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30 maart 2016

Nederland telt 38 bankiers die miljoen of meer
verdienen
Nederland telde in 2014 in totaal 38 bankiers die 'high earners' zijn, oftewel, jaarlijks meer dan een
miljoen aan salaris verdienen. In de hele EU zijn dat er 3.865.
Dat blijkt uit cijfers van de Europese Bankautoriteit (EBA). Bij elkaar verdienden de 38 bankiers in Nederland bijna 53
miljoen euro, iets meer dan 1,4 miljoen per bankier. Het aantal high earners in Europa steeg met 21,6 procent ten
opzichte van 2013, toen er nog 3.178 high earners waren.
Het onderzoek van de EBA keek ook naar bonussen en hoe die zich tot de salarissen verhouden. Daaruit blijkt dat de
variabele beloning gemiddeld 84 procent van het vaste salaris bedraagt. Er zijn wel grote verschillen te zien per soort
bankier. Zo bedraagt de bonus bij Nederlandse vermogensbeheerders maar liefst 278 procent van het vaste salaris, ver
boven het gemiddelde.
In heel Europa daalde de gemiddelde verhouding tussen het variabele en vaste loon van high earners in 2014 van 317
procent in 2013 naar 127 procent in 2014. Voor alle bankmedewerkers in de EU daalde dit van gemiddeld 104 procent in
2013 naar 65 procent in 2014.
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Nederland heeft weer stem in bestuur Europese
Investeringsbank
Nederland is weer vertegenwoordigd in de top van de Europese
Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Namens de Benelux-landen is
voormalig Vlaams minister-president... 
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06 januari 2021

Apple koppelt bonus bestuurders aan milieu en
sociaal gedrag
Het Amerikaanse techconcern Apple gaat bij het uitdelen van bonussen voor
topmanagers ook kijken naar verdiensten op het gebied van duurzame
energie, diversiteit... 
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18 december 2020

Banken verleenden voor 33 miljard euro coronasteun
Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis in Nederland voor 33
miljard euro aan steun verleend aan consumenten en bedrijven. 
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16 december 2020

Jaarverslagen Europese banken geven te weinig
inzicht in duurzaamheid van investeringen
De jaarverslagen van grote Europese systeembanken geven onvoldoende
inzicht in de mate van duurzaamheid van investeringen en nancieringen.
Dat blijkt uit de vijfentwintigste... 
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30 november 2020

ABN Amro gaat tot 15 procent van banen schrappen
ABN Amro gaat de komende vier jaar tot 15 procent van de banen schrappen,
oftewel zo'n 2700 arbeidsplaatsen. Dat doet de bank om kosten te besparen,
wat tegen 2024... 

