
tloorstel regeling bonussen biedt niets nieuws
HeinvandenHout

inister Hirsch Ballin
heeft een brief aan de
Tçweede Kamer ge-
stuurd met de contou-

ren voor een wettelijke regeling
omtrent het terugvorderen van bo-
nussen van bestuurders. De brief
lijkt ferme maatregelen te bevat-
ten om excessieve bonussen tegen
te gaan, maar biedt feitelijk niets
nieuws.

De brief bevat twee concept-
voorstellen. Enerzijds zou de raad
van commissarissen van open
naamloze vennootschappen de
mogelijkheid moeten krijgen om
voorwaardelijk toegekende bo-
nussen met terugwerkende kracht
aan te passen, Daârnaast zou het

voor de rvc mogelijk moeten zijn
om reeds uitgekeerde bonussen
terug te vorderen als de doelen
waarop zij zijn gebaseerd achteraf
nietzijn behaald. Beide maatrege-
len zouden de rvc in staat moeten
stellen te verzekeren dat de belo-
ning bijdraagt aan het (langeter-
mijn)belang van de onderneming
en daarmee van de samenleving.

Op zich lijkt dit een noodzakelij-
ke maauegel gericht op een lo-
venswaardig doel. Dat is echter op-
tische schijn. Allereerst is het de
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waag of de voorgestelde maatrege-
len zullen bijdragen aan het terug-
dringen van 'excessieve bonus-
sen'. Het conceptvoorstel heeft
slechts betrekking op het variabe-
le deelvan de beloningwaarbij ten
aanzien van de mogelijktreid tot
aanpassing geldt dat deze slechts
zit op het voorwaardelijk toege-
kende deel. Daarnaast voorziet het
voorstel slechts in het aanpassen
of terugvorderen van bonussen
wanneer achteraf blijld dat aan de
onderliggende doelstelling niet is
voldaan.

De mogelijkheid blijftaldus be-
staan om bestuurders'excessieve'
bonussen toe te kennen als doel-
stellingen wel zijn behaald. Tot
slot waagt het voorstel nog steeds
een proactieve houdingvan de rvc
en de bestuurder. Zij moeten in-

vullinggeven aan de regeling. Het
kabinet verwijt juist deze partijen
het huidige klimaat te hebben ver-
oor¿aakt. Waarom zou in de toe-
komst anders worden geacteerd?
Hetvoorstel draagt hiertoe in ieder
g'eval niet bij.

Naast cìe waag of hetvoorstel ge-
schikt is om het gestelde doel te
bereiken, is het de vraag of een wij-
ziging van het rechtspersonen-
recht nodig is. De corporate-gover-
nancecode en de wet voorzien
reeds in regelingen die het moge-
lijk maken om voorwaardelijk toe:
gekende bonussen aan te passen
en uitgekeerde bonussen terug te
vorderen. Het kabinet onderkent
dit (in de brief wordt gesproken
over verduidelijking van reeds be-
staande bevoegdheden) en stelt
zelfs voor om aan te sluiten bii de

juridische toets die wordt toege-
past in het kadervan de reeds be-
staande bepalingen. Nu de rechter
in het conceptvoorstel nog steeds
hetlaatste woord zal hebben. biedt
de regeling dan ook niets nieuws.

Het zou goed zijn wanneer het
voorstel niet wordt doorgezet. Be-
teris hettevertrouwen op bestaan-
de mogelijkheden en de betrold<e-
nen te latenvaren op de aanwijzin-
gen voor goed ondernemings-
bestuur in de corporate-governan-
cecode. Uitgangspunt blijft hierbij
dat een solide, redelijken reëel be-
loningssysteem harde criteria be-
vatwaarop betrokkenen ook wor-
den afgerekend.
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