Helft Raad van Commissarissen vernieuwd

Sleutelrol nieuwe
rvc bij ABN Amro
door Ruben Eg
AMSTERDAM • Een bijna
volledig vernieuwde raad
van commissarissen (rvc)
van ABN Amro moet zich
direct richten op de toekomst van de bank.
De termijn van vrijwel het
gehele bestuur van ABN
Amro loopt over twee jaar
namelijk af. Ondertussen
neemt de rvc dit voorjaar afscheid van voorzitter Rik
van Slingelandt, Hans de
Haan en Bert Meerstadt. De
69-jarige Van Slingelandt
wordt opgevolgd door de
veertien jaar jongere commissaris Olga Zoutendijk,
oud-ceo van ABN Amro Portugal.
De nieuwe rvc, die door de
komst van Frederieke Leeflang straks voor de helft uit
vrouwen bestaat, krijgt direct het vertrek of de herbenoeming
van de bestuursraad
voor de kiezen. De overeenkomst met de in 2013 begonnen chief financial officer Kees van Dijkhuizen
loopt volgend jaar al af.
De overige bestuursleden
hebben er een jaar later al
twee termijnen opzitten.
Topman Gerrit Zalm, die
zich publiekelijk nog niet
over zijn toekomst heeft uitgelaten, is dan 65 jaar. De
rvc kan een jongere ceo voor
ABN Amro overwegen, naar
het voorbeeld van ING en
Rabobank met de aanstelling van Ralph Hamers (49)
en Wiebe Draijer (50).
Voor de nieuwe rvc vormt
tijdsdruk een factor. „Iemand van buiten vinden

’CEO moet geld
gaan verdienen’
wordt heel lastig, zeker als
het een Nederlander moet
zijn. Die visvijver wordt
steeds kleiner”, weet headhunter Chris de Groot van
Financial Assets over een
speurtocht naar een opvolger. „Maar intern heb je best
hele goede mensen. Voor
ABN Amro is een ceo die
geld gaat verdienen belangrijk. Toezichthouders zitten
alleen maar keihard op het
afdekken van alle risico’s.
Maar daar kun je niet mee
doorgaan. Je moet als bank
weer gaan ondernemen.”
Vers bloed in de leiding is
belangrijk voor de op de
beurs teruggekeerde staats-

bank, stelt Harald Benink,
hoogleraar Banking & Finance aan de Universiteit
van Tilburg: „Het is onwaarschijnlijk dat het hele bestuur wordt vervangen.
Maar er is andere expertise
nodig om de noodzakelijke
transformatie in de bank
door te maken. Mobiel betalen is nu vanzelfsprekend.
Maar toen ABN Amro in
2008 werd genationaliseerd
konden de eerste iPhones
van toen dit niet eens.”
Voor de noodzakelijke
verandering is leeftijd van
bestuursleden volgens Be-

nink niet het belangrijkst:
„Ook oudere topmannen
kunnen gefascineerd zijn
door nieuwe ontwikkelingen. De combinatie van ervaring en misschien een
achtergrond met ict of informatietechnologie is belangrijk. De bank zal hoe
dan ook moeten veranderen
en meer een technologie- en
databedrijf worden. Alles
wat nu stabiele winst is, kan
door concurrentie van nietbancaire partijen, strenge
regels en druk op de rentemarge over tien jaar niet
meer het geval zijn.”

