingsraad gestelde vragen adequaat waren beantwoord. Met betrekking tot 

de financiële informatie had de ondernemer in diverse besprekingen met de 

ondernemingsraad verklaard dat Atlantic “een rijk bedrijf is” en dat het “geen schuld heeft”. 

Vergelijkbare uitlatingen waren ook gedaan door het bestuur van Atlantic. Aan de 

ondernemingsraad waren echter onvoldoende bescheiden ter hand gesteld waaruit de 

juistheid van die beweringen kon worden afgeleid. Met betrekking tot de 

organisatiestructuur had de ondernemer volstaan met de overhandiging van een 

Engelstalige brochure en een organogram. Uit dat organogram bleek echter niet dat Atlantic 

een 100% dochtervennootschap was van Atlantic Sea Oil NV. Het schema bevatte verder 

gegevens die afweken van de toelichting op de jaarrekening. Ook over de vraag of de 

benodigde investeringen zouden worden gedaan had de ondernemer aan de 

ondernemingsraad geen uitsluitsel gegeven. Ten slotte was ook de situatie met betrekking 

tot de medezeggenschap en de arbeidsvoorwaarden onvoldoende duidelijk geworden. Voor 

zover het betoog van de ondernemer inhield dat hij niet in staat was de gevraagde informatie 

te verstrekken omdat hij er zelf niet over beschikte, moest volgens de Ondernemingskamer 

gelden dat de ondernemer daardoor niet was ontslagen van zijn informatieplicht. Voor zover 

het betoog inhield dat de ondernemingsraad had laten weten niet meer informatie nodig te 

hebben dan was verstrekt, stond vast dat de ondernemingsraad dit gemotiveerd had betwist. 

Uit dit alles volgde volgens de Ondernemingskamer dat de ondernemer de 

ondernemingsraad essentiële informatie had onthouden. Hierop verklaarde de 

Ondernemingskamer voor recht dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit had 

kunnen komen. De ondernemer werd verplicht het besluit in te trekken en alle gevolgen 

ervan ongedaan te maken. 

                                                                                                                                                                      
76 OK 23 maart 2000, JAR 2000/81. 
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Commentaar 

 

De kern van deze uitspraak is vanuit medezeggenschapsoogpunt niet zo interessant: het niet 

of onvoldoende verstrekken van essentiële informatie behoort tot het beperkte rijtje 

‘doodzonden’ die door de Ondernemingskamer worden afgestraft met het oordeel 

“kennelijk onredelijk” (zie artikel 26 lid 4 WOR). Van groter belang voor dit onderzoek is de 

illustratieve waarde die de uitspraak heeft waar het gaat om de verhouding tussen de 

verschillende, binnen de onderneming met zeggenschap toegeruste organen: bestuur, raad 

van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders – inclusief een 

personeelsparticipatiemaatschappij met de stichting als rechtsvorm - en ondernemingsraad 

waren alle betrokken bij de besluitvorming waarbij zij er verschillende meningen op 

nahielden. De werknemers participeerden door middel van certificaten in de vennootschap. 

Niet duidelijk is of aan die financiële participatie ook zeggenschapsrechten waren 

verbonden. Dat hangt onder meer af van het type certificaten: niet, beperkt of volledig 

royeerbaar en, gegeven royeerbaarheid, van de omvang van het gezamenlijke belang van de 

werknemers. Als dat belang groter is dan 5% (bij VTR is het 14%), zou, bij het doorgaan van 

de bestreden aandelenoverdracht, Atlantic hebben te rekenen met een lastige 

minderheidsaandeelhouder, waar niet zo maar van af te komen is. De uitkoopregeling van 

artikel 2:201a BW vereist een 95% belang en voor toepassing van de geschillenregeling van 

artikel 2:336 BW is vereist dat de betrokken werknemers-aandeelhouders het belang van de 

vennootschap (en niet de grootaandeelhouder) zodanig schaden dat het voortduren van hun 

aandeelhouderschap in rechte niet hoeft te worden geduld. Dat zal niet licht het geval zijn.77

 In deze zaak uitte de medezeggenschap van werknemers zich op een aantal 

manieren. Ten eerste was er was een ondernemingsraad. Ten tweede zat er een 

“werknemerscommissaris” in de raad van commissarissen. Saillant detail is dat deze 

werknemerscommissaris in het geschil tussen de ondernemingsraad en de directie de kant 

van de directie en Atlantic koos en daarna aftrad.78 Ten derde participeerden de werknemers 

in de onderneming door middel van certificaten van aandelen. Zoals gezegd is niet duidelijk 

of aan die financiële participatie ook zeggenschapsrechten waren verbonden, nu uit de casus 

                                                      
77 Overigens heeft de ondernemingsraad de overgang naar een andere aandeelhouder niet kunnen en 
willen tegenhouden. VTR is overgegaan naar een andere eigenaar, te weten JAG, in de pers 
omschreven als het investeringsvehikel van ondernemer J. Groenewold (NRC van 15 juli 2000).  
78 Zie OR-Informatie 2000, nr. 7, p. 26. 
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niet duidelijk wordt om welk type certificaten het ging.79 Het gezamenlijk belang van de 

werknemers was in casu 14%, aanzienlijk meer dan het ‘minimum van 5%’.80

 Laten wij ervan uitgaan dat de werknemers over volledig royeerbare certificaten 

beschikten en derhalve potentiële medezeggenschapsrechten bezaten. Afgezien van het 

meningsverschil tussen de ondernemingsraad en de werknemerscommissaris blijkt uit de 

casus niet of het bestaan van verschillende (mede)zeggenschapsstructuren voor werknemers 

tot versterking of verzwakking van die zeggenschap heeft geleid. Dat komt vooral doordat 

in de casus de positie van de financieel participerende werknemers niet duidelijk is. De casus 

biedt het voorstellingsvermogen echter voldoende ruimte. Had de ondernemingsraad 

wellicht nog sterker gestaan indien de financieel participerende werknemers met de 

ondernemingsraad een blok hadden gevormd tegen de directie? Hoe hadden de directie en 

de raad van commissarissen zich dan opgesteld? Hoe zou de ondernemingsraad zich hebben 

opgesteld indien de financieel participerende werknemers – die in de overname een kans op 

stijging van de aandelenkoers zagen – de overname zo spoedig mogelijk wilden laten 

doorgaan? Zou de ondernemingsraad het zich, door vast te houden aan zijn standpunt, 

kunnen veroorloven deze werknemers tegen zich in het harnas te jagen? Bestonden er soms 

binnen de algemene vergadering van aandeelhouders tussen werknemers en andere 

aandeelhouders tegenstrijdige standpunten over de te varen koers? Zouden de werknemers-

aandeelhouders, indien zij achter de ondernemingsraad stonden, zich binnen de algemene 

vergadering van aandeelhouders hard hebben kunnen maken voor schorsing of zelfs ontslag 

van de directie en/of de raad van commissarissen? Deze en andere vragen laten zien dat de 

verschillende vormen van (mede)zeggenschap binnen een onderneming elkaar kunnen 

versterken of verzwakken. In de volgende hoofdstukken zal de samenhang tussen 

medezeggenschap door middel van financiële participatie en andere vormen van 

(mede)zeggenschap worden bekeken. Bij het behandelen van die samenhang wordt in het 

bijzonder aandacht besteed aan de hieronder geformuleerde hypothesen die ten aanzien van 

die samenhang zouden kunnen worden gemaakt. 

 

4.4 Hypothesen 

 

                                                      
79 Zie over aandelen en certificaten van aandelen paragraaf 2.3. 
80 Zie paragraaf 3.8. 
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Hypothese 1 

Indien werknemers in groten getale aandelen in de eigen onderneming verkrijgen, kunnen 

zij zich actiever met het ondernemingsbeleid gaan bemoeien. De behoefte aan andere directe-

participatiestructuren zal daardoor echter niet afnemen. 

 

Hypothese 2 

Het verkrijgen van zeggenschap door werknemers in de algemene vergadering van 

aandeelhouders betekent dat de behoefte aan indirecte participatie door werknemers 

afneemt. Hierdoor komt de rol van de ondernemingsraad onder druk te staan en kan de 

behoefte aan het bestaan van een ondernemingsraad zelfs geheel verdwijnen. 

 

Hypothese 3 

Het belang van werknemersaandelenbezit groeit naarmate de positie van aandeelhouders in 

de vennootschap wordt versterkt, omdat werknemers de groeiende invloed van 

aandeelhouders willen compenseren. 
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HOOFDSTUK 5 

DE VERHOUDING TUSSEN FINANCIËLE PARTICIPATIE EN 

DIRECTE PARTICIPATIE 
 

 

5.1 Inleiding 

 

In het eerste hoofdstuk stonden wij stil bij de functie van directe participatie: met directe 

participatie wordt beoogd de werknemers meer verantwoordelijkheden te geven en hen zich 

meer betrokken te laten voelen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming of 

de afdeling waar zij werkzaam zijn. De motieven voor financiële participatie verschillen, zo 

bleek uit hoofdstuk 3, hetgeen tot op zekere hoogte samenhangt met de vormen van 

financiële participatie die binnen een onderneming voorkomen. Deze vormen zijn in het 

tweede hoofdstuk besproken. Wij gaven aan dat vanuit medezeggenschapsoogpunt alleen 

financiële participatie door middel van (certificaten van) aandelenbezit er toe doet, hetgeen 

de reden is dat wij bij hetgeen over de verhouding tussen de verschillende 

zeggenschapsinstituties wordt besproken slechts van die vorm uitgaan. De dominante 

motieven voor de introductie van een aandelenplan, zo bleek uit het in paragraaf  

3.9 genoemde onderzoek van Poutsma en Van den Tillaart, zijn het bevorderen van de 

motivatie van het personeel, het meer betrekken van het personeel bij de gang van zaken en 

het bieden van een aanvulling op het loon. 

 In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord of, en zo ja, op welke wijze directe en de 

financiële participatie elkaar beïnvloeden. Met de beantwoording van die vraag wordt 

tegelijkertijd een oordeel gegeven over de in paragraaf 4.4 geformuleerde hypothese: 

 

Indien werknemers in groten getale aandelen in de eigen onderneming verkrijgen, kunnen zij zich 

actiever met het ondernemingsbeleid gaan bemoeien. De behoefte aan andere directe-

participatiestructuren zal daardoor echter niet afnemen. 

 

In de volgende paragraaf beschrijven wij de uitkomsten van enkele recente onderzoeken 

waar de verhouding tussen directe en financiële participatie is onderzocht. In paragraaf 5.3 

zullen wij, mede aan de hand van deze onderzoeken, onze hypothese pogen te staven. 
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5.2 Staving van hypothese 

 

Hieronder zullen wij aan de hand van een aantal stellingen onze hypothese, inhoudende dat 

er geen belangrijke spanningen tussen directe en financiële participatie bestaan, pogen te 

staven. 

 

Financiële en directe participatie spelen bevinden zich op van elkaar verschillende 
niveaus  
 

Ter ondersteuning van onze hypothese wijzen wij allereerst op het feit dat directe en 

financiële participatie zich veelal op van elkaar verschillende niveaus afspelen. Directe 

participatie speelt zich af zich op het niveau waar de werknemer zich binnen de 

onderneming bevindt: de onderneming of afdeling waar hij zelf zijn werkzaamheden 

verricht. Medezeggenschap door middel van financiële participatie speelt zich nooit af op 

afdelingsniveau, maar op ondernemingsniveau of zelfs op tussenholding- of groepsniveau. 

Dit laatste doet zich voor indien aan de werknemers geen (certificaten van) aandelen in de 

eigen onderneming, maar in die van een tussenholding of de moedermaatschappij worden 

verstrekt. Op welk niveau financiële participatie zich ook afspeelt, de invloed van het 

individu is zeer gering, zo niet verwaarloosbaar, ten opzichte van de invloed van het 

individu bij de verschillende vormen van directe participatie. 

 

Financiële en directe participatie dienen verschillende doelen 
 

Doordat directe participatie zich zoveel mogelijk afspeelt op het niveau waar de werknemer 

zich bevindt, is de waarborg het grootst voor het bereiken van het doel van directe 

participatie: het verhogen van betrokkenheid en de motivatie van werknemers, het 

verbeteren van de kwaliteit van het werk en het bewerkstelligen van een efficiënte 

taakverdeling. Het is de werknemer zelf die belangrijk wordt gevonden; zijn stem is van 

belang omdat hij uiteindelijk het best zicht heeft op zijn eigen feitelijke werksituatie. Deze 

overweging speelt een ondergeschikte rol bij financiële participatie. Weliswaar wordt met 

financiële participatie ook beoogd de motivatie van het personeel te bevorderen en het 

personeel meer te betrekken bij de gang van zaken binnen de onderneming, maar de 

gedachte is hier veeleer dat door het bieden van financiële participatie de belangen van de 

eigenaren en de werknemers worden verenigd, niet dat op democratische wijze wordt 

besloten hoe het werk op ondernemings- en afdelingsniveau wordt ingericht. Bij het andere 

 53



belangrijke motief voor financiële participatie, het bieden van een aanvulling op het loon, 

blijkt zonder meer dat de twee participatievormen verschillende doelen dienen. 

 

Tegenargument: belangenverstrengeling directe participant die financieel participeert 

 

Wij gaven reeds aan dat het aandeel door werknemers niet zozeer als 

zeggenschapsinstrument, maar veeleer als beleggingsinstrument wordt beschouwd. 

Paradoxaal genoeg is het deze constatering die de belangrijkste spanning tussen 

zeggenschap door financiële participatie en directe participatie kan bewerkstelligen. Die 

spanning kan zich voordoen indien de financieel participerende werknemer verwacht dat 

bepaalde voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsvoering en de daarbij te volgen processen 

een negatieve invloed op de koers van zijn aandelen zullen hebben. Heeft de werknemer 

door middel van directe participatie invloed op de al of niet totstandkoming van deze 

wijzigingen, dan zou hij zijn zeggenschap kunnen aanwenden om de koers van het aandeel 

dan wel zijn eigen dividend veilig te stellen, hetgeen wellicht ten koste gaat van hetgeen op 

lange termijn voor de onderneming gunstig is. 

 Wij achten deze mogelijke belangenverstrengeling echter van gering belang. Het 

zullen immers veeleer de strategische beslissingen op ondernemingsniveau zijn – het domein 

van de ondernemingsraad en de vakbonden - die van invloed zijn op de koers van de 

aandelen van de onderneming. Beslissingen op het niveau van directe participatie zien meer 

op de inhoud en de uitvoering van de werkzaamheden voor de individuele werknemer.  

 

5.3 Recent onderzoek 

 

Het onderzoek van Poutsma, Mol en Van Beusekom 
 
De stelling dat directe en financiële participatie onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan 

zonder elkaar te ‘storen’ wordt ondersteund door het in 1998 gepubliceerde artikel van 

Poutsma, Mol en Van Beusekom.81 Zij onderzochten onder meer het vóórkomen van 

bepaalde vormen van personeelsmanagement – waarvan er enkele het etiket “directe 

participatie” kunnen dragen - in bedrijven die zowel een aandelenplan als een 

winstdelingsregeling kenden en in bedrijven die geen van beide regelingen kenden. Hun 

bevindingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

                                                      
81 Poutsma, Mol & Van Beusekom 1998, p. 195. 
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Toegepaste methoden van personeelsmanagement in procenten van de categorie bedrijven 

 
Methode Toegepast door 

alle bedrijven 

(n = 398) 

Toegepast door 

bedrijven 

zonder regeling 

(n = 194) 

Toegepast door 

bedrijven met 

beide regelingen 

(n = 26) 

Constant op de hoogte houden van het personeel van 

de totale gang van zaken 

73% 68% 88% 

Delegeren van verantwoordelijkheid zoveel mogelijk 

naar niveaus lager in de organisatie 

82% 76% 91% 

Baseren van de arbeidsorganisatie op teams en 

teamvorming 

52% 48% 73% 

Ontwikkelen van werknemers tot multi-inzetbare 

werknemers door het aanbieden van wisselend werk 

56% 55% 42% 

Bieden van interne promotiemogelijkheden aan alle 

werknemers 

54% 49% 75% 

Tegengaan van ongelijkheid in cultuur tussen de 

diverse hiërarchische lagen in de organisatie. 

52% 50% 70% 

Directe participatie* 34% 33% 69% 

* Op basis van factoranalyse van de zes methoden van directe participatie bepaald. 

 

De conclusie die uit bovenstaande tabel kan worden getrokken is dat bedrijven die financiële 

participatie kennen een meer participatieve cultuur hebben dan bedrijven die geen financiële 

participatie kennen. De onderzoekers stellen vast dat de toepassing van directe participatie 

het op zichzelf niet waarschijnlijker maakt dat mensen ook financieel kunnen participeren.82 

Uit de tabel kan strikt genomen ook niet worden afgeleid dat medezeggenschap door directe 

en financiële participatie elkaar verzwakken of versterken, hoewel het feit dat directe 

participatie meer voorkomt bij ondernemingen die financiële participatie kennen, onzes 

inziens in de richting van een onderlinge versterking wijst. 

 

Het onderzoek van Kemp 
 

In zijn in december 2000 afgeronde afstudeerscriptie, getiteld “3 maal daags participatie – 

scriptie naar de (samen)werking van de verschillende vormen van werknemersparticipatie” 

laat Kemp de uitkomsten zien van een kleine enquête die hij onder enkele 

ondernemingsraadleden en bestuurders van bedrijven in de voedingsbranche en de ICT-
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sector heeft gehouden. Één categorie vragen betrof de verhouding tussen directe en 

financiële participatie. De respondenten werd hun oordeel gevraagd over enkele stellingen. 

 

Stelling Oneens Neutraal Eens 

Financiële en directe participatie zijn twee totaal 

verschillende vormen van (werknemers)participatie 

2 0 10 

Directe participatie stimuleert de aanwezigheid van 

financiële participatie  

2 4 6 

Financiële en directe participatie vullen elkaar aan 1 0 11 

Een combinatie van financiële en directe participatie 

zorgt voor een verbetering van de winstgevendheid 

2 3 7 

Een combinatie van financiële en directe participatie 

zorgt voor een verhoging van de efficiency 

5 1 6 

Een combinatie van financiële en directe participatie 

zorgt voor een vergroting van het innovatievermogen 

7 1 4 

 

Uit dit mini-onderzoek – er waren slechts twaalf respondenten, te weinig om algemene 

uitspraken te doen – blijkt dat de respondenten van mening zijn dat financiële en directe 

participatie elkaar aanvullen. Niet uit dit staatje blijkt dat alle respondenten het eens waren 

met de stelling dat door de aanwezigheid van financiële participatie de behoefte aan 

zeggenschap door middel van directe participatie afneemt.83 Zoals wij bij het onderzoek van 

Poutsma, Mol en Van Beusekom opmerkten, kan die stelling worden doorgetrokken tot de 

stelling dat de vormen elkaar zelfs versterken, zoals ook Voûte in zijn proefschrift dat heeft 

gedaan:  

 

“Zoals uit onderzoekingen blijkt zal een kapitaaldeelname door werknemers niet alleen 

voor de werknemers, maar ook voor de aandeelhouders en het bestuur heel heilzaam 

kunnen zijn: door het bezit van aandelen worden werknemers gemotiveerd. Deze 

motivatie kan positief worden aangewend wanneer er in de onderneming een diversiteit 

aan inspraakmogelijkheden bestaat.”84

 

Ook Voûte lijkt er aldus van uit te gaan dat financiële participatie en andere vormen van 

participatie – inclusief direct participatie - elkaar kunnen versterken. 

 

                                                                                                                                                                      
82 Poutsma, Mol & Van Beusekom 1998, p. 196. 
83 Kemp 2000, p. 53. 
84 Voûte 1991, p. xi. 
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5.4 Conclusie 

 

De in de inleiding genoemde hypothese is in dit hoofdstuk getoetst. Uit onderzoek blijkt dat 

directe en financiële participatie geen negatieve invloed op elkaar uitoefenen. Het bestaan 

van een participatieve cultuur lijkt de introductie van andere vormen van participatie binnen 

de onderneming te vergemakkelijken. In die zin versterken de verschillende 

participatievormen elkaar. Voor de stelling dat financiële participatie de behoefte aan directe 

participatie doet afnemen, is geen overtuigend argument aan te dragen. Dat directe en 

financiële participatie niet conflicteren, hangt samen met het feit dat zij zich op verschillende 

niveaus afspelen en verschillende doelen dienen.  
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HOOFDSTUK 6 

DE VERHOUDING TUSSEN FINANCIËLE PARTICIPATIE EN 

INDIRECTE PARTICIPATIE 
 

6.1 Inleiding 

 
Werknemers die indirect participeren weten zich vertegenwoordigd door een vakbond of 

een ondernemingsraad.85 Deze twee vertegenwoordigers behartigen de belangen van 

respectievelijk hun leden en de in de onderneming werkzame personen. In hoeverre die 

belangenbehartiging in positieve of negatieve zin kan interfereren met zeggenschap door 

middel van financiële participatie is onderwerp van dit hoofdstuk. Meer in het bijzonder 

wordt een oordeel gegeven over de volgende, in paragraaf 4.4 geformuleerde hypothese: 

 

Het verkrijgen van zeggenschap door werknemers in de algemene vergadering van aandeelhouders 

betekent dat de behoefte aan indirecte participatie door werknemers afneemt. Hierdoor komt de rol van 

de ondernemingsraad onder druk te staan en kan de behoefte aan het bestaan van een 

ondernemingsraad zelfs geheel verdwijnen. 

 

Uit deze hypothese blijkt dat in dit hoofdstuk de nadruk ligt op de verhouding tussen de 

ondernemingsraad – en niet de vakbond - en financiële participatie. Hiervoor hebben wij de 

volgende reden. In tegenstelling tot ondernemingsraden richten vakbonden zich veelal meer 

op landelijk en op bedrijfstakniveau dan op het niveau van de onderneming en de daarin 

werkzame personen. Door dit niveauverschil bevinden zij zich op grotere afstand van de 

besluitvorming binnen de onderneming dan de ondernemingsraad; daarnaast doen 

contacten tussen vakbond en ondernemer zich normaal gesproken veel minder voor dan 

contacten tussen ondernemingsraad en ondernemer. Het geheel achterwege laten van een 

bespreking van de rol die de vakbond kan spelen bij de totstandkoming van financiële-

participatieregelingen en bij het uiteindelijke succes ervan, zou echter een lacune in deze 

studie betekenen. Vakbonden kunnen immers van direct belang zijn bij de totstandkoming 

                                                      
85 Zie paragraaf 1.4. Voor de duidelijkheid merken wij op dat met indirecte participatie uitdrukkelijk 
niet gedoeld op de invloed die werknemers door middel van een personeelsparticipatiemaatschappij 
(zie paragraaf 2.3) kunnen uitoefenen. Deze vorm van invloed scharen wij immers onder financiële 
participatie. 
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van arbeidsvoorwaarden – inclusief financiële-participatieregelingen - binnen de 

onderneming. In dit hoofdstuk zal hun rol derhalve enkele malen ter sprake komen. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de nu volgende paragraaf gaan wij in op 

de rol die de ondernemingsraad kan spelen bij de introductie van financiële-

participatieregelingen. Daarbij staan hun bevoegdheden die zij aan de WOR ontlenen 

centraal. In paragraaf 6.3 komt de vraag aan de orde op welke wijze de ondernemingsraad 

bij regelingen omtrent financiële participatie betrokken kan zijn nadat deze regelingen zijn 

geïntroduceerd. Daarbij gaan wij expliciet in op de vraag welke (wettelijke) mogelijkheden 

bestaan om een evenwicht te bereiken tussen de soms strijdige belangen van financieel 

participerende werknemers enerzijds en de ondernemingsraad anderzijds. In dit kader 

zullen wij stilstaan bij de vraag of, en zo ja in hoeverre, het zinvol is dat de 

ondernemingsraad en de personeelsparticipatiemaatschappij die de aandelen voor de 

financieel participerende werknemers houdt hun krachten bundelen. Een dergelijke 

bundeling is goed denkbaar, nu van beide kan worden gezegd dat zij betrokken zijn bij 

strategische beslissingen op het ondernemingsniveau. In de slotparagraaf 6.4 geven wij ten 

slotte een oordeel over de hiervoor genoemde hypothese. Het hoofdstuk eindigt met een 

conclusie. 

 

6.2 De rol van de ondernemingsraad bij introductie van financiële participatie 

 

In paragraaf 1.4 zijn de wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad ten opzichte van 

de ondernemer kort besproken. Hierna zullen wij bekijken in hoeverre deze bevoegdheden 

een rol kunnen spelen bij de introductie van een financiële-participatieregeling. 

Achtereenvolgens gaan wij in op het recht van initiatief, het adviesrecht, het 

instemmingsrecht en de ondernemingsovereenkomst. Aan het eind van deze paragraaf 

zullen wij pleiten voor een instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van 

financiële-participatieregelingen. 

 

Het recht van initiatief 

 

Artikel 23 WOR regelt het recht van de ondernemingsraad op overleg met de ondernemer. 

De ondernemer en de ondernemingsraad komen binnen twee weken bijeen nadat één van 

hen daarom onder opgave van redenen heeft verzocht (lid 1). Tijdens deze 

overlegvergadering kunnen, zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad, alle 
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aangelegenheden die de onderneming betreffen aan de orde worden gesteld (lid 2). Deze 

bewoordingen geven het ruime kader van het overleg aan: het gaat om alle sociale, 

economische, technische, financiële en organisatorische zaken die betrekking hebben op de 

onderneming. Dat al deze zaken bespreekbaar zijn, brengt onder meer mee dat de 

ondernemer verplicht is met de ondernemingsraad van gedachten te wisselen, dat hij 

informatie moet geven, zijn standpunt kenbaar moet maken, enzovoort. De 

ondernemingsraad kan volgens lid 2 ook zelfstandig voorstellen doen. Daarbij is hij niet 

gebonden aan de onderwerpen ten aanzien waarvan hij op grond van de artikelen 25 en 27 

WOR advies- respectievelijk instemmingsrecht heeft. Zo kan een ondernemingsraad een 

voorstel doen tot wijziging van een winstdelingsregeling (ten aanzien waarvan hij 

instemmingsrecht heeft), maar ook tot verlaging van de arbeidsduur naar 35 uur (een 

onderwerp dat wel tot het klassieke domein van de ondernemer en de vakbonden wordt 

gerekend, namelijk een “primaire arbeidsvoorwaarde”). Ook buiten de overlegvergadering 

bestaat ingevolge lid 3 deze bevoegdheid. De informatie die de ondernemingsraad nodig 

heeft om een voorstel te doen, kan hij putten uit de periodiek door de ondernemer op grond 

van de artikelen 31a (financieel-economische informatie) en 31b en c WOR (sociale 

informatie) aan hem te verschaffen informatie. Mocht die informatie onvoldoende zijn, dan 

kan de ondernemingsraad de ondernemer op grond van artikel 31 lid 1 WOR om extra 

informatie verzoeken. De ondernemer is verplicht op dat verzoek in te gaan, voor zover de 

ondernemingsraad de informatie redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. 

Is het voorstel van de ondernemingsraad schriftelijk en voorzien van een toelichting 

ingediend, dan behoeft en mag de ondernemer daar pas over te beslissen nadat ten minste 

één maal een overlegvergadering heeft plaatsgevonden. 

Het recht van initiatief en overleg biedt de ondernemingsraad dus de mogelijkheid 

voorstellen met betrekking tot financiële-participatieregelingen te doen. De ondernemer is 

verplicht op dergelijke voorstellen te reageren en dienaangaande de ondernemingsraad de 

informatie te verschaffen die daartoe hij nodig heeft. De ondernemingsraad heeft echter geen 

mogelijkheid in beroep te gaan tegen het besluit van de ondernemer wanneer dit niet 

(geheel) overeenstemt met het voorstel van de ondernemingsraad. Weigert de ondernemer 

echter serieus op een voorstel in te gaan, dan kan de ondernemingsraad ingevolge de 

algemene geschillenregeling na bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie de 

kantonrechter vragen de ondernemer te verplichten een serieuze reactie te geven (artikel 36 

leden 2 en 3 WOR). 
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Het adviesrecht 

 

Artikel 25 geeft in het eerste lid een uitputtende opsomming van onderwerpen ten aanzien 

van de ondernemingsraad een adviesrecht toekomt. Daarin wordt een aantal onderwerpen 

genoemd, waarvan de volgende voor dit hoofdstuk van belang zijn: 

 

a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; 

b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere 

onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het 

verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen 

het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële 

deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming; 

e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van 

bevoegdheden binnen de onderneming; 

 

Uit het eerste lid blijkt dat de ondernemer de ondernemingsraad telkens om advies moet 

vragen wanneer hij het voornemen heeft ten aanzien van een of meer van de in artikel 25 

genoemde onderwerpen een besluit te nemen. Dat advies dient tijdig te worden gevraagd 

(lid 2). Bij de adviesaanvraag wordt aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de 

beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten 

valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben (lid 3). De 

ondernemingsraad geeft pas advies nadat het voorgenomen besluit minimaal één keer ter 

sprake is gekomen in een overlegvergadering met de ondernemer (lid 4). Wijkt het advies 

van de ondernemingsraad af van het voorgenomen besluit – of geeft de ondernemingsraad 

helemaal geen advies - dan dient de ondernemer een maand wachttijd in acht te nemen (lid 

6). De betekenis hiervan is dat de ondernemingsraad zich kan beraden over het instellen van 

beroep bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Voert de ondernemer 

het (inmiddels genomen) besluit toch al uit, dan kan de ondernemingsraad een 

kortgedingprocedure tegen de ondernemer aanhangig maken bij de president van de 

rechtbank. Na de termijn van een maand kan de ondernemer het besluit nemen. De 

ondernemingsraad kan vervolgens bij de Ondernemingskamer daartegen beroep instellen, 

op grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot 

zijn besluit had kunnen komen (artikel 26 lid 4 WOR).86 De Ondernemingskamer kan 

                                                      
86 Iets wat zij overigens maar zelden doen, zie Van het Kaar & Looise, p. 83. 
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vervolgens op verzoek van de ondernemingsraad voorzieningen treffen, zoals het opleggen 

van de verplichting aan de ondernemer het besluit in te trekken (lid 5).  

Indien de ondernemer besluit een financiële-participatieregeling te introduceren, kan 

de ondernemingsraad op verschillende gronden ingevolge artikel 25 een adviesrecht 

toekomen.87 Vastgesteld kan worden dat het voorgenomen besluit tot introductie van een 

financiële-participatieregeling waarbij zeggenschap aan de participatie wordt verbonden 

(zoals een aandelenregeling) een adviesplichtig besluit als genoemd onder a en e kan zijn.88 

Wordt een aandelenplan geïntroduceerd dat leidt tot wijzigingen in de 

zeggenschapsverhoudingen, dan heeft de ondernemingsraad adviesrecht over dat plan. 

Strikt genomen is het adviesrecht op grond van artikel 25 lid 1 onder a WOR echter alleen 

van toepassing als het gaat om de introductie van een vorm van mede-eigendom voor 

werknemers wanneer daarbij sprake is van (overschrijding van) het bezit van de 

meerderheid van de aandelen. Wordt bij toekenning van aandelen aan werknemers niet de 

meerderheid overschreden, dan is immers geen sprake van overdracht van zeggenschap. 

Zijn er bijvoorbeeld vijf aandeelhouders die ieder 20% van de aandelen houden en wordt 

hun belang na uitgifte van nieuwe aandelen aan werknemers 19% (en die van de 

gezamenlijke werknemers dus 5%), dan is onzes inziens geen sprake van een adviesplichtig 

besluit. Anderzijds kan het zo zijn dat wanneer een meerderheidsaandeelhouder een zeer 

krappe meerderheid heeft, hij door de introductie van een aandelenplan ten behoeve van 

werknemers zijn meerderheid kwijtraakt. Theoretisch kan zo de uitgifte van één enkel nieuw 

aandeel de zeggenschapsverhoudingen wijzigen met als gevolg dat ondernemingsraad een 

adviesrecht toekomt.89

Een vergelijkbare redenering kan worden gevolg ten aanzien van het adviesrecht als 

bedoeld in artikel 25 lid 1 onder e WOR. Slechts indien de bevoegdheidsverdeling zich als 

gevolg van de introductie van financiële participatie zal wijzigen of indien dientengevolge 

een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming ontstaat, is sprak van een 

adviesrecht van de ondernemingsraad. Van een wijziging in de bevoegdheidsverdeling lijkt 

ons, in navolging van ons voorgaande betoog, pas sprake te zijn wanneer door de introductie 

van een financiële-participatieregeling een meerderheidsaandeelhouder zijn belang tot 

minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ziet slinken of, als er geen 

                                                      
87 Let wel: de ondernemingsraad heeft geen adviesrecht indien hij zelf op grond van artikel 23 een 
dergelijke regeling voorstelt, maar de ondernemer dat voorstel niet overneemt. 
88 In concernsituaties is de situatie onder b ook nog denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de werknemers 
geen aandelen in de eigen onderneming, maar in die van de moedermaatschappij verkrijgen. 
89 Vgl. Van het Kaar 1993, p. 93. 
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meerderheidsaandeelhouder is, wanneer de personeelsparticipatiemaatschappij meer dan de 

helft van de aandelen in de onderneming verkrijgt. De enkele oprichting van een 

personeelsparticipatiemaatschappij lijkt ons zeker geen belangrijke wijziging in de 

organisatie van de onderneming. 

Concluderend stellen wij vast dat het adviesrecht van de ondernemingsraad slechts 

een marginale rol speelt bij de introductie van een financiële-participatieregeling: alleen 

indien als gevolg van die introductie de zeggenschapsverhoudingen dermate veranderen, 

dat er ofwel een nieuwe meerderheidsaandeelhouder ontstaat, ofwel een 

meerderheidsaandeelhouder zijn meerderheid verliest, heeft de ondernemingsraad een recht 

van advies. 

 

Het instemmingsrecht 

 

De ondernemingsraad moet om instemming worden gevraagd wanneer de ondernemer een 

of meer van de in artikel 27 lid 1 WOR genoemde regelingen wil vaststellen, wijzigen of 

intrekken. Voor deze paragraaf zijn de in lid 1 onder a en c genoemde regelingen van belang: 

 

a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een 

spaarregeling; 

c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem; 

 

Instemming is niet vereist voor zover de betreffende aangelegenheid voor de onderneming 

reeds inhoudelijk is geregeld in een CAO of een regeling van arbeidsvoorwaarden, 

vastgesteld door een publiekrechtelijk lichaam (lid 3). Hiermee is gekozen voor het primaat 

van de vakbonden bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden. Dit primaat, dat in de jaren 

zeventig is geformuleerd en sindsdien door de politiek steeds is herhaald,90 ziet in ruime zin 

op het feit dat de vakbonden voorrang toekomt bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden. 

Met het primaat in enge zin doelen wij op het gegeven dat wordt aangenomen dat de 

vakbonden bij uitstek de entiteiten zijn die onderhandelen over de zogenaamde primaire 

arbeidsvoorwaarden, waarvan de bekendste exponenten de loonhoogte en de arbeidsduur 

zijn. Discussie kan ontstaan over de vraag wanneer iets een primaire arbeidsvoorwaarde is; 

daarnaast is het soms de vraag of een zaak inhoudelijk is ‘uitgeregeld’ in een CAO dan wel 

                                                      
90 Zie o.a. Kamerstukken II 1976/1977, 13 954, nr. 6, p. 12. Zie ook SER-advies 94/06, in het bijzonder 
hoofdstuk 5. 

 63



of er nog ruimte is voor nadere invulling op ondernemingsniveau. Wij komen hier later op 

terug. 

Vraagt de ondernemer geen instemming, dan is het genomen besluit nietig (lid 5). 

Weigert de ondernemingsraad in te stemmen, dan kan de ondernemer de kantonrechter 

verzoeken de instemming in plaats van de ondernemingsraad te geven. De kantonrechter zal 

dat slechts doen wanneer de weigering van de ondernemingsraad onredelijk is of wanneer 

het besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, 

bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen (lid 4). 

Het instemmingsrecht geldt alleen bij besluiten van algemene strekking, dat wil 

zeggen: regelingen, maatregelen of voorzieningen die herhaald kunnen worden toegepast en 

die betrekking hebben op alle in de onderneming werkzame personen of een of meer 

groepen daarvan. Dit brengt mee dat de ondernemer voor bijvoorbeeld een individuele 

winstdelingsregeling (lid 1 onder a) niet de instemming van de ondernemingsraad behoeft. 

Besluit de ondernemer echter een winstdelingsregeling voor het hoger kader of de directie te 

introduceren, dan is instemming wel noodzakelijk, aangezien zij als een groep kunnen 

worden aangemerkt: een categorie werknemers met overeenkomstige functionele kenmerken 

of belangen.91

Bij vaststelling, wijziging of intrekking van een financiële-participatieregeling kan 

alleen het in artikel 27 lid 1 onder a en c WOR genoemde tot de conclusie leiden dat de 

ondernemer instemming van de ondernemingsraad behoeft. Op deze beide bepalingen gaan 

wij nader in. 

 

Artikel 27 lid 1 onder a – een winstdelings- of spaarregeling 

 

Met winstdelingsregelingen wordt gedoeld op de regelingen zoals die in paragraaf 2.2 zijn 

besproken: regelingen die de werknemers recht geven op een aandeel in de winst van de 

onderneming. Zoals gezegd: eenmalige, onverplichte winstdelingen vallen niet onder het 

instemmingsrecht, nu het in dat geval geen regeling betreft.92

Winstdeling is de enige vorm van financiële participatie die expliciet door artikel 27 

genoemd wordt. Andere vormen – met name de vormen waarbij zeggenschap aan 

werknemers wordt verstrekt – zijn niet door middel van grammaticale of systematische 

interpretatie onder lid 1 onder a te brengen, nu er communis opinio lijkt te bestaan wat het 

                                                      
91 Vink 2000, p. 125. 
92 Vgl. Van der Heijden - Ondernemingsraad (losbl.), aantekening 7 bij artikel 27. 
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onderscheid tussen winstdeling en andere vormen van financiële participatie betreft. In 

zekere zin is het opmerkelijk dat juist winstdeling wordt genoemd en niet, bijvoorbeeld, 

tevens een optieplan. Niettemin is dit historisch verklaarbaar, zoals hierna zal blijken.93

 

Artikel 27 lid 1 onder c – een beloningssysteem 

 

Bij besluiten met betrekking tot een beloningssysteem gaat het niet om de hoogte van de 

beloning zelf: die valt immers onder de primaire arbeidsvoorwaarden ten aanzien waarvan 

de ondernemingsraad – tenzij een ondernemingsovereenkomst is afgesloten (zie hierna) – 

geen instemmingsrecht toekomt. Een beloningssysteem is een systeem van berekening van 

beloning die aan bepaalde functies wordt toegekend. Het beloningssysteem ziet op de 

onderlinge rangorde van beloningen, bijvoorbeeld door indeling in loongroepen of 

salarisschalen. Van der Heijden wijst erop dat provisieregelingen en prestatietoeslagen in het 

algemeen betrekking hebben op de hoogte van beloningen en daardoor niet onder het 

instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Deze bedoeling ontleent hij aan 

Kamerstukken.94 Vink lijkt een iets ruimere definitie voor te staan: een beloningssysteem kan 

ook betrekking hebben op de opbouw van beloningen, zoals de verhouding tussen een vast 

en een variabel loonbestanddeel.95

Is een aandelenparticipatieplan als een beloningssysteem te kwalificeren en heeft de 

ondernemer derhalve de instemming nodig van de ondernemingsraad wanneer hij een 

dergelijk plan wil vaststellen, wijzigen of intrekken? De vaststelling dat aandelenparticipatie 

niet als beloningsinstrument – en dus ook niet als beloningssysteem - moet worden 

beschouwd, maar als introductie van mede-ondernemerschap (zoals bijvoorbeeld het NPI 

propageert96), sluit het aannemen van een instemmingsrecht wellicht uit. Anderzijds werd in 

hoofdstuk 3 duidelijk dat aan de introductie van een aandelenplan verschillende motieven 

ten grondslag kunnen liggen. Beloning van werknemers is een veelvoorkomend motief. Het 

lijkt ons niet nastrevenswaardig – en praktisch onuitvoerbaar - voor elke aandelenregeling 

                                                      
93 Of een optieplan niettemin onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt op grond 
van het bepaalde in artikel 27 lid 1 onder c WOR (zie hierna) is in de literatuur enkele malen 
onderwerp van discussie geweest. Omdat bij opties in principe geen sprake is van toekenning van 
medezeggenschap – en dit motief aan optietoekenning vrijwel vreemd is – treden wij niet in deze 
discussie. Verwezen wordt naar Van Slooten 1999, paragraaf 11.3, Grapperhaus & Stege 1999 en Van 
Slooten 2000. 
94 Van der Heijden - Ondernemingsraad (losbl.), aantekening 10 bij artikel 27. Hij verwijst naar 
Kamerstukken I 1978-1979, 13 954, nr. 8d, p. 23. 
95 Vink 2000, p. 127. 
96 Zie recent nog Van Beusekom 2000. Zie ook Grapperhaus 2000. 
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na te gaan welke motieven er aan ten grondslag liggen om zo te bepalen of de 

ondernemingsraad wel of geen instemmingsrecht op grond van artikel 27 lid 1 onder c WOR 

toekomt. Uit de omstandigheden kan echter wel een vermoeden ten aanzien van de 

motivatie achter introductie van een aandelenplan worden afgeleid. In de volgende situatie 

zouden wij er zonder meer van uit willen gaan dat het beloningsmotief een dominante rol 

speelt bij de introductie van een aandelenplan, met als gevolg dat de ondernemingsraad 

instemmingsrecht in de zin van artikel 27 lid 1 onder c WOR heeft. 

 

Ondernemer A heeft ten aanzien van een groep werknemers het voornemen een variabele 

beloningsstructuur in te voeren. Hiertoe zal het huidige salaris dat voor 100% uit een vast, 

maandelijks uit te keren geldloon bestaat, worden gewijzigd in een deel geldloon (90% van de 

waarde van het huidige geldloon) en een deel aandelen (10% van de waarde van het huidige 

geldloon). De werknemers voelen wel voor deze wijziging. 

 

In deze situatie is sprake van een wijziging in de beloningsstructuur: het vaste maandelijkse 

geldloon wordt gewijzigd in een deel geldloon en een deel aandelen. Omdat er niet van 

uitgegaan mag worden dat werknemers zo maar zullen instemmen met een loonsverlaging, 

zal het beloningsmotief in deze situatie een dominante rol spelen. Maar niet alle situaties zijn 

zo eenvoudig te categoriseren: hoe te oordelen wanneer de ondernemer had besloten de 

maandelijkse uitkering in aandelen bovenop het reeds bestaande geldloon te voldoen? In dat 

geval zal onzes inziens slechts het werkelijke motief de doorslag kunnen geven: is dat 

beloning, dan is sprake van een wijziging in de beloningsstructuur; is het motief meer 

zeggenschap voor werknemers, dan bestaat geen instemmingsrecht op basis van artikel 27 

lid 1 onder c WOR. 

Ofschoon wij haar ondersteunen, mag men zich overigens de vraag stellen of de 

stelling dat het motief een belangrijke factor is voor de vaststelling of sprake is van 

vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem, wel valide is. In de 

rechtspraak vinden wij er in ieder geval (nog) onvoldoende steun voor. Wat hier van zij, 

zelfs als vaststaat dat een vaststelling, wijziging of intrekking van een aandelenplan onder de 

letter van artikel 27 lid 1 onder c WOR valt, kan zich niettemin alsnog de vraag voordoen of 

de ondernemingsraad wel instemmingsrecht toekomt. Wij wijzen op twee situaties die die 

vraag oproepen. 

De eerste situatie is dat de wijziging van de beloningsregeling niet alleen gevolgen 

heeft voor de beloningsstructuur, maar ook voor de hoogte van de beloning, een primaire 
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arbeidsvoorwaarde waarvan de bepaling van de hoogte in de klassieke opvatting tot het 

exclusieve onderhandelingsdomein van de vakbonden en de werkgever wordt gerekend. Zo 

kan een aandelenplan gedeeltelijk in de plaats van geldloon komen, maar daar tegelijkertijd 

gedeeltelijk bovenop komen, omdat de totale tegenprestatie voor de verrichte 

werkzaamheden hoger wordt dan vóór introductie van het aandelenplan. Maar ook in 

bepaalde ‘eenvoudiger’ gevallen – die wij zonder meer onder het instemmingsrecht van de 

ondernemingsraad zouden willen brengen – bestaat in de juridische praktijk verwarring, 

zoals uit de volgende casus blijkt. 

 

Een instelling voor wetenschappelijk onderzoek wilde nieuw aan te stellen wetenschappelijk 

personeel lager inschalen dan voorheen. Hierdoor zou dit personeel een lager salaris ontvangen 

dan reeds zittend personeel dat niettemin vergelijkbaar werk verrichtte. Bij beschikking van 20 

februari 198597 besliste de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het hier ging om 

een wijziging van de primaire arbeidsvoorwaarden van werknemers, zodat aan de 

ondernemingsraad geen instemmingsrecht toekwam.98

 

Van der Heijden zet vraagtekens bij deze beschikking. De minister verwees naar de 

bedoeling van de wetgever dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht toekomt ten 

aanzien van de primaire arbeidsvoorwaarden, maar daarmee ging hij voorbij aan het feit dat 

er wel degelijk sprake was van wijziging van het beloningssysteem. Is dat het geval, dan is er 

immers sprake van instemmingsrecht, ongeacht of de wijziging van beloningssysteem tevens 

(grote of kleine) wijzigingen in de hoogte van de beloning meebrengt – hetgeen overigens 

vaak het geval zal zijn. Het onthouden van instemmingsrecht aan de ondernemingsraad 

telkens wanneer de hoogte van de beloning op enigerlei wijze in het geding is, ontneemt 

voor een groot deel de zin aan opname van het beloningssysteem in artikel 27 lid 1 onder c 

WOR. Terecht stelt Van der Heijden: 

 

“De verwijzing door de minister naar het ontbreken van een taak voor de ondernemingsraad 

inzake primaire arbeidsvoorwaarden geldt als algemene achtergrondgedachte voor het 

opstellen van de catalogus (van artikel 27 lid 1 WOR). Nu deze eenmaal is opgesteld, moet 

worden vastgehouden aan de begrippen die daar staan en de omschrijvingen die daarvan 

gegeven zijn. Wanneer, als in de voorliggende casusposities, de aanstellingsrang van jonge 

academici gebruikelijk bijvoorbeeld schaal 10 was en op enig moment wordt gewijzigd in schaal 

                                                      
97 ROR 1985, nr. 33. 
98 Zie voor een vergelijkbare zaak ROR 1984, nr. 117. 
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8 of 9, dan werkt dat door in het beloningssysteem zoals dat in de betreffende onderneming 

aanwezig is. Het beïnvloedt onmiskenbaar de onderlinge rangorde van de aan de verschillende 

functiegroepen toegekende salarissen.”99

 

Ter ondersteuning van deze redenering kan nog worden gewezen op een uitspraak van de 

Hoge Raad uit 1987, waarin deze aangaf dat ook een besluit dat raakvlakken heeft met een 

volgens artikel 27 WOR instemmingsplichtig besluit onder het instemmingsrecht van de 

ondernemingsraad valt.100 Een recent arrest van diezelfde Hoge Raad101 geeft echter twijfel 

aan de veronderstelling dat de redenering van Van der Heijden – die wij op 

wetssystematische gronden onderschrijven – als rechtens juist kan worden beschouwd. 

Hoewel in dat arrest de vraag aan de orde was of afschaffing van een zogenaamd 

“pretverlof” op grond van artikel 27 lid 1 onder b WOR onder het instemmingsrecht van de 

ondernemingsraad viel dan wel louter als intrekking van een primaire arbeidsvoorwaarden 

moest worden beschouwd - in welk geval de ondernemingsraad geen instemmingsrecht zou 

toekomen – zijn de overwegingen die de Hoge Raad in deze zaak ten aanzien van de 

verhouding tussen “primaire arbeidsvoorwaarden” en instemmingsrecht maakt ook van 

belang voor het antwoord op de vraag of de ondernemingsraad instemmingsrecht toekomt 

ten aanzien van een vaststelling, wijziging of intrekking van een beloningssysteem wanneer 

daarbij tevens de hoogte van de beloning (een “primaire arbeidsvoorwaarde”) in het geding 

is. De Hoge Raad overwoog in deze casus uitdrukkelijk en stelde zelfs voorop – zoals de 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de hiervoor genoemde casus uit 1985 ook 

deed – dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest de ondernemingsraad 

instemmingsrecht toe te kennen ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden. De Hoge 

Raad definieert deze term niet, doch het lijdt geen twijfel dat de hoogte van de beloning als 

primaire arbeidsvoorwaarde moet worden beschouwd. Hoewel het mogelijk is aan deze 

uitspraak verschillende luidende conclusies te verbinden – variërend van de stelling dat aan 

deze uitspraak slechts conclusies kunnen worden verbonden voor zover het gaat om een 

zeer specifieke vakantieregeling tot de stelling dat de Hoge Raad een algemene uitspraak 

heeft gedaan over de verhouding tussen primaire arbeidsvoorwaarden en het 

instemmingsrecht van de ondernemingsraad - komt het ons voor dat de Hoge Raad er in 

deze uitspraak voor heeft gekozen de ondernemingsraad instemmingsrecht te ontzeggen 

wanneer een voorgenomen besluit tevens op enigerlei wijze als de vaststelling, intrekking of 

                                                      
99 Van der Heijden - Ondernemingsraad (losbl.), aantekening 10 bij artikel 27. 
100 HR 26 juni 1987, NJ 1988, 93. 
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wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden valt te kwalificeren. Deze kwalificatie schakelt 

als het ware de werking van artikel 27 WOR uit – precies waar Van der Heijden in zijn 

voornoemd citaat voor waarschuwde - ofschoon het besluit daar strikt genomen wel onder 

valt. Is deze conclusie juist, dan komt de ondernemingsraad naar onze inschatting in vrijwel 

geen enkel geval instemmingsrecht ten aanzien van een besluit met betrekking tot een 

aandelenplan toe, nu de hoogte van de beloning in de meeste gevallen onmiskenbaar een rol 

zal spelen. 

De tweede situatie is dat, ook al gaat men ervan uit dat sprake is van een 

beloningssysteem ten aanzien waarvan de ondernemingsraad zeggenschap toekomt, zich de 

vraag kan voordoen of de ondernemingsraad überhaupt instemmingsrecht toekomt in 

verband met het bepaalde in artikel 27 lid 3 WOR. Dit lid bepaalt dat de ondernemingsraad 

geen instemmingsrecht toekomt indien en voor zover het betrokken onderwerp voor de 

betrokken onderneming inhoudelijk is geregeld in een CAO. De CAO-regeling heeft in alle 

gevallen voorrang: ook in het geval de ondernemer een bepaalde regeling eerst met de 

ondernemingsraad heeft afgekaart en vervolgens met de vakbonden een andere regeling 

overeenkomst, is voor die laatste regeling geen instemming van de ondernemingsraad 

vereist. Laat een regeling in de CAO de ondernemer echter nog enige beslissingsvrijheid 

voor de nadere invulling van de regeling binnen zijn onderneming, dan is voor die nadere 

invulling wel de instemming van de ondernemingsraad vereist, uiteraard voor zover de 

betreffende regeling onder artikel 27 WOR valt. Het is de vraag wanneer een regeling in een 

CAO die ruimte laat. Uit de rechtspraak kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat 

niet snel mag worden aangenomen dat een regeling inhoudelijk bij CAO is geregeld en geen 

ruimte voor de ondernemingsraad overlaat.102

 

De ondernemingsovereenkomst 

 

De bevoegdheden van de ondernemingsraad kunnen schriftelijk door middel van een 

zogenaamde ondernemingsovereenkomst (ook wel: convenant) worden uitgebreid. Deze 

mogelijkheid staat opgenomen in artikel 32 WOR. Op basis van dit artikel kunnen aan de 

ondernemingsraad geen rechten worden ontnomen. Naleving van de 

ondernemingsovereenkomst kan bij de kantonrechter worden afgedwongen (artikel 36 lid 2 

                                                                                                                                                                      
101 HR 11 februari 2000, ROR 2000, nr. 20. 
102 Zie Van der Heijden - Ondernemingsraad (losbl.), aantekening 5 bij artikel 27 en de daar genoemde 
rechtspraak. 
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WOR). Een ondernemingsovereenkomst dient door de ondernemer te worden toegezonden 

aan de bedrijfscommissie. 

De ondernemingsovereenkomst is momenteel voor de ondernemingsraad de enige 

manier om met de ondernemer bindende afspraken over primaire arbeidsvoorwaarden te 

maken, ervan uitgaande dat zij daarbij niet het exclusieve terrein van de vakbond treden. 

Dergelijke afspraken kunnen worden gemaakt zowel wanneer er een CAO is, als wanneer 

een CAO in het geheel ontbreekt. Het derde lid van artikel 32 WOR bevat echter een aan 

artikel 27 lid 3 WOR gelijkluidende bepaling; de ondernemingsovereenkomst kan derhalve 

geen tussen werkgever en vakbonden gemaakte afspraken opzij zetten. Worden aan de 

ondernemingsraad meer advies- en/of instemmingsrechten gegeven, dan zijn de in artikel 26 

respectievelijk 27 lid 4 tot en met 6 WOR opgenomen rechtsmiddelen van overeenkomstige 

toepassing (artikel 32 lid 4 WOR). 

Ingevolge het eerste lid van artikel 32 WOR kunnen ook in een CAO aan de 

ondernemingsraad meer rechten en bevoegdheden worden gegeven. Zo is het mogelijk 

bepaalde adviesrechten te versterken tot instemmingsrechten of geheel nieuwe onderwerpen 

op te nemen ten aanzien waarvan de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht 

toekomt. 

De ondernemingsovereenkomst biedt de ondernemingsraad de mogelijkheid met de 

ondernemer afspraken te maken ten aanzien van financiële-participatieregelingen. Zo 

kunnen zij het recht van artikel 27 lid 1 onder a uitbreiden tot andere vormen van financiële 

participatie of het adviesrecht van artikel 25 lid 1 onder a een ruimer bereik geven. Partijen 

zijn in principe vrij die afspraken te maken die hun goeddunken, mits zij daarbij niet het 

terrein van de vakbonden betreden.103

 

Naar een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad 

 

Naar onze mening zou de ondernemingsraad een instemmingsrecht moeten toekomen bij de 

introductie, wijziging of intrekking van elke vorm van financiële participatie. Hiervoor 

hebben wij een aantal argumenten.  

Allereerst past een dergelijk recht binnen het systeem van de WOR. Artikel 27 WOR 

geeft de ondernemingsraad immers al een instemmingsrecht ten aanzien van een 

winstdelingsregeling. De stap naar andere vormen van financiële participatie lijkt ons geen 

grote. Daarbij moet worden bedacht dat de beperking tot winstdelingsregelingen gedateerd 
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en in de huidige tijd onlogisch is. Zij kwam tot stand in een periode dat van 

aandelenplannen nauwelijks sprake was. Nu aandelenparticipatie – naast andere vormen 

van financiële participatie - steeds vaker voorkomt, is er reden de beperking van artikel 27 

lid 1 onder a weg te nemen en de reikwijdte van de bepaling uit te breiden tot andere 

vormen van financiële participatie. 

Ten tweede: het verweer dat financiële-participatieregelingen tot het domein van de 

vakbonden zou behoren, aangezien primaire arbeidsvoorwaarden (namelijk: beloning) in het 

geding zijn, is inconsequent en uit de tijd. Inconsequent, aangezien artikel 27 lid 1 WOR 

onderwerpen bevat die eveneens onder de primaire arbeidsvoorwaarden zijn te scharen. Het 

instemmingsrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van een pensioenverzekering, een 

winstdeling (onder a) en een vakantieregeling (onder b) ziet wel degelijk op primaire 

arbeidsvoorwaarden: het gaat immers niet allee om het systeem van de regeling, maar ook 

om de bedragen en het aantal vakantiedagen.104

Daarnaast is het verweer uit de tijd, omdat steeds meer de gedachte postvat dat 

aangezien vakbonden lang niet in alle bedrijven (en soms zelfs: bedrijfstakken) goed 

vertegenwoordigd zijn, er niets op tegen is de ondernemingsraad een grotere rol op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden toe te kennen. Het meer vóórkomen van 

ondernemingsraden, het minder passeren van de ondernemingsraden en de toegenomen 

waardering voor hun werkzaamheden105 ondersteunen deze gedachte. Daarenboven is de 

ondernemingsraad een dergelijke rol al toebedeeld met de introductie van artikel 32 WOR, 

dat het mogelijk maakt dat de ondernemingsraad en de ondernemer afspraken maken over 

primaire arbeidsvoorwaarden. De President van de Rechtbank Den Haag oordeelde 

overigens al in 1992 dat de ondernemingsraden van Grabowsky en Poort BV 

onderhandelingen over primaire arbeidsvoorwaarden met de werkgever konden voeren. 

Daarmee verwierp hij het principiële betoog van de Dienstenbonden FNV en CNV dat de 

ondernemingsraad niet de bevoegdheid toekomt over primaire arbeidsvoorwaarden te 

onderhandelen. De president beriep zich op de wetsgeschiedenis van artikel 32 WOR, 

waaruit niet blijkt dat aan de ondernemingsraad geen bevoegdheid zou mogen worden 

toegekend om te onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden.106

Ten derde is het nu al zo dat de ondernemingsraad een steeds grotere rol krijgt bij of 

na de afsluiting van een CAO. Zeker in bedrijfstak-CAO’s met hun toenemende 

                                                                                                                                                                      
103 Zie over de ondernemingsovereenkomst uitgebreid: Van der Heijden & Van der Hulst 1996. 
104 Zie Koning 1996, p. 163. 
105 Van het Kaar & Looise, hoofdstuk 9. 
106 Pres. Rb. Den Haag 19 mei 1992, ROR 1992, nr. 19. 
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“raamkarakter” is het de ondernemingsraad die op ondernemingsniveau CAO-bepalingen 

met de ondernemer moet uitwerken. In sommige CAO’s wordt de ondernemingsraad zelfs 

expliciet als CAO-partij erkend, hetgeen overigens juridisch onjuist is.107

Ten vierde en laatste: beslissingen omtrent aandelenplannen betreffen het sociale 

beleid binnen de onderneming, hetgeen juist het bereik is van artikel 27 WOR. De 

ondernemingsraad is bij uitstek het orgaan dat betrokken is bij besluitvorming op het gebied 

van het sociale beleid binnen de onderneming. Besluiten op dat terrein raken de positie van 

werknemers direct of indirect en er is naar onze mening geen reden het bereik van het 

instemmingsrecht op dat terrein te beperken. 

Met het vorenstaande beogen wij geenszins afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 

27 lid 3 en artikel 32 lid 3 WOR. Het primaat ten aanzien van arbeidsvoorwaardenvorming 

dient onzes inziens bij het overleg tussen ondernemer en vakbonden te liggen. Op die wijze 

kan men beter garanderen dat een arbeidsvoorwaardenregime voor alle werknemers in een 

onderneming of bedrijfstak gelijkwaardig is. Die garantie vloeit voort uit de werking van de 

artikelen 9 en 12 Wet CAO, welke artikelen een directe doorwerking bewerkstelligen van in 

een CAO opgenomen arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (“normatieve” bepalingen) in de 

individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers die onder het bereik van de CAO 

vallen én zijn aangesloten bij een vakbond die partij is bij de CAO. Artikel 14 van de Wet 

CAO legt op de werkgever bovendien de plicht de normatieve CAO-bepalingen ook na te 

komen ten opzichte van werknemers die geen lid zijn van een contractsluitende vakbond. 

Bovendien kunnen bepalingen van een CAO algemeen verbindend worden verklaard, in 

welk geval alle werkgevers en werknemers – lid of geen lid van een contractsluitende partij - 

binnen de betreffende bedrijfstak aan deze bepalingen zijn gebonden. Deze 

gelijkwaardigheid van arbeidsvoorwaardenregimes wordt niet bereikt door middel van 

instemming van de ondernemingsraad op grond van artikel 27 WOR of een 

ondernemingsovereenkomst tussen ondernemer en ondernemingsraad. Afspraken met de 

ondernemingsraad werken immers niet automatisch door in de individuele 

arbeidsovereenkomsten; werknemers dienen ieder voor zich en apart in te stemmen met elke 

wijziging in de arbeidsvoorwaarden die ondernemer en ondernemingsraad voorstaan. 

Weliswaar kan deze instemming gemakkelijker worden verkregen indien de werkgever een 

                                                      
107 Ten eerste is het sluiten van CAO’s voorbehouden aan vakbonden. Dit moeten volgens artikel 2 
Wet CAO verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid in de zin van Titel 2 van Boek 2 BW zijn. Een 
ondernemingsraad is geen vereniging; hij is strikt genomen buiten de in de WOR genoemde situaties 
niet als persoon voor het recht te beschouwen. Het sluiten van een overeenkomst buiten artikel 32 
WOR om is daardoor überhaupt niet mogelijk. 
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wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten van de individuele werknemers heeft 

opgenomen, maar een garantie dat hij elke gewenste wijziging eenzijdig kan opleggen biedt 

dit artikel geenszins.108

Dit neemt niet weg dat waar op CAO-niveau geen afspraken zijn gemaakt over 

financiële participatie dan wel afspraken zijn gemaakt die nadere uitwerking behoeven, wij 

geen reden zien de ondernemingsraad een instemmingsrecht te ontzeggen.109 Deze 

verruiming van de bevoegdheden van de ondernemingsraad maakt vakbond en 

ondernemingsraad niet tot elkaars concurrenten. Dat zou trouwens op gespannen voet zou 

staan met de ILO-verdragen 135 en 154, waarin wordt bepaald dat gekozen 

werknemersvertegenwoordigers geen activiteiten mogen verrichten die tot de bijzondere 

voorrechten van de vakbonden behoren en dat de vakbonden omgekeerd de positie van 

werknemersorganisaties niet mogen verzwakken. De ondernemingsraad komt immers pas in 

beeld wanneer de vakbond uit beeld is; besluit de laatste een onderwerp naar zich toe te 

trekken, dan dient de ondernemingsraad te wijken. 

Ter afsluiting van deze paragraaf wijzen wij op onderstaande opmerking van Koning 

die de bescherming van de vakbonden ten aanzien van de primaire-

arbeidsvoorwaardenvorming “achterhaald”, “overtrokken” en “niet nodig” kwalificeert. Hij 

maakte deze opmerking – die wij onderschrijven - in zijn bespreking van de (toen nog: 

wetsvoorstellen ter) laatste ingrijpende wijziging van de WOR zoals die in 1998 heeft 

plaatsgevonden. 

 
“Zodra werknemersorganisaties een CAO afsluiten, staat de OR buitenspel. Het 

instemmingsrecht geldt alleen in die gevallen dat er geen OR is. Tegen die achtergrond valt 

moeilijk te begrijpen dat het kabinet enerzijds aan werknemers een basisniveau van 

bescherming en ordening wil bieden en de decentralisatie en differentiatie in de 

arbeidsvoorwaardenvorming wil ondersteunen, maar anderzijds de vaststelling van het 

loonniveau en de arbeidsduur nog steeds blijvend ter eenzijdige bepaling aan de werkgever wil 

laten. Is dat een juiste vorm van modernisering en actualisering?”110

                                                      
108 Artikel 7:613 luidt: “De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem 
de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, 
indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer 
dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
moet wijken.” Een dergelijk zwaarwichtig belang mag eerder worden aangenomen wanneer de 
ondernemingsraad reeds met de voorgestelde wijziging heeft ingestemd, zie Kamerstukken I 1997-1998, 
25 263, nr. 132b, p. 3.  
109 Voor een uitvoerige discussie over de verhouding tussen de arbeidsvoorwaarden op collectief 
niveau (vakbonden) en op ondernemingsniveau verwijzen wij naar SER-advies 94/06. 
110 Koning 1997, p. 103. 
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Kortom: met instandhouding van het primaat van de vakbonden dient meer ruimte voor de 

ondernemingsraad te worden gecreëerd. 

 

6.3 De rol van de ondernemingsraad na introductie van financiële participatie 

 

Ook na de introductie van een financiële-participatieregeling kunnen de ondernemingsraad 

bevoegdheden toekomen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat een winstdeling 

wordt gewijzigd of ingetrokken. Ook is denkbaar dat een aandelenregeling zodanig wordt 

gewijzigd, dat sprake is van een adviesplichtig besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 onder a 

(zie de vorige paragraaf). 

Op dergelijke bevoegdheden, die voortvloeien uit de hiervoor behandelde artikelen 

uit de WOR, gaan wij in deze paragraaf niet meer in. Zij zijn immers uitvoerig aan de orde 

geweest. Wij staan stil bij knelpunten die kunnen voortvloeien uit de zeggenschap die 

enerzijds de ondernemingsraad, anderzijds de financieel participerende werknemers 

toekomt. Uiteraard komt daarbij slechts financiële participatie aan de orde die zeggenschap 

voor werknemers meebrengt; hierna gaan wij uit van de situatie dat binnen de onderneming 

een aandelenplan voor het personeel geldt. Aangezien knelpunten het best denkbaar zijn 

wanneer werknemers op grond van hun aandelenbezit daadwerkelijk enige zeggenschap 

van betekenis kunnen uitoefenen, gaan wij er hierna tevens van uit dat ten behoeve van deze 

zeggenschap een personeelsparticipatiemaatschappij is opgericht die de aandelen (minimaal 

5% van het totaal) voor de werknemers houdt en die de daaraan verbonden zeggenschap 

uitoefent. 

  Bij de bespreking van de organen van de onderneming in hoofdstuk 4 zijn de 

bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad 

aan de orde gekomen. Omdat de personeelsparticipatiemaatschappij als aandeelhoudster net 

als de ondernemingsraad zeggenschap heeft op ondernemingsniveau en zich net als de 

ondernemingsraad mag inlaten met de te volgen strategie van de onderneming, zijn 

spanningen tussen deze twee niet denkbeeldig. Deze spanningen kunnen voortvloeien uit 

het feit dat een werknemer of diens vertegenwoordiger als aandeelhouder andere belangen 

heeft dan een werknemer(svertegenwoordiger) in zijn hoedanigheid als wederpartij van de 

werkgever. Bij een belangenconflict tussen de personeelsparticipatiemaatschappij en de 

ondernemingsraad zou men kunnen denken aan de volgende situatie: 
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De ondernemingsraad van een beursgenoteerde onderneming heeft ontdekt dat de plannen tot 

afstoting van een onderdeel van de onderneming zich reeds in een vergevorderd stadium 

bevinden, zonder dat hij over die plannen is geraadpleegd. Na aandringen van de 

ondernemingsraad weigert het bestuur van de onderneming alsnog advies te vragen. Het is 

zeer waarschijnlijk dat wanneer bekend wordt dat de ondernemingsraad dit geschil aan de 

rechter voorlegt – en de tot dan toe geheime plannen zullen uitlekken – de aandelenkoers fors 

zal dalen. Uiteraard is het conflict tussen ondernemingsraad en bestuur en het uitlekken van de 

plannen niet in het belang van de aandeelhouders – inclusief de financieel participerende 

werknemers. De complicatie wordt des te groter naarmate meer leden van de 

ondernemingsraad zelf financieel participeren. 

 

Hier strijden twee belangen: het belang dat de ondernemingsraad heeft bij openheid van 

zaken omtrent de afstoting in een tijdig stadium om uitholling van zijn adviesrecht te 

voorkomen en het belang van de werknemersaandeelhouders bij het stil houden van de 

plannen en van het geschil om verlaging van de aandelenkoers te voorkomen. De 

werknemersaandeelhouders zullen hierdoor eerder dan hun collega’s in de 

ondernemingsraad geneigd het nalaten van de directie door de vingers te zien. 

Bovenstaand voorbeeld is er slechts één van vele denkbare, doch de meeste ons 

denkbare gevallen zijn een verschijningsvorm van de klassieke tegenstelling tussen 

(vertegenwoordigers) van werknemers – de factor arbeid - en kapitaalverschaffers – de factor 

kapitaal. Specifieker: het gaat steeds om een botsing tussen de werknemersbelangen bij 

behoud van baan en arbeidsvoorwaarden, welke belangen de ondernemingsraad beschermt, 

en de belangen van aandeelhouders bij een gunstige koersontwikkeling. Bijzonder is dat de 

bestaande balans tussen deze belangen verschuift wanneer sprake is van ‘overloop’ van de 

factor arbeid naar de factor kapitaal. 

Om de kans op eventuele spanningen tussen ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij te verkleinen én de krachten van beide te bundelen, zijn 

verschillende constructies denkbaar. In aflopende mate van ingrijpendheid is te denken aan 

de volgende mogelijkheden: 

 

1. Het bewerkstelligen van een personele unie tussen het bestuur van de 

personeelsparticipatiemaatschappij en de ondernemingsraad. 

2. Het laten benoemen van bestuursleden van de personeelsparticipatiemaatschappij 

door de ondernemingsraad. 
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3. Het toekennen aan de ondernemingsraad van een recht van aanbeveling of een recht 

van bezwaar ten aanzien van de benoeming van bestuursleden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij. 

 

Deze drie constructies worden hierna behandeld. Daarna gaan wij kort in op de 

wenselijkheid van samenwerking tussen ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij. 

 

Personele unie 

 

Spanningen tussen ondernemingsraad en het bestuur van de 

personeelsparticipatiemaatschappij verdwijnen wanneer dat bestuur volledig uit 

ondernemingsraadleden bestaat én alle ondernemingsraadleden in het bestuur zitting 

hebben. Hoewel deze oplossing de schoonheid van de eenvoud heeft, achten wij haar niet 

wenselijk. Wij hebben de volgende twee overwegende bezwaren. 

Ten eerste bestaat in geval van een personele unie het gevaar dat zich een te grote 

verwatering van twee regimes van belangenbescherming voordoet. Het risico bestaat dat de 

leden van de ondernemingsraad hun belangen als bestuurders van de 

personeelsparticipatiemaatschappij voorrang toekennen boven de belangen die de 

ondernemingsraad op grond van de WOR beschermt. Om in het eerder genoemde voorbeeld 

te blijven: de leden van de ondernemingsraad zouden de directie niet snel aanspreken 

wanneer blijkt dat zij aan werknemers geen openheid van zaken geeft. Ook het omgekeerde 

geval kan zich voordoen: de bestuursleden van de personeelsparticipatiemaatschappij 

gedragen zich niet langer als aandeelhouder maar wenden hun bevoegdheden als 

aandeelhouders louter en alleen aan om de bevoegdheden van de ondernemingsraad te 

versterken. Een dergelijke vergaande verwatering van klassieke taken achten wij niet 

gewenst. Dat het bestuur van de personeelsparticipatiemaatschappij zich als 

ondernemingsraad gedraagt, achten wij minder bezwaarlijk111 dan de omgekeerde situatie: 

een personeelsparticipatiemaatschappij zal slechts zelden een aandeelhouder met een 

doorslaggevende stem zijn, zodat de ondernemingsraad in dat geval niet meer dan een steun 

                                                      
111 Wij achten het echter vooral niet wenselijk dat de personeelsparticipatiemaatschappij in de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad zou treden waar het diens instemmingsrecht betreft, daar 
wij menen dat zij zich meer dient te richten op de strategische besluitvorming binnen de 
onderneming. 
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in de rug wordt gegeven.112 Wij zien vooral gevaar voor de positie van de ondernemingsraad 

wanneer leden van de ondernemingsraad hun op grond van de WOR toegekende taken 

verwaarlozen en hun handelen en nalaten primair laten afhangen van de gevolgen daarvan 

voor de aandelenkoers. 

 Het tweede bezwaar vloeit uit het eerste voort, maar hangt meer samen met de 

legitimiteit van het voorgaande in het licht van vertegenwoordiging van werknemers. 

Leden van de ondernemingsraad worden volgens een zorgvuldig afgewogen procedure 

gekozen. Zij worden geacht alle in de onderneming werkzame personen te 

vertegenwoordigen. Daartoe heeft de wetgever hun met verschillende bevoegdheden 

toegerust; bovendien worden zij om hun onafhankelijkheid te waarborgen beschermd tegen 

opzegging door de werkgever.113 Voor de benoeming van bestuursleden van een 

personeelsparticipatiemaatschappij bestaat geen speciale procedure. Is zij een stichting – wat 

veelal het geval is – dan wordt in de statuten de wijze van benoeming en ontslag van 

bestuurders vermeld.114 De personeelsparticipatiemaatschappij kan niet geacht worden alle 

werknemers, laat staan alle in de onderneming werkzame personen te vertegenwoordigen. 

Zij vertegenwoordigt louter de financieel participerende werknemers. Soms is dat vrijwel al 

het personeel, maar regelmatiger zal dat slechts een gedeelte van het personeel zijn, 

bijvoorbeeld alleen het hoger kader. Een vermenging van functies van ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij is dan des te minder te rechtvaardigen. 

Ook volgens Van Beusekom, voormalig directeur van het NPI, is een grote bemoeienis 

van de ondernemingsraad bij de door de personeelsparticipatiemaatschappij te volgen 

strategie niet gewenst. Hij noemt dezelfde twee bezwaren: 

 

“Ik raad het de ondernemingsraad af zitting te nemen in het stichtingsbestuur, dat in veel 

gevallen de personeelsaandelen beheert. Je hebt dan als ondernemingsraad twee petten op. De 

insteek van een stichting personeelsaandelen is een hele andere dan die van de 

ondernemingsraad. De rechten en belangen liggen ook heel anders. De aandeelhouders kijken 

naar beslissingen die van belang zijn voor de continuïteit van de onderneming. Dat kan wel 

eens botsen met het werknemersbelang. Bovendien kopen niet alle werknemers aandelen, zodat 

                                                      
112 Kool in NRC 28 oktober 1999: “De motivatie vanuit de ondernemingsraden ligt vaak meer op het 
terrein van het verkrijgen van (extra) medezeggenschap via deelname in het aandelenpakket van de 
eigen onderneming.” 
113 Zie de artikelen 7:670 lid 4 en 7:670a BW. 
114 Artikel 2:286 lid 4 onder c BW. Is de personeelsparticipatiemaatschappij een vereniging, dan wordt 
het bestuur in principe uit en door de leden benoemd (artikel 2:37 BW). 
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je als ondernemingsraad – in het geval je zitting zou nemen in een stichting personeelsaandelen 

– maar een beperkte groep kunt vertegenwoordigen.” 

 

Van Beusekom wijst er voorts op dat in de praktijk tussenvormen voorkomen, zoals de 

situatie dat één bestuurslid van de stichting vanuit de ondernemingsraad wordt benoemd.115 

Ook deze vorm achten wij echter niet gewenst, aangezien de “twee petten”-problematiek 

hiermee – weliswaar in geringere omvang – blijft bestaan. 

 

Benoeming door de ondernemingsraad 

 

Wil men ondernemingsraad en personeelsparticipatiemaatschappij als twee relatief 

gescheiden eenheden laten functioneren, maar is men anderzijds gevoelig voor de stelling 

dat het ter bewaking van de belangen van werknemers in het algemeen nastrevenswaardig is 

dat zij de wijzen waarop zij opereren op elkaar afstemmen, dan is het het overwegen waard 

de ondernemingsraad een stem te geven in de benoeming van de bestuursleden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij. Hoe groot die stem zou moeten zijn, is voor discussie 

vatbaar. Om het hierboven genoemde risico van belangenverstrengeling te voorkomen, lijkt 

het ons niet zinvol de ondernemingsraad het recht te geven het voltallige bestuur te 

benoemen. Gedacht kan worden aan de helft of een derde van het totale aantal bij de statuten 

aangegeven bestuursleden. Dat laatste gedeelte sluit aan bij het recente SER-rapport inzake 

een nieuwe structuurregeling. In dat voorstel krijgt de ondernemingsraad voor een derde 

van de leden van de raad van commissarissen het recht een bijzondere voordracht te doen.116

Daarnaast zouden de te benoemen leden geen lid mogen zijn van de 

ondernemingsraad. Als extra waarborg voor onafhankelijkheid zou men kunnen bepalen dat 

de betreffende personen niet korter dan twee jaar tevoren lid zijn geweest van een 

ondernemingsraad.117

 

Recht van aanbeveling en bezwaar 

 

Ten slotte, als minst ingrijpende constructie, zou de ondernemingsraad een recht van 

aanbeveling bij de benoeming van de bestuursleden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij kunnen toekomen. Daaraan gekoppeld zou een recht van 

                                                      
115 Van Zetten 2001. 
116 Zie hierover paragraaf 7.4. 
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bezwaar tegen een voorgenomen benoeming kunnen worden. Dergelijke rechten achten wij 

niet strijdig met de rol van de ondernemingsraad; zij passen zelfs prima bij het huidige 

takenpakket. Ter herinnering van hetgeen wij in paragraaf 4.2.3 bespraken wijzen wij erop 

dat de ondernemingsraad in het structuurregime een recht van aanbeveling toekomt ten 

aanzien van te benoemen commissarissen in de raad van commissarissen. Tevens kan de 

ondernemingsraad bezwaar maken tegen een voorgenomen benoeming door de raad van 

commissarissen, op grond van - onder meer - de verwachting dat de voorgedragen persoon 

ongeschikt zal zijn voor zijn taak als commissaris of dat de raad van commissarissen bij 

benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.118

Deze vergelijking met de huidige rol van de ondernemingsraad bij de benoeming van 

commissarissen komt ons gerechtvaardigd voor. Uit paragraaf 4.2.3 bleek dat de raad van 

commissarissen is belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de 

algemene gang van zaken binnen de onderneming. Hij richt zich naar het belang van de 

onderneming als geheel. Dat is niet het belang van de aandeelhouders of het bestuur, maar 

het belang van alle bij de onderneming betrokken personen. Werknemers moeten daar 

uitdrukkelijk toe gerekend worden.119 De wetgever heeft het, zoals hiervoor is gebleken, dus 

noodzakelijk geacht dat de werknemers, vertegenwoordigd door de ondernemingsraad, een 

stem toekomt bij de benoeming van commissarissen. Het toekennen aan de 

ondernemingsraad van een recht van aanbeveling en bezwaar ten aanzien van de leden van 

een personeelsparticipatiemaatschappij - een entiteit die toch juist het behartigen van het 

belang van werknemers (als aandeelhouders) tot doelstelling heeft - vinden wij een goed te 

verdedigen gedachte. 

 

Samenwerking ondernemingsraad en personeelsparticipatiemaatschappij? 

 

Zojuist bespraken wij enkele constructies die mogelijk zijn om te voorkomen dat de 

belangenbehartiging ten behoeve van werknemers in het gedrang komt doordat de 

ondernemingsraad en de personeelsparticipatiemaatschappij deze taak op verschillende 

                                                                                                                                                                      
117 Deze termijn is gelijk aan die genoemd in artikel 7:670a lid 1 onder a BW. 
118 Wonderlijk genoeg vervalt dit recht van bezwaar indien het advies van de SER ongewijzigd door 
het kabinet wordt overgenomen. Zie voor kritiek op het vervallen van het recht van bezwaar Van het 
Kaar 2001a. 
119 Zie Huizink - Rechtspersonen (losbl.), aantekening 4 bij artikel 2:140 BW. Zie ook de SER-
beschikking inzake Cynamid volgt dat in de raad voldoende kennis van de Nederlandse sociale en 
economische omstandigheden moet zijn vertegenwoordigd, wil sprake zijn van een voldoende 
evenwichtige samenstelling (SER 27 september 1983, ROR 1971-1984, nr. 146). 
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wijze invullen. Daarmee is niets gezegd over de wenselijkheid van bundeling van de 

krachten van beide. Het voorkomen van conflicten is immers iets anders dan het bevorderen 

van samenwerking. Dienen ondernemingsraad en personeelsparticipatiemaatschappij bij 

hun eigen leest te blijven, of dienen zij hun handelen op elkaar af te stemmen of zelfs hun 

bevoegdheden zo aan te wenden dat zij elkaar versterken? Deze vraag valt strikt genomen 

buiten het bereik van dit onderzoek. Wel wijzen wij erop dat de bevoegdheden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij als aandeelhoudster een welkome aanvulling kunnen 

vormen op de bevoegdheden van de ondernemingsraad met betrekking tot onderwerpen ten 

aanzien waarvan de ondernemingsraad geen bevoegdheden toekomen. Vooral kan men 

hierbij denken aan onderwerpen die het strategisch belang van de onderneming raken en die 

niet zouden misstaan in de opsomming van artikel 25 lid 1 WOR. Wij denken daarbij aan 

ontbinding of omzetting van de onderneming, statutenwijziging, emissie van aandelen, 

inkoop van eigen aandelen, vaststelling van de jaarrekening en besluiten over de 

bestemming van de winst.120

 

Onze conclusie luidt dat een personele unie tussen de ondernemingsraad en de bestuurders 

van de personeelsparticipatiemaatschappij niet wenselijk is vanwege het gevaar van 

belangenverstrengeling. Wel kan (onder meer) gedacht worden aan het toekennen aan de 

ondernemingsraad van een recht van aanbeveling bij of een recht van bezwaar tegen de 

benoeming van bestuursleden. Dit laatste recht zou de ondernemingsraad kunnen 

uitoefenen wanneer de samenstelling van het bestuur onevenwichtig dreigt te worden. In 

bepaalde gevallen kunnen de bevoegdheden van de personeelsparticipatiemaatschappij een 

aanvulling vormen op de bevoegdheden van de ondernemingsraad. 

 

6.4 Staving van de hypothese 

 

Nu de rol van de ondernemingsraad bij het totstandkomen van en tijdens het in werking zijn 

van een financiële-participatieregeling en uitgebreid aan de orde is geweest, wordt in deze 

paragraaf een oordeel gegeven over de in de inleiding genoemde hypothese. Omdat 

onderzoek naar de verhouding tussen indirecte en financiële participatie nagenoeg ontbreekt 

of niet bruikbaar is voor het onderwerp van deze studie, ontkomen wij er niet aan ons 

oordeel over de hypothese op enkele aannames te baseren. Daarbij zijn de hiervoor gemaakte 

opmerkingen over de rol en de bevoegdheden van de ondernemingsraad richtinggevend. 

                                                      
120 Zie ook Van het Kaar 2001a, p. 84. 
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Eveneens richtinggevend is het in hoofdstuk 5 genoemde onderzoek dat Kemp heeft gedaan. 

Hoewel zijn conclusies in verband met het geringe aantal respondenten slechts tentatief 

kunnen zijn, geven wij die weer, omdat zij aansluiten bij hetgeen wij over de hypothese 

zullen opmerken. 

 

Het onderzoek van Kemp 

 

In paragraaf 5.2 kwam de scriptie van Kemp al aan de orde. Kemp heeft zijn respondenten 

ook vragen voorgelegd met betrekking tot de verhouding tussen indirecte en financiële 

participatie. De uitkomsten staan in onderstaande tabel opgenomen. 

 

Stelling Oneens Neutraal Eens 

Financiële en indirecte participatie zijn twee totaal 

verschillende vormen van (werknemers)participatie 

1 0 11 

De OR speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming 

en het onderhoud van de financiële-participatieregeling  

3 1 8 

De OR stimuleert de aanwezigheid van financiële 

participatie 

4 0 8 

Financiële en indirecte participatie vullen elkaar aan 3 0 9 

Een combinatie van financiële en indirecte participatie 

zorgt voor een verbetering van de winstgevendheid 

6 1 5 

Een combinatie van financiële en indirecte participatie 

zorgt voor een verhoging van de efficiency 

6 2 4 

Een combinatie van financiële en directe participatie 

zorgt voor een vergroting van het innovatievermogen 

7 2 3 

 

Het beeld is tot op grote hoogte vergelijkbaar aan dat van de in hoofdstuk 5 geschetste 

combinatie van directe en financiële participatie. Alle respondenten waren het eens met de 

stelling dat door de aanwezigheid van financiële participatie de behoefte aan zeggenschap 

door middel van indirecte participatie niet afneemt.121 Kemp heeft ook de vraag voorgelegd 

welke combinatie van participatievormen de meest ideale is. Uit de antwoorden blijkt dat 

bedrijven de combinatie van alledrie de vormen – direct, indirect en financieel – prefereren 

boven andere combinaties. Vermeldenswaard is dat de ondernemingsraad het belang van 

                                                      
121 Kemp 2000, p. 53. 
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directe en indirecte participatie gelijk stelde en in alle gevallen het hebben van alleen 

financiële participatie op de laatste plaats rangschikte.122

 

Waardering hypothese 

  

Het moge uit dit hoofdstuk duidelijk zijn geworden dat spanningen tussen indirecte en 

financiële participatie beter denkbaar zijn dan tussen directe en financiële participatie. Dat 

vloeit voort uit het feit dat indirecte en financiële participatie – mits aan de laatste enige 

vorm van zeggenschap is verbonden die is geconcentreerd bij een 

personeelsparticipatiemaatschappij die de aandelen voor de werknemers houdt – zich op het 

zelfde – strategische – niveau van de onderneming afspelen. Of dit een feitelijk probleem 

voor de uitoefening van zeggenschapsrechten door ondernemingsraad en/of 

personeelsparticipatiemaatschappij vormt, hangt af van een aantal factoren. 

Ten eerste is daar de feitelijke zeggenschap die de personeelsparticipatiemaatschappij 

heeft. Beschikt zij slechts over een gering percentage van het totale aantal uitstaande 

aandelen – hetgeen in de meeste gevallen zo is - dan is de zeggenschap dientengevolge 

gering en zijn eventuele spanningen met de ondernemingsraad minder snel te verwachten 

dan wanneer zij meerderheidsaandeelhoudster is. Mede omdat de zeggenschap van de 

personeelsparticipatiemaatschappij veelal gering zal zijn, zijn wij geen voorstanders van 

voorstellen tot beperking van het takenpakket van de ondernemingsraad ten gunste van een 

personeelsparticipatiemaatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van fusies, overnames, 

reorganisaties en wijziging van de organisatiestructuur, onderwerpen die bij uitstek van 

strategisch belang zijn.123

Ten tweede dient bezien te worden welke belangen de 

personeelsparticipatiemaatschappij feitelijk behartigt. Gedraagt zij zich als de ‘gemiddelde’ 

particuliere aandeelhouder en is zij derhalve slechts geïnteresseerd in de koers van de 

aandelen? Is dat het geval, dan zijn eerder spanningen met de ondernemingsraad te 

verwachten - die immers normaal gesproken meer naar effecten van besluitvorming op de 

lange termijn kijkt – dan wanneer de personeelsparticipatiemaatschappij zich door aan de 

ondernemingsraad vergelijkbare belangen laat leiden. In die laatste situatie kunnen de 

bevoegdheden die de ondernemingsraad op grond van de WOR en de 

personeelsparticipatiemaatschappij als aandeelhoudster hebben elkaar aanvullen. Zoals wij 

                                                      
122 Kemp 2000, p. 55. 
123 Anders: Kemp 2000, p. 38. 
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in paragraaf 6.3 aangaven, dient dit naar ons inzicht niet te leiden tot een grote invloed van 

de ondernemingsraad op de benoeming van het bestuur van een 

personeelsparticipatiemaatschappij of omgekeerd. Het gevaar van belangenverstrengeling 

achten wij het grootst wanneer tussen de ondernemingsraad en het bestuur van de 

personeelsparticipatiemaatschappij een personele unie wordt gevormd. Een recht van 

aanbeveling of bezwaar van de ondernemingsraad tegen de benoeming van bestuursleden 

van de personeelsparticipatiemaatschappij, lijkt ons, in navolging van de rechten die de 

ondernemingsraad nu ten opzichte van de raad van commissarissen heeft, goed 

verdedigbaar. 

 De aan het begin van deze inleiding gestelde hypothese lijkt ons derhalve te stellig 

geformuleerd en in de meeste gevallen onjuist. De invloed van de 

personeelsparticipatiemaatschappij zal in de meeste gevallen te klein zijn om een 

ondernemingsraad te kunnen missen. Hooguit in kleinere bedrijven, waar het mogelijk is dat 

de aandelen grotendeels in handen is van werknemers, kan financiële participatie als 

alternatief dienen voor de ondernemingsraad.124  

Daarnaast ziet de wetgever de algemene vergadering van aandeelhouders en de 

ondernemingsraad als twee gescheiden grootheden met een eigen taak. Dat zij bij tijd en 

wijle in elkaars vaarwater terecht komen, is onvermijdelijk en zeker niet op voorhand 

bezwaarlijk; het systeem van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht is mede gericht op 

het redresseren van eventuele problemen met betrekking tot de interne 

bevoegdheidsverdeling door middel van een uitgedacht systeem van “checks and balances”. 

Dienen ondernemingsraad en personeelsparticipatiemaatschappij feitelijk dezelfde belangen, 

dan kunnen hun respectievelijke bevoegdheden elkaar aanvullen, hetgeen uiteraard in 

tegenspraak is met de in hypothese opgenomen stelling dat de rol van de ondernemingsraad 

onder druk komt te staan. 

 

6.5 Conclusie 

 

Binnen de huidige wetgeving komt de ondernemingsraad bij de introductie van financiële-

participatieregelingen een beperkte taak toe. Het zou echter goed binnen het wettelijke 

systeem passen de ondernemingsraad een instemmingsrecht met betrekking tot de 

vaststelling, wijziging of intrekking van een dergelijke regeling toe te kennen. Het primaat 

van de vakbonden (artikel 27 lid 3 WOR) dient te blijven bestaan. 
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Na de introductie van een financiële-participatieregeling kunnen zich in theorie 

spanningen voordoen tussen ondernemingsraad en de financieel participerende werknemers 

(vertegenwoordigd door een personeelsparticipatiemaatschappij). Indirecte participatie en 

financiële participatie kunnen zich weliswaar op hetzelfde (strategische) niveau bevinden, 

maar er is onvoldoende reden aan te nemen dat dit regelmatig tot conflicten tussen beide 

leidt. Het belang van de financieel participerende werknemers zal onvoldoende groot zijn, 

zodat de rol en het bestaan van de ondernemingsraad niet snel ter discussie zullen komen te 

staan. Dat geldt des te sterker wanneer ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij gelijke belangen dienen, aangezien hun toch 

verschillende bevoegdheden elkaar dan kunnen aanvullen. Dit leidt ons tot een afwijzing 

van de in de inleiding genoemde hypothese. 

Om een belangenverstrengeling tussen leden van de ondernemingsraad en het 

bestuur van de personeelsparticipatiemaatschappij te voorkomen – en wij denken hierbij 

vooral aan een uitholling van de taken van de ondernemingsraad – verdient het de voorkeur 

de invloed van de ondernemingsraad op de benoeming van bestuursleden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij beperkt te houden. Een recht van aanbeveling en 

bezwaar voor de ondernemingsraad past goed binnen het huidige wettelijke systeem. 

                                                                                                                                                                      
124 Vgl. Wiardi Beckman Stichting 2001, p. 120 (stelling 7). 
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HOOFDSTUK 7 

DE VERHOUDING TUSSEN FINANCIËLE PARTICIPATIE 

EN HET VENNOOTSCHAPSRECHT 

 
7.1 Inleiding 

 

Een veelal onderbelichte kant van financiële participatie door werknemers is dat 

werknemers in hun hoedanigheid van aandeelhouders zeggenschapsrechten verwerven in 

de kapitaalorganisatie van de onderneming (als onderscheiden van de arbeidsorganisatie) of, 

anders gezegd, zij worden deelnemers in de vennootschappelijke bevoegdheidsverdeling en 

besluitvorming.  

De positie van aandeelhouders in de vennootschap is al enige tijd voorwerp van 

academisch en maatschappelijk debat. De insteek in dat debat is veelal dat de positie en de 

invloed van aandeelhouders en, a fortiori, certificaathouders, als de verschaffers van 

risicodragend kapitaal zou moeten worden versterkt. Mede met het oog daarop zijn 

voorstellen gedaan om het gebruik van beschermingsconstructies terug te dringen en om de 

positie van aandeelhouders en certificaathouders in structuurvennootschappen te 

versterken. Op Europees niveau is er het voorstel de regelgeving rond het openbaar bod te 

veranderen. Op eigen initiatief heeft de Nederlandse wetgever eveneens stappen gezet om 

de regelgeving rond het openbaar bod aan te passen. 

In dit hoofdstuk analyseren we deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de 

financiële participatie van werknemers. Vertrekpunt is de in paragraaf 4.4 geformuleerde 

hypothese dat het belang van werknemersaandelenbezit groeit naarmate de positie van 

aandeelhouders in de vennootschap wordt versterkt, vanuit de vooronderstelling dat 

werknemers groeiende invloed van aandeelhouders willen compenseren. 

 

7.2 Beschermingsconstructies 

 

Bekend is dat tal van beursvennootschappen door middel van uiteenlopende 

beschermingsconstructies zijn beschermd tegen vijandige overnames. In het kader van deze 

studie verdienen drie van deze constructies bijzondere aandacht. De eerste is de (vrijwillige 

toepassing van) structuurregeling. De structuurregeling (zie eerder 4.2.3) is destijds vooral 

ingevoerd om de positie van werknemers (ook) in de vennootschappelijke organisatie te 
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verankeren, door toekenning aan de ondernemingsraad van een aanbevelings- en 

bezwaarrecht ten aanzien van de (her)benoeming van commissarissen. Daarmee kan de 

structuurregeling worden gekwalificeerd als een van de vormen van indirecte 

werknemersparticipatie. Tegelijk fungeert de structuurregeling als een bescherming tegen 

een vijandige overname, omdat een tweetal kernbevoegdheden niet meer berust bij de 

algemene vergadering van aandeelhouders, maar bij de raad van commissarissen.  

De tweede vorm van bescherming tegen een vijandige overname die vanuit het 

oogpunt van werknemersparticipatie de aandacht verdient is de uitgifte van zogenaamde 

“beschermingsprefs”. Deze constructie houdt in dat preferente aandelen worden uitgegeven 

aan een bevriende relatie, in de regel een speciaal daartoe opgerichte stichting. De reden dat 

daarbij gebruik wordt gemaakt van preferente aandelen is tweeledig. In de eerste plaats is 

het voorkeursrecht van artikel 2:96a BW niet van toepassing, als gevolg waarvan zittende 

aandeelhouders – en dus ook de overvaller, voor zover die al een belang in handen heeft - 

worden gepasseerd. In de tweede plaats hoeven deze aandelen niet te worden volgestort. De 

uitgifte van (preferente) aandelen aan werknemers is een bijzondere variant van deze 

beschermingsconstructie. Deze variant komt hieronder aan de orde bij de bespreking van de 

Gucci-zaak. Denkbaar is dat het besluit tot de emissie, dan wel het besluit tot verlening van 

een optie aan de beschermingsstichting, een adviesplichtig besluit in de zin van de WOR is. 

Dat is het geval wanneer het betreffende besluit kan worden gekwalificeerd als overdracht 

van zeggenschap (artikel 25 lid 1 sub a WOR), dan wel een vorm van duurzame 

samenwerking (artikel 25 lid 1 sub b WOR).  

De derde vorm is de ‘gewone’ financiële werknemersparticipatie, waarbij in dit 

hoofdstuk nader zal worden bekeken welke vennootschapsrechtelijke bevoegdheden kunnen 

voortvloeien uit gecollectiveerd aandelenbezit van werknemers en hoe deze bevoegdheden 

zich verhouden tot directe en indirecte werknemersparticipatie. 

 

7.3 Het wetsvoorstel beschermingsconstructies 

 

Op 7 november 1997 is het wetsvoorstel “Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van 

bijzondere maatregelen door de ondernemingskamer over de zeggenschap in de naamloze 

vennootschap” ingediend.125 Hoofddoelstelling van het wetsvoorstel is stimulering van de 

marktwerking: “Het gebruik van beschermingsconstructies is een van de factoren die de 

werking van de kapitaalmarkt kan belemmeren. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor 
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de financieringscondities van ondernemingen en de optimale allocatie van produktiemidde-

len.”, aldus de memorie van toelichting. Kern van het voorstel is dat de Ondernemingskamer 

de bevoegdheid krijgt op verzoek van de verschaffer van ten minste 70% of meer van het 

geplaatst kapitaal van een NV maatregelen te treffen die beschermingsconstructies van deze 

NV ongedaan maken. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het gebod aan de 

doelwitonderneming tot decertificering over te gaan, preferente beschermingsaandelen in te 

trekken, door statutenwijziging de vrijwillige structuurregeling terug te draaien of oligar-

chische clausules ongedaan te maken (ontwerpartikel 2:359c BW).126  

Zonder twijfel versterkt dit voorstel de positie van (groot)aandeelhouders ten 

opzichte van het bestuur. Wat is het effect van dit wetsvoorstel op de positie en de 

bevoegdheden van de factor arbeid? Het wetsvoorstel zelf bevat één bepaling over 

werknemersvertegenwoordigers. Op grond van ontwerpartikel 2:359h lid 1 BW dient de 

Ondernemingskamer de ondernemingsraad te horen: “De ondernemingskamer kan de 

oproeping door verzoeker van belanghebbenden of groepen van belanghebbenden gelasten 

en daarbij de wijze van oproeping bepalen. De ondernemingskamer doet de 

ondernemingsraad oproepen.” Strikt genomen krijgt de ondernemingsraad hier een extra 

bevoegdheid die hij voorheen niet had. Dat lijkt te duiden op een versterking van de positie 

van werknemers. Daar valt echter veel op af te dingen. 

In de eerste plaats laat de memorie van toelichting zich niet uit over de status van het 

horen van de ondernemingsraad van de doelwitonderneming. Het kan echter niet anders 

zijn dan dat hier gedoeld wordt op een vorm van informatieve raadpleging van de 

ondernemingsraad door de Ondernemingskamer; de Ondernemingskamer is niet gehouden 

advies te vragen aan de ondernemingsraad in de zin van artikel 25 WOR.127 De vraag is 

hoeveel gewicht de Ondernemingskamer aan de mening van de ondernemingsraad zal 

toekennen. 

In de tweede plaats verzwakt het wetsvoorstel in één opzicht de positie van 

werknemersvertegenwoordigers. Dat is in het bijzonder het geval als een kapitaalverschaffer 

                                                                                                                                                                      
125 Kamerstukken II 1997-1998, 25 732. 
126 Deze opsomming is niet uitputtend: op grond van ontwerp artikel 2:359d BW kan de 
Ondernemingskamer nog een aantal andere maatregelen treffen, die deels zijn ontleend aan het enquête-
recht. 
127 Een tot in zijn uiterste consequentie doorgevoerde uitleg van het PUEM-arrest (Hof Amsterdam 27 
juli 1989, NJ 1990, 734) zou overigens wel tot die conclusie kunnen leiden. Het Hof stelde in dat arrest, 
dat “diegenen die het in hun macht hebben de in artikel 25 lid 1 WOR genoemde besluiten te nemen, 
advies aan de ondernemingsraad dienen te vragen”. Dat is in dit geval de Ondernemingskamer. 
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die aan de relevante eisen (aandelenbezit, tijdsduur) voldoet, bij de Ondernemingskamer een 

verzoek indient tot afschaffing van het vrijwillig structuurregime. De Ondernemingskamer 

maakt dan een afweging van alle betrokken belangen, waarbij niet uitgesloten is dat de 

argumenten van de ondernemingsraad slechts een ondergeschikte rol zullen spelen. In de 

huidige situatie is het alleen de ondernemer zelf die eventueel kan besluiten tot onge-

daanmaking van de vrijwillige structuurregeling. Verzet van de ondernemingsraad is dan 

zeker niet kansloos, zo blijkt uit het arrest inzake Heuga.128

Meer fundamenteel is de vraag wat het belang van werknemers is bij 

beschermingsconstructies. Er is - ook uit theoretisch oogpunt - een duidelijke rationale voor 

werknemers wantrouwig te zijn tegenover overvallers en overnamegevechten, zeker als die 

zoals in de jaren tachtig in de VS werden ingezet door corporate raiders. Werknemers lopen de 

kans dat relatiespecifieke investeringen (opleiding, ervaring) na een vijandige overname 

gevolgd door reorganisaties hun waarde geheel of deels verliezen.129 In die zin hebben 

werknemers belang bij beschermingsconstructies. Daar komt bij dat de medezeggenschap 

gekoppeld is aan besluitvorming door het bestuur. Als de speelruimte van het bestuur wordt 

ingeperkt, vermindert daarmee ook de speelruimte voor werknemersvertegenwoordigers. 

 Hoewel niet zeker is dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm de status van wet zal 

bereiken, lijkt een aantal van de bestaande beschermingsconstructies zijn langste tijd te 

hebben gehad. Bezien vanuit de medezeggenschap is het belangrijkste gevolg dat de macht 

van de aandeelhouders wordt versterkt ten koste van de macht van het bestuur, hetgeen –

potentieel - weer een verzwakking van de positie van de vertegenwoordigende 

medezeggenschap tot gevolg heeft. 

Aandelenbezit door werknemers, mits in collectieve vorm, wint daarmee aan belang, 

omdat het collectief van werknemers binnen de algemene vergadering van aandeelhouders 

zelf een factor van gewicht wordt, althans kan worden. In dit opzicht lijken de 

vertegenwoordigende medezeggenschap en aandelenbezit van werknemers complementair, 

waarbij de laatste kan compenseren voor lacunes in de eerste. 

 

7.4 SER-advies inzake de structuurregeling 

 

                                                      
128 HR 26 januari 1994, ROR 1994, nr. 1. 
129 Zie voor een eerste analyse van de verschillende belangen rond het onderwerp vijandige overnames - 
beschermingsconstructies Frentrop 1988. Zie over relatiespecifieke investeringen Gelauff & Den Broeder 
1997 en Moerland 1997. 
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Op 19 januari 2001 heeft de SER unaniem zijn advies inzake “Het functioneren en de 

toekomst van de structuurregeling” vastgesteld. Het kabinet heeft inmiddels gereageerd en 

neemt het advies in grote lijnen over. Vanuit het oogpunt van participatie door werknemers 

is het een tweesnijdend advies. Enerzijds wordt de positie van de aandeelhouders en de 

algemene vergadering van aandeelhouders versterkt, anderzijds wordt de positie van de 

ondernemingsraad in een aantal opzichten verzwakt. Met betrekking tot deze paragraaf 

moet worden bedacht dat de structuurregeling voor slechts een kleine minderheid van de 

bedrijven in Nederland geldt (die overigens wel een zeer aanzienlijk aantal werknemers in 

dienst hebben). De kernpunten van het advies zijn de volgende: 

 

Benoeming van commissarissen 

 
• De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt voortaan de commissarissen, op 

voordracht van de raad van commissarissen. 

• Een door de raad van commissarissen voorgedragen commissaris geldt als benoemd, 

tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van 2/3 van 

de stemmen, vertegenwoordigend ten minste 1/3 van het geplaatst kapitaal, de 

voordracht verwerpt. In dat geval maakt de raad van commissarissen een nieuwe 

voordracht; de algemene vergadering van aandeelhouders kan dus niet zelf een 

kandidaat in de plaats stellen van een door de raad van commissarissen voorgedragen 

kandidaat. 

• De raad van commissarissen kan slechts een kandidaat voordragen als hij de 

ondernemingsraad en de algemene vergadering van aandeelhouders in de gelegenheid 

heeft gesteld een of meer personen voor voordracht aan te bevelen. 

• Voor 1/3 van de leden van de raad van commissarissen krijgt de ondernemingsraad het 

recht een bijzondere voordracht te doen. De door de ondernemingsraad aanbevolen 

persoon of personen wordt door de raad van commissarissen op de voordracht aan de 

algemene vergadering van aandeelhouders geplaatst, tenzij de raad van commissarissen 

van oordeel is dat die persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van 

commissaris, dan wel dat de raad van commissarissen na benoeming niet naar behoren 

zal zijn samengesteld. Als het aantal commissarissen niet deelbaar is door drie, wordt het 

voordrachtsrecht van de ondernemingsraad naar beneden afgerond. 

• Het recht van bezwaar van de algemene vergadering van aandeelhouders en van de 

ondernemingsraad vervalt. 
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Ontslag van commissarissen 

 
• De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit genomen met 2/3 van de 

stemmen, vertegenwoordigend ten minste 1/3 van het geplaatst kapitaal, beslissen dat 

de raad van commissarissen in zijn geheel dient af te treden. Een dergelijk besluit heeft 

tot gevolg dat de raad van commissarissen onmiddellijk defungeert. 

• Een dergelijk besluit wordt pas genomen nadat een daartoe strekkend voorstel op de 

voorgeschreven wijze is geagendeerd en de ondernemingsraad vier weken de tijd heeft 

gehad zich te beraden over dit voorstel en zijn oordeel kenbaar te maken aan de raad van 

commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. 

• De ondernemingsraad krijgt het recht zijn standpunt in de algemene vergadering van 

aandeelhouders kenbaar te maken. 

• De ondernemingskamer wijst een of meer onafhankelijke toezichthouders aan, die er 

tevens voor zorgdragen dat er een nieuwe raad van commissarissen wordt benoemd, met 

inachtneming van de eerder geschetste benoemingsregeling. 

 

Vrijwillig structuurregime 

 
De structuurregeling kan – volledig dan wel verzwakt - ook vrijwillig worden toegepast 

(artikel 2:157 BW). Van die mogelijkheid wordt in de praktijk ook gebruik gemaakt. Mede 

daarom ziet de SER geen grond voor een wezenlijke verandering in die mogelijkheid. Wel 

stelt de SER voor de vraag of de structuurregeling moet worden voortgezet nadat de 

vennootschap (drie opeenvolgende jaren) niet meer aan de criteria voor toepasselijkheid 

voldoet, voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Achtergrond van 

dit voorstel is dat in veel vennootschappen de bevoegdheden van de algemene vergadering 

van aandeelhouders de statuten te wijzigen, door oligarchische clausules zijn beperkt. 

Daarmee is het in de praktijk voor de algemene vergadering van aandeelhouders soms 

vrijwel onmogelijk de statuten weer in overeenstemming te brengen met het gewone model. 

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met een gewone meerderheid over dit 

voorstel. 

 

De jaarrekening 
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Een van de kernpunten van de invoering van de structuurregeling in 1971 was dat de 

bevoegdheid de jaarrekening vast te stellen werd overgeheveld van de algemene 

vergadering van aandeelhouders naar de raad van commissarissen, althans voor 

vennootschappen waarop het volledig structuurregime van toepassing is. Deze bevoegdheid 

dient volgens de SER weer terug te keren naar de algemene vergadering van 

aandeelhouders. Het bestuur is in de ogen van SER verantwoordelijk voor de inhoud van de 

jaarrekening. De raad van commissarissen, belast met het toezicht op het bestuur, dient deze 

goed te keuren, blijkend uit ondertekening van de stukken. De jaarrekening wordt 

vervolgens ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd.  

Volgens de SER past niet in deze opzet niet dat aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders het recht tot amendering van de jaarstukken wordt toegekend. De algemene 

vergadering van aandeelhouders heeft slechts de keuze tussen vaststellen of niet vaststellen. 

In zijn reactie op het advies heeft het kabinet dit laatste standpunt niet overgenomen; het wil 

de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid geven de jaarrekening te 

wijzigen. Aan de ondernemingsraad zou ter zake dan wel een adviesrecht moeten worden 

toegekend. Dat adviesrecht moet door het kabinet nog nader worden uitgewerkt.  

Het is de vraag of hier door het kabinet gedoeld wordt op een volwaardig 

adviesrecht in de zin van artikel 25 WOR. Tijdens de totstandkoming van de WOR 1998 

werd een adviesrecht van de ondernemingsraad (en in tweede instantie zelfs een 

informatierecht) ten aanzien van de winstbestemming door de toenmalige minister Melkert 

met kracht ontraden. Zou dit nu anders zijn met een besluit tot amendering – lees: wijziging - 

van de jaarrekening? 

De wetgever lijkt bij het adviesrecht van de ondernemingsraad in toenemende mate 

de associatie met een – uiteindelijk toch tamelijk vrijblijvende - hoorplicht te hebben. 

Voorbeelden daarvan zijn de eerder genoemde hoorplicht in het kader van de Wet 

beschermingsconstructies (ontwerpartikel 2:359h lid 1 BW) en de plicht voor de algemene 

vergadering van aandeelhouders de ondernemingsraad te horen als de algemene 

vergadering van aandeelhouders voornemens is de gehele raad van commissarissen weg te 

zenden. De vakbeweging heeft inmiddels kritisch gereageerd op de uitbreiding van de 

bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders ten aanzien van de 

jaarrekening en heeft de vrees geuit dat er gekozen zal worden voor dividend ten koste van 

investeringen. 

Vanuit het oogpunt van zeggenschap van werknemers is de voorgestelde wijziging 

lastig te duiden. Op het eerste gezicht lijkt de participatie in twee opzichten te worden 
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versterkt: zowel de algemene vergadering van aandeelhouders (waarvan de 

personeelsparticipatiemaatschappij deel uitmaakt) als de ondernemingsraad krijgen er een 

bevoegdheid bij. Daar staat tegenover dat de raad van commissarissen (op de samenstelling 

waarvan de ondernemingsraad enige invloed heeft) een bevoegdheid verliest. Per saldo lijkt 

vooral veel af te hangen van de relatieve invloed van werknemersaandeelhouders in de 

algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Goedkeuringsrecht aandeelhouders 

 
De SER is van mening dat de positie van de algemene vergadering van aandeelhouders ten 

aanzien van ingrijpende besluiten moet worden versterkt, in die zin dat aan de algemene 

vergadering van aandeelhouders een recht van goedkeuring moet worden toegekend ten 

aanzien van besluiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de identiteit of het karakter 

van de vennootschap sterk verandert. De SER noemt besluiten die strekken tot overdracht 

van (vrijwel) de gehele onderneming van de vennootschap, het aangaan dan wel verbreken 

van duurzame samenwerking met of deelneming in andere ondernemingen, of investeringen 

en desinvesteringen. Daarmee betreedt de algemene vergadering van aandeelhouders een 

terrein waarop ook de ondernemingsraad zich beweegt. Genoemde bevoegdheden vinden 

we tenslotte ook in de opsomming van artikel 25 lid 1 WOR. 

De SER stelt verder voor aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of 

gezamenlijk ten minste één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen de 

bevoegdheid te geven een onderwerp op de agenda van de algemene vergadering van 

aandeelhouders te plaatsen, tenzij zwaarwegende belangen van de vennootschap zich 

daartegen verzetten. Op dit moment ligt die eis nog op tien procent van het geplaatst 

kapitaal.  

 

Implicaties van het advies 

 

Wat zijn de gevolgen van het advies voor de zeggenschap van werknemers, ervan uitgaande 

dat het advies zal worden omgezet in wetgeving?  

Kern van het advies is dat de positie van de aandeelhoudersvergadering wordt 

versterkt: de algemene vergadering van aandeelhouders krijgt het recht de commissarissen 

te benoemen en de jaarrekening vast te stellen. Voorts krijgt de algemene vergadering van 

aandeelhouders recht van goedkeuring ten aanzien van een aantal belangrijke 
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bestuursbesluiten. Binnen de algemene vergadering van aandeelhouders is het echter vooral 

de positie van de grootaandeelhouder die wordt versterkt, mogelijk ten koste van de positie 

van kleine aandeelhouders. Dat vloeit voort uit het feit dat bezit van een derde van het 

geplaatst kapitaal aan een grootaandeelhouder de mogelijkheid geeft onevenredig veel 

invloed uit te oefenen op de benoeming van commissarissen en hem in staat stelt de hele 

raad van commissarissen heen te zenden. In dat opzicht wordt de positie van de 

personeelsparticipatiemaatschappij – ervan uitgaande dat deze minder dan een derde van 

het geplaatst kapitaal bezit - mogelijk verzwakt. 

Voor sommige personeelsparticipatiemaatschappijen is voorts nog van belang dat 

aandeelhouders die ten minste één procent van het geplaatste kapitaal bezitten het recht 

krijgen onderwerpen op de algemene vergadering van aandeelhouders te agenderen. Een 

collectief van werknemers kan op deze wijze proberen de meningsvorming en 

besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders te beïnvloeden. 

Een punt dat ten slotte aandacht verdient is dat ook de zeggenschap van 

certificaathouders wordt versterkt. Dit kan van belang zijn indien de werknemersaandelen 

met het oog op de verhandelbaarheid zijn gecertificeerd. Certificaathouders krijgen 

stemrecht ten aanzien van de benoeming van commissarissen, de vaststelling van de 

jaarrekening, de mogelijkheid in te grijpen bij gebrek aan vertrouwen in het functioneren van 

de raad van commissarissen en de mogelijkheid tot beëindiging van vrijwillige toepassing 

van de structuurregeling. Daarbij maakt de SER echter een voorbehoud voor de situatie dat 

op de aandelen van de vennootschap een openbaar bod wordt uitgebracht of - anderszins - 

een onvriendelijke overname dreigt. 

 

7.5 Werknemersaandelen als beschermingsconstructie 

 

De reden waarom werknemersaandelen kunnen werken als bescherming tegen een vijandige 

overname is in essentie de nuisance value die kan uitgaan van een substantieel 

minderheidspakket. Deze nuisance value kan voor een deel worden teruggevoerd op sociaal-

psychologische gronden (de overnemer is bang dat hij te maken krijgt met onwillige 

werknemers130), maar kent ook een duidelijke juridische dimensie die al eerder werd 

aangeduid in paragraaf 4.3: 

                                                      
130 Zo hanteerde Begemann-voorzitter Joep van den Nieuwenhuyzen in de jaren tachtig de stelregel 
dat hij geen bedrijven wilde overnemen tegen de zin van de betreffende werknemers. 
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• Besluitvorming buiten vergadering is niet toegestaan (vgl. de artikelen 2: 128 en 238 

BW). 

• De vorming van een fiscale eenheid is al snel niet meer mogelijk. 

• Bepaalde faciliteiten rond de inbreng in natura zijn niet (of moeilijker) beschikbaar 

(vgl. de artikelen 2:94a, 94b, 204a en 204b BW). 

• De vrijstelling voor groepsmaatschappijen van het opstellen van een jaarrekening 

volgens Titel 9 Boek 2 BW ingeval van een geconsolideerde jaarrekening is niet, 

althans moeilijker, beschikbaar (artikel 2:403 BW). 

 

De positie van minderheidsaandeelhouders, en dus ook van de 

personeelsparticipatiemaatschappij, is vrij sterk, zij het niet in alle gevallen onaantastbaar. 

Laten we de mogelijkheden van een dergelijke minderheidsaandeelhouder eens de revue 

passeren: 

1. De geschillenregeling. Op grond van deze regeling kunnen een of meer 

aandeelhouders die gezamenlijk over ten minste een derde van het geplaatst kapitaal 

beschikken, een mede-aandeelhouder onder bepaalde voorwaarden dwingen om zijn 

aandelen aan hen over te dragen. Belangrijkste voorwaarde is dat die mede-

aandeelhouder de belangen van de vennootschap zodanig schaadt dat het 

voortdurende van dat aandeelhouderschap in redelijk niet hoeft te worden geduld 

(zie artikel 2:336 BW). Aan deze voorwaarde zal in geval van een ESOP niet licht zijn 

voldaan. De regeling geldt overigens alleen in besloten verhoudingen, en is bij 

beursvennootschappen dus niet aan de orde. 

2. De uitkoopregeling. Op grond van deze regeling kunnen een of meer aandeelhouders 

die alleen of gezamenlijk 95% van het geplaatste kapitaal verschaffen, de minderheid 

uitkopen. Deze regeling maakt dat het aanzienlijk verschil kan maken of het 

werknemerscollectief beschikt over 4,99 of 5,01% van de aandelen. 

3. Er zijn wel gevallen bekend waarin de meerderheidheidsaandeelhouder(s) 

probeerde(n) de minderheid ‘uit te roken’, door – vaak van het ene moment op het 

andere - te besluiten voortaan de hele winst te reserveren en geen dividend meer uit 

te keren. De rechter heeft al een aantal keer geoordeeld dat dergelijk gedrag in strijd 

is met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW. Een dergelijk besluit kan dan 

op grond van artikel 2:15 BW worden vernietigd. 
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De mogelijkheden aandelenbezit van werknemers op grond van het vennootschapsrecht aan 

te tasten lijken al met al zeer beperkt. Daarmee zijn werknemersaandelen een mogelijke 

vervanger voor al die beschermingsconstructies die als gevolg van Europese en/of 

Nederlandse regelgeving onder vuur liggen. Wij herhalen hier nog eens het potentiële 

belang van beschermingsconstructies voor de medezeggenschap: deze is gekoppeld aan 

besluitvorming door het bestuur. Als de speelruimte van het bestuur wordt ingeperkt, 

vermindert daarmee ook de speelruimte voor de indirecte medezeggenschap. 

Daarmee is nog niet alles gezegd over de verhouding tussen werknemersaandelen en 

de indirecte medezeggenschap. Geconstateerd kan worden dat het adviesrecht van de 

ondernemingsraad zich in grote lijnen beperkt tot besluiten die betrekking hebben op de 

onderneming, en niet op besluiten die betrekking hebben op de vennootschap. Voorts 

constateerden wij in paragraaf 7.4 dat de SER adviseert de algemene vergadering van 

aandeelhouders goedkeuringsrecht te geven ten aanzien van belangrijke bestuursbesluiten 

over de onderneming. Daarmee verschuift de bestaande balans tussen kapitaal en arbeid ten 

gunste van de aandeelhouders. Voor zover werknemers door middel van 

aandelenparticipatie deelnemen in de besluitvorming van diezelfde algemene vergadering 

van aandeelhouders, biedt dat een zeker tegenwicht tegen deze verschuiving. 

 

7.6 Gucci: preferente aandelen voor werknemers als beschermingsconstructie 

 

Dat financiële participatie van werknemers in (beurs)vennootschappen de functie kan 

hebben van een beschermingsconstructie tegen een vijandige overname is al langer bekend. 

Het verschijnsel beperkte zich echter in hoofdzaak tot de Verenigde Staten. Met de 

gebeurtenissen bij en arresten met betrekking tot Gucci heeft ook Nederland kennis gemaakt 

met dit verschijnsel. 

De casus was als volgt. Gucci Group NV (verder: Gucci) is de in Amsterdam 

gevestigde holdingvennootschap van de Gucci-groep. De statuten van Gucci bevatten geen 

beschermingsconstructies. Op 6 januari 1999 kondigde LVMH aan dat zij een belang van 

tussen de 5% en 10% had verworven in Gucci. Op 17 januari en 25 januari volgden 

persberichten met nieuwe aankondigingen: het belang was inmiddels uitgebreid tot 34,4%, 

oftewel 20.154.985 aandelen. Tevens werd melding gemaakt van de intentie een openbaar 

bod uit te brengen. Gesprekken tussen LVMH en Gucci resulteerden niet in afspraken tussen 

beide partijen. Op 18 februari 1999 deed Gucci een persbericht uitgaan met de mededeling 

dat zij een optierecht voor het nemen van in totaal 37 miljoen nieuw uit te geven aandelen 
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had toegekend aan de Stichting Belangen Werknemers (verder: de Stichting), in het kader 

van een Employee Stock Ownership Plan (ESOP) en dat zij ten gevolge van een gedeeltelijke 

uitoefening van dat optierecht 20.154.985 aandelen had uitgegeven aan de Stichting, een en 

ander in het kader van haar werknemersaandelenplan. Deze aandelen vertegenwoordigden 

een beurswaarde van meer dan 2,5 miljard gulden. Het benodigde bedrag had de Stichting 

van Gucci geleend. Op 19 maart 1999 meldde Gucci dat overeenstemming was bereikt over 

een strategische participatie door een derde partij (PPR) in Gucci, in het kader waarvan 

Gucci aan PPR 39.007.133 aandelen zou uitgeven, gelijk aan ongeveer 40% van het kapitaal 

van Gucci. 

Op 25 februari 1999 diende LVMH bij de Ondernemingskamer het verzoek in een 

onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij Gucci. In een eerste 

(voorlopig) oordeel verklaarde de Ondernemingskamer dat er redenen waren aan een juist 

beleid te twijfelen. De Ondernemingskamer twijfelde met name over de verenigbaarheid van 

de emissie van aandelen aan de Stichting met de artikelen 2:98b en 2:98c BW. Bij beschikking 

van 3 maart besliste de Ondernemingskamer bij wijze van voorlopige voorziening dat noch 

LVMH, noch de Stichting het stemrecht op de door hen gehouden aandelen mochten 

uitoefenen. Bij beschikking van 22 maart hief de Ondernemingskamer de schorsing van het 

stemrecht van LVMH (weer) op. Voorts bepaalde de Ondernemingskamer dat verdere 

onderhandelingen moesten worden gevoerd tussen LVMH en Gucci. De einduitspraak van 

de Ondernemingskamer dateert van 27 mei 1999. In die beschikking besteedde de 

Ondernemingskamer ook uitgebreid aandacht aan het ESOP.  

Volgens de Ondernemingskamer stond vast dat het de overwegende (of uitsluitende) 

bedoeling van Gucci om het ESOP in het leven te roepen het neutraliseren van de invloed 

van LVMH was (rechtsoverweging 3.14). De emissie door Gucci aan de Stichting, 

gefinancierd door een lening van Gucci, was volgens de Ondernemingskamer in strijd met 

(de ratio van) de artikelen 2:98b en 98c BW, omdat in dit geval niet kon worden gesproken 

van het verkrijgen van aandelen door of voor de betrokken werknemers van Gucci in de zin 

van artikel 2:98c lid 2 BW. De aanspraak van de werknemers, uitgedrukt in geld, beliep 

slechts een half procent van de waarde van de door de Stichting gehouden aandelen. De 

Ondernemingskamer was het eens met LVMH, dat hier veeleer sprake was van een aan het 

koersverloop van Gucci gerelateerde spaarregeling of winstdelingsregeling. De 

ondernemingskamer vernietigde daarom de besluiten van Gucci in het kader van het ESOP. 

Daarbij wees de Ondernemingskamer er uitdrukkelijk op dat het niet zijn bedoeling was het 
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voortbestaan van de aan de regeling verbonden financiële voordelen voor de werknemers 

ongedaan te maken. 

In cassatie is deze uitspraak van de Ondernemingskamer door de Hoge Raad weer 

vernietigd.131 Daarbij ging het echter niet over het oordeel van de Ondernemingskamer 

inzake het ESOP, maar om de wijze waarop de Ondernemingskamer het enquêterecht had 

toegepast. 

 

De mogelijkheid financiële werknemersparticipatie te benutten als beschermingsconstructie 

laat zien dat er een aantal opmerkelijke verbanden bestaat tussen (vennootschappelijke) 

zeggenschapsvraagstukken en uiteenlopende typen van werknemersparticipatie. 

Bij de variant zoals toegepast bij Gucci kunnen twee vormen van 

werknemersparticipatie elkaar raken: werknemers bezitten door middel van de Stichting een 

aanzienlijk belang in het geplaatste kapitaal van de vennootschap, terwijl de 

ondernemingsraad onder omstandigheden een adviesrecht toekomt over het betreffende 

besluit. In een situatie als bij Gucci is zelfs denkbaar dat een met de uitgifte samenhangend 

besluit kan worden gekwalificeerd als een besluit in de zin van artikel 25 lid 1 onder j WOR 

(verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor de schulden van 

een andere ondernemer). Dat zou het geval kunnen zijn wanneer de Stichting het benodigde 

bedrag had geleend van een bankier, en de emitterende vennootschap zich op enigerlei wijze 

garant had gesteld.  

Uit de Gucci-casus kan niet worden afgeleid of de ondernemingsraad enige rol heeft 

gespeeld in de besluitvorming rond de beschermingsemissie. Men zou zich in dit verband 

verschillende scenario’s kunnen voorstellen, waarbij de verschillende participatievormen 

elkaar zowel kunnen ‘bijten’ als versterken. 

Het meest realistisch is de situatie dat de ondernemingsraad bij de dreiging van een 

vijandige overname de kant van het eigen bestuur kiest. In de overnamegevechten die 

Nederland in de afgelopen periode te zien heeft gegeven is het voor zover ons bekend nog 

nimmer voorgekomen dat de ondernemingsraad van de belager meer heil verwachtte dan 

van het eigen bestuur. Bezien vanuit de medezeggenschap is het probleem bij vijandige 

overnames echter dat niet het eigen bestuur de dienst uitmaakt, maar dat individuele 

aandeelhouders al dan niet besluiten in te gaan op een openbaar bod. In die zin heeft een 

ondernemingsraad een zeker belang bij het bestaan (of het in het leven roepen van) 

beschermingsconstructies, omdat deze een conditio sine qua non vormen voor de 
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uitoefening van medezeggenschap. Voor zover besluiten omtrent beschermingsconstructies 

adviesplichtig zijn (en het bestuur daarover ook daadwerkelijk advies vraagt132) ligt een 

positief advies van de ondernemingsraad voor de hand. De bereidheid van werknemers de 

beschermingsprefs te nemen spoort dan met de houding van de ondernemingsraad ten 

aanzien van de overnamestrijd. 

Een alternatief, maar zoals gezegd minder waarschijnlijk, scenario is dat de 

ondernemingsraad zich verzet tegen een als bij Gucci gebruikte constructie, maar er onder 

individuele werknemers voldoende draagvlak blijkt te zijn.133 In dat geval staan de indirecte 

en (het aangaan van) financiële participatie op gespannen voet met elkaar. 

De situatie wint nog verder aan complexiteit indien de houding van de raad van 

commissarissen in de analyse wordt betrokken, zeker indien er sprake is van 

‘werknemerscommissarissen’. Men denke aan complicaties als de VTR-casus (zie paragraaf 

4.3). 

 

7.7 Overige bevoegdheden op grond van het vennootschapsrecht  

 

Aandelenbezit van werknemers kan, naast de functie van beschermingsconstructie tegen een 

vijandige overname nog enkele andere vennootschapsrechtelijke consequenties hebben.  

Een aandeelhouder die ten minste 5% van het geplaatst kapitaal in bezit heeft, kan 

verhinderen dat het bestuur van een NV of BV besluit tot juridische fusie bij bestuursbesluit. 

Dit vloeit voort uit artikel 2:331 BW lid 3. Gevolg is dat het besluit dan genomen moet 

worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. In een dergelijke – 

waarschijnlijk vrij uitzonderlijke – situatie kan aandelenbezit een versterking zijn van de 

bevoegdheid van de ondernemingsraad die over een fusiebesluit adviesrecht heeft op grond 

van de WOR. De vraag of het besluit uiteindelijk wordt genomen hangt dan af van de 

stemverhoudingen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Dezelfde regel geldt 

met betrekking tot voorgenomen besluiten tot splitsing (art. 2:334ff lid 3 BW). 

Aandeelhouders die ten minste 10% van het geplaatst kapitaal (aandelen of 

certificaten) verschaffen hebben het recht een enquêteverzoek in te dienen. In de praktijk is 

                                                                                                                                                                      
131 HR 27 september 2000, JOR 2000/217, met noot M. Brink 
132 Als het bestuur geen advies vraagt, lijkt de kans overigens klein dat de ondernemingsraad in 
beroep zal gaan, althans wanneer hij het eens is met het treffen van beschermingsmaatregelen. 
133 Volledig ondenkbaar is een dergelijke ‘kloof’ tussen ondernemingsraad en achterban niet. Zo bleek 
in een kantongerechtuitspraak (*.*) dat de ondernemingsraad zijn veto uitspraak tegen een 
overwerkregeling, terwijl een meerderheid van de werknemers zich daarvoor al had aangemeld. 
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dit waarschijnlijk niet van belang, omdat diezelfde bevoegdheid ook is toegekend aan 

verenigingen van werknemers (dat wil zeggen: de vakbonden). 

 Aandeelhouders die beschikken over een derde van het geplaatst kapitaal kunnen 

hun medeaandeelhouders dwingen tot overdracht van hun aandelen, indien deze 

aandeelhouders het belang van de vennootschap zodanig schaden, dat het voortduren van 

hun aandeelhouderschap niet hoeft te worden geduld (de artikelen 2:336 e.v. BW; de al 

eerder genoemde geschillenregeling). Werknemers-aandeelhouders kunnen dus in zeer 

bijzondere gevallen hun medeaandeelhouders uitkopen. De drie cumulatieve voorwaarden 

waaraan voldaan moet zijn (onduldbaar gedrag, bezit van een derde van de aandelen en de 

bereidheid en middelen om de aandelen over te nemen) zullen echter prohibitief zijn. 

 Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders minder dan de helft van 

het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, kan een besluit tot vermindering van het 

geplaatst kapitaal alleen genomen worden met ten minst een twee derde meerderheid van 

stemmen. Indien werknemers een aanzienlijk pakket in handen hebben kunnen zij –zeker in 

geval van verspreid aandelenbezit - een besluit tot kapitaalvermindering dus blokkeren. 

Deze regeling geldt alleen bij de NV, niet bij de BV (artikel 2:99 lid 6 BW). 

 Meer algemeen geldt, dat wanneer bij de statuten versterkte meerderheden en/of 

aanwezigheidsquora zijn voorgeschreven, de invloed van werknemers-aandeelhouders 

navenant wordt versterkt.  

 

7.8 Toetsing van de hypothese en conclusie 

 

Verschillende (wets)voorstellen zullen op afzienbare termijn tot gevolg hebben dat de positie 

van aandeelhouders wordt versterkt, in het bijzonder in grote vennootschappen. Een aantal 

veelgebruikte beschermingsconstructies zal aanzienlijk aan kracht verliezen. Bevoegdheden 

van aandeelhouders met als doel de besluitvorming door bestuur en aandeelhouders te 

beïnvloeden zullen worden uitgebreid. De bevoegdheden van de 

aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de samenstelling van de raad van 

commissarissen zal worden versterkt. 

In hoofdstuk 4 formuleerden wij de hypothese dat tegen deze achtergrond het belang 

van werknemersaandelenbezit groeit, vanuit de vooronderstelling dat werknemers de 

groeiende invloed van aandeelhouders willen compenseren. De analyse in dit hoofdstuk laat 

zien dat dit inderdaad het geval is. Gezamenlijk aandelenbezit van ten minste 5% creëert in 

ieder geval in de vennootschappelijke verhoudingen een zekere nuisance value die bij een 
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dreigende vijandige overname de functie van een beschermingsconstructie krijgt. Ook ten 

aanzien van verschillende besluiten in de vennootschapsrechtelijke organisatie is kan 

werknemersaandelenbezit een vooral blokkerende werking hebben. Op grond van 

voorgenomen wetgeving wordt het voorts makkelijker voor kleine aandeelhouders (vanaf 

1%) onderwerpen te agenderen voor de algemene vergadering van aandeelhouders. 

De in hoofdstuk 6 gevonden aanvullende werking die werknemersaandelenbezit kan 

hebben op indirecte participatie blijkt zich ten slotte ook binnen de vennootschappelijke 

organisatie voor te doen, vooral waar invloed van de ondernemingsraad op besluiten in de 

algemene vergadering van aandeelhouders die doorwerken in de onderneming ontbreekt. 
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HOOFDSTUK 8 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
8.1 Conclusies 

 

De vraagstelling van het onderzoek luidde: 

 

In hoeverre en langs welke mechanismen kan financiële werknemersparticipatie de (mede)zeggenschap 

van werknemers beïnvloeden? 

 

Ter beantwoording van deze vraag onderzochten wij in de hoofdstukken 5 en 6 de 

wisselwerking tussen enerzijds financiële en anderzijds directe en indirecte participatie. De 

belangrijkste conclusie uit hoofdstuk 5 is dat er vanuit juridisch gezichtspunt weinig tot geen 

wisselwerking bestaat tussen financiële en directe participatie. Beide bevinden zich op 

verschillende niveaus en dienen tot op zekere hoogte verschillende doelen. Het bestaan van 

een participatieve cultuur lijkt de introductie van andere vormen van participatie binnen de 

onderneming te vergemakkelijken. In die zin versterken de verschillende participatievormen 

elkaar. Voor de hypothese dat financiële participatie de behoefte aan directe participatie doet 

afnemen, is geen overtuigend argument aan te dragen. 

De in hoofdstuk 6 geanalyseerde wisselwerking tussen financiële en indirecte 

participatie is daarentegen wel degelijk van belang, aangezien ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij beide betrokken zijn bij het strategisch beleid. Wij 

formuleerden de hypothese dat het verkrijgen van zeggenschap door werknemers in de 

algemene vergadering van aandeelhouders betekent dat de behoefte aan indirecte 

participatie door werknemers afneemt. Hierdoor komt de rol van de ondernemingsraad 

onder druk te staan en kan de behoefte aan het bestaan van een ondernemingsraad zelfs 

geheel verdwijnen. Onze eerste conclusie is dat het goed binnen het wettelijke systeem zou 

passen de ondernemingsraad een instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling, 

wijziging of intrekking van een dergelijke regeling toe te kennen. Daarbij dient wel het 

primaat van de vakbonden (artikel 27 lid 3 WOR) te blijven bestaan. 

Na de introductie van een financiële-participatieregeling kunnen zich in theorie 

spanningen voordoen tussen ondernemingsraad en de personeelsparticipatiemaatschappij, 

aangezien beide organen zich op hetzelfde niveau van besluitvorming (kunnen) bevinden. 
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Het belang van de financieel participerende werknemers zal echter vaak onvoldoende groot 

zijn, zodat de rol en het bestaan van de ondernemingsraad niet snel ter discussie zullen 

komen te staan. Dat geldt des te sterker wanneer ondernemingsraad en 

personeelsparticipatiemaatschappij gelijke belangen dienen in situaties waarin de 

verschillende bevoegdheden elkaar kunnen aanvullen. Deze overwegingen leiden ons ertoe 

de aangehaalde hypothese te verwerpen. 

Om een belangenverstrengeling tussen leden van de ondernemingsraad en het 

bestuur van de personeelsparticipatiemaatschappij te voorkomen – en wij denken hierbij 

vooral aan een uitholling van de taken van de ondernemingsraad – verdient het de voorkeur 

de invloed van de ondernemingsraad op de benoeming van bestuursleden van de 

personeelsparticipatiemaatschappij beperkt te houden. Een recht van aanbeveling en 

bezwaar voor de ondernemingsraad past goed binnen het huidige wettelijke systeem. 

In hoofdstuk 7 analyseerden we de positie van de personeelsparticipatiemaatschappij 

binnen de vennootschap, tegen de achtergrond van ontwikkelingen rond de 

bevoegdheidsverdeling tussen de aandeelhoudersvergadering en de andere organen van de 

vennootschap. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn het wetsvoorstel 

beschermingsconstructies en het advies van de SER over de toepassing en de toekomst van 

de structuurregeling. In hoofdstuk 4 formuleerden wij de hypothese dat tegen deze 

achtergrond het belang van werknemersaandelenbezit groeit, vanuit de vooronderstelling 

dat werknemers de groeiende invloed van aandeelhouders willen compenseren. De analyse 

in dit hoofdstuk laat zien dat dit inderdaad het geval is. Gezamenlijk aandelenbezit van ten 

minste 5% creëert in ieder geval in de vennootschappelijke verhoudingen een zekere nuisance 

value die bij een dreigende vijandige overname de functie van een beschermingsconstructie 

krijgt. Ook ten aanzien van verschillende besluiten in de vennootschapsrechtelijke 

organisatie kan werknemersaandelenbezit een vooral blokkerende werking hebben. Op 

grond van voorgenomen wetgeving wordt het voorts makkelijker voor kleine 

aandeelhouders (vanaf 1%) onderwerpen te agenderen voor de algemene vergadering van 

aandeelhouders. 

 

 

8.2 Aanbevelingen 

 

Op grond van de analyse en de daaruit resulterende conclusies komen wij tot de volgende 

vaststellingen en aanbevelingen: 
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• Financiële participatie heeft vanuit een oogpunt van medezeggenschap van werknemers 

pas nut indien de gezamenlijke werknemers een belang van ten minste 5% in het 

maatschappelijk kapitaal bezitten. Dit belang dient niet over vele, onafhankelijk van 

elkaar participerende werknemers verspreid te zijn, maar dient te worden gebundeld in 

een personeelsparticpatiemaatschappij die de aan de aandelen verbonden 

zeggenschapsrechten uitoefent. 

• Directe en financiële participatie versterken elkaar in die zin, dat het vóórkomen van één 

of meer modaliteiten van deze vormen de participatieve cultuur versterkt, hetgeen de 

weg vrij maakt voor de introductie van andere vormen van participatie. Het bestaan van 

zowel directe als financiële participatie binnen een onderneming levert weinig 

spanningen op, nu beide vormen zich op verschillende niveaus afspelen en verschillende 

doelen dienen. 

• De rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van financiële-

participatieregelingen is onmisbaar. Het past in het systeem van de Wet op de 

ondernemingsraden de ondernemingsraad een instemmingsrecht te geven ten aanzien 

van voorgenomen besluiten tot introductie van financiële-participatieregelingen. Artikel 

27 WOR dient hiertoe te worden aangepast. 

• Omdat de personeelsparticipatiemaatschappij als aandeelhoudster net als de 

ondernemingsraad zeggenschap heeft op ondernemingsniveau en zich net als de 

ondernemingsraad inlaat met de te volgen strategie van de onderneming, zijn 

spanningen tussen deze twee niet denkbeeldig. Om de kans op eventuele spanningen te 

verkleinen én de krachten van beide te bundelen, zijn verschillende constructies 

denkbaar. Een personele unie tussen de ondernemingsraad en de bestuurders van de 

personeelsparticipatiemaatschappij is niet wenselijk; wel kan (onder meer) gedacht 

worden aan het toekennen aan de ondernemingsraad van een recht van aanbeveling bij 

of een recht van bezwaar tegen de benoeming van bestuursleden. Dit laatste recht zou de 

ondernemingsraad kunnen uitoefenen wanneer de samenstelling van het bestuur 

onevenwichtig dreigt te worden. 

• Ten aanzien van onderwerpen waar de ondernemingsraad geen bevoegdheden heeft en 

de algemene vergadering van aandeelhouders wel, kan de zeggenschap of invloed op 

grond van financiële participatie een aanvullende functie hebben op de indirecte 

medezeggenschap via de ondernemingsraad. Voorbeelden van dergelijke onderwerpen 

zijn: ontbinding of omzetting van de onderneming, statutenwijziging, emissie van 
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aandelen, inkoop van eigen aandelen, vaststelling van de jaarrekening en besluiten over 

de bestemming van de winst. 

• Financiële participatie kan als nevenfunctie de bescherming tegen een vijandige 

overname hebben. Voorwaarde is dat de gezamenlijke werknemers een belang van 

minimaal 5% houden. De invloed van de personeelsparticipatiemaatschappij in de 

algemene vergadering van aandeelhouders en de besluitvorming in de vennootschap 

versterkt dan de positie van de ondernemingsraad. 
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