
166.000
Dedirecteurendie lid zijn vandeNederlandse
vereniging vanCommissarissen enDirecteuren
(NCD)moeten rondkomenvaneen jaarinkomen
(inclusief bonus) vangemiddeld €166.000.
Daarmeeontvangt de gemiddeldeNCD
directeur 3,7maal het salaris vandegemiddelde
Nederlandsewerknemer.
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B E S T U U R

Gemiddeldedirecteur
verdient ‘slechts’
€166.000per jaar
JobWoudt
Amsterdam

De loonkloof inNederland is
mindergrootdandeaanhouden-
decommotieover topinkomens
doet vermoeden,meentdirecteu-
renclubNCD.

De directeuren die lid zijn van de
Nederlandse vereniging vanCom-
missarissen enDirecteuren (NCD)
moetenrondkomenvaneenjaarin-
komen(inclusiefbonus)vangemid-
deld €166.000. Daarmee ontvangt
de gemiddeldeNCD-directeur 3,7
maalhetsalarisvandegemiddelde
Nederlandsewerknemer.
De cijfers zijn voor NCD-voor-

manGerard van Vliet aanleiding
omde berichten over beloningen
indebedrijfstopterelativeren. ‘Het
zijn steeds weer extreme uitzon-
deringendiehetbeeldkleuren. Ik
benblijdatuitditonderzoekblijkt
dat de gemiddelde directeur geen
“zakkenvuller” is.’
Het is voor de derde keer dat

de NCD een eigen beloningson-
derzoek presenteert, waarvoor ze
samenwerktmetHumanCapital
Group.Devereniging telt duizend
directeuren en vijfhonderd com-
missarissen.Zezijnactief inbedrij-
venmet een omzet vanmaximaal
€500mlnenhooguit tweeduizend
werknemers.Vanwegeeenverschil
indeonderzoekspopulatie laatde
laatstestudiezichlastigvergelijken
metde eerdere onderzoeken.

Dehoogte van de topinkomens
staatal tweedecenniaterdiscussie
sindstoenmaligpremierWimKok
repte van ‘exhibitionistische zelf-
verrijking’.Anderhalf jaargeleden

Ralph Hamers FOTO: BLOOMBERG

werdeenvoorgenomen50%-loons-
verhogingvoorING-ceoRalphHa-
mersingetrokkennaheftigekritiek
vanuitdepolitiekenmaatschappij.
De laatste jaren is er ook veel

aandachtvoordezogeheten‘loon-
kloof’. Beursgenoteerde bedrij-
venmelden 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- enMidkap-
bedrijven zeventig keer zoveel als
de gemiddeldewerknemer.

DeNCDprobeertmetzijneigen
beloningsonderzoek de beeldvor-
ming te doen kantelen. De aan-
houdendekritiekoptopinkomens
baart de vereniging zorgen. Van
Vliet vindt dat politici en opinie-
makersmoetenwaken voor stem-
mingmakerij. ‘Het isnietdewerke-
lijkheid’, zegt hij over het idee dat
directeuren te veel zouden verdie-
nen. ‘Maarhetpolitiekesentiment
wordt erwelmeegevoed.’
De gemiddelde NCD-commis-

sariskanrekenenopeenuurtarief
van €80. Dat bedrag is echter niet
voor iedereen weggelegd. Maar
liefst 40% van de commissarissen
houdt per uur €50 ofminder over
aanditwerk. Exclusief bedrijfsbe-
zoeken en vergaderingen is een
commissaris al gauw veertien uur
permaand kwijt aan zijn functie.
Ruim twee derde van de onder-
vraagde toezichthouders is overi-
genstevredenoverdebezoldiging.

De gemiddelde NCD-
directeur verdient
3,7 maal het salaris
van de gemiddelde
werknemer
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