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AANDELENOPTIES: WAAR HEBBEN WE HET OVER?

Een call-optie op aandelen in in de werkgever.
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Standaardclausules in de Optie-overeenkomst:

1. Omschrijving van de optie [kwantiteiten, prijs, persona, etc] 

2. Optie-uitoefenprijs [ook wel strike price]

3. De optieperiode of –voorwaarde [wat is de call-gebeurtenis of   
uiterlijke call-datum?]

4. Overdraagbaarheid en informatieverplichtingen.

5. Vervallen van de optie.

6. Waardebepaling van de optie.

CALL-OPTIE OP AANDELEN IN DE WERKGEVER

What Is a Call Option?

Call options are financial contracts that 
give the option buyer the right but not the 

obligation to buy a stock, bond, 
commodity, or other asset or instrument 
at a specified price within a specific time 
period. The stock, bond, or commodity is 
called the underlying asset. A call buyer 

profits when the underlying asset 
increases in price.



WAAR WORDEN ZULKE OPTIES VOOR GEBRUIKT?

Als ‘Incentive Plans’; alternatieve en extra methoden van belonen.



STARTUP FINANCING CYCLE

Kostenbesparend 

motief

Performance 

motief



A CASE FOR SHARED CAPITALISM: STAFF AND COMPANY WIN

Employee ownership isn’t a new idea, but it’s widely 
overlooked — surprisingly so, given how the model 
has been shown to benefit not just workers but also 
owners. 

According to numerous academic studies, companies 
where at least 30% of the shares are owned by a 
broad-based group of employees, where all 
employees have access to ownership, and where the 
concentration of ownership is limited are more 
productive, grow faster, and are less likely to go out of 
business than their counterparts. 

According to recent research by the National Center 
for Employee Ownership, employee-owners have 
higher wages and net worths, receive better benefits, 
and are less likely to lose jobs to cuts and outsourcing 
during a downturn, compared with workers who don’t 
have ownership stakes in their organizations.

https://www.nceo.org/article/key-studies-employee-ownership-and-corporate-performance
https://www.researchgate.net/publication/228248987_The_ESOP_Performance_Puzzle_in_Public_Companies
https://www.researchgate.net/publication/286471693_Firm_Survival_and_Performance_in_Privately_Held_ESOP_Companies
https://research.upjohn.org/up_press/241/
https://www.ownershipeconomy.org/


INCENTIVE PLANS ADD TO THE LONG-TERM

+33%

Companies see up to a 33% productivity
increase after broad-based plans are 
introduced.

+15%

Companies with broad-based Incentive 
Plans in place are up to 15%  more 
productive than competitors without such
plans.

+43%
Young employee-owners earn up to 43% 
more than their non-equitized colleagues.

6.2
Companies with Employee Ownership Plans
are 6.2 less likely to lay-off workers.



WAAR HANGEN OPTIES IN DE INCENTIVE PLAN BOOM?

Hybride instrument: recht op equity, maar not quite so!
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HOE WERKT DE FISCALITEIT?



BASE CASE 

ARTIKEL 13[1] LB:

Niet in geld genoten loon wordt in 
aanmerking genomen naar de waarde die 
daaraan in het economische verkeer kan 
worden toegekend […].

ARTIKEL 10[1] LB:

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking 
of een vroegere dienstbetrekking wordt 
genoten, daaronder mede begrepen 
hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het 
kader van de dienstbetrekking.



ARTIKEL 10[1] LB:

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking 
of een vroegere dienstbetrekking wordt 
genoten, daaronder mede begrepen 
hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het 
kader van de dienstbetrekking.

ARTIKEL 13[1] LB:

Niet in geld genoten loon wordt in 
aanmerking genomen naar de waarde die 
daaraan in het economische verkeer kan 
worden toegekend […].

WERKNEMERSOPTIES ALS LOON | Base Case

The Firm

The Dude
[he/she/they]

Employment
Relationship

Option
Rights



WAT IS DE WAARDE VAN EEN OPTIERECHT?



BLACK-SCHOLES-MERTON MODEL

Black-Scholes-Merton Model.

The Black-Scholes model, aka the Black-
Scholes-Merton (BSM) model, is a 

differential equation widely used to price 
options contracts.

The Black-Scholes model requires five 
input variables: the strike price of an 

option, the current stock price, the time to 
expiration, the risk-free rate, and the 

volatility



Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 721, nr. 5

Optierechten die aan werknemers worden toegekend worden fiscaal behandeld als loon in natura. Voor de loonbelasting wordt de 
waarde daarvan gesteld op de waarde in het economische verkeer. Gaat het daarbij om opties die op de beurs zijn genoteerd dan

wordt de waarde in het economische verkeer vastgesteld op de beurskoers ter zake. Worden opties toegekend die niet zijn 
genoteerd, dan wordt de waarde in het economische verkeer daarvan vastgesteld op basis van de intrinsieke en 

vewachtingswaarde. Het verschil tussen de uitoefenprijs van een optie en de waarde van het aandeel waarop de optie betrekking 
heeft, wordt de intrinsieke waarde van de optie genoemd. [7,5%-regeling…]

De Amerikanen F. Black, M. Scholes en R. Merton hebben een algemeen aanvaarde formule ontwikkeld waarmee de waarde in het 
economische verkeer van aandelenoptierechten kan worden bepaald; de zogenoemde Black&Scholesformule. Door de 

Nederlandse belastingdienst wordt doorgaans een eenvoudiger formule als uitgangspunt genomen voor de bepaling van de 
waarde in het economische verkeer van aandelenoptierechten die aan werknemers in het kader van de dienstbetrekking worden 

toegekend.

[De leden van PvdA vragen] waarom het model van Black&Scholes, desnoods toegespitst op Europese opties niet is gehanteerd bij 
de waardebepaling van aandelenoptierechten. De reden van het niet integraal overnemen van het Black&Scholesmodel is gelegen 

in het complexe karakter van het model en de vele variabelen die daarvoor nodig zijn. […] Ik heb bewondering voor het 
mathematischeconomische gehalte van de inbreng van leden van de PvdA-fractie maar wijs erop dat het waarderingsvoorschrift 

voor iedere inhoudingsplichtige toepasbaar moet zijn.

PROBLEEM: BSMM IS COMPLEX, VERVANGER GEVOELIG



Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 767, nr. 3

In de Kabinetsbrief in het kader van de follow up op de commissie Tabaksblat (Kamerstuk 29 449, nr. 1) wordt onder andere 
voorgesteld de heffing ter zake van de toekenning van aandelenoptierechten uitsluitend te laten plaatsvinden op het moment dat 
de optierechten worden uitgeoefend of vervreemd. Door het afschaffen van het zogenoemde keuzeregime in de loonbelasting 

wordt de mogelijkheid voor met name topbestuurders en managers om deels onbelaste optiewinsten te realiseren, voorkomen. Er 
kan namelijk geen keuze meer worden gemaakt en de grondslag is in alle gevallen het werkelijk gerealiseerde voordeel. De 

heffing over de intrinsieke waarde en verwachtingswaarde wordt derhalve in alle gevallen vervangen door een heffing over het 
werkelijk gerealiseerde voordeel. Hiermee loopt Nederland internationaal meer in de pas, aangezien de meeste andere landen op

het realisatiemoment heffen.

DE OPLOSSING: ARTIKEL 10A WET LB



1. Ingeval in het kader van een dienstbetrekking of vroegere 
dienstbetrekking met een werknemer een 
aandelenoptierecht is overeengekomen, behoort niet de 
waarde van dat recht tot het loon doch hetgeen door de 
werknemer ter zake van de uitoefening of vervreemding van 
dat recht wordt genoten.

2.Het loon dat ingevolge het eerste lid in aanmerking wordt 
genomen, wordt verminderd met het bedrag dat de 
werknemer ter zake van het aandelenoptierecht in rekening 
is gebracht, maar niet verder dan tot nihil

ARTIKEL 10A | WERKING

𝑙𝑜𝑜𝑛 = 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑖𝑡𝑜𝑒𝑓𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 − (𝑢𝑖𝑡𝑜𝑒𝑓𝑒𝑛𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛)

A forward contract that allows the employee 

to purchase company stock at a pre-

determined price (exercise price) when

certain milestones are met.

Full ownership of part of the company’s

equity, and meeting and voting rights in its

shareholder decisions.

Early Adopters that can be enticed to work

for limited wages in exchange for a risk-

reward in future gains, and Upper

Management later on.

Co-founders, top management and other key

staff members.

Being granted a Stock Option is 

tax free, exercising it leads to

taxation on the delta between the

Stock’s FMV and Exercise Price.

Any implied or explicit discount on 

the staff’s purchase price vis a vis 

the stock’s Fair Market Value is 

taxed as wage benefit in kind. 

Owning a Stock Option is untaxed

(tax deferred until exercise), but 

the shares obtained upon exercise

are taxable in Box 2 (≥5%) or 3.

Proceeds derived from direct 

stakes exceeding 5% are taxable 

in Box 2, whereas smaller stakes 

are taxed in Box 3 for a deemed 

return on their annual Jan 1st. FMV.

✓ No tax is due until exercise.

✓ Allows employee to share in company 

value increases.

✓ Vesting Schemes can secure long term 

commitment.

✓ Ultimate involvement for the staff

member.

✓ Tax friendly option for staff.

✓ Automatic link between positive cash 

position and surplus payment (dividend).

 Exercise can be costly if company value is 

significant, and may not be linked to cash 

position.

 Shares, once obtained, only retract after

termination in case of specific clauses.

 Complication of the cap table and

decision-making process.

 Granting stock can be costly.

 Shares, once obtained, only retract after 

termination in case of specific clauses.
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DUS: UITOEFENING ‘IN BOX 1’ EN AANDELEN IN 2 OF 3
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HOE WERKT DAT?

The Firm

The Dude
[he/she/they]

BD

Strike:

€ 100

Voordeel: € 51

Waarde:

€ 200

Tax:

€ 49

The Firm

The Dude
[he/she/they]

BD

Strike:

€ 100

Voordeel: € 100

Waarde:

€ 200

Tax:

€ 98

Tax: € 49



ENTER TECHLEAP



Uit het landenvergelijkend onderzoek dat 
EY vorig jaar in opdracht van het kabinet 
heeft gedaan naar de belasting rondom 
aandelenopties blijkt dat de helft van de 
onderzochte landen een faciliteit heeft 
opgezet waarmee medewerkers 
belasting betalen op het moment dat ze 
de aandelen ook daadwerkelijk 
verkopen en daarbij ook tegen een veel 
lager tarief voor medewerkers dan in 
Nederland gangbaar is. Nederland 
bevindt zich in de achterhoede en moet 
een been bijtrekken door net als 
concurrerende landen een goed systeem 
hiervoor op te zetten.

POSITION PAPER TWEEDE KAMER



SAMENVATTING VOOR TECHLEAP:

Land Nederland Canada Italië Israël Verenigde

Staten

Verenigd

Koninkrijk

Zweden

Belast als: Inkomen Vermogen Vermogen Vermogen Vermogen Vermogen Vermogen

Conversietarief: 37,1%-49,5% 20% - 58% 26% 25% 10%-20% 10%-20% 25%-30%

Vrijstellingen? n/a
892k/lifetime

+ 50% jaarlijks
n/a n/a

100% 
vrijstelling bij 

QSBS

₤ 12.300 
p.p.p.j.

n/a

Waarde-
vaststelling:

Belasting 
betaalbaar:

Visueel:

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP

TKN UIT VRH VKP
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ENTER OOK: DE 10A ADD-ON



Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 929, nr. 3

Op basis van de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten belast op het moment dat deze optierechten worden 
uitgeoefend, met andere woorden het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Voorgesteld wordt om deze 

fiscale regeling voor aandelenoptierechten te wijzigen waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te
verstrekken. Als gevolg van dit voorstel wordt het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel 

verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er 
dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde belastingen te voldoen.

DE OPLOSSING: ARTIKEL 10A WET LB



HUIDIGE AANDELENOPTIEREGELING VOOR WERKNEMERS

Wettekst art. 10a LB

• 1: Ingeval in het kader van een dienstbetrekking of vroegere 
dienstbetrekking met een werknemer een aandelenoptierecht is 
overeengekomen, behoort niet de waarde van dat recht tot het 
loon doch hetgeen door de werknemer ter zake van de uitoefening 
of vervreemding van dat recht wordt genoten.

• 2: Het loon dat ingevolge het eerste lid in aanmerking wordt 
genomen, wordt verminderd met het bedrag dat de werknemer 
ter zake van het aandelenoptierecht in rekening is gebracht, maar 
niet verder dan tot nihil.

Moment van heffing

• Belastingheffing op het moment van uitoefening.

Belastbare grondslag

• De waarde van de bij uitoefening verkregen aandelen, 
verminderd met de optiepremie en uitoefenprijs, vormt de 
belastbare grondslag.

• Met andere woorden: niet de opties zelf maar de daarmee 
verkregen aandelen worden belast.



HUIDIGE AANDELENOPTIEREGELING VOOR WERKNEMERS

Nadelen en kritiek

• De opties en de aandelen die ermee worden verkregen, worden 
vaak ingestoken als brutoloon.

• De werkgever / inhoudingsplichtige kan natuurlijk niet 49,5% van 
de aandelen aan de fiscus geven.

• Feitelijk komt dit erop neer dat de werknemer uit eigen zak de 
loonbelasting over de FMV van de aandelen moet betalen.

• Dat kan erg duur zijn, waardoor de werknemer gedwongen kan 
zijn de net-verkregen aandelen te verkopen om de belasting te 
voldoen (sell to cover).

• Maar dat is vaak niet in lijn met het doel van de werkgever: die wil 
juist binding en motivatie aanjagen.

• Ook is vaak niet mogelijk om (meteen) de aandelen te verzilveren 
door bijvoorbeeld een Lock-up periode of beperkingen van de 
groep aan wie de aandelen mogen worden overgedragen.

• En dan kan de uiteindelijke verkoop ook nog op zich laten 
wachten. Bij beursgenoteerde ondernemingen is dat natuurlijk zo 
geregeld, maar daarbuiten ben je waarschijnlijk afhankelijk van 
een inkoopregeling, en die heeft niet iedere onderneming.

• Tegen een hoogprogressief tarief belasting betalen over 
ongerealiseerd voordeel is voor veel werknemers simpelweg niet 
mogelijk. Vooral bij kleine, cash-strapped ondernemingen zijn 
aandelenopties echter wel de enige manier om te belonen (‘sweat
equity’).

Transfer restrictions

Finding buyer



NIEUWE AANDELENOPTIEREGELING VOOR WERKNEMERS

Moment van heffing

• Belastingheffing op het moment van ‘verhandelbaar worden van de 
aandelen’ (hoofdregel), OF op het moment van uitoefening 
(optioneel).

Belastbare grondslag

• Onder de nieuwe hoofdregel: de waarde van de aandelen op het 
moment dat zij verhandelbaar worden (de werknemer ze ‘kan’ 
verkopen).

• Onder het optionele regime: zelfde als de huidige regeling.

• Let op: voordelen die vóór het afrekenmoment op de aandelen lopen, 
zijn belasting in Box 1.

Tijd
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NIEUWE AANDELENOPTIEREGELING VOOR WERKNEMERS

Voorgestelde regeling

Moment van heffing

• Belastingheffing op het moment van ‘verhandelbaar worden van de aandelen’ 
(hoofdregel), OF op het moment van uitoefening (optioneel).

2022

Opties worden uitgeoefend, 
aandelen hebben verkooprestricties

1 2

2023

Werkgever X BV

2022
Uitoefening

Werknemers

1

Werkgever X BV fuseert weg 
in Nieuwe Werkgever BV

Nieuwe 
Werkgever BV

2

2023
Fusie

3
2024
IPO

3

2024

Nieuwe Werkgever BV gaat 
naar de beurs

4

2029

5 jaar verstreken 
na beursgang



“Met dit wetsvoorstel wordt een tegemoetkoming geboden 
omtrent een knellend probleem waar zowel start-ups als 

scale-ups tegenaan lopen. Op het huidige heffingsmoment 
van uitoefening van aandelenoptierecht zijn er bij start-ups en 

scaleups namelijk niet altijd (voldoende) liquide middelen 
beschikbaar om de verschuldigde belasting te voldoen.”

Memorie van Toelichting op het Belastingplan, p.3.

HEFFINGSMOMENT AANDELENOPTIE VERLEGD NAAR 
VERHANDELBAAR WORDEN

Hoe werkt het nu?

• Aandelenopties worden belast op het moment van 
uitoefening van de optie;

• De grondslag is de WEV van de verkregen aandelen -/-
(de optieverkrijgingsprijs + uitoefenprijs);

• Belast in box 1 als inkomen/loon, want het vloeit voort uit 
de dienstbetrekking.

Hoe werkt het straks?

• Aandelenopties worden belast op het moment van 
verhandelbaar worden van de onderliggende aandelen;

• Keuzeregeling: gekozen kan worden om de 
aandelenopties te belasten bij uitoefening, c.q. de oude 
regeling.

• Belast als box 1 inkomen (inkomen/loon)
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