
T21DE KWESTIEDE TELEGRAAF
DINSDAG 25 FEBRUARI 2020

Het vertrek van ING
Bank-bestuurs-
voorzitter Ralph
Hamers naar UBS
toont aan hoe in-

ternationaal de arbeids-
markt is, en dat Nederland
geen terp in Friesland is.

Vorig jaar vertrokken top-
managers Roland Boekhout
(ING Bank) naar de Com-
merzbank en Chris Vogel-
zang (ex-ABN AMRO) naar
Danske Bank. ING-bestuur-
der Eli Leenaerts werd eer-
der al door UBS wegge-
kaapt. Nederlandse topban-
kiers worden voor een veel-
voud van hun salaris
weggekocht door buiten-
landse banken. 

Omgekeerd wil geen hond
naar Nederland. Vraag een
internationale bankier of hij
in ons land wil werken, en je
krijgt een soortgelijk ant-
woord als wanneer je een
kalkoen vraagt wat er met
kerst op het menu moet ko-
men te staan. Nederlandse
financiële instellingen die
geleid worden door uitslui-
tend Nederlanders, is dat
goed? Eeh... diversiteit?

Wanneer het in ons land
over topbeloningen gaat,
ontstaat er snel verontwaar-
diging. Maar, zoals de Engel-
se priester en dichter Geor-
ge Herbert al schreef, more-
le verontwaardiging is niets
anders dan jaloezie met een
hoge hoed op. De Neder-
landse polder ziet groen van
jaloezie en afgunst, met de-

sastreuze gevolgen voor on-
ze economie. 

Zo wordt inmiddels een
zeer aanzienlijk deel van de
Nederlandse pensioengel-
den door vermogensbeheer-
ders buiten Nederland be-
heerd, niet gehinderd door
het Nederlandse bonusver-
bod. Toenmalig minister
Dijsselbloem (PvdA) intro-
duceerde in Nederland, als
enige land ter wereld, de bo-
nusgrens van maximaal
20%. De VVD legde hem
geen strobreed in de weg.
Maar hoe valt dan uit te leg-
gen dat ons eigen ministerie
van Financiën vrolijk zaken
doet met buitenlandse ban-
ken waarvan de bonussen
en topsalarissen een veel-
voud zijn van de Nederland-
se? Meer dan tien jaar na de
crises, hoe lang gaan we nog
door met het bashen van on-
ze eigen nationale banken?
Nederland had de eerste
aandelenbeurs ter wereld,
ook de eerste optiebeurs.

Maar de handel in
aandelen, obli-
gaties en valu-
ta’s is volledig uit
ons land ver-
dwenen. Wat
heeft het voor
zin de strengste
bonusregeling ter
wereld te hebben
als we helemaal
geen financiële
sector meer heb-
ben? Waarom pas-
sen we de salarissen
en bonussen niet ge-
woon aan aan wat in
Europa gebruikelijk is?
Net als de salarissen van
onze Tweede Kamerle-
den?

De City, kurk van de
Britse economie, was
goed voor ruwweg 500
miljard bruto natio-
naal product, maar de
Brexit-boot vaart Ne-
derland volledig
voorbij. De banken
gaan naar Frank-

furt en de grote vermogens-
beheerders zijn vertrokken
naar de economisch nu zeer
florerende gebieden als Du-
blin en Luxemburg. Oh ja,
Nederland krijgt wel weer
een toezichthoudend insti-
tuut. Het zoveelste.

Hamers heeft ING Bank
gemoderniseerd en omge-
vormd. Innovatie, een snel
inspelen op veranderende
marktomstandigheden,
adaptiviteit. Een groot suc-
ces, dat niet wordt gezien in

eigen land, wel daarbui-
ten. ‘Hoe verder van huis
mijn werk gelezen
wordt, hoe meer men
mij waardeert’, schreef
Montagne al in 1580 in
The Essays. Uitgekotst
door de Nederlandse
politiek en publieke
opinie haalt Hamers
zijn gelijk. Een groot

talent dat vertrekt.
Onze eigen schuld, dik-

ke bult.
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Onze krenterigheid jaagt
topbestuurders land uit

OPINIE Chris de Groot, headhunter

De transfer van Ralph Hamers van ING
Bank naar het Zwitserse UBS bewijst dat
in Nederland een poolklimaat heerst voor

topmensen, stelt headhunter Chris de
Groot. ,,De Nederlandse polder ziet groen

en geel van jaloezie en afgunst, met
desastreuze gevolgen voor onze

economie.”

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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Ralph Hamers (rechts)
schuift aan bij de Zwitser-
se topbank UBS, waar hij
vanaf 1 november CEO zal
zijn. Links UBS-topman
Axel Weber.
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