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voorwoord

Dit nummer van de commissaris komt uit in een heel on-

gewisse tijd. Er gebeuren dingen in de economie die geen 

mens een jaar geleden had kunnen voorspellen en daarbij, 

zo is inmiddels gebleken, blijven de Lage Landen niet afzijdig. 

Grote instituten zijn gesneuveld of – zoals Marjolein de Vos in 

NRC Handelsblad terecht signaleerde – net als bomen ‘omge-

vallen’.  Er bestaat een direct verband tussen de crisis en het 

onderwerp van dit nummer: executive compensation ofwel be-

stuurdersbeloning. Weliswaar wordt in sommige bijdragen reeds 

gesteld dat het ‘zo niet langer kan’, maar te verwachten is dat de 

toon nog scherper zou zijn geweest als de deadline voor de kopij 

van dit nummer later was gesteld. Zelfs in de Verenigde Staten, 

de bakermat van kapitalisme en terughoudend overheidsingrij-

pen, wordt aangedrongen op limitering van salarissen van senior 

management bij financiële instellingen. In de huidige atmosfeer 

gedijen dramatische oneliners zoals the end of capitalism as we 

knew it. En door te zeggen dat de problemen van Wall Street zich 

nu hebben verplaatst naar Main Street wordt uitgedrukt dat er 

toch een grotere verwevenheid bestaat tussen topinkomens en 

de economie van de gewone man alias Joe the Plumber dan door 

sommigen werd aangenomen. 

Hoewel de redactie zich bij de voorbereiding van dit themanum-

mer heeft afgevraagd of het onderwerp eigenlijk niet al helemaal 

was kapot geschreven, blijkt uit de gevarieerde bijdragen het 

tegendeel. Zo pleit Piet Duffhues, emeritus-hoogleraar onderne-

mingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg, op pagina 5 

voor de invoering van een nieuw optiemiddel, dat bij uitoefening 

beter recht doet aan de prestaties van de betrokken bestuurder 

en over een langere termijn. De naam ervan: delayed average rate 

executive call option ofwel de ‘Dareco’. Paul Frentrop (pagina 8) 

kiest in zijn bijdrage op persoonlijke titel een originele benade-

ring: er moet niet zozeer ‘disclosure’ zijn over de inkomens als 

wel over ieders bijdrage aan het gemenebest door de belastingbij-

drage openbaar te maken. Transparantie is ook iets waar Bernard 

ten Doeschate, de vertrekkend CEO van handelshuis Reesink, 

aan hecht. Met dat als uitgangspunt is het volgens ten Doeschate 

toch goed uit te leggen waarom zijn salaris een factor 11 bedraagt 

van dat van een magazijnmedewerker (pagina 26). DLA Piper 

advocaat Ralph-Jan van der Ham kapittelt op pagina 20 de 

minister van Justitie, die in een poging om ontslagvergoedingen 

voor falende bestuurders te beteugelen een paardenmiddel heeft 

gekozen. Wanneer, zoals het voorstel wil, de arbeidsrechtelijke 

relatie tussen bestuurder en vennootschap wordt geschrapt, dan 

levert dat volgens Van der Ham verlies van rechtsbescherming 

op, waardoor te veel goeden onder de kwaden komen te lijden. In 

een nummer over executive compensation kan het remuneration 

committee niet ontbreken. Uit het door Paul Nobelen geleide 

rondetafelgesprek blijkt vanaf pagina 10 dat de rolvervulling 

van het deel van de raad van commissarissen dat zich daarmee 

specifiek bezighoudt de laatste jaren aanzienlijk aan belang heeft 

gewonnen. En ook aandeelhouders roeren zich natuurlijk. In 

toenemende mate laten zij zich adviseren door stemadviseurs, 

zoals RiskMetrics, wier adviezen in het afgelopen jaar (mede) 

hebben geleid tot het afstemmen van de beloningspakketten bij 

o.m. Philips en Corporate Express (32).En dan zijn er verder nog, 

zoals te doen gebruikelijk, columns en portretten, kortom biedt 

dit nummer weer een zodanig afwisselend beeld, dat het – naar 

wij hopen - mogelijk ook als ‘bewaarnummer’ of lesstof kan 

worden ingezet bij de verschillende opleidingsinstituten voor 

corporate governance.

Dit is het laatste nummer waaraan ons redactielid Ellen Soerja-

tin heeft meegewerkt. Ellen is van meet af aan bij de commissa-

ris betrokken geweest met haar scherpzinnige bijdrage. Bij wijze 

van afscheid heeft zij in dit nummer – samen met DLA Piper 

arbeidsrechtpartner Marnix Holtzer – een artikel geschreven, 

waarin wordt ingegaan op enige juridische aspecten van belo-

ningsbeleid. De redactie wenst Ellen alle goeds in haar nieuwe 

baan als legal counsel bij de Nederlandse Zorgautoriteit.<
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D 
e Monitoringcommissie-Frijns heeft eerder 

dit jaar gesproken over de topsalarissen in het 

bedrijfsleven en heeft terecht niet gepleit voor 

wettelijke maatregelen in de zin van het aanleggen van 

maxima om excessieve beloningen te bestrijden. Niet 

alleen is de vraag wat excessief is volstrekt onbeant-

woordbaar, het beperken van beloningen ingeval van 

excessief goede prestaties is zonder meer een onwense-

lijke doelstelling. 

Het streven naar een ‘rationele’ beloning
Dat de topman van het succescvolle Numico – de heer 

Bennink - een zeer hoge beloning ontving is – even in 

absolute termen denkend - een voorbeeld van een exces-

sieve beloning maar daar lag wel een prachtprestatie 

aan ten grondslag. Van een zieltogend concern ontstond 

onder zijn bewind een slagvaardig en buitengewoon 

winstgevend internationaal concern. Slechts weinige 

commentatoren vermelden deze ‘bijkomstigheid’ of heb-

ben zich überhaupt verdiept in deze bedrijfseconomisch 

▲

Door: Prof. dr P. J. W. Duffhues

   Beloning van  
  topbestuurders: 
naar een nieuw  
 perspectief 

belangrijke materie. Een tweede vergeetachtigheid bij 

vele commentatoren is de zeer beperkte invloed van een 

verlaging van beloningen tot meer gangbare niveaus op 

de winst per aandeel van grote beursondernemingen. 

Deze invloed gaat vaak over enkele eurocenten. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat aandeelhouders de 

beloningsdiscussie grotendeels aan zich voorbij laten 

gaan. Veel belangrijker is dat de topman presteert na een 

zorgvuldige en zo open mogelijke benoemingsprocedure. 

Bij Numico werd door de topman 0,5% marktwaarde-

stijging als honorering betaald zodat de aandeelhouders 

met de overige 99,5% werden beloond. Wie verwacht dat 

de aandeelhouders hierover ontstemd zullen zijn, vergist 

zich. Ook het zittende submanagement had geen reden 

tot klagen evenmin als alle overige stakeholders inclusief 

de overhead die allen in het succes hebben gedeeld. Toch 

zijn vele commentaren enigszins naïef op dit punt en 

rieken naar bevooroordeling. Terecht in onze ogen legt de 

Commissie-Frijns geen hoge verwachtingen bij de aan-

deelhouders als een effectief correctiemechanisme. 

Morris Tabaksblat heeft recent bij de opening van het academisch jaar 2008-2009 in Nyen-
rode het debat rond topbeloningen als emotioneel gekwalificeerd. Aandeelhouders en raden 
van commissarissen zouden in  zijn ogen moeten streven naar een nieuwe rationele belonings-
structuur. De vraag wat rationeel is, is echter precies de kernvraag van het probleem. Daar-
mee zijn we als het ware terug bij af.



aan zij niet altijd debet zijn. Deze ‘aangepaste’ optie 

waarvan het basisconcept al geruime tijd in de valuta-

wereld voorkomt - de verhandeling van valutaopties 

op basis van de gemiddelde optiekoers gedurende 

een bepaalde overeengekomen contractduur - zal de 

negatieve perceptie in brede lagen van de maatschap-

pij elimineren. Maar ook voor de optie-ontvangers zelf 

zou de pijn minder groot zijn als hun optiebezit ‘onder 

water ‘ geraakt door teleurstellende ontwikkelingen bij 

de desbetreffende ondernemingen. Dat zou pure winst 

zijn voor de topbestuurders, hun medewerkers en de 

rust in de samenleving terugbrengen. Ik aarzel niet om 

de bepleite optie als een ‘rationele’ optie te kwalificeren 

die krachtige ondersteuning verdient. De overheid zou 

de acceptatie van dit optievoorstel  in het bedrijfsleven 

moeten stimuleren. Dat zou veel effectiever zijn dan de 

afromende fiscale maatregelen die nu door Den Haag 

zijn genomen in het wetsvoorstel Belastingheffing Ex-

cessieve Beloningen (BEB). Ook zou de in brede (ook 

Een belangrijke component in de beloningsstructuur 

is de variabele beloning in de vorm van aandelen en 

opties. Dit blijkt uit nationaal en internationaal weten-

schappelijk onderzoek. Het betrekken van topbestuur-

ders bij incidenteel gunstige koersen van de aandelen 

van beursondernemingen is nooit het doel geweest van 

de voorstanders van variabele beloning. 

Ontworpen voor beleggers
Toch is dit wat in de praktijk plaatsvindt. De oorzaak 

is een verkeerd ontwerp van de opties die topbestuur-

ders gewoonlijk ontvangen. Dat zijn opties van het  

beurstype, dus ontworpen voor beleggers, niet voor 

topbestuurders als beloning voor hun inzet, bekwaam-

heid, toewijding en deskundigheid. Het is daarom een 

grote fout en zeer relevant voor de beloningsdiscussie 

dat topbestuurders met hun aandelen- en optiepakket-

ten niet worden beloond als topbestuurder maar als 

beleggers die binnen zekere grenzen dagelijks kunnen 

in- en uitstappen. Dat uitstappen doen ze als de koers 

van het aandeel daartoe uitnodigt en de verwachtingen 

daartoe aanleiding geven. In elk geval ligt daar een 

incentive. Alle voorafgaande en daaropvolgende lagere 

koersen van het aandeel worden volgens deze opzet 

buiten het gezichtsveld gehouden van de beloning die 

immers de dagprijs van het aandeel reflecteert. Toch 

zijn ook al die overige koersen het werk geweest van 

de topbestuurder met zijn team. Hij was gedurende 

een verstreken contractduur evenzeer verantwoordelijk 

voor de lage als de hoge aandelenkoersen. Als men 

deze weeffout in de beloningsvorm elimineert,  doemt 

een mogelijkheid voor alle partijen op om voor open 

doel te scoren. Een nieuw type optie - de ‘belonings-

optie’ - zou deze beurs- of beleggingsoptie naar mijn 

mening moeten vervangen. Ik licht dat als volgt toe. Uit 

economisch oogpunt is het uitdelen van prikkels aan 

het management om beter te presteren niet onlogisch. 

Het is in de literatuur dan ook een volstrekt aanvaard 

uitgangspunt. Wat speelt is het beperken van de kosten 

van belangenconflicten tussen stakeholders. Opties 

zijn, mits aangepast, daartoe een geschikt instrument. 

Dat in het huidige systeem standaard aandelenopties 

niet goed werken is bekend en reeds lang uitgedragen 

(Duffhues, 1999). Een eenvoudige aanpassing in het 

ontwerp maakt ze snel geschikt voor beloning, niet 

voor belegging zoals  het stelsel nu werkt en waaruit in 

elk geval zeer hoge en zeer lage optieprijzen voortko-

men die men gemakkelijk als excessief zal kwalificeren. 

Wat is dan dat nieuwe ontwerp? Het gaat mij om de 

beloning van alle gerealiseerde koersmutaties van het 

aandeel op basis van de contract-arbeidsperiode van de 

topbestuurder(s). Met die koersmutaties worden zowel 

lagere als hogere koersen bedoeld. Beide mutaties wor-

den verwerkt in de afrekening als de optie wordt uit-

geoefend. Deze optie betaalt niet uit tegen de dagkoers 

van uitoefening - hetgeen een bepaalde specifieke koers 

is die losstaat van de trendmatige ontwikkelingen van 

het bedrijf waarvoor de topbestuurder verantwoor-

delijk is - maar tegen een gemiddelde dagkoers van 

het aandeel gedurende de verstreken contractperiode 

van de arbeidsrelatie. Deze gemiddelde dagkoers is 

uiteraard altijd gedempt ten opzichte van de pieken en 

dalen van de dagkoers. 

Mijn pleidooi is dan ook het bevorderen en zo nodig 

tijdelijk faciliteren van de invoering van een dergelijke 

aangepaste aandelenoptie voor beloningsdoeleinden. 

Het zal ertoe leiden dat topbestuurders gematigd maar 

positief  profiteren van een trendmatig gunstige gang 

van zaken zoals ze ook gematigd worden ‘gestraft’ voor 

een trendmatig minder gunstige gang van zaken waar-

universitaire) kring levende gedachte van verdenking 

van winstmanipulatie door ondernemingen worden 

weggenomen doordat niet langer incidentele resultaten 

van een bepaald jaar in hoge mate bepalend zijn voor 

de optiebeloning maar alleen de gemiddelde trendma-

tige resultaatontwikkeling gedurende de contractperi-

ode van de topbestuurder. Een weldadige rust aan het 

beloningsfront is het perspectief. ■

een ‘beloningsoptie’ op basis van 
gemiddelde dagkoersen zou de 
beleggingsoptie moeten vervangen
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Dareco (delayed average rate executive call option) is een aandelencalloptie executives met vertraagde opstart en vertraagde expiratie.

De Delay heeft betrekking op het begin en het einde van het arbeidscontract:
* De ingangsdatum zou moeten worden vertraagd, gerekend van het moment van indiensttreding om recht te doen aan de erfenis
  die anderen (niet de pasbenoemde) hebben achtergelaten.
* De expiratie van de optie zou moeten worden vertraagd tot een periode na het uit dienst treden omdat de beslissingen van de 
  executive nog enige tijd doorwerken in de beurskoers. Hierbij wordt uitgegaan van vertragingen in de informatieverstrekking aan 
  aandeelhouders die in het algemeen zeker optreedt. Als de executive een chaos achterlaat, krijgt hij met deze vertraging nadat 
  hij is weggezonden daarvan de rekening via de gedaalde beurskoers die mede zijn optiewaarde gaat bepalen bij de afwikkeling 
  van deze rechten.

in het algemeen zou kunnen worden verdedigd dat zowel aan de kop als de staart een vertraging van 6 maanden niet onredelijk is. 

Voorbeeld: een bestuurder treedt op 1 januari 2009 in dienst en beëindigt zijn contract na 5 jaar d.i. op 31 december 2013. in het 
Dareco-concept wordt hij verantwoordelijk gehouden voor alle slotkoersen van alle werkdagen gedurende de periode  1 juli 2009 tot en 
met 30 juni 2014. Uitgaande van 250 dagnoteringen per jaar leidt dit tot 1250 waarnemingen van beurskoersen. Alle voor- en tegen-
spoed in die periode worden derhalve op deze wijze objectief verwerkt in de afrekening van de optie. Dit in plaats van wat nu gebeurt 
met de traditionele beloningsoptie die de bestuurder uitoefent op een dag die hem goed dunkt bijv. 20 januari 2012. Dit laatste leidt tot 
willekeur en heeft nauwelijks binding met zijn arbeidsprestatie, hoogstens een zeer indirecte binding. De willekeur kan anderzijds wel 
grote prikkels geven om toe te werken naar een fraaie beurskoers. Wat daarna gebeurt, is immers zijn zorg niet meer.

Was de Dareco toegepast op bijvoorbeeld Rijkman groeninks optiebezit, dan zou naar mijn inschatting de afrekenkoers van diens 
opties ongeveer euro 21 zijn geweest. Feitelijk was die ongeveer euro 36. Het verschil wordt verklaard doordat onder zijn bestuur de 
aandelenkoers zeer lange tijd slecht presteerde hetgeen de afrekenkoers in mijn Dareco-voorstel zou hebben verlaagd (vele  obser-
vaties van lage beurskoersen). Dit houdt een korting in van ruim 40% op de laatste marktprijs. ik neem aan dat de commotie over de 
afrekening van de opties in het land aanzienlijk geringer zou zijn geweest dan feitelijk het geval is geweest. Mijns inziens was die com-
motie dus niet zonder reden. Rijkman groenink heeft eenvoudigweg de verkeerde opties gekregen d.w.z. opties die verkeerd kunnen 
uitpakken ten opzichte van de prestatie.

Bennink maakte van een zieltogend 
concern een winstgevend  
internationaal concern 

De Dareco

TopBeloningen

prof. dr piet J.W.Duffhues is emeritus-hoogleraar  
ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg
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In deze tijd weten we alles van bekende Nederlanders 

- van hun favoriete toetje tot hun seksuele voorkeur 

- maar wat we niet weten is hoeveel belasting iemand 

betaalt. Eigenlijk is dat vreemd. Als er één gegeven is dat 

publiek zou moeten zijn, dan is dat wel ieders financiële 

bijdrage aan de publieke zaak. Wie belasting betaalt, mag 

daar immers trots op zijn en hoe meer belasting iemand 

betaalt, hoe trotser hij zelf mag zijn en des te hoger zijn 

medeburgers hem of haar zullen waarderen voor die 

financiële bijdrage aan het nut van het algemeen. We 

waarderen toch ook mensen die vrijwilligerswerk doen 

voor hun bijdrage. 

Taboe 
Maar hoewel iemand die een nummerbord van een auto 

noteert, via sms meteen te zien kan krijgen wat die auto 

kost en kan, blijft de fiscus zo gesloten als een oester. 

Hij publiceert geen lijsten van wie de meeste belasting 

betaalt, zodat de grootste betalers niet eens een lintje 

tegemoet kunnen zien, zoals wie zijn arbeidskracht inzet 

voor vrijwilligerswerk, noch een dankwoord van de rege-

Het ‘probleem’ van  
de topsalarissen  

ring dat bijvoorbeeld sporters krijgen voor hun prestaties. 

Belasting betalen is in Nederland een taboe. Alles hierover 

wordt onderdrukt.

Schamen wij ons soms voor wat er met belastinggeld 

gebeurt? Ik weet niet waarom dat taboe bestaat, maar ik 

weet wel dat onderdrukking leidt tot frustratie en ik denk 

dat die in dit geval naar boven komt in de discussie over 

de topsalarissen. Over die topsalarissen kunnen we im-

mers wel praten, omdat de wetgever heeft bepaald dat die 

bij beursfondsen openbaar moeten zijn. Dus kijken jour-

nalisten tegenwoordig bij publicatie van een jaarverslag 

allereerst naar de pagina met de remuneratiegegevens. En 

aan het eind van het jaarverslagenseizoen, in mei, druk-

ken de kranten lijstjes af van de beursgenoteerde groot-

verdieners, omdat daar blijkbaar evenveel belangstelling 

voor bestaat als voor de lijstjes van de belastingdienst van 

een eeuw geleden.

Ik vind dat de omgekeerde wereld. Iemands inkomen 

behoort tot zijn privédomein. Wat iemand aan belasting 

betaalt behoort tot het publieke domein. Maar de wet 

keert deze normale verhoudingen om, zodra iemand sta-

Honderd jaar geleden waren de kohieren van de Rijksinkomstenbelasting nog openbaar. De 
kranten drukten lijstjes af van de hoogst aangeslagenen. Zo kon iedereen lezen dat de heer 
Egbert ten Cate van de gelijknamige textielfirma in 1918 – 1919 bovenaan stond.

tutair bestuurder van een beursfonds is. Dan worden zijn 

privé-inkomsten tot onderwerp van een publieke discus-

sie gemaakt. Dat is niet goed. Die discussie zal welhaast 

per definitie vruchteloos zijn en zal gevoelens van afgunst 

en nijd oproepen bij hen die minder verdienen. Zou 

daarentegen bekend gemaakt worden hoeveel belasting 

iemand betaalt, dan zou dat gevoelens van dankbaar-

heid en waardering op kunnen wekken bij mensen die 

financieel nu eenmaal minder kunnen bijdragen aan de 

samenleving.

Openbaar maken 
Stelt u zich de krantenberichten eens voor als we weer 

het normale onderscheid tussen publiek en particulier 

zouden maken: ‘Jeroen van der Veer van Shell betaalt dit 

jaar de meeste belasting’. ‘ Belasting op Groeninks gouden 

handdruk goed voor 10 procent van kosten asielbeleid.’ 

En waarom zouden we dit goede werk tot de bestuurders 

van beursfondsen beperken? Ieders bijdrage tot de alge-

mene middelen is toch welkom? Dan kunnen we ook in 

de lokale pers krantenkoppen verwachten als: ‘Gemeente 

dankt projectontwikkelaar voor topbijdrage OZB’. Ik zie 

geen enkel bezwaar tegen fiscale ‘disclosure’. Het is toch 

zo dat we allemaal belang hebben bij een versterking 

van de belastingmoraal. Daar hoort geen taboe bij, maar 

openheid. Nu werkt de fiscus alleen nog maar met boetes. 

Maar beloning heeft veel meer effect, zo weet iedere 

opvoeder. Ik zou me daarom kunnen voorstellen dat er 

landelijke prijzen worden ingesteld voor wie het meeste 

belasting betaalt: een discreet koperen speldje voor wie 

meer dan een miljoen bijdraagt, een jaarlijkse ontvangst 

in het Catshuis voor wie meer dan tien miljoen afdraagt. 

Het kan ook kleiner: een vrijkaart voor de Nationale 

Parken voor iedereen die meer dan tienduizend euro 

belasting betaalt. Korting op museumbezoek voor iedere 

belastingbetaler. Dat geeft mensen weer hart voor de 

publieke zaak. Dan krijgen niet alleen uitkeringsgerechtig-

den iets van de overheid, maar ontvangen ook de betalers 

iets. Het gaat om het gebaar. Dat dicht de kloof tussen 

burger en politiek.

Win-winsituatie 
In plaats daarvan discussiëren we eindeloos over de vraag 

of het bedrag dat de leden van een raad van bestuur van 

een beursfonds verdienen wel overeenkomt met hun 

verdiensten voor de onderneming. Terwijl we dat niet 

doen bij de duizenden andere mensen die voor dezelfde 

onderneming werken. Integendeel, we gunnen hun graag 

wat meer. Daar wordt jaarlijks over onderhandeld door 

de vakbonden. Die zijn de enige die op dit moment baat 

hebben bij de voortslepende discussie over topsalarissen. 

Dat wil zeggen, zolang die discussie nergens toe leidt. 

Een kwart eeuw geleden vertelde Karel van het Reve in 

een van zijn columns een les die hij had geleerd van een 

Amerikaanse vakbondsleider: “Protesteer nooit tegen 

een verhoging van het salaris van topfiguren, directeuren, 

commissarissen en zo. Probeer niet die salarissen laag te 

houden of naar beneden te drukken. Daar bereik je niets 

mee, want als de topsalarissen laag zijn, dan drukken zij 

de lonen van de arbeiders omlaag. Zijn de topsalarissen 

hoog, dan kan de vakbeweging, wijzend op die hoge belo-

ning voor topfiguren, eisen dat ook het loon van de lagere 

rangen verhoogd wordt.” Maar wat nog beter werkt, is 

wel protesteren, zonder dat het iets uithaalt. Dan blijven 

de topsalarissen hoog en is er ook een argument voor 

verhogingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Hier lijkt sprake van de zogenaamde win-winsituatie: 

Bekritiseer de top om zo ruimte te scheppen aan de 

onderkant. Deze rituele dans wordt in verschillende 

variaties steeds weer uitgevoerd, maar ik vind hem wat 

saai worden. Mij lijkt het tijd voor een nieuwe, meer 

omvattende choreografie, gebaseerd op waardering voor 

de belastingbetaler in plaats van op kritiek op de groot-

verdiener. Om die nieuwe benadering mogelijk te maken, 

hoeft slechts één oude traditie in ere te worden hersteld. 

Laat de belastingdienst met naam en toenaam publiceren 

hoeveel belasting iedereen per jaar betaalt. Liefst op een 

eenvoudig toegankelijke website. U toetst de naam in van 

de persoon in wie u geïnteresseerd bent en u ziet in één 

opslag zijn of haar bijdrage aan de publieke zaak. Is dat 

niet leuk? 

De publicatie van uw eigen belastingafdrachten zal even 

wennen zijn. Dat is net zo iets als voor het eerst naar een 

publieke sauna gaan, of naar een naaktstrand. Daar hoop 

je je buren niet tegen te komen. Maar fiscale openhartig-

heid is gezond. Ik voorspel dat de op publicatie van de 

betaalde belastingen gebaseerde discussies meer vruchten 

zullen dragen dan alles wat nu op basis van de Quote  

Top 500 in Nederland te berde wordt gebracht.  <

‘Wat iemand aan belasting betaalt 
behoort tot het publieke domein’ 

Paul Frentrop is hoofd corporate governance bij aPg investments.
Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Door: Paul Frentrop



Rondetafel

In een nummer over executive compensation kan de plaats 
waar het beloningsbeleid tot stand komt niet ontbreken. 
Paul nobelen had een rondetafelgesprek over rol en wer-
king van de remuneration committee met drie ervarings-
deskundigen: Derk Doijer, voorzitter van de remuneration 
committee bij Ahold, Bea Irik, lid van de remuneratiecom-
missie van NUON, en Jeroen Kirch, adviseur bestuurders-
beloning bij Hay Group.

▲

door: erik van Zadelhof
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achter de deuren van de  
remuneration committee 

n obelen: Kunnen jullie eerst eens ingaan op de 

veranderingen die jullie rond het remuneration 

committee in de laatste jaren hebben gezien?

Irik: Die veranderingen zijn aanzienlijk. Weliswaar was 

er in 2001, toen ik begon bij NUON al wel een commis-

sie, maar die had toen niet veel te doen. We kwamen 

slechts twee keer per jaar bij elkaar en er was al helemaal 

geen uitgeschreven beleid. Toen kwam de discussie 

rond het pakket van de bestuursvoorzitter van NUON 

en kregen we te maken met Tabaksblat. We vergaderen 

tegenwoordig veel vaker (trouwens ook over de an-

dere aandachtsgebieden van de commissie: selectie en 

benoeming) en hebben vier keer per jaar overleg met de 

aandeelhouders. Ook vonden we het niet goed meer dat 

het voorzitterschap van onze commissie samenviel met 

dat van de raad van commissarissen.

Doijer: Ik ben in 2005 bij Ahold gekomen. Na de 

v.l.n.r. Jeroen Kirch, 
Bea Irik, de verslag-
gever, derk doijer, 
Paul nobelen 

Tijdens aandeelhoudersvergaderingen gaaT heT nauwelijks over sTraTegie



Doijer: ‘een jaarverslag is te veel een
juridisch stuk geworden. er wordt te 
weinig over het bedrijf gesproken.’ ▲
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gebeurtenissen in 2003 heerste er chaos en dat gold ook 

voor het beloningsbeleid. Alle aandacht ging in de eerste 

plaats uit naar het aan boord houden van de goede men-

sen. In de tijd dat ik voorzitter werd van de remuneration 

committee was alle aandacht gericht op het herintrodu-

ceren van een corporate cultuur. Het remuneratiebeleid 

maakt daar natuurlijk deel van uit. We wilden meer 

credibility geven aan dat beleid en daarnaast wilden we 

interne promoties bevorderen in plaats van het aantrek-

ken van mensen van buiten. Daar zijn we minstens een 

half jaar intensief mee bezig geweest. De uitkomst daar-

van hebben we uiteindelijk in 2006 gepresenteerd aan 

onze aandeelhouders en daar was toen niet veel discussie 

meer over. 

Kirch: Pré-Tabaksblat zag je nog helemaal niet veel 

beloningscommissies. Ik herinner me ondernemingen 

- een grote papierfabriek, een pensioenfonds, een nuts-

bedrijf – die ons benaderden in de trant van: doe ons 

maar een rapport met een advies, er wordt toch wel bij 

het kruisje getekend. In 2003 hebben we toen een eigen 

code opgesteld, waarin we o.a. expliciet hebben gemaakt 

wanneer we wel of niet een opdracht accepteren. Onze 

opdrachtgever is altijd de onderneming, niet de individu-

ele bestuurder. 

Doijer: De wereld is wel aanzienlijk veranderd, maar 

je kunt je toch afvragen of alles nu wel zo veel beter 

is geworden. Ik zie in de detaillering van beleid en de 

excessieve aandacht van aandeelhouders, politiek en 

media een sfeer van wantrouwen. Op aandeelhouders-

vergaderingen kun je meemaken dat 95 % van de tijd 

wordt gesproken over de beloning en slechts 5 % van de 

tijd over de strategie van de onderneming. Ik vind dat 

van de gekke. Je leest soms wel eens dat er geen bonus is 

uitgekeerd en de ondertoon van dat stuk is dan dat dat 

goed is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed, want 

dat betekent immers dat de resultaten niet zijn gehaald. 

We hebben ons met zijn allen begeven in een oeverloze, 

technische discussie, die vooral schijnzekerheid creëert. 

We kwalificeren aan de ene kant bestuurders als graaiers 

en hechten aan de andere kant veel belang aan kwartaal-

berichten en zo, wat natuurlijk vooral tot kortetermijn-

gedrag leidt. 

Irik: Omdat wij bij NUON als niet-beursgenoteerd 

bedrijf te maken hebben met publieke aandeelhouders, 

liggen de zaken bij ons wel wat anders. Het is fijn dat 

nu duidelijk is vastgelegd wat we moeten zeggen in ons 

jaarverslag. Transparantie is goed, maar ik vraag me af of 

we niet zo langzamerhand tegen de grenzen daarvan zijn 

aangelopen. In het jaarverslag van NUON besteden we 

nu – door een klein lettertype te gebruiken – nog steeds 

7 pagina’s aan remuneratie. De informatie is zeer gedetail-

leerd. Keert de wal hier het schip? Daarnaast blijft het 

een dilemma om binnen per definitie beperkte financiële 

mogelijkheden nieuwe bestuurders te werven in een 

imperfecte arbeidsmarkt. 

Doijer: En dan mag je ook de reactie van het grote 

publiek niet onderschatten. Wij hebben in 2003 bij de 

Albert Heijn-winkels immers te maken gehad met een 

en het lijkt mij dus fout om voor alle gevallen met één 

maat te willen meten.  

Kirch: In het algemeen vind ik dat stakeholders er recht 

op hebben te weten wat bestuurders verdienen. Iets 

anders is de vraag, dat ben ik met Bea eens, of we niet 

zijn doorgeschoten. Onderzoek in Engeland laat zien dat 

bestuurdersbeloningen gemiddeld een half procent van 

de totale loonkosten bedragen, terwijl vijftien procent van 

het jaarverslag daarover gaat. Dat is natuurlijk dispro-

portioneel. Ik vind dat NUON het goed doet, maar ook 

dat een normaal mens het niet meer kan begrijpen. Zelfs 

voor ons als experts wordt het soms lastig. Ik noem een 

voorbeeld. In een jaarverslag van een grote Nederlandse 

onderneming werd melding gemaakt van long term 

incentives. Het was voor ons absoluut niet duidelijk of de 

bestuurders dat nu daadwerkelijk hadden verdiend of dat 

het nog een reservering betrof.

Doijer: Een jaarverslag is veel te veel een juridisch stuk 

geworden. Er wordt te weinig over het bedrijf gesproken. 

Daarnaast wijs ik erop dat aan de via het jaarverslag be-

reikte disclosure van beloningen ook een privacy-element 

zit, waar we naar mijn mening soms veel te gemakkelijk 

mee omgaan.

Irik: Daar lig ik niet zo wakker van. Wat ik wel problema-

tisch vind – iedereen kan dat zien – is dat transparantie 

zonder enige twijfel sterk prijsopdrijvend heeft gewerkt.

Kirch: Kijk voor de aardigheid eens naar de situatie 

in Duitsland. Daar geldt wel een publicatieplicht maar 

tegelijkertijd laten bedrijven een burgerlijke ongehoor-

zaamheid zien door er geen gevolg aan te geven. Er 

worden daar enorme bedragen verdiend en het wordt ook 

getolereerd dat men daar niet zo transparant over is als 

de letter der wet vereist. Dat is natuurlijk niet een situatie 

kopersstaking, die voortkwam uit onvrede met het pakket 

van Anders Moberg. 

Nobelen: De Monitoringcommissie-Frijns heeft gecon-

stateerd dat de inzichtelijkheid van het beloningsbeleid 

nog steeds te wensen overlaat en dat er evenmin een 

eenduidige praktijk bestaat t.a.v. de verantwoording van 

het beleid in het jaarverslag. Goed inzicht betreft zowel de 

kosten van bezoldiging voor de vennootschap als de door 

de bestuurder daadwerkelijk ontvangen onvoorwaarde-

lijke vergoedingen. Delen jullie die analyse?

Kirch: Ten dele. Het remuneratiebeleid, en de daaraan ten 

grondslag liggende principes, is tegenwoordig meestal wel 

duidelijk. Wat niet altijd duidelijk is zijn de doelstellingen 

voor de korte- en langetermijnbonussen. Commissaris-

sen geven aan dat deze veelal concurrentiegevoelig zijn. Ik 

denk dat commissarissen zo hier en daar nog best meters 

kunnen maken, zonder concurrentiegevoelige informatie 

weg te geven.

Irik: Bij NUON (waar Frijns zich natuurlijk niet direct 

op richt) is de grens echt wel bereikt. Verdere detaillering 

is echt niet nuttig, zelfs contraproductief. Maar dat je van 

een onderneming verwacht dat het remuneratiebeleid 

goed wordt uitgelegd, daar vind ik natuurlijk weinig tegen 

in te brengen.

Doijer: In het algemeen natuurlijk juist, maar ik vind eni-

ge nuancering wel op zijn plaats. Je moet bijvoorbeeld een 

onderscheid maken tussen beursgenoteerde ondernemin-

gen aan de ene kant met een breed scala aan anonieme 

aandeelhouders (waar ook de code voor is geschreven) en 

aan de andere kant niet-beursgenoteerde (mogelijk fami-

lie-) bedrijven met vaak een meerderheidsaandeelhouder 

of een klein aantal grote aandeelhouders. Voor dat soort 

ondernemingen ligt de noodzaak tot transparantie anders 

Rondetafel
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die ik toejuich, maar een illustratie van een reactie op te 

streng beleid. 

Nobelen: Maar vinden jullie dat we nu wel of niet gevolg 

moeten geven aan de oproep van Frijns om, in afwachting 

van verdere aanbevelingen, de zaken nog transparanter te 

maken?

Irik: Ik vind het belangrijk dat, zoals Frijns ook bepleit, 

commissarissen een discretionaire bevoegdheid houden 

Daarbij denk ik aan 20 to 25 % van het variabele deel.  

Nobelen: Frijns beveelt ook aan dat de remuneration 

committee eerst zelf het kader bepaalt, voordat adviseurs 

worden ingeschakeld. Dat betreft zowel de uitgangspun-

ten van het beloningsbeleid als de prestatiemaatstaven. 

De ingeschakelde adviseur dient bij het aanreiken van 

benchmarks ten behoeve van de hoogte van de bestuur-

dersbeloning voorts onafhankelijk te zijn van het bestuur. 

Wat vinden jullie van deze voorgestelde best practice? 

Doijer: Ik ben het daar wel mee eens, maar zie in de prak-

tijk ook verschillen bij verschillende ondernemingen waar 

ik commissaris ben. Soms is een second opinion van een 

andere adviseur toch nuttig. Maar in zijn algemeenheid 

ben ik er geen voorstander van om steeds weer adviseurs 

in te schakelen. Je zit daar natuurlijk in de eerste plaats 

vanuit je eigen verantwoordelijkheid en die moet je ook 

nemen. 

Kirch: In de praktijk komen wij op dit moment nog aller-

lei vormen tegen, die variëren van ‘doe me een rapport’ tot 

de situatie waarin de commissie al haar kaders voor een 

nieuw beloningsbeleid heeft geformuleerd. In zo’n geval 

weet je precies waarmee je kunt puzzelen en waarover je 

kunt adviseren. Hoewel ik wel bezwaren heb tegen som-

mige punten van Frijns maakt pagina 55 uit het laatste 

rapport (over de remuneratiecommissie) nu wel goed 

duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt.

Doijer: Ik vind gewoon dat je constructief met elkaar 

moet omgaan. Een raad van commissarissen kan alleen 

functioneren als er een open communicatie en onderling 

vertrouwen bestaat. Het denken in kampen lijkt me dan 

ook niet erg produktief. 

Kirch: Oké, dat mag zo zijn, maar wij zien dat op het 

moment dat het over de eigen portemonnee gaat de raad 

van bestuur soms lijnrecht tegenover de raad van com-

missarissen kan komen te staan. 

Nobelen: Wat zijn voor jullie nu de lastigste dilemma’s?

Irik: Het lastigst vind ik eigenlijk de waan van de dag. De 

opvattingen over vast/variabel zijn aan sterke veranderin-

gen onderhevig. Het lijkt tegenwoordig bijna een dood-

zonde om bestuurders variabel te belonen. Daarnaast wil 

je op een overwogen manier besluiten over het totaal uit 

te keren bedrag. Dat is en lijkt een rationeel proces, maar 

toch komt daar ook gevoel bij kijken, bijvoorbeeld op 

het moment dat je bij de toekenning van een bonus de 

vraag moet beantwoorden of een bepaalde prestatie kan 

worden gekwalificeerd als ‘uitmuntend’. Dat is niet even 

via een rekensommetje te bepalen. 

Doijer: Ik onderschrijf dat het belangrijk is dat wij als 

commissaris discretionaire bevoegdheid hebben en 

houden. Het is toch niet uitsluitend een mathematische 

exercitie. Aan het eind van de dag zullen commissarissen 

zich de vraag moeten stellen of de uitkomst redelijk is en 

de vrijheid moeten hebben en nemen om tot eventuele 

aanpassingen te komen. Het lastigste is dat als je moet be-

slissen over een ontslagvergoeding. Aan de ene kant vergt 

die situatie een zekere soepelheid in het onderhandelings-

traject, waarbij zakelijke argumenten worden doorkruist 

door emotionele, en je de uitkomst aan de andere kant 

ook nog extern moet zien te verkopen. 

Kirch: Ik herinner me dat de VEB vier jaar geleden aan 

Loudon - toen nog president-commissaris bij ABN 

AMRO - vroeg of hij zomaar de bezoldiging naar boven 

of beneden kon bijstellen. ‘Ja’ zei Loudon toen, ‘we zitten 

hier immers voor u’. Dat is in feite de redelijkheidstoets 

van Eumedion, die nu ook door Frijns is overgenomen. Ik 

denk dat de grootste angel van het publieke debat zit in 

ontslagvergoedingen en minder in de hoogte van de belo-

ning. Tabaksblat heeft de ontslagvergoeding gemaximeerd 

op een jaar, maar dat vind ik in sommige situaties nog 

veel. Dat raakt ook aan reputatiemanagement van zowel 

de bestuurder als van de onderneming. Daar moet goed 

een middenweg in worden gezocht. In principe moet het 

uitgangspunt zijn dat de onderneming de beste bestuur-

der verdient. Als het niet (meer) lukt met een bestuurder, 

dan moet deze in principe per direct opzegbaar zijn tegen 

aanvaardbare kosten.

Doijer: Bedenk daarbij dan wel dat dat zal doorwerken in 

de hoogte van het salaris.

Kirch: Natuurlijk, maar je mag bij ontslag best kijken 

naar het totaal genoten inkomen tijdens de zittingsduur 

van de betrokken bestuurder. Dat gaat vaak om heel 

aanzienlijke bedragen. Je zou een ontslagvergoeding in 

principe daarmee kunnen verrekenen.

Nobelen: Nog iets anders ten slotte dat jullie van het hart 

moet?

Irik: Ik zou nog wel iets willen zeggen over de aanbevelin-

gen voor beloning in de publieke sector van de commis-

sie-Dijkstal. We moeten ons daarbij goed realiseren dat 

de Balkenende-norm in de eerste plaats een politieke 

tijdsopname is. Het probleem van dat soort normen is dat 

je ook goed moet kijken naar de relevante arbeidsmarkt 

en de coherentie en consistentie van de salarislagen onder 

de top. Bedenken dus dat je lange overgangsperiodes 

nodig hebt. 

Kirch: Ja, die Balkenende-norm blijft natuurlijk een 

interessante vraag. Het Ministerie van Financiën neemt 

deel in ruim dertig bedrijven. Hoe moeten zij zich bij die 

discussie opstellen: als aandeelhouder of als doorgeefluik 

van de politiek?

Doijer: Ik wil nog wijzen op de spanning die er is tussen 

dit Nederlandse debat en de per definitie internationale 

context, waarbinnen grote ondernemingen werken. Van 

onze aandeelhouders is nog maar 8 % Nederlands. Het 

kost mij altijd heel wat moeite om aan mijn Amerikaanse 

collega’s in de raad van commissarissen uit te leggen waar 

het om gaat. De meeste finesses waar wij over steggelen 

begrijpen zij minder.  <Bea Irik: ‘Het is fijn dat nu  
duidelijk is vastgelegd wat we 
moeten zeggen in ons jaarverslag’ 

Jeroen Kirch: Die Balkenende 
norm blijft natuurlijk een  
interessante vraag.

Rondetafel
derk doijer: Amerikaanse collega-com-
missarissen begrijpen de finesses van het 
nederlandse debat minder goed.



Bezoldigingsbeleid

de aandeelhouders en commissarissen zijn 

belangrijke stakeholders in het proces van tot-

standkoming van de beloning van bestuurders. 

Het is immers de algemene vergadering van aan-

deelhouders die het bezoldigingsbeleid bepaalt. Als 

er een raad van commissarissen fungeert binnen de 

vennootschap (dat is sowieso het geval bij NV’s die 

onder het structuurregime vallen) is dit het orgaan 

dat dit beleid concreet handen en voeten en invul-

ling geeft. Daarbij valt te denken aan de selectie- en 

remuneratiecommissie van de raad van commissa-

rissen die beloningsvoorstellen voorbereidt, waarna 

de raad van commissarissen het voorstel ter goed-

keuring voorlegt aan de algemene vergadering van 

aandeelhouders. Bij beursvennootschappen is het in 

het algemeen zo dat de algemene vergadering van 

aandeelhouders de bevoegdheid om de bestuurders-

beloning vast te stellen, delegeert aan de raad van 

commissarissen. Wat kan de algemene vergadering 

van aandeelhouders (of een individuele aandeelhou-

der) nu doen als zij het niet eens is met een concreet 

toegekende bestuurdersbeloning (of bijvoorbeeld een 

Bezoldigingsbeleid is hot. In dit artikel laten we de vraag of overheidsbemoeienis wenselijk is 
terzijde. We zetten op een rij welke rechtsmiddelen de belangrijke stakeholders van de onder-
neming hebben en inzetten in de beloningsdiscussie. Het gaat daarbij om de aandeelhouders 
en de werknemers.
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exit-regeling)? Meestal wordt een bezwaar tegen een 

bestuurdersbeloning door een aandeelhouder aan 

de orde gesteld via een enquêteprocedure voor de 

Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amster-

dam. Onder omstandigheden is het ook mogelijk om 

een jaarrekeningprocedure tegen de vennootschap te 

entameren. De aandeelhouder (of een groep aandeel-

houders) kan ook eerst proberen om het bestuur te 

bewegen een aandeelhoudersvergadering bijeen te 

roepen en de bestuurdersbeloning op de agenda te 

zetten. Hieronder wordt uiteengezet op welke wijze 

van deze rechtsmiddelen gebruik kan worden ge-

maakt. Hoe daar in de praktijk door de rechter mee 

om wordt gegaan, wordt geïllustreerd door een aantal 

uitspraken in enquêteprocedures.(Zie daarvoor het 

vervolg van deze artikelenreeks in het volgende num-

mer.)

Aanpak
1. Bijeenroepen aandeelhoudersvergadering 

Een (groep van) aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) 

minimaal 10% van de aandelen in de vennootschap 

houdt, kan door de rechter worden gemachtigd om 

een algemene vergadering bijeen te roepen. Vereist 

is wel dat de aandeelhouder eerst het bestuur of de 

raad van commissarissen heeft verzocht om die ver-

gadering te beleggen en geen gehoor bij het bestuur 

of de raad van commissarissen heeft gevonden. Bo-

vendien moet de aandeelhouder aannemelijk maken 

dat hij een redelijk belang heeft bij het houden van 

de algemene vergadering. Hij zal dus nauwkeurig 

moeten opgeven welke onderwerpen behandeld zou-

den moeten worden en waarom. Wordt het verzoek 

door de rechter toegewezen, dan kan de betrokken 

aandeelhouder de vergadering bijeenroepen. De op-

roepingsbrief zal aan de gebruikelijke eisen moeten 

voldoen, met dien verstande dat in de oproeping 

vermeld moet worden dat deze krachtens rechter-

lijke machtiging geschiedt. De vergadering verloopt 

eveneens op de gebruikelijke wijze. In de regel zal 

de rechter iemand aanwijzen die de vergadering zal 

leiden. Over onderwerpen die correct en tijdig zijn 

geagendeerd kan rechtsgeldig besloten worden. 

2. Uitoefening agenderingsrecht 

Uitgangspunt is dat het bestuur en de raad van com-

missarissen de agenda voor de vergadering opstellen. 

Bij de wijziging van de structuurregeling in 2004 is 

het agenderingsrecht voor aandeelhouders geïntrodu-

ceerd. De uitoefening van dit recht is aan een aantal 

voorwaarden verbonden:

•  een verzoek tot agendering moet schriftelijk wor-

den ingediend;

•  een agenderingsverzoek moet uiterlijk op de 60e 

dag vóór die van de vergadering zijn ingediend.

Het bestuur en de raad van commissarissen kun-

nen een agendapunt weigeren als een zwaarwichtig 

belang van de vennootschap zich tegen agendering 

verzet. Er zijn te veel verschijningsvormen van dat 

zwaarwichtig belang om daar gedetailleerd op in te 

gaan. De term “zwaarwichtig” betekent in ieder geval 

dat een weigering niet snel gerechtvaardigd is. Een 

grond voor weigering kan zich voordoen als er een 

reeks van agendapunten lijkt te zijn voorgesteld met 

het doel de vergaderorde ernstig te verstoren. 

Mede onder invloed van institutionele beleggers 

wordt het onderwerp van bestuurdersbeloning in 

toenemende mate in de algemene vergadering van 

aandeelhouders aan de orde gesteld. Dit heeft er 

recentelijk bij een aantal beursvennootschappen toe 

geleid dat het beloningsvoorstel is weggestemd of, na 

kritiek van de aandeelhouders, is ingetrokken (Cor-

porate Express en Philips).

Afgezien van het ter vergadering agenderen van het 

beloningsbesluit zelf, kunnen ook andere - het be-

sluit rakende - onderwerpen worden geagendeerd. Er 

is – behoudens het hebben van een redelijk belang 

– immers geen beperking in de aard van de agenda-

punten die voorgesteld kunnen worden. In geval van 

bezwaren tegen het optreden van de raad van com-

missarissen bij de toekenning van een bestuurdersbe-

loning zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan 

de agendering van het besluit het vertrouwen in de 

voltallige raad van commissarissen op te zeggen, wat 

alleen bij de structuurvennootschap kan. Zoiets is 

gebeurd in de Stork-zaak, maar dit speelde overigens 

niet in de context van de bestuurdersbeloning. De 

opzegging van het vertrouwen heeft het onmiddellij-

ke ontslag van de voltallige raad van commissarissen 

tot gevolg. Daarom is een volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen nodig, die ten minste een 

derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 

De wetgever heeft deze mogelijkheid bedoeld als ul-

timum remedium. Het mag niet gebruikt worden om 

Rechtsmiddelen van aan-
deelhouders en werknemers 
ter zake het beloningsbeleid

door:  Marnix Holtzer en  ellen Soerjatin

 

dit is het eerste van een reeks van drie artikelen over de juridische 

aspecten van beloningsbeleid. Het tweede deel zal verschijnen in 

de commissaris nr 9 en zal de enquêterechtjurisprudentie over 

bestuurdersbeloningen behandelen. Het derde deel zal verschijnen in 

de commissaris nr 10 en zal ten slotte ingaan op de rechtsmiddelen 

van werknemers en hun vertegenwoordigers.
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‘Het is mogelijk om een 
jaarrekeningprocedure tegen 
de vennootschap te entameren’ 
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Met de invoering van onafhankelijk toezicht door de 

AFM op de financiële verslaggeving van Nederlandse 

beursgenoteerde vennootschappen, kan ook de AFM 

een rol vervullen. De AFM heeft de bevoegdheid om, 

indien zij twijfelt aan de correcte toepassing van de 

verslaggevingvoorschriften van titel 9 boek 2 BW of 

IFRS, de vennootschap om een nadere toelichting te 

vragen. Indien de twijfel daarna niet is weggenomen, 

kan de AFM daarvan een schriftelijke mededeling 

aan de vennootschap doen. Hetzelfde geldt als de 

toelichting niet (tijdig) is verkregen. Deze schrif-

telijke mededeling kan worden vergezeld van een 

aanbeveling aan de vennootschap om een bericht 

algemeen verkrijgbaar te stellen waarin wordt uit-

gelegd op welke wijze de verslaggevingvoorschriften 

in de toekomst zullen worden toegepast, of waarin 

wordt uitgelegd op welke onderdelen de financiële 

verslaggeving niet voldoet. Geeft de vennootschap 

onvoldoende gevolg aan een verzoek om nadere 

toelichting of aan een aanbeveling, dan kan de AFM 

een jaarrekeningprocedure starten bij de Onderne-

mingskamer. De AFM heeft deze bevoegdheid ook 

als zij een schriftelijke mededeling van het voortbe-

staan van haar twijfel heeft gedaan, die niet wordt 

vergezeld van een aanbeveling. In dat geval moet wel 

het belang van een adequate functionering van de 

effectenmarkten of de positie van de belegger op die 

markten in het geding zijn. 

4. 	 Enquêteprocedure

Als ter zake een bepaald beloningsbesluit sprake 

is van gegronde redenen om aan een juist beleid te 

twijfelen, kan een enquêteprocedure worden gestart 

tegen de vennootschap bij de Ondernemingska-

mer. Een aandeelhouder (of certificaathouder) die 

minimaal 10% van het geplaatste kapitaal houdt of 

die een belang houdt dat minimaal EUR 225.000 van 

het nominale kapitaal vertegenwoordigt, heeft de 

bevoegdheid hiertoe. Het verzoek om een enquête 

kan eventueel gecombineerd worden met een verzoek 

om onmiddellijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de 

vernietiging van het betrokken beloningsbesluit 

of schorsing van bestuurders of commissarissen. 

Wordt een enquête gelast, dan zal een onderzoeker 

de aangedragen bezwaren onderzoeken en van dit 

onderzoek verslag uitbrengen aan de Ondernemings-

kamer. Blijkt uit dat verslag van wanbeleid, dan kan 

de oorspronkelijke verzoeker (en degenen voor wie 

het onderzoeksverslag ter inzage heeft gelegen, mits 

zij daartoe bevoegd zijn 1 ) de Ondernemingskamer 

verzoeken om wanbeleid vast te stellen en voorzie-

ningen te treffen. De wet bevat een limitatieve op-

somming van de voorzieningen die kunnen worden 

getroffen. Het gaat bijvoorbeeld om schorsing of 

vernietiging van besluiten, schorsing of ontslag van 

bestuurders of commissarissen, tijdelijke aanstelling 

van bestuurders of commissarissen, tijdelijke afwij-

king van de statuten. 

5.  Andere middelen

Natuurlijk zijn er ook nog andere middelen om 

bepaalde besluiten aan te vallen: de mogelijkheid 

van vernietiging van een besluit, tegen een voorge-

steld besluit stemmen, en meer indirect: het besluit 

om bestuurders en commissarissen geen décharge te 

verlenen. Deze middelen vallen buiten het bestek van 

dit artikel.  <

Bezoldigingsbeleid

de raad van commissarissen onevenredig onder druk 

te zetten of te dwingen tot het nemen van bepaalde 

aandeelhouders welgevallige besluiten. Daarom 

wordt voor een dergelijk besluit de genoemde quo-

rumeis gesteld (een derde van het geplaatste kapi-

taal). Als het besluit door de algemene vergadering 

van aandeelhouders is genomen, zal het bestuur de 

Ondernemingskamer moeten verzoeken om tijdelijk 

een of meer commissarissen aan te stellen. Van de 

mogelijkheid om de voltallige raad van commis-

sarissen te ontslaan moet overigens onderscheiden 

worden het ontslag van een individuele commissaris. 

Daarvoor bestaat een speciale rechtsgang: ontslag 

door de Ondernemingskamer wegens verwaarlozing 

van zijn taak, wegens een andere gewichtige redenen 

of wegens ingrijpende wijziging van de omstandighe-

den op grond waarvan handhaving als commissaris 

redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden 

verlangd. Een dergelijk verzoek kan worden inge-

diend door de vennootschap. 

3. Jaarrekeningprocedure

De beloning van (oud-)bestuurders en (oud-)com-

missarissen moet openbaar worden gemaakt in 

het jaarverslag van de vennootschap. Het jaarreke-

ningrecht van boek 2 BW bevat ter zake een aantal 

voorschriften. De code-Tabaksblat bevat voor beurs-

vennootschappen een aantal principes en best prac-

tice bepalingen. Als het jaarverslag op het punt van 

de beloning niet of onvoldoende voldoet aan deze 

wettelijke voorschriften, kan iedere belanghebbende 

(onder wie de aandeelhouder) een jaarrekeningpro-

cedure starten bij de Ondernemingskamer. Daarbij 

moet voor ogen worden gehouden dat hiermee niet 

het beloningsbesluit zelf teruggedraaid of aangeval-

len kan worden. De jaarrekeningprocedure ziet alleen 

op een zodanige aanpassing van het jaarverslag dat 

de beloning alsnog op de juiste wijze openbaar wordt 

gemaakt. De procedure richt zich tegen de vennoot-

schap.

1   Speelt de enquête zich af bij een beursvennootschap dan zal de Ondernemingskamer het onderzoeksrapport in ieder geval ter openbare inzage leggen.

• burgerlijk Wetboek boek 2
•  Wijziging van boek 2 van het burgerlijk Wetboek in 
 verband met de invoering van een recht voor de  
 ondernemingsraad om een standpunt te bepalen  
 over het bezoldigingsbeleid van de naamloze 
 vennootschappen
• burgerlijk Wetboek boek 7
• Wet op de ondernemingsraden (WOR)
• Wet wijziging van de WOR in verband met het  
 verschaffen van informatie over de hoogte van  
 inkomens van topkader, bestuurders en toezicht-
 houders (wet-Harrewijn)
• Wet openbaarmaking van de bezoldiging en  
 aandelenbezit van bestuurders en commissarissen 
• Nederlandse Corporate Governance Code (code- 
 Tabaksblat en wettelijke implementatie)
• Rapporten Monitoring Commissie Corporate  
 Governance Code
• diverse branchegebonden gedragscodes (o.a. Zorg
 brede Governancecode, Governancecode Woning-
 corporaties)
• europese conceptaanbevelingen over de beloning 
 van bestuurders

Relevante wet- en regelgeving bezoldiging  
bestuurders en commissarissen (private sector)

Marnix Holtzer is advocaat arbeidsrecht bij dlA Piper.  
ellen soerjatin was tot 1 oktober 2008 als advocaat ver-
bonden aan dlA Piper op het gebied van ondernemings-
rechtelijke procedures en vanaf dezelfde datum werkzaam 
bij de Nederlandse Zorgautoriteit als legal counsel.

Protesten in 2005 bij de 
aandeelhoudersvergade-
ring van nUon tegen de 
hoge beloning voor de 
bestuursvoorzitter.  
FoTo: AnP



Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de 

duur van de werkzaamheden en/of de geleverde 

prestatie. Naar mijn mening is de aangevoerde 

argumentatie onvoldoende om deze ingrijpende wijziging 

te rechtvaardigen. Het is al lang bestendige jurisprudentie 

dat bestuurders zowel een vennootschappelijke als een 

arbeidsrechtelijke relatie kunnen hebben met hun ven-

nootschap. Voor bestuurders geldt dat bij ontslag geen 

voorafgaande toestemming van het CWI nodig is om 

op te kunnen zeggen. Hoewel bestuurders dus al min-

der arbeidsrechtelijke bescherming genieten dan andere 

werknemers geeft het arbeidsrecht de bestuurder wel enige 

bescherming. Zo is bijvoorbeeld ontslag van de bestuurder 

bij ziekte lastiger te realiseren. De Minister wil nu echter 

Recent is een voorontwerp van een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld om 
de arbeidsrechtelijke verhouding van de bestuurder met de vennootschap te schrappen. Een 
van de argumenten die de Minister hanteert om deze wijziging te rechtvaardigen betreft de 
redenering dat falende bestuurders niet moeten worden beloond met een ontslagvergoeding.

Minister schiet met  kanon op een mug

wetsvoorstel

deze arbeidsrechtelijke positie rigoureus over boord zetten 

onder verwijzing naar de discussie over het beloningsbe-

leid voor bestuurders.

Ontslagvergoedingendiscussie
Falende bestuurders zouden volgens de Minister niet 

moeten worden beloond met ontslagvergoedingen die niet 

in verhouding staan tot de duur van de werkzaamheden 

of geleverde prestaties. De Minister wijst er in dit verband 

op dat de Code-Tabaksblat maximaal een jaarsalaris als 

norm heeft geformuleerd voor een ontslagvergoeding. 

Volgens de Minister kan de bestuurder door de toepas-

sing van het arbeidsrecht op de relatie tussen bestuurder 

en vennootschap verdergaande ontslagvergoedingen en 

rechten claimen dan de norm uit de Code-Tabaksblat. Dat 

is een oneigenlijk argument. De (kanton-)rechters geven 

namelijk al nadrukkelijk aan, zeker gezien hun recente 

publieke uitlatingen over mogelijke aanpassing van de 

kantonrechtersformule, zich terdege bewust te zijn van 

de ontslagvergoedingendiscussie. Het heeft er dan ook 

alle schijn van dat de kantonrechtersformule in negatieve 

zin zal worden bijgesteld. Bovendien lijkt het kabinet 

op het moment van schrijven van dit artikel ook af te 

stevenen op een beperkende regeling voor hoger personeel 

dat meer dan EUR 75.000 verdient. Kortom, er worden 

al maatregelen op dit vlak getroffen. Het afschaffen van 

de arbeidsrechtelijke positie van de bestuurder voegt op 

dit punt niets extra’s toe. Bovendien moet niet vergeten 

worden dat de gevallen waar de Minister op lijkt te doelen 

slechts een kleine groep bestuurders betreft aan de top van 

grote ondernemingen. Met dit voorstel raakt de Minister 

ook de grote groep van bestuurders die daar niet onder 

vallen en waar de problemen zich niet voordoen. Kortom, 

de Minister kiest een (paarden-)middel, zonder daarbij het 

gewenste doel te bereiken.

Gevolgen afschaffing arbeidsrechtelijke positie
Het doel van de Minister met deze regeling is het te-

rugdringen van exorbitante ontslagvergoedingen. Het 

afschaffen van de toepasselijkheid van het arbeids-

recht is echter rigoureus. Het doel kan eenvoudiger 

bereikt worden door het invoeren van fiscale prikkels 

die de vennootschap ontmoedigen om excessieve 

beloningen toe te kennen. Op die manier zullen ook 

aandeelhouders meer betrokken (willen) zijn bij het 

beloningsbeleid, omdat dit hen potentieel via de aan-

deelhouderswaarde ook kan raken. 

Dit type maatregelen heeft als voordeel dat het aan de 

ene kant ontmoedigend werkt, maar de daadwerke-

lijke beslissing over de hoogte van de vergoeding laat 

liggen op het niveau waar het thuis hoort, namelijk 

binnen de onderneming zelf. Het doel kan ook bereikt 

worden door de recent aangekondigde maatregelen 

van een algemeen plafond in ontslagvergoedingen. Al 

heeft een dergelijke maatregel als nadeel dat het geen 

maatwerk levert voor de verschillen in individuele om-

standigheden die er kunnen zijn.

Tot slot zie ik ook niet in waarom de bestuurder die 

ziek, zwanger of arbeidsongeschikt is in het geheel 

geen bescherming meer zou hoeven te genieten. 

Wellicht dat een bestuurder van een internationale 

holding zich in dat geval nog wel financieel weet te 

redden. De Minister vergeet echter dat dit een relatief 

kleine groep is en dat het gros van de bestuurders 

in Nederland werkt voor middelgrote en/of kleine 

ondernemingen zonder daarbij exorbitante vergoedin-

gen te toucheren. Met de voorgestelde maatregel van 

de minister wordt echter juist deze groep onevenredig 

hard getroffen. De Minister schiet dan ook met een 

kanon op een mug. <

‘De minister kiest een  
paardenmiddel, zonder daarbij  
het gewenste doel te bereiken’  

Door:  ralph-Jan 
van der Ham

Ralph-Jan van der Ham is advocaat arbeidsrecht bij DlA Piper
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Henriëtte Prast

Reputatie, motivatie 
   & symboolpolitiek

Henriëtte Prast over de emotie-economie van toPinkomens

‘Mensen willen het beter hebben 
dan vorig jaar en ze willen het altijd 
beter hebben dan de buurman’ 

Henriëtte Prast is emotie-econoom. Ze heeft van de 

relatie tussen geld en gevoel haar werkterrein ge-

maakt. Sinds het jaar 2000 vult ze over dit onder-

werp een wekelijkse column in het Financieele Dagblad. 

In die columns, en in haar wetenschappelijke werk, legt ze 

een relatie tussen inzichten uit de biologie, de economie 

en de psychologie en werpt daarmee een origineel licht op 

alledaagse verschijnselen.

De platitude dat geld niet gelukkig zou maken verwijst 

ze onmiddellijk naar het rijk der fabelen. “Uiteindelijk 

willen mensen – in financieel opzicht – altijd twee dingen. 

Ze willen het dit jaar beter hebben dan vorig jaar en ze 

willen het altijd beter hebben dan de buurman. Dat eerste 

is in het algemeen meestal wel haalbaar. Het tweede is per 

definitie niet voor iedereen weggelegd.”

Voor geluk geldt net als voor veel andere dingen dat 

stilstand achteruitgang is. Progressie is nodig om het ge-

luksgevoel op peil te houden. Dat blijkt uit tijdreeksonder-

zoeken die naar inkomen en geluksgevoel zijn gedaan.“In 

vergelijking met de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn 

▲

Door: Michiel Langman

mensen heel veel rijker geworden, maar nauwelijks geluk-

kiger. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat de toename 

van het geluksgevoel bij mannen ver is achtergebleven 

bij de inkomenstoename, maar dat nog wel sprake is van 

een toename. Bij blanke vrouwen is het geluksgevoel zelfs 

afgenomen, ondanks de enorm toegenomen welvaart.”

Een verklaring voor de afname van het geluksgevoel bij 

vrouwen is volgens Prast nog niet voor handen. “Mis-

schien speelt een rol dat het leven in de jaren vijftig 

voorspelbaar was. Sindsdien hebben vrouwen niet alleen 

de mogelijkheid gekregen om te gaan werken, maar zijn ze 

daartoe eigenlijk ook moreel verplicht. Vrouwen moeten 

veel meer ballen in de lucht houden dan vroeger. Dat 

brengt stress met zich mee en zou een verklaring kunnen 

zijn voor het afgenomen geluksgevoel.”

Rijkdom went
Prast heeft ten aanzien van de emotie-economie een 

uiterst zakelijke invalshoek. Met flauwe praatjes over 

de economie van het genoeg hoef je bij haar niet aan te 

komen. “Er zijn economen die vinden dat er een tegenstel-

ling bestaat tussen “harde” en “zachte waarden”, tussen 

economische groei en welzijn. In het algemeen zijn het wat 

oudere mannen, die na hun pensionering wroeging lijken 

te hebben gekregen van de bijdrage die ze aan de vooruit-

gang hebben geleverd.”

Henriëtte Prast ziet de tegenstelling niet. “Economische 

groei en welzijn gaan hand in hand. Als het beter 

“Geld maakt gelukkig.” Henriëtte Prast is hoogleraar persoonlijke financiële planning in 
Tilburg en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Over de relatie tussen 
geld en geluk heeft ze geen enkele twijfel. “Daar is door heel wat economen onderzoek naar 
gedaan, en altijd met hetzelfde resultaat. Gecorrigeerd voor andere verschillen zijn mensen 
met meer geld gelukkiger dan mensen met minder geld.”



Idealiter zijn het de aandeelhouders die uiteindelijk het 

beloningsbeleid bepalen. Maar we hebben hier te maken 

met aandeelhouderspassivisme. Dat passivisme is ook wel 

verklaarbaar. Een individuele aandeelhouder die zijn stem 

laat horen tegen een te hoge topbeloning moet daarvoor 

veel moeite doen. De winst die hij daarmee voor zichzelf 

kan realiseren is echter beperkt. En bovendien profiteren 

de passievelingen net zo hard mee. Zolang iedereen er zo 

over denkt, valt uit die hoek dus weinig te verwachten.

Op grond van dat aandeelhouderspassivisme ziet Prast 

hier dus een belangrijke rol voor de raad van commis-

sarissen. In de praktijk zijn zij het die het beloningsbeleid 

vaststellen. “Het verbaast me dat topbestuurders in de 

maatschappelijke discussie de wind van voren krijgen, 

terwijl de commissarissen in de luwte blijven.”

Het beloningsbeleid is in de financiële verhoudingen niet 

belangrijk. Een tonnetje meer of minder salariskosten, 

daar valt een onderneming niet van om. Het is dan ook 

niet om die reden dat de raad van commissarissen zich 

intensief met het beloningsbeleid moet bemoeien. Volgens 

Prast is die bemoeienis vooral van belang om redenen van 

reputatie, motivatie en symboolpolitiek.

Een onderneming kan zijn reputatie schaden door hoge 

topsalarissen te betalen. Dat dreigde bijvoorbeeld toen 

Anders Moberg bij Ahold werd aangesteld om de brokken 

bij elkaar te vegen. De beloning van Moberg zette druk 

op de reputatie van Albert Heijn als kruidenier die op de 

kleintjes let.

Aan de andere kant had Ahold de reputatie ook geschaad 

als het toen niet bereid was geweest om de portemonnee 

te trekken voor een buitenlandse topman. Het aantrek-

ken van Moberg tegen een hoog salaris kan je zien als 

symboolpolitiek. Ahold liet aan de aandeelhouders, aan 

de medewerkers de leveranciers en aan de klanten zien dat 

gaat met de economie, zijn mensen ruimhartiger voor 

hen die het minder hebben getroffen. In Amerika zie 

je ook een sterk verband tussen groei en tolerantie. Als 

het economisch beter gaat, neemt de tolerantie voor 

immigranten toe.”

De gedachte dat het leven een hedonistische tredmolen 

zou zijn, waarin we wel steeds rijker worden, maar niet 

gelukkiger, spreekt Prast ook niet aan. “Rijkdom went. 

Wie eenmaal in een vijfsterrenhotel heeft overnacht, wil 

niet meer terug naar de camping. Maar het is onzin de 

vooruitgang als futiel te bestempelen. Mensen van nu 

die het zouden moeten doen met de materiële welstand 

uit de jaren vijftig, zouden daar erg ongelukkig van 

worden.”De helft van de bevolking is rijker dan de 

buurman. En daarbij komt dat mensen die rijker wor-

den vaak gaan verhuizen naar een betere buurt, waar ze 

zichzelf weer in de eerste plaats met andere rijken gaan 

vergelijken.

Rijkdom is bovendien op een gegeven moment niet 

meer van belang vanwege de materiële genoegens, maar 

omdat het inkomen een graadmeter is van het succes. 

Wie tien miljoen verdient, doet het beter dan wie negen 

miljoen verdient. Het maakt dan niet zoveel uit of er 

nog extra plezier te ontlenen valt aan het uitgeven van 

die tiende miljoen.

Op de loterijenmarkt zie je dat de hoofdprijs niet hoog 

genoeg kan zijn. Een loterij met één prijs van tien miljoen 

euro doet het beter dan een loterij met tien prijzen van een 

miljoen. Als lid van de raad van commissarissen van de 

Staatsloterij weet Prast ook daarover mee te praten.

“Mensen doen niet aan een loterij mee vanwege het ver-

wachte rendement. Dat is namelijk per definitie negatief. 

Anders zou er niks aan de strijkstok kunnen blijven 

hangen voor de schatkist of het goede doel. Arme gokkers 

gaat het om de hoop. De hoop om te ontsnappen aan het 

armzalige bestaan. En die arme gokkers hebben liever een 

kleine kans op een groot fortuin dan een iets grotere kans 

op een klein fortuin.”

Beredeneerde afgunst
Zoveel genoegen mensen eraan kunnen ontlenen om 

rijker te zijn dan de buurman, zoveel ergernis kan het 

opleveren als de buurman rijker is. Ook daar is econo-

misch onderzoek naar gedaan. In een experiment kregen 

proefpersonen verschillende geldbedragen toegewezen. 

Sommigen moesten daar klusjes voor doen, anderen 

kregen het voor niks. Allemaal kregen ze te horen hoe het 

geld was verdeeld en wat de anderen voor dat geld hadden 

moeten doen.

Vervolgens kregen de proefpersonen de mogelijkheid om 

– tegen betaling – geld van de anderen te vernietigen. Van 

die mogelijkheid maakten de meesten dankbaar gebruik. 

Van het uitgedeelde geld werd meer dan de helft vernie-

tigd. Gemiddeld waren de proefpersonen bereid 21% van 

hun eigen inkomen op te geven als ze daarmee het geld 

van anderen konden vernietigen.

Wat opvalt in dat experiment, is dat mensen er vooral op 

uit zijn om geld te vernietigen dat niet “verdiend” is. De 

proefpersonen waren veel minder geneigd geld te ver-

nietigen van mensen die daarvoor hadden gewerkt, hoe 

onbenullig die klusjes ook waren.

Als je met die kennis kijkt naar de discussie over topinko-

mens, dan zie je dat terug. Het gebruik van termen als “het 

grote graaien” wekt de suggestie dat een hoog inkomen 

niet verdiend is. Topmanagers krijgen geld dat ze niet 

verdienen. In de beeldvorming gaan ze er vandoor met het 

geld dat door de grote inspanningen van de werknemers 

op de werkvloer bij elkaar is gebracht.

In dat opzicht onderscheidt Nederland zich volgens Prast 

van veel andere landen. Dat blijkt uit het World Values 

Survey, een groots opgezet internationaal onderzoek naar 

de morele, politieke, religieuze en socioculturele waarden 

in een groot aantal landen. Uit dat onderzoek blijkt dat in 

de meeste landen maatschappelijk succes wordt toege-

schreven aan persoonlijke inspanningen. Nederlanders 

zijn in dat opzicht een buitenbeentje. Zij schrijven maat-

schappelijk succes van iemand toe aan factoren die buiten 

die persoon zijn gelegen, hetzij een gelukkige samenloop 

van omstandigheden, hetzij de juiste vriendjes in het “old-

boys-network. Maar hoe dan ook, niet iets dat gezien kan 

worden als verdienste en niet iets dat een rechtvaardiging 

kan zijn voor exorbitante verdiensten.

Graaien of krijgen?
Het “grote graaien” wekt de suggestie dat topbestuurders 

uit het bedrijfsleven zelf hun eigen salaris bepalen. Topbe-

stuurders hebben het geluk gehad dat ze zo’n mooie car-

rière hebben gekregen, en dan betalen ze zichzelf daarvoor 

ook nog eens een heleboel geld.

Die suggestie is volgens Prast niet helemaal onterecht. 

het menens was en dat het bedrijf vastbesloten was om er 

weer helemaal bovenop te komen.

Motivatie
Ahold en Moberg zaten natuurlijk in een bijzondere situ-

atie. Voor ondernemingen die niet in de problemen zitten 

telt vooral of het beloningsbeleid het management en de 

medewerkers motiveert om zich in te spannen voor het 

bedrijf, en vooral voor zijn aandeelhouders.

Wanneer het management en de raad van commissaris-

sen de indruk wekken dat ze het vooral voor zichzelf 

goed weten te regelen dan verspelen ze het respect van het 

personeel.”

“Dat speelt helemaal wanneer door een slechte perfor-

mance van een organisatie reorganisaties nodig zijn. Bij 

dergelijke reorganisaties moet het personeel meestal 

zichzelf zien te redden terwijl het management rustig de 

gouden parachutes kan ontvouwen. Dat is buitengewoon 

onrechtvaardig. Als het mis gaat met een onderneming is 

het personeel verkeerd aangestuurd. Dat is de verantwoor-

delijkheid van het management, en dat zou dan ook in de 

eerste plaats moeten boeten.” <

‘In vergelijking met de jaren vijftig 
zijn mensen veel rijker, maar  
nauwelijks gelukkiger’

HenriëttePrast

Het “grote graaien” wekt de sug-
gestie dat topbestuurders zelf hun 
eigen salaris bepalen.
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Michiel Langman is verbonden aan LangmanEconomen
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tenDoeschate
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Als hij begin volgend jaar na bijna 24 jaar zijn 

post verlaat kan hij als een van de langstzit-

tende directievoorzitters van de beurs terugzien 

op een mooie track record, maar ook eentje met de 

nodige strijd. Beroemd is zijn gevecht met de gemeen-

te Apeldoorn, waarin hij uiteindelijk aan het langste 

eind trok, de gemeente de afspraken diende na te 

komen en Reesink eindelijk nieuw kon gaan bouwen. 

Toen voor Euronext IFRS verplicht werd voelde hij 

daar niets voor. Zijns inziens zou dat het zicht op het 

presteren als handelhuis eerder vertroebelen dan dat 

het de beleggers beter inzicht zou bieden. Ten Doe-

schate slaagde er vervolgens in om bijna al zijn aan-

deelhouders over de hoge horde te krijgen om over te 

gaan van Euronext naar Alternext (waar Dutch GAAP 

mag worden gehanteerd). In de tussentijd schudde 

hij overvaller Van Herk af. Zijn ‘finest moment’ brak 

Door: erik van Zadelhof

“transparant werken 
schept begrip en een 
sterke band”

aan toen RTL Z bij afloop van de biedingstermijn 

meldde: ‘Van Herk kan het schudden met zijn bod op 

Reesink’.

Ten Doeschate - door Rijkman Groenink gekarakteri-

seerd als ‘te rechtlijnig en met een te sterk ontwikkeld 

rechtvaardigheidsgevoel’ - geniet intern gezag, zeker 

na het conflict enige jaren geleden met de toenmalige 

raad van commissarissen in welk conflict zowel de 

medewerkers als de aandeelhouders hem brede steun 

verleenden. Duidelijkheid vindt hij ook van belang in 

het remuneratiedebat. Volgens het jaarverslag geniet 

Ten Doeschate een basisinkomen van 270.000 euro, 

een bedrag van anderhalf keer de Balkenende-norm, 

die in de publieke sector wordt gehanteerd, maar dat 

overigens in de beurssector geen aanleiding geeft tot 

fronsende wenkbrauwen. Toch zat hij indertijd  flink 

aan te hikken tegen wat zijn medewerkers er wel niet 

Bernard ten Doeschate geeft al vele jaren leiding aan Koninklijke Reesink, een onderneming die 
zich toelegt op de handel in o.m. tractoren, oogstmachines, staal, doe-het-zelfartikelen en nog 
meer. Het aandeel Reesink wordt verhandeld via Alternext, het jonge zusje van Euronext, waarop 
lichtere noteringsvoorwaarden van toepassing zijn. Ten Doeschate, die om zijn geprononceerde 
mening bekend staat als een character, werd onlangs in het blad FEM Business beschreven als 
een ‘formidabele vechtersbaas’, welke betiteling hij ongetwijfeld als geuzennaam ervaart. 

van zouden vinden.

Ten Doeschate: “Ik hecht bovenal aan duidelijkheid 

en transparantie. Dat is voor mij geen platitude, maar 

iets waarvan ik dag in dag uit doordrongen ben. Door 

zelf ieder jaar weer het jaarverslag te schrijven beoog 

ik op papier te krijgen wat ik als belegger zou willen 

weten. Niet alleen de uitleg van cijfers, maar vooral 

‘wat er speelt’ en dan bij voorkeur ook nog eens in 

gewone jongenstaal. Mijn vaste inkomen is misschien 

bescheiden als je het vergelijkt met sommige van 

mijn soortgenoten aan de beurs, maar het variabele 

deel daarentegen fors. Dit laatste is terug te voeren op 

taakstellende afspraken, die in alle openheid zijn ge-

maakt, op meetbare prestaties berusten en de volledi-

ge steun van de aandeelhoudersvergadering kregen.”

Rationeel mag het allemaal wel uit te leggen zijn, 

maar een zeker gevoel van gêne kreeg hij indertijd wel 

toen ten tijde van de verplichting tot openbaarmaking 

zijn medewerkers te horen zouden krijgen wat hij 

verdient. “De wetenschap dat het gaat om een salaris 

van 11x dat van een magazijnmedewerker, wat voor 

iedereen zonneklaar duidelijk zou worden, zat me 

bepaald niet lekker. Helemaal consequent waar het de 

gepretendeerde transparantie betreft was ik dan ook 

niet, het kwam allemaal wel erg dichtbij. Maar in de 

verhouding met de mensen intern pakte het geluk-

kig goed uit, men vond dat ik het waard was. Bij dat 

laatste speelt zeer zeker ook mee dat binnen onze be-

drijven tevens heel duidelijk is waar de holding mee 

bezig is: de strategie, de medezeggenschap, de betrok-

kenheid bij het wel en wee van de werkmaatschappij-

en, de investor relations, als ook met welke intensiteit 

er daarbij wordt gewerkt. Eigenlijk heeft die ervaring 

me gesterkt in de opvatting dat je wat  duidelijkheid 

en transparantie betreft absolute consequentie moet 

hanteren.”

Grote twijfels legt Ten Doeschate aan de dag bij het 

vaak gehanteerde argument om zeer hoge inkomens 

te rechtvaardigen, namelijk dat als die bedragen niet 

worden betaald de executives uitwijken naar het 

buitenland. “Wat mij betreft geldt: lekker laten gaan. 

Zelf zou ik kiezen voor de inhoud van de job, waar 

ter wereld die ook in te vullen is. Vroeger zwierf ik 

met de koffer in de hand de wereld over om machines 

te verkopen. In m’n werk heb ik nooit op een stoel 

gezeten om een salaris op te strijken, maar primair 

uit passie voor en geëngageerdheid met een job. De 

laatste reeks van jaren dus voor het zo fraaie Reesink 

omdat ik geloofde die onderneming verder te kun-

nen brengen. Juist door daarbij voor iedereen in de 

organisatie zichtbaar aan de weg te timmeren voor-

kom je dat het beeld van de graaier ontstaat, die daar 

bovenin maar mooi weer zit te spelen.” <

‘Duidelijkheid is iets waarvan ik 
dag in dag uit doordrongen ben’



Duale arbeidsmarkt
Dat spel van marktkrachten is op allerlei manieren aan 

de vraag- of aanbodszijde te beïnvloeden. In Nederland 

wordt het overgrote deel van de beloningen in collectieve 

onderhandelingen vastgesteld. Deze collectieve loon-

vorming hoort tot een van de vijf steunpilaren van ons 

poldermodel. Op dat poldermodel wordt tegenwoordig 

wat minzaam neergekeken. Het erodeert zelfs. De bewo-

ners van Aerdenhout, Laren en Wassenaar zijn maar wat 

blij dat de tienduizenden Poolse, Slowaakse of Hongaarse 

huisschilders, timmerlieden en klusjesmannen in ons land 

zonder enige vorm van collectieve onderhandeling worden 

betaald. De Poolse vaklui vergelijken hun uurloon met wat 

ze in Polen zouden kunnen verdienen; ze kunnen hier het 

zesvoudige verdienen en zijn daar best een paar jaar erg 

blij mee. Hun Nederlandse collegae missen een dergelijk 

referentiekader en kijken dan maar naar de managers op 

kantoor, de mensen op de televisie en de politici in Den 

Haag. Zakkenvullers, denken ze dan. Maar de vakbonden 

zijn tot op vandaag niet in staat geweest munt te slaan uit 

de zakkenvullerij. Er wordt in collectieve onderhandelin-

gen als vanzelf naar standaarden, naar normen en naar 

gemiddelden gekeken. Het gaat niet of nauwelijks om het 

vaststellen van een beloning voor unieke prestaties gele-

verd door schaarse mensen. In de debatten over topinko-

mens wordt de collectieve onderhandelingstafel te gemak-

kelijk vergeleken met de individuele loononderhandeling. 

In de kunstwereld gebeurt dat niet. De prijs voor een 

Picasso komt niet tot stand in een markt met een groot 

aantal objecten ‘abstracte of twintigste-eeuwse kunst’ 

maar de kunsthandel heeft voor picasso’s een nichemarkt 

gecreëerd. Wanneer we ons niet in de luren lieten leggen 

door de aanprijzingen van de experts op een kunstveiling 

maar even rationeel zouden handelen als de inkoper op 

een veemarkt, dan kochten we objecten moderne kunst 

tegen lage prijzen. Maar zo is het niet. Er is topkunst en er 

zijn topinkomens.

Inkomensverschillen
Is het kwalitatieve verschil bij kunst ook terug te vinden 

in een arbeidsmarkt? Beloont een hoger inkomen ook een 

hogere, betere of meer kwalitatieve prestatie? Wanneer je 

de debatten over topinkomens volgt, zou dat wel eens de 

onuitgesproken premisse kunnen zijn. Toch wil ik eens 

wijzen op die onderhandelingstafel. Ooit leek de collec-

tieve onderhandelingstafel de beste weg naar rechtvaardige 

inkomensverdeling, maar een eeuw van individualisering 

heeft de collectiviteit teruggedrongen ten faveure van de 

individualiteit. De stereotype cao-onderhandelaar eist 

weliswaar altijd een hogere beloning, minder uren per 

week en betere vergoedingen bij ziekte of gedwongen 

vertrek, maar de onderhandelaar heeft een beperkte set 

instrumenten om zijn eisen kracht bij te zetten. Staking is 

een uiterst middel dat sporadisch wordt ingezet. Door pre-

mie-  en belastingheffing wordt ons gezamenlijke inkomen 

enigszins herverdeeld. Belastingheffing, premieheffing en 

ook de vrijwillige filantropie bewerkstelligen een gecor-

rigeerd inkomen. Of we vrede kunnen hebben met die 

uitkomsten is een volgende vraag want een marktuitkomst 

is nog niet per se een billijke of eerlijke uitkomst. Ver-

schillen in beloning zijn niet zomaar het effect van botte 

marktkrachten maar ook van de juiste articulering van 

vraag en aanbod in een goede onderhandelingssituatie. 

Collectieve loonvorming maakte plaats voor individuele 

inkomensafspraken aan de individuele onderhandelings-

tafel. Wat is er nu oneerlijk aan inkomensverschillen? Niet 

zozeer het bedrag als wel de machteloosheid. Artiesten, 

sporters en anderen met een uniek talent worden be-

kwaam terzijde gestaan door een jurist met als resultaat 

een discrete en hoge beloning. Het overgrote deel van de 

beroepsbevolking krijgt minder ondersteuning met als 

gevolg dat vrij belangrijke dienstverlening slecht beloond 

wordt. Goede zorg, goed onderwijs of een degelijk huis 

heet ‘onbetaalbaar’ te zijn maar betalen we wel per uur, 

per dag of per jaar genoeg voor verpleging, onderwijs of 

onderhoudsdiensten? De betrekkelijk lage salariëring staat 

ver af van wat de redelijke vergoeding voor de geleverde 

prestaties zou moeten zijn.  Er zal een nieuw loongebouw 

met minder inkomensverschillen en met een nieuw 

soort onderhandelingstafel uitgevonden moeten worden: 

minder massief en collectief dan de huidige cao-afspraken 

maar meer solidair en gestandaardiseerd dan de huidige 

individuele salarisafspraken voor topmensen. Voor een 

verbeterde en meer rechtvaardige inkomensvorming zijn 

nieuwe instituties zoals intermediaire onderhandelingsta-

fels hard nodig. Werk voor juristen met gevoel voor billijk-

heid dus. Zou het dan wel eerlijk zijn?  g

‘Beloont een hoger inkomen ook 
een hogere, betere of meer  
kwalitatieve prestatie?’ 

column

Gesprekken over inkomen gingen vroeger dikwijls 

over inkomensvorming en tegenwoordig gaan ze 

over inkomensverschillen. Ik geef vaak genoeg 

een lezing over ethiek. Als ik dan eens aan het Rotary-

gezelschap of een ander gehoor vroeg wat hun eerste 

associatie met ethiek of met moreel discours was, dan 

mompelde vrijwel iedereen euthanasie, abortus of 

doodstraf. Nu associeert men ethiek met politiek, met 

beroepssport of met topinkomens. In De Volkskrant zei 

de journalist en presentator mr. Jort Kelder het zo kort 

en krachtig: “Ik haat dat zakkenvullen en vind dat het 

niet hard genoeg kan worden aangepakt. Ik heb een 

geëngageerde en calvinistische achtergrond: doe je best, 

zeiden mijn ouders. Ik ben niet tegen het kapitalisme, 

maar ik ben wel voor eerlijk delen.” (30 augustus 2008)

En dat is het morele aspect van het inkomensvraagstuk 

in het kort: niemand is tegen hoge beloningen, maar de 

vraag is of de groter wordende verschillen tussen be-

loningen eerlijk zijn. Je kunt twee kanten opkijken om 

een beloning eerlijk te vinden. Je kunt, zonder erg op de 

prestatie te letten, kijken naar degene die het loon ont-

vangt. Is hij of zij een kostwinner, is dit het basisinko-

men of is dit een remuneratie voor een bijbaan? Je kunt 

je ook afvragen of de beloning inderdaad adequaat en 

voldoende een prestatie beloonde.

Ik begin bij de eerste manier. Is het inkomen adequaat 

voor een decent levensonderhoud? Living wages heet dat 

in de ethiek. Een vorst heeft wat meer staat en stand op 

te houden dan een ambachtsman, vandaar is het niet 

onredelijk ze onderscheidenlijk te belonen. Dit lijkt een 

achterhaalde theorie, maar in ons land wordt zeer veel vrij-

willigerswerk verzet, dat niet of nauwelijks beloond wordt. 

Vaak met het argument: ‘ik heb het niet (meer) nodig’.

Beloning
Er is een andere manier. Zo werd al in de middeleeuwen 

naar beloning gekeken. Een eerlijke of billijke prijs, een 

‘iustum pretium’, drukt uit wat er aan waarde in een goed 

is ingebracht: aan grondstoffen, aan moeite, aan zorg. In de 

middeleeuwen was dit een gangbare beoordeling en in de 

negentiende eeuw vinden we dit nog terug bij de auteurs 

van de arbeidswaardeleer, zoals bijvoorbeeld Karl Marx. 

Over Marx en zijn arbeidswaardeleer wordt vandaag niet 

veel meer gepraat. Al in de negentiende eeuw komt het 

marktdenken op en aan het einde van de twintigste eeuw 

lijkt dat beloningsverschillen te rechtvaardigen. Heel alge-

meen houdt marktdenken in dat in een marktmaatschap-

pij met condities van volledige of perfecte mededinging 

iedereen zich neer te leggen heeft bij de prijzen die door 

een spel van marktkrachten tot stand komen. 
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Inkomensproblemen

Eduard Kimman studeerde economie, bedrijfskunde en theologie. Hij is pater 
jezuiet. Is vanaf 1989 hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije universiteit en sinds 
kort ook hoogleraar aan de Radboud universiteit nijmegen, waar hij behoort tot 
het prestigieuze Van der Heijdeninstituut van de rechtenfaculteit. Tussen 2002 en 
2008 was hij secretaris-generaal van het RK Kerkgenootschap.
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Foto Sander Foederer
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Annemieke Roobeek is sinds 2005 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands 
Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT). In die hoedanigheid bemoeit ze zich met 
Nemo, het wetenschapscentrum van het NCWT in het centrum van Amsterdam. ‘Onze kracht 
is dat wij publiekscommunicatie over wetenschap en technologie op een uiterst aanspreken-
de manier weten te brengen .’

Ik rolde er op een curieuze manier in. Ik zat tijdens 

een diner naast oud-minister Koos Andriessen. 

Hij zei: ‘ik heb je altijd erg kritisch gevonden over 

innovatiebeleid, maar zie dat je interessante dingen 

doet en ik ben het in de loop van de jaren eigenlijk 

wel met je eens geworden’. Een paar dagen later belde 

hij me op en stelde voor dat ik het stokje van hem 

zou overnemen als voorzitter van het NCWT. Ik heb 

er kort over nagedacht en zei toen ja. Ik heb altijd in 

de wetenschap gewerkt – bij Nyenrode bekleed ik 

mijn vierde hoogleraarschap – en het leuke hier is 

dat het op een populaire manier naar het jonge pu-

bliek wordt gebracht. Nemo behoort tot de top 5 van 

science centers in de wereld en trok in 2007 390.000 

bezoekers. In Amsterdam zijn we de 3e publiekstrek-

ker in aantallen. Onze kracht is dat wij vanuit Nemo, 

maar ook in alle andere activiteiten van NCWT, zoals 

Oktober Kennismaand, Kennislink en scientific fes-

tivals voor jongeren, communicatie over wetenschap 

leuk, aantrekkelijk en sexy maken. ’

‘We maken kennis op een verleidelijke manier toe-

gankelijk. Voor kinderen, jongeren én volwassenen. 

DEnevenfunctie
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Door: Gwen van Loon

Kwetsbare groepen
Dat dwingt ons interactief en spelenderwijs weten-

schappelijke fenomenen te laten ervaren. Dat vind ik 

boeiend. Grappig is dat de expositie Teenfacts – die 

de wetenschap achter de puberteit tot leven brengt 

– ook aanslaat bij ouders.’

‘We onderzoeken momenteel hoe we oudere doel-

groepen meer kunnen aanspreken. Dit museum staat 

bol van de interactie, maar je ziet dat veel volwas-

senen niet aan de knoppen zitten als ze hier met hun 

kinderen zijn. Maar tijdens de MuseumNacht zie je 

hier allemaal dertig-plussers die alles uitproberen en 

veel plezier hebben. Misschien moeten we toe naar 

avondopenstellingen. We hebben dat een paar keer 

gedaan met een disco na afloop. Dat was een groot 

succes.’

De raad van toezicht van het NCWT komt vier à vijf 

keer per jaar bijeen, penningmeester Victor Schip-

pers en voorzitter Roobeek zien elkaar wat vaker en 

bereiden de vergaderingen voor. Eens per jaar maakt 

de raad een trip om inspiratie buiten de deur op te 

doen, onder meer bij Philips Design en het Mercedes 

Benz Museum in Stuttgart. 

Roobeek ziet en spreekt directeur Michiel Buchel 

vaker. Toen Roobeek net was aangetreden, heeft ze 

een structuurwijziging voorgesteld. Buchel werd 

algemeen directeur en samen met inhoudelijk di-

recteur Rob van Hattum verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken. Het bestuur werd een raad 

van toezicht. ‘Eerst had het bestuur feitelijk alles voor 

het zeggen. Nu functioneert het hier als een bedrijf. 

Daardoor is de directeur feitelijk de CEO die in de  

driving seat zit. Wij zijn ondersteunend aan de  

directie. Daardoor kan iedereen scherper functione-

ren. De oude structuur was erg hiërarchisch, terwijl 

ik het belangrijk vind dat mensen de ruimte krijgen 

om zichzelf te ontplooien en te ondernemen. Daar sta 

ik ook voor in het bedrijfsleven.’

‘We grijpen alle mogelijkheden aan om te laten zien 

dat wetenschap en technologie niet stoffig zijn. Want 

als je een innovatieve en creatieve economie wilt 

hebben, heb je jonge mensen nodig die zich aange-

sproken voelen door de uitdagingen in wetenschap 

en technologie. Daarom leggen we in tentoonstellin-

gen niet meer de nadruk op de theorie, maar hoe iets 

werkt en wat de toepassingen zijn. We draaien het 

om. Onze ‘Wakker worden’-lezingen op zondagoch-

tend zijn in trek. Daarin leggen topwetenschappers 

in normale taal en met entertainment wetenschappe-

lijke fenomenen uit aan jongeren en kinderen.’

Uitdagingen voor de komende tijd zijn de aanstaande 

renovatie van het gebouw van architect Renzo Piano 

en een antwoord op het plan van minister Ronald 

Plasterk om de musea gratis toegankelijk te maken 

voor kinderen van de basisschool. ‘Dat is onze  

grootste bezoekersgroep. Aangezien wij een geen 

overheidsinstelling zijn, wordt onze exploitatie  

vrijwel volledig betaald uit de kaartverkoop. We  

bekijken of we een museale status kunnen aanvra-

gen, dan zouden we wellicht aanspraak kunnen  

maken op subsidie om onze gederfde inkomsten 

veilig te stellen.’<

Wie: Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en transformatiemanage-

ment aan nyenrode Business universiteit, directeur-eigenaar van Meeting-

MoreMinds en Open Dialoque en initiatiefnemer van BLueLifeunlimited. 

Roobeek is commissaris bij Draka, Aedes en RAi exhibitions centers. 

Nevenfunctie: voorzitter raad van toezicht van nederlands centrum voor 

Wetenschap en technologie, waar science center nemo in Amsterdam 

onder valt.

Wetenschap is leuk,
aantrekkelijk en sexy

‘



riskmetrics

Het vanuit Brussel opererende RiskMetrics is marktleider op het gebied van cor-
porate governance en proxy voting services. Als stemadviseur helpt RiskMetrics 
haar institutionele klanten in de analyse van voorstellen en/of in de uitoefening 
van stemrecht. RiskMetrics is ook zeer actief in de Nederlandse markt met een 
toegespitst adviesbeleid voor ongeveer 300 gewone en buitengewone vergade-
ringen. Hieronder vallen alle ondernemingen in de AEX, AMX en de ASCX indices. 
Een vraaggesprek over het optreden van RiskMetrics met Jean-Nicolas Caprasse, 
hoofd corporate governance research Europa, en Stefan Dimitrov, verantwoorde-
lijk voor de Benelux.

toegangscondities voor de vergadering. De aanbevelin-

gen in dit rapport worden gebaseerd op de verschillende 

elementen van de Code-Tabaksblat, nationale wetgeving 

en een intern stemadviesbeleid. Het laatste is gebaseerd 

op internationale wetgeving en corporate governance en 

wordt op jaarlijkse basis bijgewerkt. Mocht een agenda 

een controversieel of gevoelig punt bevatten, dan wordt 

dit met het bedrijf zelf, indien het hier voor openstaat, 

beleggersorganisaties, collega’s en klanten geanalyseerd 

en besproken. We streven ernaar om het rapport 17 da-

gen voor de vergadering naar onze klanten te sturen.

Wat waren het afgelopen jaar de belangrijkste knelpunten in 
de Nederlandse markt?

Dimitrov: De meest controversiële onderwerpen die wij 

het afgelopen seizoen zijn tegengekomen waren gerela-

teerd aan overnames, remuneratie, kapitaal authorisaties 

en wijzigingen van statuten. Het afgelopen AVA-seizoen 

hebben wij negatieve aanbevelingen gedaan bij 38 be-

drijven uit de AEX en AMX (zie overzicht).

En wat waren de knelpunten in het bijzonder met betrekking 
tot remuneratie?

Dimitrov: Remuneratievoorstellen hebben de afgelopen 

jaren inderdaad steeds meer aandacht gekregen. Ook 

het afgelopen jaar was dit fenomeen weer duidelijk 

zichtbaar. Sinds de invoering van de wettelijke ver-

plichting om remuneratievoorstellen voor te leggen aan 

aandeelhouders, zijn er dit jaar voor het eerst remune-

ratievoorstellen afgekeurd door aandeelhouders. Bij het 

formuleren van stemadviezen zijn ook de analisten kri-

tischer gaan kijken naar remuneratievoorstellen. Vooral 

variabele vergoedingen krijgen hierbij onze aandacht. 

Aan de hand van welke criteria beoordelen jullie de voor-
stellen?

Caprasse: Voor de beoordeling van beloningspaketten 

leggen wij voor de Nederlandse markt een maatstaf aan 

die voornamelijk gebaseerd is op de nationale ontwik-

kelingen. We nemen hierbij geen genoegen met gelimi-

teerde informatieverstrekking; het bedrijf moet in detail 

aangeven wat de componenten zijn van een remunera-

tieplan en waarop die zijn gebaseerd.  In het afgelopen 

seizoen hebben 16 bedrijven uit de AEX-index een re-

muneratievoorstel voorgelegd aan hun aandeelhouders. 

Deze voorstellen varieerden per bedrijf, maar hadden in 

het algemeen betrekking op variabele vergoedingen. 

▲

Door: erik van Zadelhof
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Het remuneratiedebat in de  
optiek van stemadviesbureau riskMetrics

kunnen jullie, ook omdat het nog niet zo heel lang 

is geleden dat RiskMetrics hier nog bekend stond 

als ISS, uitleggen hoe het uitbrengen van stemad-

viezen in zijn werk gaat?

Caprasse: De analisten die de Nederlandse markt vol-

gen houden de belangen en rechten van aandeelhouders 

goed in de gaten. De analyse-opzet binnen ons bedrijf 

garandeert dat onze klanten zo goed mogelijk geadvi-

seerd worden. Publieke informatiebronnen verstrek-

ken ons materiaal voor het analyseren van algemene 

vergaderingen. Dit materiaal wordt geanalyseerd en 

verwerkt en slaat dan neer in een rapport dat aangeeft 

of de stem- en discussiepunten wel of niet positief 

zijn voor aandeelhouders. Dit rapport geeft ook een 

overzicht over het kapitaal, de grootste aandeelhouders, 

de samenstelling van de raad van commissarissen en de 

“Payments for failure echt niet langer acceptabel”



34    de commissaris   

negatief stemadvies kijken wij naar stringente prestatie-

criteria, een minimale ‘vesting’ van 3 jaar1  en de mate 

van potentiële aandelenverwatering (gelimiteerd tot 5% 

voor volwassen bedrijven en 10% voor groeibedrijven). 

Voorts zal een kortingsregeling ook leiden tot een nega-

tief stemadvies. RiskMetrics zal nooit instemmen met 

pay for failure. 

Caprasse: Dit zijn trouwens niet de enige elementen 

waar wij op letten. Er wordt ook gekeken naar de maxi-

male limieten, de totale looptijd, de samenstelling van 

de peergroep, de kosten, de controle en uiteindelijke toe-

kenning en hoe deze vergoedingen worden gefinancierd. 

In toenemende mate zijn wij kritisch met betrekking tot 

kortetermijnvergoedingen. Weliswaar geeft de Code-

Tabaksblat geen bovengrens aan voor vergoedingen op 

de korte termijn, maar een groeiend aantal bedrijven 

heeft een dergelijke praktijk wel degelijk ingevoerd. Het 

remuneratiebeleid bij Fortis bijvoorbeeld, geeft geen 

limiet voor de kortetermijnbonus. Het was dan ook een 

onaangename verassing toen de jaarlijkse bonus voor de 

(thans ex-) CEO bekend werd. Deze bonus lag namelijk 

aanzienlijk hoger dan de jaarlijkse vergoedingen bij 

andere ondernemingen. 

We proberen dit soort praktijken tegen te gaan. Wij vra-

gen ondernemingen prestatiemaatstaven te formuleren 

en te onderbouwen. 

Dus altijd een duidelijk verband tussen prestatie en belo-
ning?  

Dimitrov:  Maar natuurlijk is het essentieel dat de 

remuneratie van bestuurders gelinkt is aan de presta-

ties van het bedrijf zelf. Op die manier voorkom je dat 

opstappende bestuurders een behoorlijke zak geld mee 

krijgen, terwijl de aandeelhouders in de kou hebben 

gestaan tijdens de zittingsperiode van de bestuurders. 

De payments for failure bij Corporate Express en ABN 

Amro zijn niet voor herhaling vatbaar en we zullen hier 

dan ook bijzonder kritisch naar blijven kijken.

En hoe zit het eigenlijk met de transparantie bij riskMetrics 
zelf?

Caprasse: RiskMetrics stelt zijn stembeleid jaarlijks 

ter discussie, mede op basis van de  ervaringen van het 

voorgaande seizoen. Juist waar wij kritisch zijn ten op-

zichte van ondernemingen kunnen wij het ons natuur-

lijk zelf helemaal niet veroorloven om in deze dialoog 

onze klanten en belangrijke aandeelhoudersorganisaties 

niet te betrekken.  < 

riskmetrics

Decharge 2
Benoeming van commissaris 2
Benoeming van accountant 3
Kapitaal autorisaties 14
remuneratie 7
statuten wijzigingen 2

Agenda punt Aantal negatieve  
 aanbevelingen

Bij vier bedrijven hebben wij een negatieve aanbeve-

ling gedaan; Philips, Corporate Express, SBM Offshore 

en Arcelor Mittal. In het geval van Philips hebben de 

aandeelhouders het voorstel afgekeurd en daarmee de 

beloningsdiscussie in Nederland weer een extra impuls 

gegeven. 

Dimitrov: Voor de Nederlandse markt leggen wij de 

aandacht vooral op transactie- en variabele vergoedin-

gen. Deze categorieën zijn bedoeld om de positie van 

aandeelhouders te beschermen en hen te helpen om 

hun rechten zo goed en effectief mogelijk uit te oefenen. 

Bij de categorie transactievergoedingen is het natuurlijk 

zo dat de Nederlandse markt het afgelopen jaar onder 

druk heeft gestaan van overnames door buitenlandse 

investeerders. Deze overnames hebben in een aantal 

gevallen geleid tot exorbitant hoge beloningen, die hevig 

bekritiseerd werden door de media, aandeelhouders 

en zelfs de Nederlands regering. Wij stellen helaas vast 

dat bedrijven deze transactievergoedingen niet altijd 

voorleggen aan de aandeelhouders en dat deze meestal 

pas later naar buiten komen. Wij zijn geen voorstander 

van dit soort vergoedingen. Bestuurders worden nu 

eenmaal op een jaarlijkse basis vergoed voor het leiden 

van een bedrijf en daaronder valt ook het aangaan van 

een transactie. Daarnaast is er ook sprake van variabele 

vergoedingen. Om te komen tot een positief dan wel 

1  Dat wil zeggen dat de opties gedurende drie jaar niet kunnen worden uitgeoefend de commissaris    35   

coMMissArissENcommotie

oud NIBC-voorzitter Michael Enthoven is door 

Minister Bos gevraagd om vanuit het belang 

van de overheid toe te zien op ABN AMRO. 

Zijn kandidatuur wekte gemengde reacties op, omdat 

hij door sommigen wordt vereenzelvigd met het hoge 

risicoprofiel waarmee hij NIBC opzadelde. Dat kostte 

hem de kop en leverde hem bovendien de twijfelach-

tige reputatie op als een van de eerste slachtoffers van 

de kredietcrisis. Enthoven lijkt echter niet voor een 

gat te vangen. Juist rond zijn benoeming als commis-

saris bij ABN AMRO werd bekend dat hij zich had 

laten omscholen tot officier van justitie. Het daaraan 

verbonden inkomen van circa EUR 90.000 per jaar 

is slechts een fractie van de 20 miljoen die hij aan 

bonussen misliep na het afblazen van de overname 

van NIBC door Kaupthing Bank. Omdat Enthoven 

zich niet te goed voelde voor het Openbaar Ministerie 

en ook bij ABN AMRO geen aanspraak maakt op een 

bonus of vergoeding, gunnen wij hem voorlopig het 

voordeel van de twijfel.

(Veel)gevraagd: crisismanager, die

Wellink aan zijn zijde heeft

obligaties uitgeeft als water

Uw spaartegoeden garandeert

Toekomst ziet in sober bankieren

Eigen vermogen van miljarden investeert

rendementen verlangt van > 8 %

Banken steunt en bonussen afschaft

overheidscommissarissen benoemt

staatssteun niet uit de weg gaat



Polak – Faillissementsrecht,  
elFde druk

DLA Piper 
recente publicaties

Zojuist is bij Kluwer verschenen het ge-
zaghebbende Polak Faillissementsrecht. 
Deze elfde, herziene druk is bewerkt 
door Marinus Pannevis, advocaat bij 
DLA Piper en met medewerking van 
Jasper Berkenbosch en Floortje van 
Wingerden, eveneens als advocaat ver-
bonden aan DLA Piper. Het boek behan-
delt het volledige faillissementsrecht 
aan de hand van de faillissementswet 
en de belangrijkste jurisprudentie, met 
name van de Hoge Raad, met inbegrip 

van de leerstukken faillietverklaring, de 
faillissementsboedel, de (lopende) pro-
cedures, wederkerige overeenkomsten, 
huur- en arbeidsovereenkomsten, actio 
pauliana, verrekening, separatisten, de 
afkoelingsperiode, de rechter-commis-
saris, de curator, het accoord, de veref-
fening, surseance en schuldsanering. 
Ook komt het Voorontwerp Insolven-
tiewet aan de orde, waarbij het accent 
wordt gelegd op de verschillen met de 
huidige wet en rechtspraak.

Indien u geïnteresseerd
 bent in een exemplaar,  kunt 
u contact opnemen met de 

afdeling marketing: 
patrick.degroot@

dlapiper.com




