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Karnpuntan
. tlet de heer Zalm Is b[ dlens aactelllng dosr mlnlsEr Bos een aÊpraak

gemaakt over een lange termlJnbonue Per mlflard eum neËo-opbrcnqst krügt
Zalm van de staat 100.000 èum. ¡Þ bonus wórú be¡ekend doon wrkoopprlJs
+ ontvangen dlvldenden - 711166 mi[ad er¡m voor ABN Arnm - 2,6+ mlljard
eu¡¡ voor RFS. Deze bonus ls gemÐdmerrd op {X500rå ran hetJaarsalaris
(dus op 1,5 mlfoen eun). IÞ bqnus wordt ln trceJaar ulþakeerd. Oe
venrachtlng ls dat deæ aÊpraak de Êacto geen grote rryaarde zal hebben.
Dåarnaast heeft de heer Zalm al ln 2010 dasgevraagd dchtlng de NOS
aangegeven dal hlj aFsbnd wll doen van deze bonus.r Deze bonus past nleÈ me¡r ln de huldlge benaderlng van varlabele belonlnqen.
Zo dlenl nt¡ een deel van de varlabele belonlng ln aandelen of opiles ult te
worden Selqerd ln plaats yan !n cadr. Daamaast moet de hoogte yan de
varlabete belonlng op zovral ñnandêþ als nlet.ftnanclële doelen (b[v.
klanttcvredenheld) worden gebaseerd en .fioet een varfabete bebnlng
u,âa rvan de ultkarln g wÞrdt ultgcsteld, m lnl maa I drle Jaar lã te r ü,orden
ultgdceefo. Hoewd de beÈallng aan Zalm nu ntet onder deze rcgels vall omdat
d¡ue nlet wurdt ultgeleerd door de frnanclêle ondernemlng, ls deze rnabrTeel
wel ln sHld met de huldlge regels voor belonlngen. De vadabale belonlng zru
namelUk volledlg ln ¡ash dJn, gebaseerd zfn op louEr een ñnanclËle target en
al na twee tsar ltlorden ultgekeerd. Daamaast staat de bonus op gcspannen
voet r¡el de doelstelllngên van het bonusnerbod bl süaatssteun en het n¡eüue
u¡eEvoor¡tel.

. In de consultatleverle r¡an het weÈsværstel rlchÞn de normen zlch alleen Èot
de lTnancläle ondernemlng. Een belonlng doorde staaÈ qf een andere
aandÊelhotderzou dus nog r¡ogellik zljn- Als deze mogelflkheld open zou
blfltæn venrachtet we dat het rlslco bestaat dat oo k In anden gevallen
aandeelhouders of andere derden bonussen kunncn gaan geven. ftat zou de
doeten van hct tiæEwqrstel ondergrarren. Daamm wordt ln heÌ concept
wetsvoorEl do'e mogelUkhEld ulùgesloten voord¡t het woatel wordt
voorgefegd aan de Raad van Stata. Oqk de toekomsüge bonus r¡¿n de heer
Zalm wordt daarmee ook ræröodEn.
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