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TWISTGESPREK

Enige argument

In deze crisis is het bonusbeleid

een dikke middelvinger naar de

samenleving.

In een crisis presteren bedrijven
slechter en zijn de bonussen juist
lager. Jan Hommen heeft in 2008
en 2009 geen bonus gekregen, om-
dat ING het slecht deed. Nu krijgt
hij die wel, omdat INGmiljarden
winst heeft gemaakt. Een bonus is
altijd een reflectie van het econo-
mische tij. Datmensen die goed
presteren in tijden van crisis extra
gepaktmoeten worden, is onzin.

ING heeft de staat nog niet terug-

betaald.

Je kunt het ook anders zien. Juist
omdat Hommen een bonus krijgt,
doet hij extra zijn best, presteert
ING beter en wordt de schuld afbe-
taald. De kost gaat voor de baat uit.

Hoe kun je Hommens prestatie me-

ten?

De beurskoers en winsten van ING

zijnmeetbaar. Hommen laat de
koek groeien. Door bonussen
wordt de taart groter en iedereen
profiteert daarvan. Door het af-
schaffen van bonussen wordt de
taart niet groter. De ambitie en het
verlichte eigenbelang hakkenwe
er dan uit. Dat is gevaarlijk. Jemoet
mensen juist agressief belonen
met een variabel pakket. Neem
Steve Jobs, hij heeft een salaris van
1 dollar per jaar en verdient zijn
geldmet de verkoop van Ipads. Zo
moet het. Maar hier gaat het er al-
leen over datmensen een paarmil-
joen bonus krijgen. Zo kleinzielig.

Nu heeft u het over de bonus als

prestatieprikkel. Maar dat geldt

niet voor ING-bankiers. Die hebben

én een goed salaris én

gegarandeerd een bonus.

Inderdaad. Bankiers zijn spuugver-
wendemensen. Diemoeten ook
helemaal geen bonus krijgen. Dat
zijn helemaal geen ondernemers.
Jemoet een bonus en eenmalus
hebben. Een bonus kan alleen be-
staan als er ook een downfall is. Je
hebt winnaars en verliezers. Maar
in Nederlandmag je helemaal
geen winnaars hebben. Mijn stel-
ling is: ermoetenmeer verliezers
zijn. Bij bankiers werkt het bonus-

De bonussen
worden weer rijkelijk
uitgedeeld.
Verwerpelijk of niet?

Maart 2009: boze klanten spreken AIG-topman Edward Liddy aan. Foto Reuters

Bank doet pas
aardig als je
winstmaakt

E
en jaar of tien geleden begon
ik een bedrijf, Robin Good,dat
de maatschappelijke betrok-

kenheid van bedrijven tastbaar wil-
de maken. Ik stak er wat eigen geld
in en ging gewapend met een goed
doortimmerd businessplan voor
het resterende startkapitaal naar
de bank. Want banken, zo zag ik in
ronkende reclamespotjes, zijn de
vrienden van de ondernemer: ze
voorzien je van advies en lenen je
geld. Hoe naïef kon ik zijn. Mijn
plan was prima, maar de bank wil-
de zekerheden. Kon mijn vader niet
garant staan? Of had ik geen eigen
huis als onderpand? Dat zat er niet
in, dus zocht ik mijn heil elders.
Twee jaar later had ik geld nodig

ommijn bedrijf uit te breiden. ‘We
gaan u niet helpen’, zei mijn ac-
countmanager bij Fortis, ‘uw bedrijf
staat er abominabel voor.’ Vijf later
verkocht ikmijn bloeiende bedrijf,
een jaar voordatmijn huisbank
slechts dankzij een staatsinfuus van
velemiljarden overeind bleef.
Banken zijn niet wat ze graag wil-

len laten zien. Niet de hoeders van
ondernemers, wantmijn verhaal is
niet uitzonderlijk. De bank doet pas
aardig tegen je als je ’m nietmeer
nodig hebt: als je veel winstmaakt.
De bankensector ligt weer onder

vuur na de bonusrel van de ING-top
en andere bedrijvenmet staats-
steun. Maar Boele Staal, de voorzit-
ter van de Vereniging van Neder-
landse Banken, roept de politiek op
de toon tematigen: de kritiek is niet
terecht en doet afbreuk aan het ima-
go van banken. Die hebben echt hun
best gedaan om een nieuwe crisis te
voorkomen, stelt Staal.
Ook dit is weer een sterk voor-

beeld van je beter voordoen dan je
bent: het verhaal van D’66-senator
Staal klinkt beschaafd en redelijk,
maar is in feite schaamteloos bru-
taal, passend bij een sector die na
het veroorzaken van een financiële
ramp heel eventjes bedeesd was,
misschien een half jaar, zonder zich
overigens ooit te verontschuldigen,
excuses uit te spreken, maar vanaf
hetmoment dat de staatssteun bin-
nen is, laat zien dat ermisschien een
paar halve zelfregulerendemaatre-
gelen zijn genomen,maar dat de
mentaliteit nog altijd even slecht is.
Het redden van de banken kostte

de belastingbetaler honderdenmil-
jarden. Als beloning kreeg diezelfde
belastingbetaler vervolgens stank
voor dank: zo klaagt bijvoorbeeld
het MKB nog altijd, want het verkrij-
gen van nieuwe kredieten is sinds de

De auteur is oprichter en oud-direc-
teur van Robin Good. Tegenwoordig is
hij schrijver. Onlangs verscheen zijn
roman De Parvenu. Volgens hem ver-
zaken de banken stelselmatig hun
maatschappelijke plichten.

Mark Schalekamp

kredietcrisis alleenmaarmoeilijker,
en verlenging van bestaande kredie-
ten geschiedt tegen strengere en
duurdere voorwaarden – een prak-
tijk die wordt ontkend of gespind
door Staal en andere lobbyisten.
Ook de consument ondervindt

last van de banken die de verliezen
veroorzaakt door eigen hebzucht
snel willen goedmakenmiddels een

historisch hogemarge op hypo-
theekrente, daarmee de huizen-
markt een doodsteek toebrengend.
Intussen zijn de bankwinsten, bo-
nussen en de salarissen al weer bijna
op het niveau van voor de crisis.
Staal wil ons anders doen geloven,

zoals we dat van banken inmiddels
gewend zijn: ze doen zich graag be-
ter voor en daaraan wordt – sinds
jaar en dag – veel geld besteed. Ban-
ken omhullen zichmet een air van
deftige betrouwbaarheid door te
huizen in dure panden, waar alle
mannelijkemedewerkers in jasje
dasjemoeten verschijnen.
Geld zorgt er ook voor dat de bank

een fijne werkgever is: de salarissen
zijn goed, de werktijden schappelijk
en de bezigheden zijn niet al te inge-
wikkeld, behalve dan voor de slims-
te jongens enmeisjes die worden
weggeplukt van technische universi-
teiten om ingewikkelde producten
te verzinnenwaar alleen de banken

beter van worden, in plaats van el-
ders denkwerk te leveren waar de
wereld iets aan heeft. Banken kopen
maatschappelijke goodwill door cul-
turele instellingen te sponsoren, ze
kopen het imago van ondernemer-
schap of dynamiek in tv-commerci-
als en ze kopen een lobbynetwerk –
en betrouwbaarheid – door oud-po-
litici, zoals oud-premier Kok, een be-
langrijke functie te geven.
Het gat tussen het gewenste ima-

go en de werkelijkheid wordt even-
wel almaar groter. ING-topman
Hommen zag af van zijn bonus, niet
omdat hij die zelf bij nader inzien
misplaatst vond, maar vanwege ‘het
signaal dat uitgaat naar de samenle-
ving’: onder de schaapskleren zagen
we even de wolf. Ondernemers, con-
sumenten – demaatschappij – gelo-
ven de banken voor geenmeter
meer en zien hen zo langzamerhand
als onverbeterlijk en noodzakelijk
kwaad:money can’t buy you love.

Banken omhullen
zich met een air
van deftige
betrouwbaarheid


