
Nodig en logisch, die salarisverhoging bij ABN Amro
Het is juist goed dat ABN Amro de salarissen verhoogt. Dat is nodig voor de concurrentiepostie, meent Chris de G root.

T
weede Kamerleden bui-
telen weer over elkaar
heen om schande te
spreken van de salaris-
verhoging bij ABN Amro.
Niet gehinderd door eni-

ge kennis van zaken klinkt uit de ke-
len der parlementariërs de ons zo be-
kende roep om helderheid en duide-
lijkheid.

Welnu, de verhoging van de vaste
salarissen bij de bank is noodzakelijk
en was zonder meer voorspelbaar.
Nederland kent inmiddels drie stevige
akkoorden die de salariëring in de
bankensector beteugelen: de Code
Banken, de Regeling Beheerst Belo-
ningsbeleid van De Nederlandsche
Bank en Europese regelgeving veran-
kerd in de zogeheten Capital R eq uire-

ments D irective 4 . Het voornemen van
minister Dijsselbloem om daarenbo-
ven in Nederland de bonussen te be-
perken tot twintig procent – als enige
land in Europa – is extreem en leidt
ertoe dat Nederlandse banken sim-
pelweg niet meer kunnen concurre-
ren: niet meer internationaal, en ook
niet meer in Nederland.

Het merendeel van de buitenlandse
banken in Nederland is niet aan de
Nederlandse regelgeving gebonden;
van een gelijk level play ing field is
geen sprake. ABN Amro heeft dom-
weg geen keus.

Door de salarisbeperkingen is een
groot deel van de werkgelegenheid in
de Nederlandse financiële sector de
afgelopen drie jaren over de grenzen
verdwenen. De handel in aandelen,
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valuta, obligaties, kapitaalmarkt-
transacties alsmede het beheer van
Nederlands pensioengeld, al deze ac-
tiviteiten zitten nu in Engeland.

In Londen dansen duurbetaalde

Angelsaksische investment bankers als
Repelsteeltje om het vuur van naar
schatting 600 miljard Nederlands
pensioengeld, dat daar ondertussen
al wordt beheerd. Voor die dominan-
tie van buitenlandse banken betalen

Nederlandse pensioenfondsen een
forse rekening. Net als het Nederland-
se bedrijfsleven, dat inmiddels volle-
dig is aangewezen op Angelsaksische
banken voor hun kapitaalmarkttrans-
ac ties.

En de particulier? Ach, het geld van
de Nederlandse stumper die een ver-
keersboete betaalt, loopt nu eerst nog
even over de rekeningen van een bui-
tenlandse bank alvorens het in de Ne-
derlandse schatkist komt.

Politici moeten zich goed realiseren
dat niet alleen Nederlandse zaken-
bankiers massaal zijn ontslagen, maar
dat ook veel gewone mensen hun
baan in de financiële sector zijn kwijt-
geraakt .

In plaats van populistisch in te spe-
len op de gevoelens van teleurstel-

ling, rancune, jaloezie en wrok bij het
publiek, zouden zij er beter aan doen
te zorgen hoe we bijna 1 miljoen werk-
lozen in Nederland weer aan een
baan kunnen helpen.

Kamerleden Merkies (SP), Klaver
(GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ker-
stens (PvdA), hoe leggen jullie Henk
en Ingrid uit dat hun baan bij ABN
Amro en Nationale Nederlanden nu
door iemand in Londen is ingepikt?

Door salarisbeperkingen
verdwenen banen van onze
banken naar het buitenland


