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FINANCIEEL

interessante opties voor uw bonussysteem

Hou ze een extra 
vette worst voor
Het klinkt zo makkelijk. Als uw bv goed verdient, wordt het per-

soneel ook royaal beloond met bonussen. Uitmuntende presta-

ties van individuele werknemers worden soms nog eens extra 

beloond. Simpel en rechtvaardig. Toch hebben bonusregelingen 

de neiging om uit te groeien tot onbegrijpelijke constructies. 

Het effect van een bonus gaat hiermee verloren. 

EEen bonussysteem is meestal geen 
eenvoudige dertiende maand, maar 
een combinatie van omzettargets, key 
performance indicatoren (KPI’S) en 
winstgevendheid van de bv. Dat is niet 
alleen ingewikkeld, u sorteert als werk-
gever ook niet het gewenste effect. Als 
het bonussysteem onbegrijpelijk is, of 
werknemers het idee hebben dat ze geen 
invloed hebben op het behalen van de 
bonus, gaat er geen stimulans meer 
van uit. Erger nog: het beloningsbeleid 
kan dan een averechts effect hebben. 
Werknemers raken gefrustreerd als zij 
de indruk hebben dat zij buiten hun 
schuld niet langer een bonus krijgen. 

Psychologisch

Een belangrijk deel van het effect van 
de bonus is psychologie. Hoe complexer 
een beloning en hoe langer het perso-
neel erop moet wachten, des te lager is 
de waarde in de ogen van de ontvanger. 
Een boekwerk met berekeningen doet 
misschien tot op de cent nauwkeurig 
recht aan ieders inspanningen, maar 
het stimulerende effect gaat dan volledig 
verloren. In dat kader is het ook interes-
sant om uw werknemers eens zelf mee 

te laten denken over een beloningssys-
teem. Dat klinkt simpel en voor de hand 
liggend, maar bijna niemand doet het. 
Werkgevers steken liever zelf veel tijd in 
het uitdenken van regelingen, die uitein-
delijk maar op matig enthousiasme van 
de werknemers kunnen rekenen.  
Overdrijf niet. Waar stevige bonussen 
worden uitgekeerd, ontstaat onvermij-
delijk in meer of mindere mate een 
bonuscultuur. De kredietcrisis heeft 
geleerd hoe schadelijk dat kan zijn 
voor een onderneming. Werknemers 
richten zich met een bonus voor ogen 
op kortetermijn successen, nemen on-
verantwoorde risico’s en concentreren 

zich op hun eigen belang in plaats van 
op het belang van de onderneming. 

Aandelen

Een klassieke en minder gevaarlijke ma-
nier om werknemers te laten meedelen 
in de successen van uw bv, is de uitgifte 
van aandelen. Door werknemers aan-
deelhouder te maken vergroot u hun be-
trokkenheid bij uw bv. Belangrijke werk-
nemers, die u graag aan uw bv bindt, 
zullen minder snel overstappen naar de 
concurrent als zij zelf aandeelhouder 
zijn. Het bezit van aandelen motiveert 
werknemers bovendien om bij te dragen 
aan een optimaal resultaat, juist ook op 
de langere termijn. Van oudsher zijn het 
vooral beursgenoteerde ondernemingen 
die hun werknemers laten participeren 
met aandelen en opties. Zij hebben 
dagelijks zicht op de ontwikkeling van 
de waarde van het bedrijf. Dat maakt 
werknemersparticipatie gemakkelijk: 
de werknemer weet precies waar hij aan 
toe is. Voor de meeste bedrijven is die 

Fiscus gaat voor uw beloningsplannen liggen

De fiscus maakt het de werkgever die zijn 
werknemers wil belonen met aandelen 
niet gemakkelijk. De uitgifte van gratis 
aandelen aan werknemers wordt gezien 
als salaris, zelfs als het gaat om aandelen 
in een start-up die nog geen winst maakt. 
De eerste vraag die de fiscus zich stelt, 
is hoeveel de aandelen waard zijn. Dat is 
een bron van conflicten. Aan uw werkne-

mer wilt u duidelijk maken dat de aande-
len een grote waarde vertegenwoordigen 
door de enorme potentie die de onderne-
ming heeft.  
De Belastingdienst wilt u er juist van 
overtuigen dat de aandelen – in ieder 
geval op dat moment – nog vrijwel niets 
waard zijn. Dat is een frustrerend en tijd-
rovend dilemma. 
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mogelijkheid er niet. U zult niet dagelijks 
in de gaten hebben hoe de waarde van 
uw aandelen zich ontwikkelt. Bovendien 
is die waarde voor discussie vatbaar.  

Start-up

Toch is het ook voor bv’s in het mkb goed 
mogelijk om werknemers aandelen toe 
te kennen. Sterker nog: voor start-ups is 
aandelenparticipatie door werknemers 
ideaal. Start-ups hebben vaak geen liqui-
diteit ter beschikking om belangrijke 
werknemers een riante bonus te betalen. 
Tegelijkertijd bestaat voor het betalen 
van zulke bonussen alle aanleiding. De 
inzet en pioniersmentaliteit van werk-
nemers die samen met u een nieuwe bv 
uit de grond stampen, zouden beloond 
moeten worden. Het ontbreekt de start-
up aan cash, maar niet aan potentie. 
Een beloning in aandelen kan veel meer 
waard blijken te zijn dan een bonus in 
geld. Als de start-up eenmaal van de 
grond gekomen is, is de waarde van de 
aandelen verveelvoudigd. Dat is althans 
de hoop en de bedoeling. Als uw werk-

nemers daar ook in geloven, zullen zij 
graag beloond worden in aandelen. 

Zeggenschap

Het is een mooi gebaar om werknemers 
te laten meeprofiteren van de waarde-
stijging van uw bv, maar aan aandelen 
is in principe ook stemrecht verbonden. 
Het is niet nodig dat werknemers ook 
zeggenschap krijgen op aandeelhouders-
niveau. Meedelen is mooi, maar uw bv 
is geen communistische heilstaat. Voor 
werknemers heeft de zeggenschap die 
verbonden is aan een paar procent van de 
aandelen geen toegevoegde waarde, ter-
wijl u er alleen maar last van zou hebben. 
Het houden van een algemene vergade-
ring van aandeelhouders (ava) is voor u 
als dga een papieren aangelegenheid. 
Zou u aandeelhouders naast u hebben, 
dan moet u uitnodigingen verzenden 
en een vergadering beleggen. Daar zit 
niemand op te wachten. Het stemrecht 
is los te koppelen van de waardeontwik-
keling van de aandelen. Een aantal jaar 
geleden was het fenomeen SAR-regeling 

(stock appreciation right) populair. Bij 
deze methode krijgen werknemers een 
recht in de vorm van virtuele aandelen. 
Deze rechten volgen precies de koers 
van echte aandelen. Op vooraf bepaalde 
momenten heeft de werknemer de mo-
gelijkheid om zijn virtuele aandelen te 
‘oogsten’ door deze te verkopen aan zijn 
werkgever. U kunt werknemers tegen-
woordig ook voorzien van stemrechtloze 
aandelen. Die aandelen geven gewoon 
recht op dividend en vertegenwoordigen 
een aandeel in het bedrijf, maar de bezit-
ter mag niet aanschuiven bij de ava. 

Certificeren

Nog praktischer is het om aandelen te 
certificeren. U heeft dan namelijk ook 
geen notaris meer nodig voor de over-
dracht. Het is onnodig omslachtig en 
duur om met iedere werknemer langs de 
notaris te gaan. Certificaten van aandelen 
kunnen vrij verhandeld worden, desge-
wenst ook tussen werknemers onder-
ling. U kunt een percentage overdragen 
aan een stichting administratiekantoor 
(STAK). U vormt zelf het bestuur van 
deze STAK. De stichting certificeert 
vervolgens de aandelen. De certificaten 
vertegenwoordigen de economische 
waarde van de aandelen (inclusief het 
recht op dividend) en worden uitgege-
ven aan werknemers. Het stemrecht 
blijft bij de aandelen zelf, die worden 
beheerd door de stichting (bestuurd door 
u). U behoudt dus de volledige zeggen-
schap en de certificaten kunnen zonder 
formaliteiten verhandeld worden. Het 
enige nadeel zit hem in de terminolo-
gie: het bezit van aandelen klinkt nu 
eenmaal aantrekkelijker dan het bezit 
van certificaten. De uitgifte van aande-
len of certificaten hoeft niet beperkt te 
blijven tot traditionele werknemers. Dat 
is achterhaald in een tijd waarin onge-
veer één miljoen zzp’ers actief zijn. Ook 
trouwe zzp’ers of zelfs leveranciers kunt 
u bij de ontwikkeling van uw bv betrek-
ken door de uitgifte van certificaten.
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