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Uw brief (kenmerk) 

> Retouradres Postbus 20201  2500 EE  Den Haag   

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag 

Datum 13 november 2015 
Betreft Vragen van de leden Ronnes (CDA), Merkies (SP), Van Vliet (Van Vliet), 
Tony van Dijck (PVV), Koolmees (D66), Krol (50PLUS), Grashoff (GroenLinks) en 
Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over de inhoud van de 
prospectus voor beursgang ABN  

Geachte voorzitter, 

Door de leden Ronnes, Merkies, Van Vliet, Van Dijck, Koolmees, Krol en Grashoff 
zijn vragen gesteld over de inhoud van de prospectus voor de beursgang van ABN 
AMRO. Met deze brief beantwoord ik deze vragen. Helaas is het niet gelukt om de 
vragen zoals gevraagd in vraag 10 voor 13 november te beantwoorden.  

Vragen van de leden Ronnes (CDA), Merkies (SP), Van Vliet (Van Vliet), 
Tony van Dijck (PVV), Koolmees (D66), Krol (50PLUS), Grashoff 
(GroenLinks) en Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Financiën 
over de inhoud van de prospectus voor beursgang ABN AMRO ingezonden 
d.d. 11 november 2015 (2015Z21227) 

Vraag 1 
Herinnert u zich het plenaire debat over het beloningsbeleid op 9 april 2015 van de 
ABN AMRO bank waarbij u antwoorden gaf op vragen over aandeelgerelateerde 
beloningen bij de privatisering van ABN AMRO, die aangaven dat dat soort beloning 
niet zou plaatsvinden? 

Antwoord vraag 1 
Ja. 

Vraag 2 
Onderschrijft u nog steeds de uitspraken die u toen heeft gedaan op vragen over 
de mogelijkheid tot het uitkeren van een bonus gerelateerd aan de beursgang van 
ABN AMRO?  1
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Antwoord vraag 2 
Ja. 

Vraag 3 
Kunt u precies aangeven welke personen welke aandeelgerelateerde bonus krijgen 
op basis van het prospectus, specifiek pagina 334 en 335? 

Antwoord vraag 3 
De zogeheten ‘Identified Staff’ leden kunnen in aanmerking komen voor uitkering 
van variabele beloning, mits zij niet behoren tot de groep personen op wie het 
verbod op variabele beloning bij staatssteun van toepassing is. ‘Identified Staff’ is 
een term waarmee personen worden aangeduid die het risicoprofiel van de bank 
materieel kunnen beïnvloeden. Er gelden voor de aanwijzing daarvan specifieke, op 
CRD IV gebaseerde Nederlandse wettelijke regels.  

Ultimo 2014 bestond de groep van Identified Staff bij ABN AMRO uit circa 278 
medewerkers. Onder deze 278 medewerkers bevinden zich de 7 leden van de Raad 
van Bestuur en 25 senior managers op wie, mede door het amendement van 
Merkies/Nijboer, het verbod op variabele beloning bij staatssteun in de Wet 
beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van toepassing is. Zij behoren 
namelijk tot de groep personen op wie het verbod van toepassing is, waartoe 
behoren: (i) personen die het dagelijks beleid bepalen, en (ii) personen die zowel 
een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijks 
beleidsbepalers als verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier 
werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen 
beïnvloeden.  Deze groep heeft ingevolge de Wbfo geen recht op variabele 2

beloning (in welke vorm dan ook) zolang de staat nog een belang in ABN AMRO 
heeft.  

Overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen, wordt door ABN AMRO de 
variabele beloning voor Identified Staff die niet onder het verbod op variabele 
beloning vallen sinds 2011 voor 50% uitgekeerd in cash en voor 50% in de vorm 
van een non-cash instrument. Dit percentage van 50% non-cash vormt het 
minimum volgens CRD IV. De regeling is sinds 2011 jaarlijks in het jaarverslag van 
ABN AMRO toegelicht. Omdat ABN AMRO op dit moment nog geen beursgenoteerd 
bedrijf is, heeft ABN AMRO tot op heden geen aandelen maar “performance-
certificaten” toegekend. Als gevolg van de beursgang zal het non-cash gedeelte 
vanaf 2016 niet meer in performance-certificaten, maar in de vorm van certificaten 
van aandelen ABN AMRO worden uitgekeerd.  

Vraag 4 
Kunt u aangeven of deze bonussen passen binnen de uitspraken gedaan tijdens 
het debat van 9 april 2015? 

Antwoord vraag 4 
Ja, die passen daarbinnen. De top van ABN AMRO, te weten de 7 leden van de 
raad van bestuur en de 25 senior managers die onder het verbod op variabele 

 Bij de formulering van de reikwijdte van (ii) in het amendement Merkies/Nijboer is door de indieners aangesloten 2

bij de recente uitbreiding van de reikwijdte van de geschiktheidseis uit artikel 3:8 Wft. 
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beloning bij staatssteun vallen, hebben geen recht op variabele beloning of 
verhoging van de vaste beloning (afgezien van CAO-verhogingen) zolang de staat 
aandeelhouder is van ABN AMRO.  

Vraag 5 
In hoeverre zijn de beloningen van de “identified staff” in lijn met het amendement 
Merkies/Nijboer?  Passen deze bonussen binnen dit amendement dat bonussen 3

voor de subtop van banken onmogelijk moest maken? 

Antwoord vraag 5 
Ja, de beloningen voldoen aan het amendement Merkies/Nijboer. Zoals hiervoor al 
uiteengezet, geldt het amendement namelijk voor personen die behoren tot het 
echelon direct onder de dagelijkse beleidsbepalers van de bank (dat wil zeggen de 
Raad van Bestuur) en die tevens verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen 
wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen 
beïnvloeden. De 25 senior managers die onder deze kwalificatie vallen hebben 
geen recht op variabele beloning zolang de staat aandeelhouder is. De groep van 
“identified staff” bestaat echter gedeeltelijk ook uit personen die binnen de bank 
geen leidinggevende positie hebben en uit personen die wel leiding geven maar 
niet op het niveau zoals in het amendement gedefinieerd. Deze personen vallen 
niet onder de reikwijdte van het amendement Merkies/Nijboer.  

Vraag 6 
Hoe hoog is het totaalbedrag aan eenmalige bonussen die in verband met de 
beursgang zullen worden uitgekeerd? 

Antwoord vraag 6 
Van een aparte bonusregeling in verband met de beursgang is geen sprake. 
Medewerkers die voor variabele beloning in aanmerking komen worden volgens de 
bestaande regelingen beoordeeld. Hierbij gelden uiteraard telkens de bepalingen 
en restricties van de Wbfo en overige richtlijnen. De enige verandering is dat de 
sinds 2011 gebruikte non cash instrumenten bij betaling van variabele beloning 
aan “identified staff” na de beursgang worden vervangen door certificaten van 
aandelen ABN AMRO. 

Vraag 7 
Kunt u uitleggen wie tot deze bonusconstructie heeft besloten en wanneer bent u 
daarvan op de hoogte gesteld? Hebt u hiervoor toestemming gegeven? 

Antwoord vraag 7 
ABN AMRO heeft als vennootschap zelf de verantwoordelijkheid om binnen het 
wettelijke kader een variabele beloningsregeling op te stellen. Over het na de 
beursgang vervangen van de performance certificaten door certificaten van 
aandelen beslist ABN AMRO zelf.  

Vraag 8 
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Zijn deze bonussen al uitgekeerd? Zo ja, wanneer? Zo neen, wanneer zullen de 
bonussen uitgekeerd worden? 

Antwoord vraag 8 
Nee, de over 2015 aan ”identified staff” (met uitzondering van de Raad van 
Bestuur en 25 senior managers die vallen onder het amendement Merkies/Nijboer) 
toe te kennen variabele beloning zal eerst in maart 2016 bekend zijn. De 
toekenning over 2016 vindt pas plaats in maart 2017. Conform de wettelijke  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regeling en CRD IV wordt 50% van de variabele beloning via een non-cash 
instrument toegekend. Vanaf het jaar 2016 krijgt het non-cash instrument jaarlijks 
de vorm van certificaten van aandelen. Bij de toekenning van variabele beloningen 
worden uiteraard telkens de bepalingen van de WBFO in acht genomen.   

Vraag 9 
Uit het prospectus blijkt tevens dat twee bestuurders potentiële belangenconflicten 
hebben; kunt u hier nader op ingaan? Hoe zal hiermee omgegaan worden? 

Antwoord vraag 9 
Ten aanzien van beide bestuurders is niet definitief vastgesteld dat sprake is van 
een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:129 lid 6 Burgerlijk Wetboek. De 
meldingen zijn in de prospectus opgenomen om elke mogelijke schijn van 
belangenverstrengeling te vermijden, dan wel omdat, zoals in de prospectus staat 
toegelicht, best practice bepaling II.3.2 uit de Nederlandse Corporate Governance 
Code naar de letter van toepassing is. Deze laatste bepaling is ook overgenomen in 
het reglement van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. In lijn met hetgeen in de 
prospectus staat aangegeven, wordt de procedure volgens de Corporate 
Governance Code (en dus het reglement) gevolgd en zullen de bestuurders niet 
deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming over de betrokken onderwerpen 
in de Raad van Bestuur.    

Vraag 10 
Kunt u deze vragen vóór vrijdag 13 november 2015 beantwoorden? 

Antwoord vraag 10 
Zie inleiding.  

Hoogachtend, 

De minister van Financiën,  

J.R.V.A. Dijsselbloem
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