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Woord vooraf
De columns, die in dit boekje staan, schreef Ieke voor het blad Zeggenschap in
de periode december 2009 tot twee weken voor haar dood in september 2014.
Ze begon haar columns in 2005, toen Ieke nog in het Europees parlement zat. Bij
haar Europese afscheid in 2009 zijn deze columns gebundeld in ‘Zeggenschap in
Brussel’.
Ieke laat een groot erfgoed na. Om te beginnen een groot aantal concrete resultaten, waar zij zelf erg trots op was zoals een stelsel van kinderopvang in Nederland,
dat zij mede tot stand heeft gebracht; bijstelling van de Dienstenrichtlijn in een
richting die recht deed aan het werklandprincipe en de grondrechten van werknemers; het vastleggen van sociaaleconomische grondrechten in het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie; oprichting van haar eigen Stichting A Propos,
om voordrachtscommissarissen een steun in de rug te geven.
Daarnaast laat zij ook een groot gedachtegoed na in brochures, rapporten en artikelen.
Hoe divers dit gedachtegoed is en hoe doorleefd haar opvattingen zijn, is goed te
lezen in deze bundeling. Het is juist in deze columns waaruit ook haar ongeduld
naar voren komt.
Ieke bekent namelijk altijd kleur. Dat zij overtuigd sociaal democraat was, in de
traditionele zin van het woord, laat zij in haar teksten keer op keer zien: onlosmakelijk verbonden met een internationale oriëntatie, en met het besef dat economie
en sociaal beleid een eenheid vormen. Tegelijk komt ze er voor uit dat haar wortels
oorspronkelijk liggen in het actiewezen, de vakbeweging, de vrouwenbeweging.
Juist deze maatschappelijke bewegingen moeten in haar ogen de boel ‘opschudden’,
ook de politiek. Activisme blijft ook voor haar zelf voedingsbron voor haar werk.
Ze blijft het gesprek met maatschappelijke bewegingen opzoeken.
Wie de teksten goed leest ziet bovendien een gedachtewereld met groot historisch
besef en een ijzeren dossierkennis, een illustratie van haar breedte, haar grote
nieuwsgierigheid en haar permanente leergierigheid.
Geen echte politica was ze, zei ze meer dan eens. Uit haar columns ontstaat wel het
beeld van iemand die erg van het politieke proces houdt. Kijken waar de ruimte ligt
om mensen op één lijn te krijgen, afwegen van en manoeuvreren tussen verschil3

lende belangen, je inleven in andere opvattingen om wat te kunnen bereiken: dát
was voor haar een essentieel aspect van dat politieke proces.
Voor haar was politiek bedrijven zoeken naar oplossingen, gericht op het bereiken
van resultaat.
Wars van ijdelheid, scoringsdrift, jezelf op de voorgrond dringen: dat was Ieke. Voor
haar stonden de inhoud en het doel voorop, en daarin wilde ze integer tot een eigen
oordeel komen. Daardoor kreeg ze waardering en respect, en het zorgde er voor
dat mensen haar serieus namen.
Haar ‘open mindedness’ opende veel deuren naar een breed netwerk van deskundigen op haar terreinen. Dergelijke ontmoetingen vormen in haar columns regelmatig
de opmaat voor het betoog. Ontmoetingen, met zichtbaar plezier beschreven, met
deskundigen, politici met diverse ideologische achtergrond en topeconomen, mensen die zij opzocht om haar eigen mening te scherpen en haar kennis te verbreden.
Daar hield zij van: ontmoetingen met mensen met een uitgesproken, eigen mening,
ook als het een andere inhoudelijke of politieke koers betrof. Ze schuwt in haar
columns niet om publiekelijk zowel met mede- als tegenstanders in debat te treden
als zij oprecht van mening is dat dit de inhoud ten goede komt.
Transparantie was voor haar daarbij, als overtuigd beschermer van publieke, maatschappelijke belangen in alle aspecten, een sleutelbegrip. Ook dat is zichtbaar in de
columns. Geen ‘platte’ belangenvertegenwoordiging of democratie, waarin vooral
de macht van het getal, de achterban, of de status van personen de boventoon
voert, maar een vorm van democratie, bestuur en beheer waarin professionaliteit,
pluriformiteit en het openlijk afleggen van verantwoording de gezamenlijke basis
vormen. Het belang dat zij hecht aan het zichzelf confronteren met een zo breed
mogelijke diversiteit aan opvattingen is in de teksten terug te zien in haar opvattingen over toezicht, met inbreng van álle stakeholders.
Ieke heeft zich de laatste jaren vooral bewogen op het snijvlak van arbeidsverhoudingen en financiële markten en dat blijkt uit de onderwerpen in deze bundel. Haar
curriculum vitae, dat aan het eind van dit boekje is toegevoegd, laat zien dat zij niet
schuwde om telkens nieuwe terreinen en werelden te betreden. Ze was een generalist. Na haar jarenlange bemoeienis met de factor arbeid in FNV, ILO en Europese
vakbeweging, besloot ze zich in het Europees Parlement juist bezig te gaan houden
met ‘het kapitaal’. Zelf formuleerde ze destijds als haar doel ‘het aan banden leggen
van de rauwe kanten van het Angelsaksisch systeem’.
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En daar heeft ze met verve aan gewerkt. Zonder achtergrond als econome of
financieel deskundige illustreert zij in deze bundel goed hoe zij zich met haar
ijzeren discipline en doorzettingsvermogen een toonaangevende positie heeft
weten te verwerven in debatten en besluitvorming over financiële vraagstukken,
uiterst actueel in het huidige tijdsgewricht. Op 30 september jl. noemde het
‘Financieel Dagblad’ Ieke in een artikel de Cassandra van de financiële sector:
iemand die al ver voordat anderen dit deden waarschuwde voor de rol van financiële avonturiers en de effecten op de sector, en bijvoorbeeld ook de destructieve
rol hierbij van hedge fondsen, mede leidend tot de huidige financiële crisis.
Ieke was een vurig pleitbezorger voor thema’s die ook in deze bundel telkens
terugkomen: de wenselijkheid van een pro-actieve, op de lange termijn gerichte
Europese industriepolitiek; het actief aandeelhouderschap van bijvoorbeeld
pensioenfondsen in het publieke belang; transparante en eerlijke belonings- en
zeggenschapsverhoudingen in grote bedrijven; meer vrouwen en ook diversiteit
in bredere zin in leiding en toezicht van grote ondernemingen; daadwerkelijk
maatschappelijk verantwoord denken en doen. Goed doordrongen van de sterk
in beweging zijnde internationale verhoudingen laat zij zich bovendien ook hier
zien als hartstochtelijk pleitbezorger voor een actief en sociaal Europa, met een
sterkere centrale regie en duidelijke ambities rond industriepolitiek, beloningsen werkgelegenheidsbeleid.
Altijd tot in de puntjes voorbereid, puttend uit haar eigen persoonlijk archief in
de vorm van dikke stapels boeken, dossiers en onderzoeksrapporten, die zij tot
in lengte van dagen bewaarde, en gevoed door berichtgeving in kranten en op
radio en tv: zij at zich als een waar rupsje-nooit-genoeg door actuele, serieuze
berichtgeving op haar werkgebied heen.
Zo bereidde zij ook haar columns voor. Ze schreef ze met grote zorg – boeken en
artikelen raadplegend, en de tekst dagen lang wikkend en wegend. Elke column
bevat een volgepakte tekst, uit zijn voegen barstend door een passievol pleidooi,
over telkens een ander onderwerp. In de uitdrukkelijke stellingnames verraden de
columns haar gedrevenheid en haar verlangen om de lezers op andere inzichten
te brengen. Ze vormen een uitgesproken en inhoudelijk tegengeluid bij op dat
moment in haar ogen vaak slecht onderbouwde heersende opvattingen.
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Zelf vroeg zij, in de periode voorafgaand aan haar dood, om deze bundeling.
Daarbij wilde ze ter introductie nog wel een interview afgeven, net zoals ze had
gedaan bij ‘Zeggenschap in Brussel’: ze had namelijk nog wel het een en ander
te melden. Jammer genoeg was haar dat niet meer gegund.
Wij zijn er van overtuigd dat Iekes teksten voor zichzelf spreken.
Reinier de Lang, Brenda de Jong
(met dank aan Aldo Dikker)

Stichting À PROPOS
De Stichting À PROPOS is in 2006 door Ieke van den Burg opgericht om daarin tijdens
haar lidmaatschap van het Europees Parlement de door haar verdiende commissarisvergoedingen onder te brengen. Het doel van de Stichting is om activiteiten te (doen)
organiseren en (mede) te financieren om de invloed van werknemers en sociaal-maatschappelijke stromingen op het beleid en bestuur van bedrijven te bevorderen, onder
andere door middel van het versterkte voordrachtsrecht van ondernemingsraden om
commissarissen in structuurvennootschappen voor te dragen. Samen met de FNV
heeft de Stichting À PROPOS in maart 2007 de bijeenkomst Mevrouw de Commissaris
gefinancierd. In juni 2009 heeft de Stichting samen met de Stichting Nederlands
Participatie Instituut (NPI) en De Burcht een conferentie gehouden over financiële participatie van werknemers. In november 2010 werd, op initiatief van de Stichting en de
FNV, de conferentie ‘Now Boarding’ gehouden. De centrale vraag op deze conferentie
luidde ‘Hoe is het gesteld met de invloed van ondernemingsraden op het strategisch
beleid van internationale ondernemingen?’ Op dit moment buigt de Stichting À PROPOS
zich samen met het Nationaal Register voor Stimulerend Toezicht over mogelijkheden
om gezamenlijke activiteiten rond medezeggenschap en toezicht te ontwikkelen, als
logisch vervolg op de werkzaamheden die door de stichting zijn opgestart.
Verslagen van deze conferenties, alsmede andere artikelen en brochures die Ieke heeft
geschreven en de bundel ‘Zeggenschap in Brussel’ waarin een interview is opgenomen
over de drijfveren en frustraties achter haar columns, kunt u vinden op de website van
de Stichting www.stichtingapropos.nl
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December
2009

Supercommissaris

Hoewel het Europees Parlement niet meer mijn uitvalsbasis is, heb ik me - aangemoedigd door de positieve reacties op het bundelen van mijn Berichten uit Brussel
van de afgelopen vijf jaar - laten verleiden om door te gaan met mijn columns in
Zeggenschap. Op de plekken waar ik nu als commissaris, bestuurder of adviseur
opereer, kom ik veel thema’s tegen die mij de afgelopen jaren hebben beziggehouden. En natuurlijk blijf ik de Brusselse actualiteit volgen. Zoals het feit dat onze eigen
Neelie Kroes wordt geprolongeerd in de Europese Commissie!
Dat deed me weer terugdenken aan vijf jaar geleden, toen het Europees Parlement
de nieuwe kandidaat-commissarissen aan de tand moest voelen. Ik moest het toen
als coördinator van de sociaaldemocraten in de Economische Commissie van het
Parlement met mijn tegenspelers van de conservatieve EVP en de liberale fractie
(beiden Duitsers) en met de Franse voorzitster en Britse en Spaanse vicevoorzitters eens zien te worden over haar geschiktheid voor de portefeuille Mededinging.
Ik noem die nationale herkomst van mijn politieke tegenspelers erbij, omdat dat
volgens mij - naast de flinke dosis seksisme bij sommigen - een factor was bij de
argusogen waarmee gekeken werd naar ‘dat vrouwtje’ uit Nederland. ‘Are you tough
enough?’, vroeg de Schotse vicevoorzitter John Purvis haar tijdens de hoorzitting
sceptisch. Mijn partijgenote Pervenche Beres, toen voorzitter van de Economische
Commissie, stak haar Franse afkeer van Kroes, die rechtstreeks uit het zakenleven
kwam en commissariaten vervulde bij grote multinationals, niet onder stoelen of
banken. En ook de Duitsers hadden grote moeite met ‘Frau Krös’. Maar ze is er toch
gekomen. En hoe!
De afgelopen weken werd ‘Nikkelen Neelie’ of ‘Steely Neely’ van links tot rechts
de hemel in geprezen om haar onpartijdigheid en haar onverschrokkenheid. De
mededingingscommissaris hield haar rug recht tegenover de enorme druk die er in
crisistijd door Europese regeringsleiders op haar is uitgeoefend om staatssteun aan
hun nationale banken en industrieën onbeperkt toe te staan. Onpartijdig en keihard,
maar wel flexibel en pragmatisch, met oog voor de dramatische en hectische situaties waarin de financiële sector en andere delen van de economie terechtkwamen,
bewaakte zij de eerlijke concurrentieverhoudingen.
Nederland heeft nu wel Neelie terug in de Europese Commissie, maar niet de zware
post waar het kabinet op inzette. Toch is het eigenlijk merkwaardig dat die mede7

dingingsportefeuille unbedingt als de machtigste en meest begeerde economische
superpost geldt. Want met alleen het ‘liberale’ instrument van een eerlijk speelveld
en het zo min mogelijk staatsinterventie om de markt zijn werk te laten doen, komen we er niet. De Europese Commissie zou zich meer moeten laten inspireren
door haar geschiedenis. Door de manier waarop in de vijftiger jaren met de EGKS,
de voorloper van de Europese Unie, de Kolen- en Staalsectoren werden aangepakt.
Of door het plan Davignon begin tachtiger jaren om de drastische overcapaciteit
in de staalindustrie via centraal gecoördineerde herstructureringsplannen terug te
dringen. In die beide gevallen lag de focus uitdrukkelijk op werkgelegenheids- en
sociale aspecten en durfde de Europese Commissie het voortouw te nemen. Dat is
wat nu helaas node ontbreekt.
Neem de autosector. Rondom de Duitse staatssteun aan Opel werd Kroes van alle
kanten bestookt door landen die vreesden werkgelegenheid te verliezen. Terwijl
al jaren duidelijk is dat in de autosector, waarin inclusief toeleveranciers binnen de Europese Unie zo’n 12 miljoen mensen werken, een enorme overcapaciteit bestaat en een achterstand in het overgaan op schonere nieuwe technieken.
Herstructurering is dus onvermijdelijk. In de huidige mededingingsfilosofie van
het bestrijden van kartels past het echter niet om de Europese autogiganten met
elkaar aan tafel te zetten en al helemaal niet om met overheden en vakbonden een
krachtige sociale dialoog aan te gaan zoals die bij de EGKS bestond. Ieder land vaart
nu zijn eigen paniekkoers. Toen General Motors de Opel-deal met Magna afblies,
foeterde Duitsland en juichten de Belgen en de Engelsen. De een zijn dood is de
ander zijn brood. Europees gecoördineerd flankerend beleid zoals bij de mijnsluitingen en de staalindustrie ontbreekt.
Mijn ideaal blijft een Europese economische samenwerking die méér is dan alleen
het koesteren en bewaken van de interne markt. Dus met alle lof voor Neelie Kroes
als mededingingscommissaris, ik zou nog veel liever een sterke Europese supercommissaris zien voor geïntegreerd economisch en sociaal herstructureringsbeleid, die
niet alleen in staat is kortzichtige nationalistische en protectionistische neigingen de
kop in te drukken, maar ook de sociale draad en de proactieve Europese regie van
de – na vijftig jaar in 2002 opgeheven - EGKS weer op te pakken. Vooral de Europese
financiële en autosector schreeuwen daarom. Nou ja, misschien kan Neelie – met
Kamerbrede Nederlandse steun - nu in de itc- en telecomsector een staaltje van
zo’n nieuwe Europese industriepolitiek laten zien….
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Maart
2010

Koekje van eigen deeg

Een jaar geleden in de kerstvakantie heb ik met rode oortjes De Prooi van Jeroen
Smit gelezen, een meesterwerk waarvoor Smit onlangs terecht de Machiavelliprijs
kreeg toegekend. Het beschrijft de soap rondom ABNAmro. De hoorzittingen van
de Commissie De Wit probeerden dat nog eens dunnetjes over te doen, maar stak
daarbij schril af.
Met name stuitend vond ik dat Rijkman Groenink zich ongehinderd kon beklagen
dat Nout Wellink en Wouter Bos niet een beetje losser met de regels waren omgegaan om Dé Bank te redden uit de klauwen van het consortium van RBS, Fortis
en Banco Santander. Onbegrijpelijk dat niemand in de Commissie Groenink confronteerde met de rol die hij nota bene zelf gespeeld heeft in het aanscherpen van
die regels. Ik herinner me namelijk nog goed hoe diezelfde Rijkman Groenink lang
voor het ABNAmro debacle een prominente rol speelde in een lobby van de grootbanken om de Europese bankenrichtlijn aan te scherpen, zodat toezichthouders
niet op oneigenlijke gronden een buitenlandse overname van een van hun nationale
banken konden tegenhouden of eindeloos traineren. Groenink mocht van toenmalig
minister van Financiën Gerrit Zalm zelfs aanschuiven bij de informele EcoFinraad
in Scheveningen in September 2004 om zijn beklag te doen over de tegenwerking
die ABNAmro ondervond bij de overname van Antonveneta door de Italiaanse
centrale bankpresident Fazio.
Die Groenink-lobby voor aanpassing van ‘artikel 16’ van de bankenrichtlijn was
buitengewoon succesvol. De Europese Commissie kwam inderdaad met zeer restrictieve criteria. Een nationale toezichthouder zou alleen nog op strikt prudentiële
gronden bezwaar kunnen maken tegen een overname door een buitenlandse bieder.
Met mijn fractie in het Europees Parlement vond ik indertijd dat je ruimer moest
kijken dan alleen naar financiële soliditeit. We bereikten alleen dat een criterium
over de reputatie van de overnemer werd opgenomen. Wij hadden ook graag willen
toetsen op aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rechtse
meerderheid in het parlement en de lidstaten - met Nederland voorop! - wezen
dat echter scherp van de hand. De bankensector moest consolideren; er moest
vrij baan gemaakt voor grensoverschrijdende overnames. Maar toen de richtlijn in
september 2007 gepubliceerd werd, manifesteerden zich de eerste tekenen van de
crisis en keerde het tij.
9

In Nederland had de ‘Antonveneta-richtlijn’ in maart 2009 al ingevoerd moeten
zijn, maar dit ‘koekje van eigen deeg’ ligt het ministerie van Financiën en de Tweede
Kamer nu toch zwaar op de maag. In 2007 toen ABNAmro niet meer jager (op
Antonveneta) maar prooi (van het consortium) geworden was, kon Wellink het
niet maken om ook maar de schijn te wekken van protectionistische ingrepen. Hij
heeft de overname als braafste jongetje van de klas goedgekeurd zoals het hoorde:
op zuiver prudentiële gronden. ‘Met de kennis van nu’ blijkt dat die gronden helemaal niet zo solide waren: hij kreeg niet voldoende of bewust verkeerde informatie
van zijn collega toezichthouders. De Engelse overheidssteun voor RBS, die toen al
speelde, werd voor hem verborgen gehouden en over Fortis is nog steeds niet de
onderste steen boven.
Les 1 - even opletten jongens en meisjes van Jan de Wit - is dus dat je in een
Europese interne markt met Europese regels het toezicht op grote internationale
financiële instellingen die daarin grensoverschrijdend opereren, niet aan tientallen
nationale toezichthouders over kunt laten, die elkaar voor de gek houden en hun
eigen nationale troetelkampioenen afschermen en matsen. Daarvoor heb je een
sterke Europese onafhankelijke toezichtsautoriteit nodig, die boven de partijen en
nationale belangen staat, overzicht over alle dwarsverbanden heeft en sterke bevoegdheden krijgt om die grote spelers af te houden van een volgende crisis.
Les 2 is dat Europese regelgeving niet verkokerd alleen over puur economische
markttechnische aspecten moet gaan, maar de sociale en maatschappelijke impact
van die regels moet meenemen. Of het nu gaat om fusies en overnames, om het
verbod op staatssteun, om openbaar aanbesteden of het vrij verkeer van kapitaal:
de crisis van de afgelopen jaren laat zien dat de markt wel degelijk getemd moet
worden met een bredere dompteurset dan alleen de huidige interne marktregels en
dat het een illusie is dat we Bokito van ons lijf kunnen houden door bredere greppels
tussen de Europese markt en de Hollandse polder aan te leggen.
Met de krokodillentranen van Groenink meehuilen en de ‘Antonveneta- richtlijn’
op sterk water zetten, lost niks op. Een nieuwe Europese aanpak is nodig die uitgaat
van de maatschappelijke functie van financiële markten en de dienstverlenende rol
van banken voor de economie. Back to basics dus, maar wel in Europees verband,
dat is andere koek van duurzamer deeg!
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Juni
Eindelijk gerechtigheid?

2010

Het zijn de donkere dagen voor kerst 2007: journaalbeelden van tentenkampen waar
door de hypotheekcrisis getroffen Amerikaanse gezinnen voor de kerst onderdak vinden. Diezelfde week in de Financial Times een portret van David Viniar, CFO en risk
manager van Goldman Sachs, de Wall Street reus die ‘hofleverancier’ is van ministers
van Financiën, centrale bankiers en toezichthouders in Washington. Viniar gaat er
prat op dat Goldman Sachs zo’n goed laatste kwartaal van 2007 gemaakt heeft en vertelt doodleuk hoe ze op grond van informatie uit alle delen van het bedrijf de crisis op
de huizenmarkten hadden zien aankomen, en veel geld hebben gezet op het ‘hedgen’
van de risico’s daarvan. Hij vertelt er niet bij hoe ze tegelijkertijd doorgegaan zijn om
aan hun - met hoge AAA ratings lekker gemaakte – klanten vrolijk de samengestelde
pakketjes rommelhypotheken te slijten. Hoe velen van hen vervolgens het schip in
gingen en hoeveel belastinggeld vervolgens nodig is geweest om de subprimecrisis
het hoofd te bieden, was toen nog niet, maar is inmiddels genoegzaam bekend.
Ik klom meteen hevig verontwaardigd in de pen en stelde meteen na de jaarwisseling
vragen aan de Europese Commissie. In mijn ogen was dit een frappant voorbeeld van
belangenverstrengeling en misbruik van marktmacht door de grote investment banks,
waarnaar ik – tevergeefs – al eerder onderzoek had bepleit. Als ergens alle informatie
over grote multinationale bedrijven, regeringen, en investeerders bij elkaar komt, dan
is het bij Goldman Sachs. Hun zogenaamd waterdichte Chinese muren verhinderen
niet dat ze zelf winsten van 100 miljoen dollar per dag boeken. Op hun website sommen ze trots al die rollen op en durven daar dan boven te zetten: ‘Ons succes volgt
uit het goed bedienen van onze klanten’.
In maart 2008 kreeg ik een afhoudend antwoord van de Commissie op mijn vragen.
Noch mededingingscommissaris Neelie Kroes, noch financiële markten commissaris
Charlie McCreevy voelden zich tot enige actie geroepen. De eerste heeft later toegegeven dat ze meer had moeten doen, de laatste is roemloos vertrokken en gelukkig
door de voortvarende Fransman Barnier opgevolgd.
November 2009: weer televisiebeelden: de Amerikaanse vakbond SEIU demonstreert
voor het Washingtonse kantoor van Goldman Sachs. Een grote rode vampierachtige
inktvis spreidt zijn tentakels over een aardbol uit: ‘Who’s got the money, money?’
wordt gezongen. ‘They got the money, money – we got the bill!’ SEIU-voorman Andy
Stern rekent voor dat met de 23 miljard dollar bonuspot van Goldman Sachs alle VS
huisuitzettingen in 2010 voorkomen zouden kunnen worden.
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Maar Goldman Sachs denkt er op een koopje vanaf te zijn. Ze proberen de publieke
woede te sussen door een bedrag(je) van een half miljard in hun liefdadigheidsfonds
te storten. Grote baas Lloyd Blankfein overspeelt zijn hand helemaal als hij het werk
van de Wall Street banken ‘God’s own work’ noemt.
April 2010. Het jaarverslag van Goldman Sachs begint met een ongewoon uitgebreide
brief aan de ‘dear shareholder’ om Gods werk te verdedigen tegenover alle kritiek.
Blankfein bezweert dat Goldman beslist niet ‘gokt tegenover klanten’. De SEC, de belangrijkste Amerikaanse financiële toezichthouder denkt daar nu echter anders over.
Er lekken e-mails uit van een jonge superwerknemer die zich als ‘Fabulous Fab’ aan
zijn liefje presenteert. Hij beschrijft daarin een deal met subprime hypotheken. Het
goed bevriende hedgefonds Paulson & Co heeft een pakket slechte hypotheekleningen
geselecteerd waarop ze ‘short willen gaan’ en zoekt daarvoor een tegenpartij die de
risico’s wel wil nemen. Fabulous Fab knutselt een prachtige prospectus in elkaar voor
de ‘synthetische CDO Abacus’, en weet deze ‘monstruositeit’ te slijten aan onder andere ABNAmro dat vervolgens (nu als RBS) voor 840 miljoen dollar het schip in gaat.
Amerikaanse congresleden van beide partijen roepen in een brief ook het Openbaar
Ministerie op van dit frauduleuze handelen werk te maken. Op 27 april worden de
Goldman Sachs bankiers gehoord door de Senaatssubcommissie die de financiële
crisis onderzoekt. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Juridisch valt hen niks te
verwijten, zegt Blankfein: ‘De bank heeft geen morele verplichting om aan klanten
te vertellen wanneer ze tegenovergestelde posities inneemt.’ Wat ze wel aan moraal
hebben en hoe het klantenbelang voorop staat, belooft hij door een interne commissie te laten onderzoeken.
Klanten zijn niet onder de indruk. Grote pensioenbeleggers en staatsagentschappen
trekken zich terug en de koers keldert. Demissionair minister van Financiën Jan Kees
de Jager schrijft op 11 mei aan de Tweede Kamer dat hij het niet nodig vindt de relatie
met Goldman Sachs dat namens Nederland staatsobligaties verhandelt, te verbreken.
Wordt vervolgd…
Ik zie die dame van Goldman Sachs in Brussel begin 2007 nog aan mijn bureau zitten
en waarschuwen dat als ik in mijn rapport voor het Parlement voor een onderzoek
door DG Mededinging zou pleiten, de koersen van Goldman zwaar onder druk zouden komen. Dat onderzoek kwam er niet, en de Goldmanlobby zorgde ervoor dat
mijn kritiek op de investment banks in de plenaire vergadering uit mijn rapport over
de financiële sector werd weggestemd.
Zou nu dan eindelijk - God’s own – gerechtigheid zegevieren?
12

September
2010

Best of both worlds!

Als het gaat om corporate governance en (mede)zeggenschap van werknemers,
dan verbinden we in Nederland het Europese continent met de Angelsaksische
wereld. Met de VOC stonden we aan de wieg van het aandeelhouderskapitalisme,
dat vervolgens vooral in de Angelsaksische wereld dominant werd. Met een ander
been staan we in de Rijnlandse traditie, waar aandeelhouders het niet exclusief voor
het zeggen hebben, maar werknemers ook hun invloed op het strategisch beleid
van de onderneming kunnen laten gelden. Veel landen op het Europese vasteland
kennen vormen van werknemersparticipatie op het hoogste strategische niveau. De
Nederlandse structuurregeling kent geen echte werknemersvertegenwoordigers,
maar wel het voordrachtsrecht van de ondernemingsraad voor een derde van de
commissarissen. Deze moeten echter uitdrukkelijk onafhankelijk zijn en dat past
weer meer bij het Engelse streven naar onafhankelijkheid voor de non-executives
die samen met uitvoerende managers in één en dezelfde one tier board zitten. En
- net als de Angelsaksische landen – heeft Nederland grote wereldwijd beleggende
pensioenfondsen met vakbondsmensen in de besturen.
Na de financiële crisis zie ik twee hoopvolle trends. Het ESG-beleid waarmee pensioenfondsen steeds toegewijder hun ‘betrokken aandeelhouderschap’ invullen (ESG
staat daarbij voor aandacht voor Environment, Sociale en Governance aspecten).
En een bredere taakopvatting in de boardrooms, waar de P’s van People en Planet
niet meer volledig ondergeschikt zijn aan de P van Profit. Daar hoort volgens mij
een derde trend bij: het internationaal versterken van de betrokkenheid en (mede)
zeggenschap van werknemers op het hoogste strategische ondernemingsniveau.
Helaas verschilt in internationale vakbondskringen de appreciatie van deze drie
nogal. Voor de gestaalde kaders is het moeilijk om over de eigen vooroordelen en
culturen heen te stappen. De Duitsers willen niks van aandeelhoudersinvloed weten.
Fransen en Belgen verafschuwen kapitalistische pensioenfondsen. En Britten en
Amerikanen zien het systeem van werknemersvertegenwoordigers in de one of two
tier board als ‘heulen met de vijand’. In de pensioenfondsen - waar zij niet vies zijn
van het innemen van bestuursposities - pleiten ze immers juist voor een absolute
onafhankelijkheid van de directors.
In de VS vechten pensioenfondsen en vakbonden voor ‘access to the proxy’: de
mogelijkheid om als kritische aandeelhouders op de aandeelhoudersvergadering
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(tegen)kandidaten voor de board te stellen. Tot nu gebruiken ze dat nog vooral
om milieu- of mensenrechtendeskundigen binnen te sluizen bij bedrijven met een
slechte reputatie op dat gebied. Een stap verder en ze zouden daarmee – onafhankelijke - ‘vertrouwenscommissarissen’ voor werknemers(belangen) kunnen
introduceren. In kringen van corporate governancenetwerken zoals Eumedion
wordt momenteel zelfs bepleit dat aandeelhouders zelf in benoemingscommissies
plaatsnemen om nieuwe commissarissen te selecteren. Dit ‘Zweedse model’ past
mijns inziens echter slecht bij de versnipperde aandeelhouderswerkelijkheid in de
meeste internationale bedrijven. In onze AEX-bedrijven zijn er nauwelijks grote
aandeelhouders, en de grootste zijn dan ook nog eens net niet de beleggers die
voorop lopen in ESG-beleid, maar ‘anonieme’ beleggingsfondsen die er ‘only for the
money’ in zitten en hun stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen overlaten aan
stemadviesbureaus zoals RiskMetrics of aan de custodianbanken die hun effecten
bewaren en zogeheten ‘proxy voting’ voor ze uitvoeren.
Betrokken aandeelhouderschap en corporate governance staan dit najaar vol op
de politieke agenda. In het Verenigd Koninkrijk is in juli een ‘stewardshipcode’
uitgevaardigd die van institutionele beleggers meer transparantie en activiteit met
betrekking tot hun stembeleid verwacht. In de Commissie Streppel, die toeziet op
naleving van de Nederlandse corporate governancecode, onderzoeken we dit jaar
speciaal punt IV.4 van de code, dat aandeelhouders op hun verantwoordelijkheid
aanspreekt. De Europese Commissie is bezig met een consultatie over corporate
governance en over de SE, de Europese Vennootschap. Het Europees Parlement gaf
in 2009 opdracht aan de Commissie om de sociale partners te raadplegen om de
regelingen over medezeggenschap in internationale bedrijven te evalueren.
Een uitgelezen kans dus om over de nationale schaduwen heen te springen en de
lijnen te verbinden: op duurzaam en verantwoord beleggen gerichte pensioenfondsen, die als actieve aandeelhouders bijdragen aan diversiteit in de boardrooms door
commissarissen te zoeken en te benoemen met oog en hart voor werknemers- en
publieke belangen, die op hun beurt weer managers selecteren en afrekenen op hun
maatschappelijk verantwoord ondernemingsgedrag. Het beste uit beide werelden!
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December
Intergenerationele solidariteit

2010

Frankrijk beleefde een hete herfst. Het doelwit van de protesten was het pensioen,
of preciezer: de door het Sarkozy-bewind voorgestelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Niet alleen de grijze golf van babyboomers protesteerde.
Ook studenten en scholieren bezetten hun lycées en faculteiten. Het leek af en toe
wel mei ’68. ‘La retraite, une affaire de jeunes.’ De jeugd tégen verhoging van de
pensioenleeftijd!
In Nederland roert de jonge generatie zich ook, maar dan met tegenovergestelde
leuzen. Begin september was er een Buitenhof-uitzending onder de alarmerende
titel ‘Pensioenen in vrije val’, waar een aantal jongeren (onder andere van de antivakbond Alternatief Voor Vakbond) hun gal mochten spuwen over de babyboomgeneratie die veel te vroeg en veel te riant met pensioen ging, en de jonge generatie
voor de hoge kosten zou laten opdraaien.
Hoe zit dat nu? Is de Franse jeugd zo begaan met hun arme ouders, die niet gedwongen moeten worden langer door te werken, of is het eenzelfde generatieconflict dat
aan beide tegengestelde protestbewegingen ten grondslag ligt?
Franse jongeren lijken het vervroegd pensioneren van de oude generatie als dé
manier te zien om vrij baan te maken voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Hoe
dat vroege pensioen gefinancierd moet worden, is hun blijkbaar een mindere zorg.
Dat is extra curieus omdat in Frankrijk de pensioenen – zowel in de private als in
de publieke sector – voornamelijk op basis van het zogenaamde omslagstelsel (‘repartition’) worden gefinancierd: de werkenden dragen af voor de gepensioneerden
van dat moment. Dus jong betaalt voor de vroeg gepensioneerden. Dat is voor de
Fransen de ware intergenerationele solidariteit.
In Nederland hebben we naast de omslag-gefinancierde AOW een stevige tweede
pijler van aanvullende pensioenen, waarvoor werknemers en ambtenaren samen
met de werkgever premie betalen. Premies groeien dus mee met de vergrijzende
bevolkingspiramide. De werkenden sparen zelf voor later. Desalniettemin maken
wij ons hier toch blijkbaar meer zorgen over de financierbaarheid van het toekomstig pensioen. Als je die bewuste uitzending van Buitenhof voor een Fransman zou
ondertitelen, zou die denken dat het er met de pensioenen in Nederland rampzalig
voorstaat en dat de babyboomers de jongere generatie in het pak naaien door ze te
verplichten in hun pensioenfondsen deel te nemen.
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In het buitenland is men echter vol lof over het Nederlands pensioenstelsel. Twee
gerenommeerde internationale vergelijkende studies zetten Nederland bovenaan
hun wereldranglijst. Towers Watson laat zien dat Nederland ruim 120% van zijn
nationaal inkomen aan pensioenvermogen heeft gereserveerd, tegen Frankrijk 6%
of Duitsland 12%. In een Australische studie voor Mercer scoort Nederland op
houdbaarheid een 7, Frankrijk slechts een 3 en het Verenigd Koninkrijk een 5-. In
de VS is het niet veel beter. De ‘Economist’ van 16 oktober 2010 rekent voor dat
over tien tot twintig jaar de ambtenarenpensioenfondsen van meer dan de helft
van de Amerikaanse staten uitgeput zullen zijn. Om de huidige pensioenbeloften
na te komen, zouden ze daar tussen de 30 en 60% van hun belastinginkomsten bij
moeten spijkeren. Dat is nog eens andere koek, dan die dekkingsgraden van onder
de 105% bij ons.
Want wat is nou helemaal het probleem met die dekkingsgraad? De Nederlandsche
Bank verplicht pensioenfondsen om die te berekenen tegen de huidige marktrente.
Tot zestig, zeventig jaar vooruit moeten alle toekomstige pensioenuitkeringen berekend worden tegen circa 2%, terwijl de rendementen over 2010 wel rond de 10%
kunnen liggen. Deze zogenaamde swaprente voor de verplichtingen staat zo laag
als nooit tevoren, vooral omdat diezelfde DNB de banken daarmee de gelegenheid
geeft de puinhopen van de bankencrisis op te ruimen. De bankiersbonussen worden
gered, de gepensioneerden mogen afstempelen…
Zo ontstaat er een heel verkeerd beeld. Laat die boze Nederlandse en Franse jongeren hun situatie maar eens vergelijken. Voor de eersten staat er dankzij de oudere
generaties en dankzij die ‘vreselijke babyboomvakbonden’ een solide gebouw van
ruim 800 miljard euro, dat met uiterst lage uitvoeringskosten veel harder groeit dan
die rekenrente en dat uitstekende - maar uiteraard nooit 100% voor de toekomst
gegarandeerde - beleggingsresultaten laat zien.
Natuurlijk moet er in dat bouwwerk het nodige verbeteren: er moet geconsolideerd
en vereenvoudigd, zzp’ers moeten een plek krijgen, en er moet eerlijker verdeeld
worden. Maar wat meer respect en wat meer geduld van de jonge generatie zou op
zijn plaats zijn om het kortetermijnprobleem van lage rentestand en dekkingsgraad,
en het structurele probleem van de sterk stijgende levensverwachting die een hogere
pensioengerechtigde leeftijd onvermijdelijk maakt, op te lossen.
Laten wij daarbij alsjeblieft ook niet de intergenerationele solidariteit vergeten: het
Nederlands collectieve pensioenstelsel levert voor alle generaties nog steeds de
beste resultaten. Laat jong en oud van het pensioen (g)één potje maken....
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Maart
2011

Chinees vuurwerk

Begin februari was het Chinese nieuwjaar. Dat betekent elk jaar een enorme volksverhuizing van miljoenen migrantenwerkers uit de grote exportindustriesteden
aan de kust naar hun dorpen in de binnenlanden. Chinese werkgevers vragen zich
angstig af of hun werknemers nog wel terugkomen. Krijgen ze tijdens hun verlof via
hun dorps- en reisgenoten niet veel lucratievere werkaanbiedingen? Het nieuwe jaar
van het Konijn zou wel eens grote veranderingen teweeg kunnen brengen. China is
booming, terwijl de EU aan het knoeien is.
Vorig jaar november was ik op werkreis naar HongKong en Shenzen, de eerste zogenaamde ‘export processing zone’ die dertig jaar geleden opgezet werd. Shenzen
is nu een stad van 14 miljoen inwoners, die in hoogbouw HongKong overtreft en
de ene na de andere containerboot met spullen de wereld in loodst. Ik ontmoette
daar Victor Fung, een internationaal zeer bekende zakenman uit HongKong met
zeer goede contacten in de hoogste partijkringen van Beijing. Die ontmoeting is me
goed bijgebleven. Hij sprak over het pre- en post-Foxconn tijdperk.
Foxconn, een Chinees bedrijf met 800.000 werknemers dat voor een keur aan internationale computer- en elektronicabedrijven werkt, kwam negatief in het nieuws
door een serie zelfmoorden van werknemers. Vervolgens zijn er drastische maatregelen genomen. De lonen zijn sinds het najaar met tientallen procenten gestegen en
de arbeidsomstandigheden op de schop genomen. Zelfs de medezeggenschap van
werknemers is een onderwerp waar ze over aan het nadenken zijn: een derde van
de boards van bedrijven zou door werknemers moeten worden vervuld. Wetgeving
daarover en over een meer gestructureerd collectief loon- en arbeidsvoorwaardenoverleg is in de maak. Victor Fung vertelde hoe zijn collega-werkgevers steen
en been klaagden over deze ontwikkeling, maar gaf aan waarom hijzelf – samen
met de partijbonzen in Beijing – die loonsverhogingen zeer toejuicht. China komt
daarmee in een volgende fase, redeneren ze, en ontwikkelt zich meer naar een
kennis- en diensteneconomie. De maakindustrie gaat naar het armere binnenland
waar de massaal weggetrokken jongeren dan weer voor hun vergrijzende ouders en
grootouders kunnen zorgen. De inkomensverschillen worden kleiner en de binnenlandse koopkracht wordt versterkt. En de Chinese munt wordt op een natuurlijke
wijze opgewaardeerd, zodat de scheve internationale verhoudingen, waar de VS en
de EU-landen met tekorten kampen en de Chinese staatskassen steeds gevulder
raken, meer in balans komen. In een tempo waar Obama niet van durft te dromen.
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Ik vond het vooral interessant om te horen hoe bewust en weloverwogen dit soort
veranderingen gepland worden in de vijfjarenplannen van de communistische partij. Het lijkt dan wel heel chaotisch hoe individuele bedrijven nu rond het Chinees
nieuwjaar met extra bonussen, aanwerfpremies en ander vuurwerk hun werknemers
vast proberen te houden, nieuwe migrantenwerkers binnen trachten te halen, of hun
vestigingen verplaatsen naar plekken met lagere lonen, deze marktwerking past toch
precies in de centrale langetermijnplanning van Beijing.
Hoe anders gaat het hier, bij de handelspartners van China. Wij wachten lijdzaam
af wat er gaat gebeuren in de wereld en zijn nauwelijks in staat de gevolgen van de
bankencrisis voor de overheidstekorten af te wenden. Duitsland en Nederland willen geen gezamenlijke Eurobonds, waarmee de zuidelijke landen goedkoper van hun
schulden kunnen afkomen, en de euro sterker komt te staan. Maar ze hebben nu wel
bedacht om een soort centraal geleide loonpolitiek vanuit Brussel in te voeren, om
de lonen te matigen en niet meer aan de inflatie aan te passen. De Chinezen kopen
intussen die overheidsobligaties van de Zuid-Europese landen op en investeren
massief in Europa en Afrika. Met de enorme overschotten die ze de afgelopen jaren
hebben opgebouwd, gaan ze steeds geavanceerdere activiteiten doen. Ze bouwen
nu zelf hun vliegtuigen, bouwkranen en kapitaalgoederen en komen nu zelfs naar
Nederland toe om wegen aan te leggen. Onlangs ontstond er een biedingenstrijd
omtrent de Nederlandse kabelaar Draka tussen het Italiaanse Prysmian en het
Chinese bedrijf Xinmao. Uiteindelijk werd gekozen voor een Italiaanse overname,
maar wie zegt dat de Chinese bieder over een paar jaar niet nogmaals een poging
zal wagen, als Draka verder Europees geïntegreerd is en de aandeelhouders een
nog mooier bod krijgen?
Er gaan in Nederland en bij de Europese Commissie nu stemmen op om zich beter
te verweren tegen de Chinese opmars. Wat een zwaktebod! Protectionisme zal
niet helpen. We kunnen onze pijlen beter richten op echte Europese economische
coördinatie en planning voor de lange termijn. Zoals ze in Beijing doen: meerjarenplannen maken voor infrastructuur, voor industriepolitiek, voor exportbeleid,
voor evenwichtiger inkomensverhoudingen, en voor internationaal monetair beleid.
Maar nee, onze wereld blijft draaien om kwartaalcijfers en verkiezingspolls. Zo
zullen onze losse – op de korte termijn gerichte - flodders het binnen tien, twintig
jaar afleggen tegen dit onweerstaanbare Chinese vuurwerk.
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Juni
2011

Buffers en blunders

Met vuurwerk en rookbommetjes vergezelden vakbondsactivisten uit de haven op
12 mei 2011 de aandeelhoudersvergadering van AEGON. Deze verzekeraar kocht
in 2007 voor 1,5 miljard euro het havenpensioenbedrijf. Daarbij was inbegrepen
een zogenaamd ‘beklemd vermogen’, een buffer van 770 miljoen die volgens de
oorspronkelijke statuten van de verkopende Stichting OPTAS voor de havenpensioenen bestemd is, maar als onderdeel van de totale buffers op de eigen balans van
AEGON is opgenomen, zolang dat geld niet nodig is om de verplichtingen van de
pensioencontracten in de haven na te komen. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat
AEGON dat mag, maar de actievoerders eisen hun ‘money back’ en beschuldigen
AEGON van een listige deal en zelfs van heling!
Diezelfde actievoerders stonden vooraan bij de pogingen om een bom te leggen
onder het pensioenakkoord van Agnes Jongerius en Peter Gortzak. Ook daarbij was
er veel discussie over buffers. Want pensioen- en verzekeringstoezicht eist dat hoe
meer garanties en zekerheden er beloofd worden in een pensioencontract, hoe meer
veilige - ‘dode’ - kapitaalbuffers er moeten worden aangehouden. Daardoor mag er
bij meer zekerheden minder riskant belegd worden. Maar minder risico’s betekent:
minder kans op goede rendementen en indexatie van de pensioenen. Dat was het
dilemma waarvoor de FNV in het pensioenakkoord een oplossing moest vinden.
Toen in 1996 de sociale partners in de haven besloten om hun verplichte bedrijfstakpensioenfonds op te heffen en via verzekerde ondernemingspensioenregelingen
bij het nieuw opgerichte verzekeringsbedrijf Optas NV onder te brengen, wilden ze
daarmee vooral ook meer ‘zekerheid’ verkrijgen. Bij een verzekeraar spreek je namelijk in een contract precies af wat je aan premie betaalt en wat je daarvoor terugkrijgt
na pensionering. Dat maakt het voor een werkgever makkelijker om de kosten te
berekenen en in zijn boeken op te nemen. Maar die zekerheid heeft een hoge prijs.
Verzekeraars werken niet voor niks en vertalen – extra - beleggingsrendementen
niet automatisch in verbeteringen van de pensioenen, maar voegen die aan hun
eigen winsten en buffers toe. Geen wonder dat AEGON vijftien jaar geleden zoveel
interesse had in dat buffervermogen en in de voor hen lucratieve, maar voor de toekomstige gepensioneerde havenarbeiders magere pensioencontracten in de haven.
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Wel ontzettend verwonderlijk en bizar is dat sociale partners in 1996 zichzelf geheel ‘op afstand’ gezet hebben en alle zeggenschap over de verzekeraar OPTAS uit
handen gaven aan een onafhankelijk, zichzelf coöpterend, bestuur voor de Stichting
Optas, dat de aandelen in dat miljoenenbedrijf Optas NV beheerde en die - tien
jaar en een aantal statutenwijzigingen verder – zomaar met winst kon verkopen aan
AEGON. De onafhankelijke ‘professionals’ (?) die ze in het Optas stichtingsbestuur
benoemden, bleken vooral uiterst bekwaam in het ombouwen van die stichting tot
een ‘Algemeen Nut beogende Instelling’ en in het regelen van een vrije hand voor
zichzelf om de 1,5 miljard die ze van AEGON hebben gevangen, uit te delen aan
culturele en andere doelen. Bij het huidige stichtingsbestuur hebben de havenactivisten niet meer dan 500 miljoen losgekregen om de magere pensioenuitkeringen
van de gepensioneerde havenwerkers aan te vullen. Het stichtingsbestuur gaat liever
onder de naam Ammodo (Italiaans voor ‘gedraagt zich netjes’!) door dit kabinet
wegbezuinigde cultuurinstellingen sponsoren.
Wat zijn nu de lessen uit deze geschiedenis voor de bredere pensioendiscussie van
dit moment? Eerst en vooral dat zekerheid maar een relatief begrip is als die gekocht
moet worden met hoge buffers en hoge kosten. Ten tweede dat je als werknemers
en vakbonden zeggenschap moet houden over de pensioenvermogens en ten derde
dat je toegewijde uitvoerders moet zoeken om die miljarden te beleggen, die dat
uitsluitend in het belang van de pensioendeelnemers doen, en niet voor hun eigen
winst- en commercieel belang. Veel van de blunders die met de havenpensioenen
gemaakt zijn, vind ik in de huidige discussie over de pensioenen terug: er wordt
zekerheid gezocht door over te stappen op verzekerde regelingen of op pensioenregelingen die daarop lijken en ook grote buffers vereisen. Er wordt een steeds
groter deel van het Nederlands pensioenvermogen aan dure, vaak buitenlandse
commerciële vermogensbeheerders uitbesteed en er is veel te weinig erkenning
voor niet-commerciële pensioenuitvoeringsorganisaties zoals APG - I declare my
interest - , PGGM of MN Services, die goedkoop zijn in de kosten, terwijl ze leidend
zijn in de sfeer van maatschappelijk verantwoord beleggen. En de vierde en laatste
les: weersta de druk om zogenaamde professionals in de pensioenfondsbesturen
te benoemen, zonder dat goed geformuleerd wordt wat vanuit de optiek van pensioendeelnemers dan wel de kwaliteiten zijn die in die besturen nodig zijn om de
pensioenvermogens op een verantwoorde manier te beheren en blunders zoals die
met de havenpensioenen te voorkomen!
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September
2011

Dansen op de vulkaan

Niet voor het eerst zetten de financiële markten de maand augustus op zijn kop. Als
de handel ‘dun’ is, en beleggers en politici op reces, slaan ze hun slag door short selling en paniekzaaierij. De creditratingbureaus speelden weer een opvallende bijrol.
Zelfs de voor veruit veiligste belegging doorgaande Amerikaanse staatsleningen
werden door Standard & Poors afgewaardeerd. Miljarden aan ‘aandeelhouderswaarde’ verdampten in een paar dagen en de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zakten weer onder de 100.
Terwijl een paar andere ministers van Financiën, toezichthouders en centrale bankiers druk overleg voerden en hun vakanties onderbraken, manifesteerde Mark
Rutte zich op een dansfestijn, en liet Jan Kees de Jager het aan zijn nieuwe topambtenaar over om de Tweede Kamer te briefen.
Maar ja, geef ze eens ongelijk. Wat kunnen ze er nu ook helemaal aan doen? De
grootste zorg van nationale politici is blijkbaar om hun eurosceptische kiezers en
gedogers naar de mond te praten, met als gevolg dat het wantrouwen in de euro
groeit. Daardoor worden structurele maatregelen in Brussel vermeden, en wordt
de verdere malaise een self fullfilling prophecy. Zeer kortzichtig allemaal, precies
zoals de markten het graag zien. Gelukkig hield Jean Claude Trichet het hoofd koel,
maar de ECB heeft die nationale politici wel nodig voor een structurele oplossing
voor de langere termijn: een sterke Europese financiële autoriteit die gezamenlijke
Eurobonds kan uitgeven. Die Eurobonds nemen de speculanten de wind uit de
zeilen, en zullen in korte tijd net zo voordelig zijn als de Duitse en Nederlandse
leningen nu, omdat (onder andere Chinese) beleggers daarin dan een gelijkwaardig
alternatief zullen zien voor de Amerikaanse treasuries, die ondanks de lagere rating
steeds populairder zijn.
Zo’n Europees ministerie van Financiën mag dan van mij meteen een belasting op
speculatieve financiële transacties gaan heffen en het economisch en fiscaal beleid
in de Eurozone zo gaan coördineren, dat we niet in een eindeloze recessie terechtkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat in de noordelijke landen de koopkracht stijgt
en er meer mensen in Griekenland op vakantie kunnen. Gelukkig beginnen de FNV
en haar Duitse zuster DGB nu ook wat te zien in dergelijke macro-economische en
sociaaleconomische coördinatie.
Maar ja, dit alles zal nog wel even wishful thinking blijven. De democratische
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steun voor sterkere bevoegdheden op Europese niveau is verder weg dan ooit.
Ondertussen boeken de snelle traders en hedgefonds managers weer dikke winsten
en bonussen over naar de Kaaiman eilanden en andere belastingparadijzen. Want
ook op het gebied van regelgeving en toezicht zijn de ‘lessons learned’ van 2007
en 2008 nog veel te weinig omgezet in meer effectieve regelgeving en tanden voor
toezichthouders om mee te bijten.
De financiële sector heeft de politiek in een ijzeren greep. Het oligopolie van wereldwijde Wall Streetbanken is sinds 2008 alleen maar sterker en machtiger geworden.
Hun ‘too big to fail’ status houdt de politiek in de VS in gijzeling. Hun topmensen
worden minister, ze storten enorme bedragen in de verkiezingskassen van zowel
Democraten als Republikeinen, en spannen legers lobbyisten voor hun karretje.
Twee IMF-medewerksters (Deniz Igan en Prachi Mishra, zie www.voxeu.org) hebben daarnaar heel feitelijk onderzoek gedaan en komen tot schokkende bevindingen. Wat de financiële lobby wil, wordt wet.
Zulk gedetailleerd onderzoek is mogelijk, omdat Washington strikte transparantieregels heeft. In Brussel en Den Haag zijn nog maar kleine stapjes gemaakt op weg
naar een lobbyregister. De Europese Alliantie voor Lobby Transparantie en Ethische
Regelgeving (www.alter-eu.org) heeft wel een ander typisch Europees fenomeen
onderzocht: dat van de Expert Groups die de Europese Commissie gebruikt om
wetgeving voor te bereiden. Daar telde Alter-EU op het terrein van financiële regelgeving veel meer experts uit de financiële wereld dan de Commissie zelf ambtenaren
op dat terrein heeft, tegenover een handjevol mensen uit consumentenorganisaties,
vakbonden en NGO’s. In mijn tijd in het Europees Parlement heb ik erop aangedrongen dat er geld komt om contra-expertise te ontwikkelen om overheden en
parlementariërs vanuit het perspectief van het algemeen belang te voeden bij hun
wetgevingswerk. Ik ben nu betrokken bij het opbouwen van Finance Watch (www.
finance-watch.org), een professioneel expertise- en lobbycentrum om tegenwicht
tegen de financiële lobby te bieden.
Terwijl Mark Rutte en andere politici blijven dansen op de vulkaan (as long as
the music is playing...) moeten wij nu maar eens gaan doorpakken met een sterk
Europees en mondiaal tegengeluid om de gijzeling van de politiek door de financiële
wereld te doorbreken.
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Logica?

‘Stort de vakbeweging in?’ was de omineuze titel van het omslagartikel van de vorige
Zeggenschap. Daarin duidt vakbondshoogleraar Paul de Beer de ruzie binnen de
FNV over het pensioenakkoord als een tegenstelling tussen twee organisatieprincipes, oftewel in sociologenjargon ‘logica’s’: de logica van de invloed, gericht op
het beïnvloeden van het sociaaleconomisch overheidsbeleid op centraal niveau,
versus de logica van het lidmaatschap, gericht op decentrale belangenbehartiging
en organizing. Zijn conclusie is even stellig als onheilspellend: er zal onvermijdelijk
een keuze gemaakt moeten worden tussen die beide logica’s om de vakbeweging
ook in de toekomst een vitale en invloedrijke rol te laten spelen.
Laat ik het nou altijd juist logisch gevonden hebben dat we – in de beste Nederlandse
poldertraditie – beide logica’s verbonden hebben. Mijns inziens is dat is nou net
het sterke punt van de (naoorlogse) Nederlandse vakbeweging geweest. Het één
kan niet zonder het ander, of is in ieder geval veel minder effectief als het maar op
één been hinkt.
Dat vakbondsinvloed op centraal niveau alleen bestaat bij de gratie van ledental en
representativiteit, vindt vriend en vijand. Mijn stelling is dat ook het omgekeerde
evident is: als je wat wilt hebben aan die macht van het getal en wilt dat organizen en actievoeren tot iets leidt, dan moet je je invloed optimaal aanwenden waar
het beleid gemaakt wordt en waar de beslissingen worden genomen. Als ‘sociale
partner’ en onderdeel van het centrale politieke (polder)systeem kun je veel meer
klaarspelen dan wanneer je alleen vanaf Malieveld en Museumplein je leuzen scandeert en ‘de politiek’ belobbiet. Want realiseer je wel dat ‘de politiek’ merendeels
bestaat uit gekozenen die véél verder afstaan van de werkelijkheid van schoonmakers, verpleegsters en buschauffeurs dan die vermaledijde federatiebestuurders en
beleidsmedewerkers op de Naritaweg. Meer dan 25 jaar onderzoek laat zien dat het
stemgedrag van de vakbondsachterban een bijna perfecte afspiegeling vormt van de
verhoudingen in de Tweede kamer; bij de FNV ietsje meer PvdA en SP, bij het CNV
wat meer CDA en ChristenUnie. Zou diezelfde Tweede Kamer dan heel anders gaan
acteren als de vakbeweging zich uit het polderoverleg zou terugtrekken? Waarom
zou je de mogelijkheden die je zelf in handen hebt om ongewenst beleid tegen te
houden en veranderingen door te voeren uit je handen laten vallen?
Neem de pensioenen, de aanleiding voor het conflict tussen de twee stromingen
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in de FNV. De clash over het pensioenakkoord ging in eerste instantie vooral over
AOW, pensioenleeftijd en veranderingen in aard en risico’s van de pensioentoezegging die in het cao-overleg worden afgesproken. Het resultaat van alle onenigheid
zou wel eens kunnen zijn, dat de invloed van de vakbeweging op het besturen van
de pensioenfondsen het lijdend voorwerp zal worden. De lachende derden bij de
door FNV Bondgenoten uit de vakbondscontributie betaalde campagne tegen het
casinopensioen zullen degenen zijn die maar wat graag het Nederlandse collectieve
non-profit pensioenstelsel teloor zien gaan. Commerciële partijen in binnen- en
buitenland staan te popelen om tegen lucratieve tarieven vermogensbeheer, verzekering en uitvoering van pensioencontracten over te nemen. Weg met de sociale
partners, leve de zogenaamde professionals in de besturen. Weg met de solidariteit
en de verplichtstelling, leve de individuele keuzevrijheid. Weg met het volgens kenners nog steeds beste pensioenstelsel ter wereld.
Het negatieve daglicht waarin het Nederlands pensioensysteem nu is geplaatst,
heeft de toon gezet in het debat over de governance van pensioenfondsen dat de
komende tijd zal plaatsvinden. De politiek staat klaar om de vakbonden – net zoals
bij de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening - uit de pensioenfondsbesturen
te werken. De vakbondsactivisten van Bondgenoten staan erbij en kijken ernaar.
Ze realiseren zich niet dat ze daarmee de unieke mogelijkheid laten schieten om
wezenlijke invloed te hebben op miljarden euro’s aan beleggingen wereldwijd, die
nuttig maatschappelijk verantwoord geïnvesteerd kunnen worden en waarmee
je enorme invloed kunt hebben op economie en bedrijfsleven. Nee, je kunt beter
schone handen houden en van de zijlijn het kapitalisme verfoeien...
Vraag aan professor De Beer: ligt onder de vermeende tegenstelling van de logica’s
van centrale invloed en directe belangenbehartiging eigenlijk niet gewoon de klassieke tegenstelling tussen reformisten en revolutionairen? Tussen degenen die wel
de lange mars door de instituties willen maken en niet vies zijn van compromissen
en akkoorden, en degenen die liever voor de ‘Verelendung’ gaan om tegen een hoge
prijs van verlies aan invloed en incasseren van verslechteringen hun strijdbaarheid
te tonen. Om wat te winnen? Vakbondsleden of politieke zieltjes?
Sorry Paul, die ‘onvermijdelijke keuze’ waar jij de vakbeweging voor stelt, spoort niet
met mijn ervaring en logica: dat centrale invloed op het sociaaleconomisch beleid
zeer wel met vakbondsactivisme en directe belangenbehartiging kan samengaan en
juist in zijn samenhang het meest effectief is.
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Maart
Potje pensioenfondsbestuur

2012

Veel ingewikkelder en tegenstrijdiger dan het in februari gepresenteerde voorstel van
Henk Kamp voor de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen kun je het niet maken. Terwijl de Raad van State bezig was een ongezouten portie kritiek te formuleren,
gooide de Eerste Kamer er nog een schepje bovenop door - met alleen de PvdA tegen
- voor het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya/Blok te stemmen, dat pensioenfondsen
verplicht vertegenwoordigers van gepensioneerden in hun besturen op te nemen.
Het wetsvoorstel hinkt op twee gedachten: enerzijds het versterken van de deskundigheid en kwaliteit van de besturen van de pensioenfondsen en anderzijds het evenwichtig - maar wel rechtstreeks - vertegenwoordigen van belanghebbenden binnen
die besturen op titel van hun verschillende belangen.
Niemand is tegen het optimaliseren van de kwaliteit van het besturen van pensioenfondsen, zeker in deze barre tijden. Maar dan moet je wel goed kijken naar wie welke
verantwoordelijkheden heeft. En daar schort het compleet aan.
Aanvullende pensioenen zijn een arbeidsvoorwaarde, waarover sociale partners gaan
in het cao-overleg, dan wel waar de werkgever met zijn personeel(svertegenwoordigers)
afspraken over maakt. Aan de cao-tafel wordt bepaald hoe de pensioenregeling eruit
ziet, hoeveel er door werkgever en werknemer aan premie voor wordt betaald, en wie
de regeling gaat uitvoeren. Als dat laatste door een – soms verplicht – bedrijfstak- of
– ondernemingspensioenfonds gebeurt is het vervolgens zaak om te zorgen dat zo’n
fonds (1) goed bestuurd wordt en (2) dat er evenwichtige besluiten vallen, waarbij de
verschillende belanghebbenden (oud en jong) hun invloed kunnen laten gelden. Maar
net zo min als je bij de garage waar je de gezinsauto laat opknappen met je hele gezin
achter het stuur gaat zitten tijdens de opknapbeurt om te zorgen dat moeder haar
extra airbags krijgt, vader zijn turbo-uitlaat en dochterlief de nieuwe cd-speler, is het
in het belang van goed bestuur dat de direct belanghebbenden dan in het pensioenfondsbestuur gaan zitten. Het kenmerkende van het Nederlands systeem van corporate
governance is nou juist dat bestuurders zich moeten richten naar het gezamenlijk
belang van alle stakeholders.
Het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid voor twee bestuursmodellen, het paritaire
model (sociale partners) en het onafhankelijke model. Met die laatste benaming lijkt
gesuggereerd te worden dat een paritair bestuur niet deskundig, professioneel en onafhankelijk in het belang van alle belanghebbenden zou kunnen opereren. En dat is on25

zin. Paritaire besturen van grotere pensioenfondsen hebben zich de laatste jaren juist
enorm geprofessionaliseerd, al was het maar door de eisen die DNB stelt aan deskundigheid en permanente educatie. Je kunt de suggestie ook omdraaien: want wie moeten
dan wel die professionals zijn in het onafhankelijke model? Uitgerangeerde bankiers,
die er de afgelopen jaren een potje van hebben gemaakt? Pensioendeskundigen die zelf
aandelen hebben in adviesbedrijven of firma’s die producten verkopen die rente-risico’s
afdekken? Academici of politici die solidariteit ouderwets vinden en marktwerking en
individueel eigenbelang modern?
Je zou verwachten dat het wetsvoorstel voorwaarden schept tegen elke belangenverstrengeling, maar nee... Waar het gaat om het waarborgen van benoemingsrechten en
zeggenschap van cao-partijen, wordt geen enkel houvast geboden en alleen verwezen
naar een code en statuten die sociale partners zelf maar op moeten stellen. Ook deelnemersraden en verantwoordingsorganen krijgen geen invloed op benoeming en ontslag
van bestuurders. Integendeel, er wordt zelfs een extra laag gecreëerd van een interne
raad van toezicht, die ook weer uit zulke ‘onafhankelijke deskundigen’ zou moeten
bestaan. Hoewel in het midden blijft wie de rvt benoemt, geeft het wetsvoorstel dit
orgaan wel goedkeuringsrechten over allerlei wezenlijke strategische besluiten van het
fonds (zoals opheffing, fusie, overdracht of overname van verplichtingen), terwijl die
bij de deelnemersraden en verantwoordingsorganen zijn afgezwakt tot een adviesrecht.
In de voorstellen ontbreekt helaas het derde bestuursmodel dat eerst door het ministerie werd overwogen, het one tier model. Dat model zou juist voor grotere pensioenfondsen een aardige combinatie kunnen leveren van een uitvoerend bestuur van fulltime professionals met niet-uitvoerende parttime bestuurders, die zich met strategie
en toezicht bezighouden, uiteraard ook deskundig en onafhankelijk zijn en die door
sociale partners benoemd kunnen worden. Daarbij zouden dan voordrachtsrechten
voor gepensioneerden, maar ook voor specifieke groepen als jongeren, vrouwen, slapers geregeld kunnen worden: dan heb je een ordelijke combinatie van goed bestuur
en oog voor evenwicht in belangen.
Maar nee, het wetsvoorstel zadelt de pensioensector op met een onmogelijke wirwar
aan modellen en keuzes. Koren op de molen van werkgevers die het liefst van de
zorg voor een goed collectief pensioen afwillen en alle risico’s op de schouders van
werknemers willen leggen. Zij worden zo in de armen gedreven van verzekeraars en –
de nieuwste mode – PPI’s, premie-pensioen-instellingen. Misschien had het voorstel
beter Wet versterking commercialisering van de pensioensector kunnen heten!
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Aandeelhouderslente

De ‘Financial Times’ heeft het over een ‘shareholder spring’ (aandeelhouderslente).
Al weken worden in deze krant van het internationale kapitaal veel artikelen en
commentaren gewijd aan de revolte van aandeelhouders tegen excessieve topbeloningen. Eurocommissaris Michel Barnier voelt het seizoen goed aan. Hij schaart
zich achter de eis van het Europees Parlement om in de onderhanden bankenwetgeving op te nemen dat aandeelhouders een bindende stem moeten hebben over het
beloningsbeleid. Vijf jaar geleden werd dit thema door zijn voorganger McCreevy
nog weggehoond. Maar de tijd is nu kennelijk rijp, vooral als het gaat om banken
en financiële instellingen.
Op verschillende plekken in Europa komen aandeelhouders dit seizoen in opstand
tegen bonuspakketten en salarisverhogingen van topbestuurders. De hoogste baas
van de grootste Engelse verzekeringsmaatschappij, Aviva, grootaandeelhouder van
het Nederlandse Delta Lloyd, diende zijn ontslag in, nadat zijn goudgerande beloningspakket van 5,2 miljoen pond op de aandeelhoudersvergadering werd weggestemd. Overigens verlaat hij de tent met forse gouden handdrukken en een riante
pensioenregeling. Ook verschillende andere ceo’s ruimden het veld na een aandeelhoudersopstand. Elders werden beloningsvoorstellen met ruime meerderheden afgewezen. In Zwitserland maakten aandeelhouders bezwaar tegen de welkomstbonus
van 4 miljoen Zwitserse frank voor de nieuwe topman van UBS (je weet wel, die
bank waar een jonge handelaar in Londen vorige zomer bijna 2 miljard vergokte). In
Frankrijk maakt de nieuwe president Hollande zich sterk voor het openbaar maken
en beperken van topsalarissen bij bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is. In Nederland zien sommige commissarissen en raden van bestuur de bui al
hangen en zien bij voorbaat af van hun bonus, zoals de top van PostNL.
In Nederland is het al gebruikelijk dat aandeelhoudersvergaderingen (ava’s) over het
beloningsbeleid stemmen. Veranderingen in dat beleid moeten worden voorgelegd
en goedgekeurd door de ava. Samen met Noorwegen en Zweden lopen we daarmee voorop. Maar aandeelhouders moeten dan wel in beweging komen. Drijvende
krachten zijn dit voorjaar steeds vaker ook de grote stemadviesbureaus zoals Glass
Lewis en ISS Risk Metrics, die institutionele beleggers adviseren. Als grote institutionele beleggers en pensioenfondsen actief meedoen, lukt het vaker om weerstand
te organiseren.
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Hebben werknemers niet minstens zoveel reden om zich op dit front te roeren?
Ondernemingsraden hebben met de Wet Harrewijn een instrument in handen om
het beloningsbeleid aan de top van hun bedrijf expliciet aan de orde te stellen bij de
bestuurder. Sinds 2010 hebben ze ook officieel spreekrecht in de aandeelhoudersvergadering. De bestuurder moet 72 dagen voor de ava de or uitnodigen om zijn
zegje te doen over het bezoldigingsbeleid als dat aan de orde is, maar dat gebeurt
nog maar mondjesmaat.
Mijn advies aan ondernemingsraden is altijd om de kastanjes vooral door aandeelhouders en hun verenigingen zoals Eumedion uit het vuur te laten halen, voor zover
die dezelfde kritiekpunten hebben met betrekking tot de hoogte en samenstelling
van de pakketten.
Maar er zijn twee dingen waar ze wel op moeten letten en de raad van commissarissen en - als die daar verstek op laat gaan - de aandeelhoudersvergadering actief
op aan moeten spreken.
Het eerste is het in lijn brengen van topbeloningen met het algehele beloningsbeleid
in het bedrijf. ‘Alignment’ heet dat in slecht Nederlands. De corporate governance
code schrijft voor dat bij bestuurdersbeloningen ook rekening gehouden moet worden met de beloningsverhoudingen in het bedrijf, zonder dat overigens verder uit
te werken. Er wordt dan ook maar heel weinig over gerapporteerd in de jaarverslagen van structuurvennootschappen. Aandeelhouders hebben vooral oog voor
de ‘alignment’ van de bonussen met dividend en beurswaardering. Als de koersen
hoog staan, dan zijn ze niet zo kritisch.
Het tweede punt heeft betrekking op de verhouding tussen vaste basisbeloning
en variabele looncomponenten. In de financiële sector zijn vooral die variabele
beloningen onder vuur komen te liggen, omdat daarmee verkeerde prikkels werden
gegeven. Maar het lijkt nu alsof alle variabele beloning in de ban wordt gedaan. En
dan is het opletten geblazen; dat niet als compensatie voor het wegvallen daarvan
de basissalarissen met enorme sprongen omhoog gaan, die in geen verhouding staan
tot (cao-)verhogingen in het loongebouw van het personeel. Hier zouden ondernemingsraden wel heel kritisch op moeten zijn. Want als straks in een volgende lente
aandeelhouders weer milder gestemd zijn door hogere winsten en beurskoersen
en hoge variabele beloningen wellicht weer in de mode komen, dan raken de verhoudingen helemaal zoek!

28

September
Geduldige investeerders gezocht

2012

De PvdA stelt in haar verkiezingsprogram voor om ABNAmro straks niet naar de
beurs te brengen, maar voor de helft staatsbank te laten en voor de helft bij ‘geduldige investeerders zoals pensioenfondsen’ onder te brengen. Ik ben het alleen met
die tweede helft eens, niet met de eerste: Want waarom zou je kostbare overheidsmiljarden laten zitten in een bank die juist ten onder is gegaan aan korte termijn
hebzucht van aandeelhouders?
Ik ben er wel groot voorstander van om aandeelhouders meer lange adem in te
blazen, maar dan in algemene zin en niet alleen specifiek voor deze bank. De korte
termijn oriëntatie op de beurs is namelijk een veel breder probleem, dat gelukkig
sinds de financiële crisis regelmatig geagendeerd wordt.
Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk geworden van de kapitaalmarkten, omdat
banken erg terughoudend zijn met het verstrekken van kredieten. Uitgeknepen
worden door private equity firma’s is ook niet alles, en hun relatie met steeds diverser, internationaler en anoniemer geworden aandeel- en obligatiehouders is ook
verre van ongecompliceerd. Deze geldverschaffers zijn steeds minder traditionele
couponknippers: particuliere aandeelhouders die rentenieren van het dividend op
aandelen die ze jarenlang vasthouden. De bulk van het aandelen- en obligatiebezit
is in handen van institutionele fondsen die ten behoeve van pensioendeelnemers,
polishouders of particuliere klanten beleggen en zich hebben gestort in het snelle
hijgerige spel van kopen en verkopen en beleggen in afgeleide financiële producten,
waar een hele bedrijfstak omheen is gebouwd. Niks geduldig beleggen en dividend
incasseren: speculeren op koersstijging of –daling, short gaan, stocklending (aandelen uitlenen), of een mandje indextrackers volgen via afgeleide producten, dat zijn
de manieren waarop pensioen- en beleggingsfondsen ‘andermans geld’ beleggen,
niet in het minst daartoe aangezet door toezichtsregels, die dit vreemd genoeg
veiliger en prudenter achten dan investeren in ‘illiquide’ langetermijnleningen aan
bedrijven.
Kan het ook anders? Mijn ambitie is om de excessen van de ‘financialisering’ van
de economie te bestrijden en de financiële markten weer ‘back to basics’ te brengen. Daarvoor zal er stevig gesneden en hervormd moeten worden in de regels
die beleggers nu tot kortetermijnbeleid veroordelen, en zullen effectieve nieuwe
instrumenten - zoals een financiële transactietax - moeten worden ontwikkeld.
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Dat zal onvermijdelijk neerslaan in een drastische uitdunning van die hele laag
van veel verdienende financials die zich nu heeft genesteld tussen de mensen die
sparen voor hun oude dag en de bedrijven die geld nodig hebben voor investeringen. Onlangs verscheen een in opdracht van de Engelse regering geschreven ‘Kay
Review’. Professor John Kay concludeert daarin ook dat deze ‘explosion of intermediation’ aan banden moet worden gelegd. We moeten toe naar het motto van
Finance Watch, de Europese tegenlobby waar ik bij betrokken ben, ‘make finance
serve society’: de financiële sector (of het kapitaal zo je wilt) moet weer de economie
en de maatschappij dienen, en niet andersom zijn eigen belangen opleggen aan de
rest. We moeten ons pensioen- en spaargeld weer geduldig, maatschappelijk verantwoord en met eerlijke rendementen kunnen beleggen in nuttige economische
bedrijvigheid.
ASML, de ook zeer van internationaal beurskapitaal afhankelijke multinational in
Veldhoven waar ik commissaris ben op voordracht van de ondernemingsraad, heeft
hierin nu een interessante nieuwe richting ingeslagen door een aantal van zijn grote
klanten te bewegen aanzienlijke aandelenpakketten in ASML te nemen en zo de
kostbare R&D-inspanningen die nodig zijn om steeds kleinere en snellere computerchips te kunnen fabriceren, mogelijk te maken. Chipproducenten Intel, TSMC
en Samsung nemen gezamenlijk een aandeel van 23% in ASML, wat neerkomt op
zo’n 3,85 miljard euro. Met deze transactie heeft ASML een extra R&D budget van
1,38 miljard euro verworven. Deze klanten zijn erg ongeduldig voor wat betreft
de technologische innovaties van ASML die ze graag snel willen gaan gebruiken,
maar het zijn wel de geduldige, duurzame en betrouwbare aandeelhouders die ieder
bedrijf zich zou wensen.
Misschien kan dit trendsettend zijn en een goeie suggestie voor Gerrit Zalm en
allen die met een groot oranjegevoel ABNAmro voor het Nederlands bedrijfsleven
willen behouden. Ga eens polsen of een aantal zakelijke klanten niet in zo’n ‘customer co-investment programma’ willen stappen en het geduld willen opbrengen
om ABNAmro voor de lange termijn zelf te financieren. Dan kunnen de miljarden
belastinggeld die deze bank nu overeind houden weer op korte termijn voor andere
broodnodige zaken als zorg, onderwijs en cultuur ingezet worden!
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Overboord

Sinds het van kracht worden van de code Tabaksblat doet de monitoring commissie
corporate governance onderzoek naar het naleven van de code. In december komt
de rapportage over 2011 uit. Volgend jaar zou bij de rapportage over 2012 wel eens
kunnen blijken dat er dit jaar meer (her)benoemingen zijn geweest dan gebruikelijk.
Dat heeft alles te maken met het van kracht worden per 1 januari 2013 van de Wet
bestuur en toezicht om het aantal toezichthoudende functies van één persoon in
grote nv’s, bv’s en stichtingen te limiteren tot vijf, waarbij voorzitterschappen dubbel
tellen. In de code Tabaksblat werd dit al aanbevolen – althans voor commissariaten
in beursvennootschappen -, maar de Tweede Kamer en – met meer aarzeling –
de Eerste Kamer namen het al in 2009 ingediende amendement van SP-Kamerlid
Ewout Irrgang aan om dit keihard wettelijk vast te leggen.
Zelden heeft een voorstel over vennootschapsrecht zoveel stof doen opwaaien. Het
old boys netwerk stond op zijn achterste benen, en vooral de non-profitsector liep
te hoop, omdat men vreesde de old boys niet meer voor deze minder betalende toezichtsfuncties te kunnen strikken. Kerken en liefdadigheidsinstellingen ontsprongen
de dans, maar grote culturele instellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties vallen wel onder de wettelijke regeling.
Mijn voorspelling over de grote hoeveelheid (her)benoemingen heeft te maken met
de bepaling in de wet dat alleen nieuwe benoemingen en herbenoemingen na 1
januari 2013 geraakt zullen worden. Veel toezichtsraden hebben nu nog gauw voor
het eind van het jaar herbenoemingen geregeld. ‘Nog even een Irrgangetje doen’,
noemen ze dat. Het valt duidelijk niet mee om posities op te geven en ruimte te maken voor vers bloed. Immers, naast het argument van tijdsbesteding, is de bedoeling
achter het voorstel natuurlijk ook het bevorderen van diversiteit. Met die diversiteit
en met name met het aantal vrouwen in raden van commissarissen en raden van
bestuur schiet het namelijk niet erg hard op, moet de monitoring commissie ook dit
jaar weer constateren. Ook in 2011 zijn er nauwelijks meer vrouwen bijgekomen.
Wel aardig is dat we zagen dat juist ondernemingsraden, door hun voordrachtsrecht
te gebruiken, voor vrouwelijke en jongere commissarissen gezorgd hebben.
Ook internationaal wordt het stapelen van functies steeds meer geagendeerd op
aandeelhoudersvergaderingen. De term die daarvoor gebruikt wordt, is ‘director
overboarding’. Als een voorgedragen commissaris (non-executive director) ‘over31

boarded’ is, geeft bijvoorbeeld stemadviesbureau ISS het advies tegen zijn (her)
benoeming te stemmen. Dit zal gaan betekenen dat de ‘ontsnappingsroute’ van
buitenlandse commissariaten, die in de Wet bestuur en toezicht buiten schot blijven,
voor de Nederlandse stapelaars ook afgesneden kan worden.
Bij de pogingen om veranderingen in de samenstelling van raden van commissarissen tot stand te brengen, is het de vraag wat effectiever is: wettelijk reguleren
of zelfregulering, dat wil zeggen dat men zich via codes het principe eigen maakt.
Politici zijn vaak ongeduldig. Irrgang en de zijnen waren ontevreden over het effect
van de code die op het ‘pas-toe-of-leg-uit’principe is gebaseerd. Het is inderdaad
moeilijk om een selecte groep van oud-bedrijfsbestuurders en oud-politici van hun
zetels te krijgen, maar ik ben ook bang dat wetgeving zijn doel voorbij schiet, als
ik zie hoe nu met de Irrgang-bepaling geprobeerd wordt de regels te omzeilen, op
te rekken en te ontwijken. Door de uitzonderingen zoals het niet meetellen van
functies bij buitenlandse rechtspersonen of bij grote coöperaties of verenigingen
en door die truc van de snelle herbenoemingen voor het eind van 2012.
Het zou mij meer waard zijn als de betreffende mensen zelf ervan overtuigd kunnen
worden dat ze niet overal tegelijk goed werk kunnen leveren en dat het tijd wordt
om plaats te maken voor nieuwe bestuurders die niet steeds uit hetzelfde kringetje
komen. Dat is de manier waarop we eraan proberen te werken in de monitoring
commissie. En – al moet je inderdaad wel geduld hebben -, ik zie toch wel dat principes, die in eerste aanvang omstreden waren, geleidelijk steeds meer gemeengoed
worden. En ik hoop van harte, dat in het hete badwater van nieuwe wettelijke regelingen deze principes van good governance: van het niet meer functies vervullen
dan je goed kunt waarmaken, van diversiteit en van het doorbreken van het old boys
network, niet overboord raken.
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Maart
Volkswoede over banken

2013

De online poll van het Financieele Dagblad van de week van 18 februari 2013 gaat
over het wettelijk aanpakken van banksalarissen. Er zijn twee ja-opties: ‘Ja, financiële
sector onevenredig goed beloond’ en ‘Ja, maar alleen de salarissen van de top’, en
twee nee-opties: ‘Nee, is zaak tussen werkgevers en werknemers’ en ‘Nee, lonen zijn
laatste jaren al veel meer gematigd’. Een moeilijke keuze.
In de vraagstelling zitten een aantal aspecten besloten die de laatste weken naar
aanleiding van de nationalisatie van SNS Reaal hevig bediscussieerd werden in de
pers en de sociale media. Wat niet expliciet genoemd wordt, maar wel onder het
verbreden van de volkswoede tegenover bankiers naar de banken-cao ligt, is de
frustratie over de miljarden die belastingbetalers moeten opbrengen om banken - en
dus ook bánen - te redden, waar die elders in hoog tempo verloren gaan.
Het is wel zaak om een aantal kwesties uit elkaar te houden en structureel op te
lossen.
Eén: de niet alleen voor geredde banken maar voor alle grote systeembanken impliciet aanwezige subsidie doordat overheden garant staan in geval van nood: zij
krijgen daardoor hogere creditratings en kunnen daarom aanzienlijk goedkoper
lenen op de geldmarkten. In ‘Het Financiële Overgewicht van Nederland’ berekende
onderzoeker Rens van Tilburg van SOMO dat deze verborgen miljardensubsidie
voor ING, ABNAmro, SNS maar dus ook voor triple A Rabobank, tweederde tot
bijna tweemaal de winst opleverde die deze vier over 2011 rapporteerden. De enige
manier om van deze ‘too-big-to-fail’ subsidie af te komen en weer een gezonde
concurrerende en zich op goede dienstverlening richtende sector te bevorderen,
is het verplicht splitsen van speculatieve en dienstverlenende activiteiten, zoals
aanbevolen door diverse commissies van deskundigen en hopelijk deze zomer ook
door de Commissie Wijffels.
Twee: het is onvermijdelijk dat er ingekrompen en gereorganiseerd moet worden in
de sector. Scherper en eerder ingrijpend toezicht moet zorgen dat de overcapaciteit
verminderd wordt zonder bankruns en debacles als dat van DSB of Northern Rock.
En banken zelf moeten daarmee aan de slag. ING bijvoorbeeld is daar al drastisch
mee bezig. Vijf jaar geleden werkten er nog 116.000 mensen wereldwijd, nu zo’n
84.000 en de volgende ontslagronde in Nederland en België van respectievelijk 1400
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en 1000 banen is al weer aangekondigd. ING-baas Jan Hommen heeft daarbij de
‘back to basics’ richting wel redelijk voor ogen, maar de meeste banken staren zich
nog steeds blind op het ‘geld-met-geld-maken’ in de internationale maalstroom van
complexe transacties, waar de Wall Street banken weer dikke winsten mee maken.
Daarmee zijn we terug bij het eerste punt, en bij bijvoorbeeld een voorstel als de
Financiële Transactie Taks, die juist de expansieve groei aan hijgerige kortetermijngerichte en speculatieve transacties aan banden moet leggen en beleggers weer tot
geduldige en toegewijde investeerders moet maken.
Drie: de beloningsverhoudingen tussen topbestuurders en cao-personeel en flexwerkers moeten drastisch naar elkaar toegebogen worden, niet alleen in de financiële sector! Voor alle beursgenoteerde bedrijven heeft de Commissie Streppel
nog eens aangekaart dat zij volgens de corporate governance code inzicht moeten
geven in die verhoudingen. Voor de financiële sector is er het Besluit Beheerst
Beloningsbeleid en in Europees verband wordt de laatste hand gelegd aan het limiteren van de variabele beloning - in de volksmond: bonussen. Naast commissarissen
krijgen aandeelhouders daarin een rol. Het mooist zou zijn als zij zich ook meer
zouden gaan bemoeien met het verkleinen van de afstand in beloning tussen topmanagement en alle volgende lagen om zo een nette beloningspiramide op te bouwen,
waar – in lijn met de wetgeving over uitzendwerk – ook de flexwerkers die steeds
meer de onderkant van die piramide stutten, in betrokken worden.
De financiële sector is schatplichtig. Ook de banken-cao-onderhandelaars zouden
er goed aan doen op dit vlak een voortrekkersrol te nemen in plaats van alleen in
de verdediging te schieten en zich te beklagen over de volkswoede.

34

Juni
2013

Polderstorm

Op een geheime locatie werden begin mei alle kandidaten voor het bestuur van
de nieuwe FNV In Beweging ondervraagd door een toetsingscommissie onder de
codenaam ‘Polderstorm’. Wijs geworden door het debacle bij FNV Bouw begin dit
jaar, waar de bondsraad in plaats van de degelijke door het bondsbestuur voorgedragen kandidaat een regiobestuurder verkoos, die niet – zoals hij zelf beweerde
- kalk aan zijn schoenen had, maar een strafproces aan zijn broek. De kandidaten
moesten niet alleen op dit soort risico’s worden getoetst, maar op de ambitieuze en
veeleisende profielen die voor het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur
(DB) waren opgesteld door de stuurgroep die de vernieuwde FNV heeft voorbereid.
De toetsingsprocedure moest erin resulteren ‘uitstekende bestuursleden te vinden
die in staat zijn als team de FNV verder te versterken in het complexe krachtenveld.’
Complex was het inderdaad, dat krachtenveld. De structuur van de nieuwe FNV
In Beweging is nogal hybride. Van de drie grote bonden die (met FNV KIEM en
FNV Sport) rechtstreeks in de koepel opgaan, konden de leden – opgedeeld in
sectoren –hun ledenparlementariërs kiezen. Andere ‘specifieke’ bonden blijven als
rechtspersoon aangesloten en benoemden of kozen op eigen wijze hun vertegenwoordigers in het ledenparlement. Dat ledenparlement werd parallel aan deze kandidaatstelling voor AB en DB gekozen en op 14 mei geïnstalleerd, om op 15 mei de
leden van het AB en DB te kiezen, die door het federatiebestuur in overleg met de
stuurgroep en na de toetsing door de commissie Polderstorm waren voorgedragen.
Extra ingewikkeld was, dat er nogal wat ‘geoormerkte’ zetels waren, waarop zittende
stuurgroepleden zichzelf kandideerden met een enkelvoudige voordracht. Resultaat
is een Dagelijks Bestuur met nogal wat dubbele petten, terwijl het toch om – meer
dan - fulltime functies gaat en het profiel beoogde dat er een team gevormd zou
worden. Het Algemeen Bestuur gold als ‘aanvullende taak naast de werkzaamheden in de eigen sectorale afdeling’. Daarom konden daarvoor zowel kaderleden als
bezoldigden gekandideerd worden. Die eersten (vooral uit bonden met een traditie
van onbezoldigde leden in het hoofdbestuur) voerden campagne om het ledenparlement te bewegen niet op bezoldigden te stemmen. Het Algemeen Bestuur is nu
een mix van kaderleden, sector- en hoofdbestuurders met waarschijnlijk ook hier
en daar nogal wat eigen agenda’s.
De nieuwe – door 62% van slechts 139.000 van de 1,1 miljoen leden gekozen – voor35

zitter Ton Heerts zal er dus een aardige klus aan hebben om met deze zeventien
mensen (van wie er inclusief Heerts acht het DB vormen) een goed samenwerkend
team te smeden. Die lage opkomst - voor de verkiezing van de 108 leden van het
ledenparlement nog lager - geeft ook te denken. Zitten vakbondsleden nu wel zo te
wachten op rechtstreekse verkiezingen? Ik denk dat ze vooral bekwame, kundige
bestuurders willen, die elkaar niet de tent uitvechten en niet dogmatisch maar één
vorm van vakbondswerk aan alle sectoren en beroepsgroepen willen opleggen.
De echte polderstorm was misschien wel deze professionele toetsing met hulp van
HR-deskundigen en waar nodig assessments van kandidaten op kwaliteit. Nu nog
een eind aan de dubbele petten, duidelijke individuele profielen voor de verschillende portefeuilles die in een Dagelijks Bestuur dat op dit niveau opereert, moeten
worden vervuld, en - waar er geoormerkte zetels zijn - een meervoudige voordracht
zodat er echt wat te toetsen en kiezen valt. En dan: na deze transitieperiode die moet
eindigen in het opheffen van de oude machtsblokken, de broodnodige vernieuwing
en verjonging! Ik hoop dat de jonge generatie ook inziet dat een combinatie van
professionaliteit met ledendemocratie de beste governance en de beste resultaten
oplevert. Immers dáár zitten FNV leden en potentiële leden echt op te wachten!
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September
2013

Publish How You Play

Een jaar of tien geleden diende ik in het Europees Parlement amendementen in op
de zogeheten Transparantierichtlijn, die voorschreef welke informatie beursgenoteerde bedrijven moeten publiceren in hun jaarverslagen. Ik werd op het spoor gezet
door een coalitie van anti-corruptie- en derde wereld- NGO’s met een naam die hun
missie helder uitdrukte: ‘Publish What You Pay’. Naar olie- gas- en andere grondstoffen borende multinationals, zoals Shell, schuiven voor die exploratierechten nogal
wat dollars en euro’s door en niet altijd alleen naar de officiële schatkisten van de
betreffende overheden. Anekdotes over Afrikaanse en andere politici met dikke
bankrekeningen in Zwitserland zijn bekend, maar officiële informatie hieromtrent
ontbreekt. Meer transparantie zou misstanden moeten verminderen.
Een sympathiek en op het oog simpel doel, zou je zeggen. De Shell- en aanverwante
lobby’s hebben er echter jarenlang alles aan gedaan om strakke regels te verhinderen. Pas het afgelopen jaar kwam er een doorbraak. Eerst in de VS, en vervolgens
kwam er ook een aanscherping van diezelfde EU transparantierichtlijn.
Maar nu lees ik dat er toch weer een kink in de kabel komt. De ongetwijfeld ook
zeer aanzienlijke en even weinig transparante sommen die de industrielobby aan
advocatenkantoren heeft uitgegeven, betalen zich uit. Het Gerechtshof van het
District of Columbia vernietigde in juli de nieuwe verordening van de Amerikaanse
beurstoezichthouder SEC. Het vindt dat de SEC buiten zijn boekje gaat door openbaarheid voor het algemene publiek te eisen en niet alleen voor zichzelf de gegevens
op te vragen, en het ‘koopt’ de dooddoener van Shell c.s. dat ze door publicatie
van zulke betalingen het strafrecht van bepaalde landen waarmee ze zaken doen,
schenden (bijvoorbeeld in China, Kameroen, Angola en Qatar).
Ik mag hopen dat Europese rechters zich niet zo laten ‘omkopen’ c.q. intimideren
door de multinationals en hun raadslieden, maar ik voorspel dat hun lobbymachine
weer op volle toeren zal gaan draaien. Terwijl er nu juist op meer fronten een beweging op gang komt voor een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen voor wat er zich in de keten van hun productie- en handelsactiviteiten
in verre landen afspeelt. De mode- en kledingsector bijvoorbeeld is erg geschrokken
van de tragische rampen bij hun toeleveranciers in Bangladesh. Veel grote multinationale kledingbedrijven die tot nu toe niet wilden meedoen aan initiatieven zoals
de Fair Wear Foundation (al in 1999 opgericht door sociale partners in de mode- en
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textiel branche), hebben nu een Akkoord over Brand- en Gebouwenveiligheid in
Bangladesh ondertekend met IndustriAll en UNI, de internationale vakbondsorganisaties in industrie en handel. Ook de Nederlandse overheid zet zich samen met
het ILO Better Work programma actief in voor verbeteringen. Het is belangrijk dat
bedrijven verantwoordelijker omgaan met hun toeleveranciers en oog hebben voor
mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de keten. Consumenten dringen daar
steeds meer op aan, maar ook vanuit bijvoorbeeld pensioenfondsbeleggers wordt
steeds meer nadruk gelegd op niet-financiële prestaties van bedrijven - zoals CO2
uitstoot, personeelsverloop en sociaal beleid -, die op de korte termijn misschien
meer kosten lijken mee te brengen, maar op de lange termijn voor meer kwaliteit
en duurzaamheid zorgen. Onder andere de Europese Commissie breekt nu een lans
voor geïntegreerde rapportering van financiële en niet-financiële prestaties. Meer
transparantie over hoe fair bedrijven het spel spelen, is gewenst. Dus in navolging
van ‘Publish What You Pay’, stel ik nu het motto ‘Publish How You Play’ voor: laat
multinationals verantwoording afleggen over alle maatschappelijk relevante aspecten van hun bedrijfsvoering, niet alleen voor wat betreft hun eigen toko, maar voor
hun hele internationale keten van toeleveranciers.
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December
2013

Hoge hakken

Volgend jaar zijn er weer Europese verkiezingen. Net als tien jaar geleden toen ik
zelf nog voor een tweede termijn van vijf jaar ging, wordt er weer van alles uit de
kast gerukt om de eurosceptische kiezer te paaien.
De vooral in onbenulligheid en ijdelheid uitblinkende voorzitter van de Europese
Commissie, José Manuel Barroso, meent dat hij die kiezer terug kan winnen door toe
te geven dat Brussel veel te bureaucratisch is en teveel ‘red tape’ produceert. Een inkoppertje, want driekwart van de Europeanen vindt dat, volgens de Eurobarometer
– ja, horen zij ooit anders? Daarom presenteert meneer Barroso nu een ‘sweeping’
cultuurverandering: ‘De Europese Unie moet groot zijn in grote dingen en kleiner
in kleine zaken’, zei hij in zijn State of the Union. Hij heeft goed geluisterd naar
Mark Rutte en zijn conservatieve vriendje David Cameron in Londen. De Europese
Commissie presenteert nu een programma om Europese regels te versimpelen, in
te trekken en op te schonen, onder de plastische naam REFIT.
Opgezweept in zijn grootheidswaan, illustreerde Barroso deze aanpak in de pers
met het voorbeeld van een voorstel voor verbetering van de veiligheid en gezondheid in de kappersbranche dat, zo veronderstelde hij, ‘kapsters zou verbieden hoge
hakken te dragen in de kapsalon’. Nou, zoiets belachelijks zou hij echt niet in gaan
dienen.
Meteen stonden de vakbonden en werkgeversorganisaties in de sector op hun achterste benen. Sociale partners in de kappers- en schoonheidssector hebben namelijk
vorig jaar een Europees akkoord gesloten over veiligheid en gezondheid. Een verbod
op hoge hakken komt daar niet in voor, wel een aanbeveling om antislip schoeisel
te dragen. Veel belangrijker is dat er bindende afspraken in staan om het ernstige
probleem van huidziektes en allergieën tegen te gaan, waar deze beroepsgroep heel
veel last van heeft door alle chemicaliën die gebruikt worden. Wie niet gelooft
dat dit een buitengewoon ernstig probleem is, moet maar eens op de website van
UNI Global Unions kijken waarop hele akelige plaatjes staan van misvormingen
en huiduitslag. UNI wil excuses van Barroso omdat hij deze serieuze kwesties zo
bagatelliseert. Bovendien vechten de bonden aan dat de Europese Commissie de
bevoegdheid zou hebben om zo’n akkoord van sociale partners dat volgens artikel
155 van het EU Verdrag tot stand gekomen is en door hen voor wetgeving is voorgelegd, zomaar kan weigeren aan Parlement en Raad door te sturen. Behalve arrogant,
dus inderdaad ook nogal onbenullig van die ijdele meneer Barroso.
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Voor mij was dit alles een enorm déja-vu. In 2004 werd er in Nederland (helaas van
rechts tot links) schamper gedaan over de ‘ladderrichtlijn’. Zo werd de Europese
wetgeving om - maar al te vaak dodelijke en zeer ernstige - ongevallen bij het werken op hoogte, hier genoemd. Want hoe haalden die Brusselse bureaucraten het in
hun hoofd om zich te bemoeien met ‘onze’ glazenwassers. Voor columnisten was
dit het toppunt van onnodige regelgeving; voor glazenwassers, bouwvakkers en
steigerbouwers bepaald niet! Ook hier lag er een in de sector al lang breed gedragen
convenant onder de Europese regelgeving, maar dat kwam natuurlijk niet in het
eurosceptische straatje te pas.
Net als toen, is het niet toevallig dat juist wetgeving die – net als die duizenden
andere regels in het kader van de interne markt - zorgt voor een gelijk speelveld
voor arbeidsomstandigheden en veiligheid van gewone mensen, het moet ontgelden. Immers daar kun je makkelijk mee scoren, nietwaar meneer Barroso. Van die
kleine dingen weten immers maar heel weinig insiders hoe belangrijk Europese
regels zijn. De gewone mensen rest de keus tussen populistische eurosceptische of
ijdele grote verhalen.
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Maart
2014

Buitenstaanders

Begin februari stemde een nipte meerderheid van de Zwitsers bij referendum
voor het instellen van quota voor immigranten. Uiteraard tot grote triomf van de
Zwitserse Volkspartij en koren op de molen van haar Europese populistische ‘zusterpartijen’ zoals de PVV. Een triomf die snel onderuit werd gehaald. Het maakte meteen een discussie los over de nadelen van buitenstaander worden van de Europese
samenwerking. Immers, ook al is Zwitserland geen lid van de EU, het heeft zich in
de loop van de tijd wel verbonden aan de Europese regels voor het vrij verkeer en de
interne markt via bilaterale verdragen en het verdrag van Schengen. En dat heeft de
Zwitsers geen windeieren gelegd, zoals de andere politieke partijen, werkgevers en
vakbonden, en de 49,66% Zwitserse tegenstemmers, niet nalaten te benadrukken.
Meer dan de helft van hun export gaat naar de EU en hun immigranten zijn niet
alleen ongeschoolde schoonmakers, maar voor het merendeel goedverdienende en
uitbundig consumerende expats, die Zwitserland juist heel actief heeft binnengehaald door trusts en holdings van multinationals bankgeheim en fiscale voordelen
te bieden.
In de week van het referendum bracht de anders nooit zo van onderzoeksrapporten gecharmeerde Wilders een rapport uit, vervaardigd door een Britse onderzoeksfirma van de soort: u vraagt (en betaalt 270.000 euro uit het Tweede Kamer
onderzoeksbudget!) en wij draaien. Dat rapport becijferde op zeer aanvechtbare
wijze dat Nederland na eerst tien jaar nadelen, beter af zou zijn met een exit uit de
Europese Unie. Voor het gemak was daarbij verondersteld dat de huidige voordelen
van de interne markt en EU-handelsverdragen overeind zouden blijven, terwijl de
grenzen voor immigranten en voor Brusselse bemoeizucht gesloten zouden worden: zogenaamd het Zwitserse model, dat echter in de discussie over de potentiële
consequenties van de Zwitserse Alleingang onmiddellijk onderuitgehaald werd. De
genadeklap werd een week later gegeven. Een veel serieuzere serie onderzoeksrapporten in opdracht van de regering Cameron toonde op bijna alle 32 deelgebieden
aan dat het Verenigd Koninkrijk beter af is als het binnen de Europese Unie blijft
- iets wat Cameron beloofd heeft na de verkiezingen van 2015 (als hij die wint) bij
referendum aan het Britse volk voor te leggen.
Veel media presenteren de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement
in mei ook als zo’n soort referendum voor of tegen de EU. Wilders en consorten
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versus de partijen die Europa wel serieus nemen. In de Nederlandse polls staan
die laatsten dan misschien op verlies, in de EU als geheel scoren ze nog steeds een
enorme meerderheid. Europese polls duiden op een nek aan nek race tussen christendemocraten/conservatieven en sociaaldemocraten om de grootste te worden
en de voorzitter van de Europese Commissie te mogen leveren. Het zou dus veel
interessanter zijn je te verdiepen in de verschillen tussen die twee grote blokken,
dan je de vraag te stellen van een recente toespraak van Frans Timmermans in de
Rotterdamse Maassilo: ‘Worden we binnen- of buitenstaanders?’
Geef mij maar zijn collega Lodewijk Asscher. Die riep vorig jaar een ‘code Oranje’ af
over het misbruik van vrij verkeer en de schijnconstructies waarmee arbeidsmigranten worden uitgebuit. Iedereen viel over hem heen, maar hij zette zijn – verkeerd
geïnterpreteerde – woorden wel om in daden: overeenkomsten met zijn Bulgaarse
en Roemeense collega’s over tegengaan van schijnconstructies, een wetsvoorstel
ketenaansprakelijkheid voor naleving van de CAO’s, en ‘naming and shaming’
van overtreders. Maar dan schreeuwen VNO-NCW, EVO, Bouwend Nederland
en andere kampioenen van het vrij verkeer meteen moord en brand. Want deze
‘binnenstaanders’ willen wel de lusten maar niet de lasten. Helaas kiezen precies
daarom grote lagen van de bevolking bij zulke referenda als in Zwitserland of het
VK, en bij de komende Europese verkiezingen in mei liever voor de positie van
‘buitenstaander’.
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Juni
Subsidie voor de rijken?

2014

Al vele jaren speelt de discussie over het volwaardig maken van huishoudelijk werk.
Zo’n kleine half miljoen mensen, voor het overgrote deel vrouwen, in Nederland
doen dat werk voor privépersonen, vaak zwart. Onze zuiderburen hebben daarvoor
dienstencheques of –vouchers, die de particuliere klant kan kopen, en waarmee de
‘witte werkster’ dan – met subsidie van de overheid – haar loon en sociale lasten vergoed krijgt. In Scandinavische landen zijn er ruime belastingaftrekmogelijkheden.
Maar Nederland heeft gekozen voor een gedoogbeleid, de Regeling Dienstverlening
aan huis, waar sinds 2007 huishoudelijk werk in de privésfeer van minder dan vier
dagen per week vrijgesteld is van een deel van de werkgeversverplichtingen. Deze
Regeling wordt zelfs gehanteerd voor alfahulpen en door de AWBZ of door persoonsgebonden budgetten betaalde gezinszorg.
Het balletje kwam weer aan het rollen, toen in 2011 Verdrag 189 van de
Internationale Arbeidsorganisatie werd vastgesteld. Op het ministerie van SZW
vroeg men zich af of Nederland met zijn gedoogbeleid dat Verdrag zou kunnen
ratificeren. In december 2013 bepleitten de FNV en de OSB, de werkgeversorganisatie in de schoonmaaksector, in een Visiedocument een betere rechtspositie
van huishoudelijk werkers. Onderzoeksinstituut SEOR berekende de kosten van
een volwaardige rechtspositie (bruto 19 à 20 euro per uur) en diverse varianten
van overheidssubsidie. Sommige daarvan kunnen - de inverdieneffecten van het
witten van zwart of grijs werk meegerekend- bijna budgetneutraal blijven als je
ervan uit durft te gaan dat gebruikers wel zo’n 16 euro per uur over hebben voor
deze diensten aan huis.
Het kabinet stelde een adviescommissie in onder voorzitterschap van Ella Kalsbeek.
Begin dit jaar presenteerde die schokkende gegevens over hoe slecht de rechten van
huishoudelijk werkers worden nageleefd, waarvoor de huidige Regeling géén vrijstelling geeft: slechts 2,2 % van de particuliere werkgevers houdt zich aan alle plichten, en 77% lapt ze allemaal aan de laars. Je zou dus harde conclusies verwachten.
De enige harde conclusie is echter dat de contracten van alfahulpen moeten worden geformaliseerd, wat de schatkist 150 tot 200 miljoen zou kosten. Ten aanzien
van de private markt redeneert Kalsbeek dat de Regeling eigenlijk wel opgedoekt
kan worden, want – let op – de praktijk is toch dat het grotendeels zwart gebeurt
en niet in overeenstemming met de Regeling. Het ILO-Verdrag noemt ze niet zo
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relevant voor Nederland, want het gaat hier te lande (sic!) toch niet om misbruik
en uitbuiting van ‘domestic workers’. Tenslotte vindt ze dat overheidssubsidie in de
vorm van vouchers of belastingaftrek de schatkist veel te veel zou kosten. Want –
is de volgens mij nergens getoetste veronderstelling – omdat gebruikers niet veel
meer dan het zwarte tarief van rond de 10 euro zouden willen betalen, belopen de
kosten voor de overheid al gauw rond een miljard. Een no-brainer in deze tijd van
bezuinigingen….
In diezelfde periodestonden de kranten bol van het ‘succes’ van de diverse aftrek- en
subsidieregelingen voor het aanschaffen van (semi-)elektrische auto’s in 2013. Het
voordeel voor degenen die zich zo’n auto konden veroorloven, kon wel tot 75% van
de aankoopkosten - vaak tienduizenden euro’s - oplopen. Dat heeft de schatkist
vorig jaar 1,5 miljard gekost (sinds 2007 5,2 miljard), en het voordeel van de 0,0
fiscale bijtelling loopt nog vijf jaar door. Over subsidie voor de rijken gesproken!
Wie tegemoetkomingen voor het betalen van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor
huishoudelijk werkers, nog schamper een subsidie voor de rijken durft te noemen (omdat er meer hoogopgeleide tweeverdieners van huishoudelijke hulp gebruik maken)
zou ik willen vragen die mega-subsidie op elektrische auto’s eens te vergelijken met de
subsidie per huishouden van zo’n 1000 tot 3000 euro voor 3 à 4 uur huishoudelijk werk
per week. En de grote winst om honderdduizenden banen van voornamelijk vrouwen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt een volwaardige rechtspositie te geven.
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In de politiek zijn de topbeloningen in de publieke en private sector nog steeds een
hot item. Verontwaardigd ‘schande, schande’ roepen over exorbitante beloningen
is één ding; aangeven hoe een verantwoord beleid er dan wél uit moet zien, een
tweede. Van dat laatste heb ik nog maar weinig gezien en voor zover er wat bedacht
wordt, is dat vaak inconsequent.
Welke referentiekaders zijn er om houvast te geven bij het bepalen van redelijke
beloningen voor topbestuurders? Vanaf eind vorige eeuw zijn externe benchmarks
erg in zwang gekomen. Remuneratieadviesbureaus zoals Hay en Towers Watson
leverden – op basis van goeddeels niet zomaar openbaar te traceren informatie –
berekeningen van de mediaan van de topbeloningen in een – vaak vrij willekeurige
en te hoog gegrepen – ‘peergroup’ van ondernemingen, en het advies was altijd om
daar ruim boven te gaan zitten. Daardoor kreeg je het haasje-over-effect, waardoor
die mediaan steeds hoger werd. Dat verklaart veel van de snelle groei van die topbeloningen.
Daartegenover wordt de laatste jaren - onder andere door de vakbonden - gepleit
voor het leggen van een relatie met de interne beloningsverhoudingen, het totale
loongebouw in een onderneming. FNV Bondgenoten lanceerde de Factor 20 norm
en in de VS en Canada zijn er hele campagnes opgezet om bijvoorbeeld via pensioenbeleggingen druk uit te oefenen op een faire verhouding.
In de Nederlandse corporate governance code staat al het principe: ‘Bij de vaststelling van de totale bezoldiging wordt de invloed ervan op de beloningsverhoudingen
binnen de onderneming meegewogen.’ Er staat echter niet duidelijk in hoe en wat
gerapporteerd moet worden, met als gevolg dat jaarverslagen en remuneratierapporten als ze al wat hierover zeggen, alleen melden dat ze dat gedaan hebben, zonder
enige verdere onderbouwing.
Ook minister van SZW Lodewijk Asscher benadrukt die interne beloningsverhoudingen en wil de ondernemingsraad daar een duidelijker rol in geven (waarover zo
meer). Tegelijkertijd echter is zijn collega van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk
bezig om de hele publieke sector onder een rigide externe norm te brengen, de
Balkenendenorm. Hij vindt dat topinkomens in de (semi-)publieke sector terug
moeten worden gebracht van 130% naar 100% van een ministerssalaris. Tien jaar
geleden constateerde de Commissie Dijkstal al dat het ministersalaris in verhouding
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tot zowel publieke als private topbeloningen veel te laag lag, maar de achtereenvolgende kabinetten durfden geen verhoging aan. Ach, na het ministerschap kun je in
de private sector zo een veelvoud van de Balkenendenorm verdienen als je Bos, De
Jager of zelfs Balkenende heet. En dat goeie publieke bestuurders en topambtenaren naar de private sector verdwijnen, dat is dan het probleem van hun opvolgers.
Dan nog de vraag wie in dezen sturend moet zijn. Lodewijk Asscher stelt nu voor om
in de WOR op te nemen dat de or verplicht jaarlijks met de bedrijfstop in gesprek
moet gaan over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen in het bedrijf. Ik heb
or’en altijd aangeraden bij voorkeur anderen die hete kastanjes uit het vuur te laten
halen. Gelukkig pakken veel remuneratiecommissies van raden van commissarissen
hun rol veel serieuzer en onafhankelijker van het management op en staat het onderwerp ook hoog op de agenda bij institutionele beleggers en stemadviesbureaus.
Ik pleit ervoor om in de corporate governance code op te nemen, dat minstens één
commissaris die op voordracht van de or is benoemd, in de remuneratiecommissie
plaatsneemt. Hopelijk staat hij of zij dan niet alleen, zoals in het verleden vaak het
geval was, maar zijn er bondgenootschappen te sluiten met ondernemingsraad,
vakbonden en aandeelhoudersvertegenwoordigers (pensioenfondsen!) om de uitwassen van eind vorige eeuw geleidelijk terug te draaien, en tot een verantwoord,
inhoudelijk gemotiveerd en niet bij de rest van de beloningspiramide uit de toon
vallend topbeloningsbeleid te komen.
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