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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten
2013/2127(INI)

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
artikel 3, lid 3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 december 2012 getiteld "Actieplan:  
Europees vennootschapsrecht en corporate governance – een modern rechtskader voor 
meer betrokken aandeelhouders en duurzamere ondernemingen” (COM(2012)0740,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 juli 2002 getiteld “Een kader voor de 
bevordering van de financiële participatie van werknemers” (COM(2002)0364) en de 
resolutie hierover van het Europees Parlement van 5 juni 20031,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociale Comité (EESC) van 21 
oktober 2010 over “Financiële participatie van werknemers in Europa” 2,

– gezien de door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees 
Parlement in opdracht gegeven en in september 2012 gepubliceerde studie naar financiële 
participatie van werknemers in bedrijfswinsten3,

– gezien het rapport PEPPER IV, getiteld “Benchmarking of employee participation in 
profits and enterprise results in the member and candidate countries of the European 
Union”, dat in oktober 2009 werd gepubliceerd door de Vrije Universiteit van Berlijn, 

– gezien het rapport PEPPER III, getiteld “Promotion of employee participation in profits 
and enterprise results in the new member and candidate countries of the European Union”, 
dat in juni 2006 werd gepubliceerd door de Vrije Universiteit van Berlijn, 

– gezien het verslag PEPPER II van de Commissie van 8 januari 1997, getiteld “Promotion 
of participation by employed persons in profits and enterprise results (including equity 
participation) in member states” (COM(1996)0697),

– gezien het verslag PEPPER I, getiteld “Promotion of employee participation in profits and 
enterprise results”, dat in maart 1991 werd gepubliceerd door de Commissie en het 
Europees Universitair Instituut,

– gezien het proefproject van de Commissie getiteld “Promotion of employee ownership 

                                               
1 PB C68 E van 18.3.2004, blz. 429.
2 PB C 51 van 17.2.2011, blz. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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and participation” 1,

– gezien het verslag van 18 december 2003 van de groep op hoog niveau van onafhankelijke 
deskundigen over transnationale belemmeringen voor meer financiële participatie van 
werknemers in multinationale ondernemingen,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat regelingen voor financiële participatie van werknemers (FPW) directe 
financiële voordelen kunnen opleveren die uitstijgen boven en verdergaan dan 
overeengekomen basisvergoedingenstructuren, in het bijzonder door middel van:

– deling in de eigendom (in het geval van grote beursgenoteerde naamloze 
vennootschappen), hetgeen werknemers enerzijds het recht geeft mee te profiteren van 
het succes van het bedrijf en anderzijds gedeeltelijk medeverantwoordelijk maakt voor 
strategische beslissingen en de daaraan verbonden risico’s,

– deling in de winsten (met name in het geval van kmo’s, micro-ondernemingen en niet 
beursgenoteerde bedrijven), hetgeen een beloning voor succes kan zijn, als aanvulling 
op het inkomen van werknemers kan dienen en hun koopkracht kan doen toenemen, 
met – in het verlengde daarvan - een direct economisch ‘spill-over’-effect voor de 
plaatselijke economie;

B. overwegende dat ondernemingen in grote lijnen uit drie FPW-modellen kunnen kiezen: 
winstdeling (in contant geld, uitgesteld of in aandelen), ‘individual employee share 
ownership’ (werknemersaandelen of -aandelenopties) en ‘employee stock ownership 
plans’ (ESOP’s); overwegende dat FPW kan plaatsvinden in de vorm van aandelen of 
contant geld;

C. overwegende dat FPW, en in het bijzonder FPW in de vorm van ESOP’s, als een 
schokbreker kan fungeren, waarbij bonussen of andere vormen van aanvullende betaling 
of beloning door derde partijen worden beheerd in zogenaamde trusts, waarmee de 
beleggingsrisico’s worden gespreid en wordt gewaarborgd dat werknemers een appeltje 
voor de dorst opbouwen, en voor meer financiële zekerheid wordt gezorgd;

D. overwegende dat ‘employee buy-out options’ de werkgelegenheidszekerheid ten goede 
komen, in die zin dat zij werknemers kunnen helpen bij het overnemen van 
ondernemingen in financiële problemen, waarmee zij hun eigen banen beschermen en de 
onzekerheid ten gevolge van mogelijke overnames door andere bedrijven verkleinen, en 
een oplossing kunnen zijn voor opvolgingsproblemen binnen ondernemingen, die er vaak 
in resulteren dat bedrijven moeten sluiten wanneer er geen opvolger is; overwegende dat 
dit met name speelt bij kmo’s en micro-ondernemingen;

E. overwegende dat FPW het kortetermijndenken door managers binnen strategische 
besluitvormingsprocessen terugdringt en een bijdrage kan leveren aan stabiliteit, 

                                               
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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ontwikkeling en groei, en daarnaast het risico van overexpansie, en het vaak daarmee 
gepaard gaande banenverlies, reduceert;

F. overwegende dat investeringen in opleiding tot gevolg hebben dat ondernemingen met 
regelingen voor financiële participatie, die voor een sterkere band tussen de werknemers 
en het bedrijf zorgen, er vertrouwen in kunnen hebben dat zij geschoold personeel zullen 
kunnen behouden; overwegende dat dit ondernemers ertoe aanzet te investeren in 
opleiding van hun werknemers, gezien de grotere waarschijnlijkheid dat zij hen op de 
langere termijn zullen kunnen behouden;

G. overwegende dat zowel regelingen voor deling in de eigendom, als regelingen voor deling 
in de winsten de arbeidssatisfactie van werknemers, hun geestelijke welzijn en in het 
algemeen hun prestaties en motivatie substantieel ten goede kunnen komen;

H. overwegende dat het bevorderen van eigendom van en verantwoordelijkheid voor de 
onderneming bij werknemers hun gevoel van betrokkenheid bij het bedrijf vergroot, en 
ertoe leidt dat zij eerder geneigd zijn met de leiding mee te denken, en begrip op te 
brengen voor problemen, keuzes en ideeën;  

I. overwegende dat participatie van werknemers in het leidinggevingsproces (door middel 
van stemrechten of andere vormen van governance) tot gevolg heeft dat werknemers de 
uitdagingen van het bedrijf beter zullen begrijpen, en het succes van de onderneming en 
de participatie daarin beter zullen waarderen; 

J. overwegende dat FPW-regelingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het in informatie-
en overlegprocessen betrekken van werknemers in het geval van herstructureringen;

K. overwegende dat op FPW-regelingen de nationale belastingregels van toepassing zijn en 
dat het derhalve niet geëigend is één enkel, voor de hele EU geldend model voor FPW te 
ontwikkelen; overwegende dat FPW op bedrijfsniveau tot stand moet worden gebracht, 
waarbij terdege rekening moet worden gehouden met de algemene nationale en sectoriële 
context; overwegende dat een relatief beperkt pakket fundamentele beginselen wel kan 
bijdragen tot publiek vertrouwen en tot verwezenlijking van de met FPW nagestreefde 
doelstellingen; 

Obstakels voor de invoering van FPW in de EU

1. verzoekt de lidstaten te kijken naar de transnationale obstakels voor de invoering van 
FPW voor zowel bedrijven die in meerdere lidstaten dit soort regelingen aan werknemers 
aanbieden, als voor werknemers, voor wie dubbele belastingheffing een inbreuk kan 
vormen op het recht van vrij verkeer; 

2. onderstreept het belang van wederzijdse erkenning van bestaande regelingen voor 
financiële participatie, aangezien dit werknemers ervan kan overtuigen ook in regelingen 
in andere lidstaten te investeren;

3. geeft aan dat het gebrek aan informatie over bestaande FPW-regelingen teniet kan worden 
gedaan door meer transparantnie op internationaal niveau, hetgeen zowel voor grotere 
bedrijven, als kmo’s de kosten zou reduceren, waardoor ze kunnen deelnemen aan FPW-



PE516.876v01-00 6/10 PR\1001463NL.doc

NL

regelingen die aansluiten bij hun specifieke behoeften;

4. wijst op het ontbreken van nationale wettelijke maatregelen ter bevordering van FPW-
regelingen; wijst in dit verband op het verschil bij de participatie in FPW-regelingen 
tussen EU-15 en EU-12; erkent de correlatie tussen de invoering van wettelijke 
maatregelen op nationaal niveau ten faveure van FPW-regelingen en de aantallen 
werknemers die aan dergelijke regelingen deelnemen1;

Aanbevelingen

5. vraagt de lidstaten na te denken over passende nationale maatregelen die tot doel hebben 
bedrijven aan te zetten tot het ontwikkelen en implementeren van vrijwillige, voor alle 
werknemers op niet-discriminatoire wijze openstaande FPW-regelingen, en daarbij in het 
bijzonder oog te hebben voor de specifieke situatie van kmo’s en micro-ondernemingen; 
vraagt de lidstaten wat dit punt betreft de uitwisseling van goede praktijken te 
intensiveren;

6. verzoekt de lidstaten organisaties van werknemers met een eigendomsaandeel en andere 
betrokkenen nauwer in te binden in de dialoog tussen beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, inclusief – in voorkomend geval - de 
sociale partners, teneinde te bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling van nationaal beleid 
voor de invoering van FPW-regelingen door het bedrijfsleven rekening wordt gehouden 
met bestaande goede praktijken op nationaal niveau;

7. kijkt met veel belangstelling uit naar de resultaten (en de beoordeling) van het 
proefproject “European Centres for Employee Ownership”; vraagt de Commissie na te 
denken over wat verder nog kan worden gedaan om de participatie in FPW-regelingen te 
vergroten en de lidstaten te adviseren over mogelijke mechanismen hiertoe, rekening 
houdend met de resultaten van het proefproject;

8. erkent de potentiële voordelen van een 29e opt-in-regeling, zoals:

a) één enkele optionele wettelijke regeling voor werknemers in de hele EU,

b) een op de markt stoelende benadering waarbij alleen ondernemingen die de ene 
regeling nuttig vinden er gebruik van maken,

c) ruimte voor verschillen tussen de wetgevingsculturen van de lidstaten omdat de 
nationale regelingen naast elkaar blijven bestaan,

d) toepassing op nationaal en/of EU-niveau wanneer nodig, en niet beperkt tot 
grensoverschrijdende ondernemingen2;

9. vraagt de Commissie en de betrokken partijen derhalve door te gaan met het bepleiten van 
de “building-block”-benadering;

10. vraagt de Commissie een effectbeoordeling van en een studie naar zo’n 29e regeling voor 
                                               
1 “Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten” (PE 475.098), blz. 36.
2 “Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten” (PE 475.098), blz. 16.
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FPW voor te leggen;

11. vraagt de Commissie in samenwerking met organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel, de lidstaten en de sociale partners een niet-bindend kaderconcept voor 
succesvolle FPW-regelingen te ontwikkelen, stoelend op de volgende beginselen:

a) doelstellinggeoriënteerdheid: ondernemingen en hun werknemers moeten 
overeenstemming bereiken over de doelstellingen van een FPW-regeling, teneinde te 
kunnen bepalen welk model voor hen het meest geschikt is en de grootste kans biedt 
op verwezenlijking van de doelstellingen,

b) flexibiliteit en vrijwilligheid: FPW functioneert niet in alle sectoren, ondernemingen 
(grootte/soort) en lidstaten hetzelfde; de beslissing om een FPW-regeling te 
ontwikkelen en implementeren moet derhalve bij elk afzonderlijk bedrijf of 
werkgever, in samenspraak met de werknemers, liggen, waarbij deze rekening houden 
met de bestaande nationale wetgeving en praktijk, en oog hebben voor de financiële 
positie van de onderneming, 

c) additionaliteit/complementariteit met contractueel overeengekomen vergoedingen: elk 
FPW-model moet een aanvulling zijn op de basisbeloning en contractueel 
overeengekomen rechten van werknemers, en deze dus niet vervangen,

d) vrijwilligheid voor werknemers: het concept FPW biedt werknemers de mogelijkheid 
een nauwere financiële band met hun werkgever op te bouwen; uiteindelijk moet dit 
zowel optioneel zijn voor individuele werknemers, als op niet-discriminatoire wijze 
open staan voor alle werknemers van een onderneming, teneinde tot daadwerkelijke 
participatie te komen,

e) onderhandeld door de sociale partners: indien de sociale partners op basis van 
nationale praktijken en tradities op bedrijfsniveau een rol spelen, moet over FPW-
regelingen door de sociale partners in kwestie per bedrijf worden onderhandeld, 
teneinde regelingen op de specifieke omstandigheden en kenmerken van het bedrijf en 
zijn werknemers te doen aansluiten; deze regelingen moeten te allen tijd open staan 
voor alle werknemers, waaronder de werknemers die geen lid zijn van de vakbond die 
over de voorwaarden van de FPW-regeling heeft onderhandeld,

f) duidelijke informatieverschaffing aan werknemers over de risico’s en de rechten die 
verbonden zijn aan de deelname aan een FPW-regeling: het besluit om aan een FPW-
regeling deel te nemen, moet stoelen op de geïnformeerde instemming van een 
werknemer, dat wil zeggen dat de werknemer volledig geïnformeerd moet zijn over 
zijn rechten en over de voorwaarden die gelden wanneer hij het bedrijf verlaat of 
onder andere omstandigheden uit de regeling stapt,

g) betrokkenheid bij het bestuur: FPW-regelingen kunnen inhouden dat werknemers 
direct bij het bestuur van een onderneming worden betrokken; in dit geval moet 
volledige duidelijkheid over de rechten en verantwoordelijkheden bestaan alvorens 
met een dergelijke regeling wordt ingestemd;

12. is er verheugd over dat vakbonden inmiddels een ander standpunt ten aanzien van FPW 
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innemen en spoort de sociale partners aan samen te blijven werken aan nieuwe 
mogelijkheden op de desbetreffende niveaus1;

13. verzoekt de lidstaten met klem om samen met organisaties van werknemers met een 
eigendomsaandeel éénloketsystemen voor werkgevers en werknemers op te zetten, uitleg 
te verschaffen over de voordelen van FPW, alsook over de beschikbare nationale 
steunmaatregelen en stimulansen, en over de verschillende FPW-modellen die bestaan, 
teneinde werknemers bewuster te maken en beter in de gelegenheid te stellen gebruik van 
de voordelen van FPW-egelingen te profiteren, en om werkgevers beter op de hoogte te 
brengen van de verschillende mogelijkheden en uitdagingen in verband met het aanbieden 
van een FPW-regeling; 

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

                                               
1 “Financiële participatie van werknemers in bedrijfswinsten” (PE 475.098), blz. 35.
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TOELICHTING

In de EU-2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei wordt gewezen op het 
belang van ‘inclusieve groei’ omdat het – onder andere – burgers sterker maakt middels werk, 
het investeren in vaardigheden, het bestrijden van armoede en het moderniseren van 
arbeidsmarkten en de sociale bescherming.

Financiële participatie van werknemers (FPW) biedt een tastbaar instrument voor het 
ontwikkelen van deze thema's door werknemers nauwer bij het besluitvormingsproces van 
ondernemingen te betrekken, het bestuur te versterken en te waarborgen dat werknemers 
financieel profiteren van het succes van een bedrijf.

Deze betrokkenheid van werknemers bij ‘corporate governance’ kan hen helpen toegang te 
verkrijgen tot levenslang leren binnen het abeidskader, aangezien FPW aanzet tot 
langetermijndenken; wanneer werknemers nauwer betrokken raken bij besluitvorming en 
financiële beloning ontwikkelt zich enerzijds een duurzamere relatie met de werkgever, en 
zijn er anderzijds voor de werkgever meer redenen te investeren in opleiding van zijn 
werknemers.

FPW kan ook goed zijn voor kmo’s, in de zin dat zich mechanismen voor innovatieve 
financiering ontwikkelen wanneer werknemers willen investeren in aandelen van het bedrijf 
waarvoor zij werken, waarmee uitbreiding mogelijk wordt. Daarnaast kunnen 
langetermijninvesteringen door werknemers in hun bedrijf bijdragen tot meer stabiliteit en 
zekerheid, hetgeen goed is voor kmo’s en – uiteindelijk – de duurzaamheid van de 
werkgelegenheid.

Ondanks deze voordelen verschilt de deelname aan FPW-regelingen per sector, bedrijf 
(groot/klein), groep werknemers (leeftijd) en lidstaat.

De algemene participatie in FPW-regelingen is vooralsnog vrij laag, maar de belangstelling 
ervoor neemt wel toe.

Europa scoort vooral slecht in vergelijking met de VS; dit komt door het gefragmenteerde 
‘landschap’ bij fiscale ondersteuning, het gebrek aan regelgevingsstimulansen en het 
ontbreken van praktische richtsnoeren voor de implementatie, hetgeen vooral voor kmo's 
zwaar weegt.

Dit verslag beoogt duidelijk te maken dat FPW-regelingen een positief effect kunnen hebben 
op het tot stand brengen van participatie van werknemers in het bestuur van bedrijven en in 
het financiële succes van de onderneming waar zij werken.

In dit verslag staan in concreto een aantal opmerkingen en aanbevelingen die zouden kunnen 
uitmonden in een vrijwillig kader voor adviezen aan bedrijven, werknemers, de sociale 
partners en nationale autoriteiten over hoe zij het best FPW-regelingen kunnen ontwikkelen 
en faciliteren. 

FPW-regelingen bieden een aantal modellen met kansen voor bedrijven en werknemers om in 
hun eigen belang en het belang van de samenleving in het algemeen samen te werken.
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Verschillende modellen dienen verschillende doelstellingen, uiteenlopend van directe 
werknemersparticipatie in corporate governance, hetgeen waarborgt dat 
langetermijnbeslissingen worden genomen in het belang van de werknemers, tot prestatie- en 
winstgevendheidbonussen met een laag risico en investeringsopties, die werknemers 
financieel de vruchten laten plukken van het succes van hun bedrijf.

De ontwikkeling en het succes van FPW-regelingen staan of vallen met de nationale 
wettelijke kaders en omstandigheden. Financieel en fiscaal beleid zijn van cruciaal belang 
voor de ontwikkeling en implementatie van FPW-regelingen door bedrijven in de lidstaten, 
maar subsidiariteitsaspecten en de blijvende twijfel over mogelijke harmonisaties van 
belastingen maken dat substantiële wetgevingsvoorstellen op deze terreinen op het niveau van 
de EU uiterst onwaarschijnlijk en ongeëigend zijn. 

Dit betekent niet dat er geen maatregelen zijn die op EU-niveau ter facilitering van de 
invoering van FPW-regelingen in de lidstaten zouden kunnen worden genomen.

De EU zou een kaderconcept kunnen uitwerken met algemene richtsnoeren, basisbeginselen 
en goede praktijken, ter ondersteuning van het besluitvormingsproces op nationaal en 
bedrijfsniveau over FPW-regelingen. 

Wat ook nog niet duidelijk is, is hoe FPW-regelingen doeltreffend zouden kunnen zijn voor 
transnationale ondernemingen die in meer dan één EU-lidstaat actief zijn, met name tegen de 
achtergrond van het ontbreken van gemeenschappelijke belastingregels. De Commissie zou 
onderzoek moeten verrichten naar manieren waarop grensoverschrijdende FPW-regelingen 
zouden kunnen functioneren, waarbij in het bijzonder aan een vrijwillige 29e FPW-regeling 
zou kunnen worden gedacht.


