166.000
De directeuren die lid zijn van de Nederlandse
vereniging van Commissarissen en Directeuren
(NCD) moeten rondkomen van een jaarinkomen
(inclusief bonus) van gemiddeld €166.000.
Daarmee ontvangt de gemiddelde NCD
directeur 3,7 maal het salaris van de gemiddelde
Nederlandse werknemer.
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Gemiddelde directeur
verdient ‘slechts’
€166.000 per jaar
Job Woudt
Amsterdam

De loonkloof in Nederland is
minder groot dan de aanhoudende commotie over topinkomens
doet vermoeden, meent directeurenclub NCD.
De directeuren die lid zijn van de
Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)
moeten rondkomen van een jaarinkomen (inclusief bonus) van gemiddeld €166.000. Daarmee ontvangt
de gemiddelde NCD-directeur 3,7
maal het salaris van de gemiddelde
Nederlandse werknemer.
De cijfers zijn voor NCD-voorman Gerard van Vliet aanleiding
om de berichten over beloningen
in de bedrijfstop te relativeren. ‘Het
zijn steeds weer extreme uitzonderingen die het beeld kleuren. Ik
ben blij dat uit dit onderzoek blijkt
dat de gemiddelde directeur geen
“zakkenvuller” is.’
Het is voor de derde keer dat
de NCD een eigen beloningsonderzoek presenteert, waarvoor ze
samenwerkt met Human Capital
Group. De vereniging telt duizend
directeuren en vijfhonderd commissarissen. Ze zijn actief in bedrijven met een omzet van maximaal
€500 mln en hooguit tweeduizend
werknemers. Vanwege een verschil
in de onderzoekspopulatie laat de
laatste studie zich lastig vergelijken
met de eerdere onderzoeken.
De hoogte van de topinkomens
staat al twee decennia ter discussie
sinds toenmalig premier Wim Kok
repte van ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Anderhalf jaar geleden

De gemiddelde NCDdirecteur verdient
3,7 maal het salaris
van de gemiddelde
werknemer

Ralph Hamers
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werd een voorgenomen 50%-loonsverhoging voor ING-ceo Ralph Hamers ingetrokken na heftige kritiek
vanuit de politiek en maatschappij.
De laatste jaren is er ook veel
aandacht voor de zogeheten ‘loonkloof’. Beursgenoteerde bedrijven melden de afstand tussen het
ceo-inkomen en het gemiddelde
loon in de onderneming. Dit jaar
verdient de ceo van 25 door het
FD onderzochte AEX- en Midkapbedrijven zeventig keer zoveel als
de gemiddelde werknemer.
De NCD probeert met zijn eigen
beloningsonderzoek de beeldvorming te doen kantelen. De aanhoudende kritiek op topinkomens
baart de vereniging zorgen. Van
Vliet vindt dat politici en opiniemakers moeten waken voor stemmingmakerij. ‘Het is niet de werkelijkheid’, zegt hij over het idee dat
directeuren te veel zouden verdienen. ‘Maar het politieke sentiment
wordt er wel mee gevoed.’
De gemiddelde NCD-commissaris kan rekenen op een uurtarief
van €80. Dat bedrag is echter niet
voor iedereen weggelegd. Maar
liefst 40% van de commissarissen
houdt per uur €50 of minder over
aan dit werk. Exclusief bedrijfsbezoeken en vergaderingen is een
commissaris al gauw veertien uur
per maand kwijt aan zijn functie.
Ruim twee derde van de ondervraagde toezichthouders is overigens tevreden over de bezoldiging.
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