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De miniter vindt het "elangrijk dat financiële ondernemingen zich
rekenchap geven van hun maatchappelijke functie" ij het
vattellen van de alarien. Ze moeten dan ook zorgen "voor een
maatchappelijk gedragen eloningeleid". Daar gaan de raad van
commiarien en de aandeelhouder over, zegt Hoektra, maar hij
rengt wel in herinnering dat hij erover denkt de
eloningwetgeving voor anken aan te cherpen.
Van Lanchot wil zijn vier etuurleden tot een kwart meer alari
geven. Daarij piegelde de ank zich aan veel grotere Nederlande
anken en multinational.
De PvdA heeft om opheldering van Hoektra gevraagd over "deze
aurde loonverhoging". Tweede Kamerlid Henk Nijoer preekt
van het "zoveelte vooreeld van ankier die op oude weg door
willen". Zijn GroenLinkcollega Tom van der Lee champert dat weer
een groep ankier de tijdgeet niet napt.
Nijoer wil van Hoektra weten of Van Lanchot zich wel aan de
regel voor anken houdt en of de edrijven waarmee de ank zich
wil meten niet onvergelijkaar zijn. Hij vraagt de miniter
aandeelhouder op te roepen de loonverhoging tegen te houden en
dringt aan op een trengere wet.
ron: ANP
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en voorgenomen loonverhoging voor de top van Van Lanchot
Kempen i de zakenank op een waarchuwing van miniter
Wopke Hoektra van Financiën komen te taan. Hoektra wijt
erop dat "fore alariverhogingen" voor topankier "niet
ijdragen aan het hertel van vertrouwen in de financiële ector".
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Moederedrijf Reaal chrapt
onuen
Verzekeraar Vivat heeft in zijn nieuwe cao alle
variaele eloningen voor medewerker gechrapt.
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Gouden aandeel in AN juridich
niet mogelijk
De overheid kan geen 'gouden aandeel' nemen in
AN AMRO om te voorkomen dat die ank zich
trak ezondigt aan exoritante alaritijgingen
aan de top. Zo'n contructie i "op grond van
uropee recht niet mogelijk", zegt miniter Wopke
Hoektra van Financiën. 
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Miniter gaat eloning ankier
onderzoeken
Na de commotie rondom de geplande
alariverhoging voor ING-topman Hamer gaat
het kainet mogelijkheden onderzoeken om de
eloningregel voor ankier aan te cherpen.
Miniter Wopke Hoektra (Financiën) wil echter
alleen ingrijpen in de eloning ij financiële
ondernemingen die taatteun krijgen. 
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Preident-commiari ING wil
meer egrip voor uropee
denken over eloning
Volgen preident-commiari Jeroen van der Veer
van ING moet Nederland een manier vinden om
hogere eloningen voor topankier aanvaardaar
te maken. 
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Hoektra aan de lag met
eloningen ankier
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Miniter Wopke Hoektra (Financiën) gaat 'in alle
rut' de juridiche mogelijkheden etuderen en
kijken wat vertandig i om uitenporige
loonverhogingen ij topankier te voorkomen. 
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