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Rabobank heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) voor in
totaal 2 miljoen euro aan boetes gekregen wegens het niet
correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens
de toezichthouder ging het financiële concern een paar
jaar terug bij diverse bonussen de fout in.
Over het jaar 2014 was aan drie medewerkers een te hoge
variabele beloning uitgekeerd. DNB wijst erop dat deze hoger was
dan 100 procent van de vaste beloning. Daarnaast werd een bonus
aan 125 medewerkers te vroeg uitbetaald, aangezien het extraatje
over meerdere jaren uitgesmeerd had moeten worden. Diezelfde
125 medewerkers en nog vijf anderen werden bovendien volledig
in contanten beloond, terwijl dat niet had gemogen.
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Rabobank heeft al laten weten niet in beroep te gaan tegen de
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straf. "De boete betreft een oude kwestie uit 2014", benadrukt
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topman Wiebe Draijer in een toelichting. De straf heeft volgens
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hem betrekking op een kleine groep medewerkers bij de
buitenlandse activiteiten van de bank. Volgens DNB voldoet
Rabobank inmiddels weer aan de Europese beloningsregels.
Draijer liet vanochtend bij de presentatie van de jaarcijfers nog
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weten een andere geldstraf van DNB te verwachten, vanwege
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tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De bank is op last
van DNB momenteel tienduizenden klanten opnieuw aan het
doorlichten op mogelijke witwasrisico's.
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Shell-topman
verdiende op 1 januari
al meer dan
minimumjaarloon
Topman Ben van Beurden van
olie- en gasconcern Shell had op
de middag van 1 januari al
evenveel verdiend als iemand met
een minimumloon in heel 2020.
Het minimumjaarloon... 
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Aandeelhouders en
werknemers krijgen
meer te zeggen over
topsalarissen
De Eerste Kamer nam deze week
een nieuwe wet aan die
beursgenoteerde bedrijven ertoe
verplicht nauwkeuriger verslag te
doen van hoe hun loonbeleid
aansluit op de... 
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Geen bankiersloon terug bij staatssteun
Het kabinet ziet af van plannen om bestuurders in de financiële
sector te verplichten een deel van hun vaste salaris terug te storten
als hun bank staatssteun ontvangt.... 
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'Goed betaalde
managers presteren
echt beter'
Topmanagers die meer betaald
krijgen, presteren ook echt beter.
Dat gaat althans op voor
beloningen tot zo'n 600 duizend
euro. 
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ASR stopt met bonus
voor top
Verzekeraar ASR wil definitief een
einde maken aan het uitkeren van
bonussen aan zijn topbestuurders.
De verzekeraar presenteerde
dinsdag zijn nieuwe
beloningsbeleid... 
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