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D eze zomer was-ie er weer: de jaarlijkse top-100 salaris-
sen in Nederland stond open en bloot in de Volks-
krant. Met op nummer 1 Peter Voser, bestuursvoorzit-

ter van Shell, die in 2010 ruim 10,5 miljoen verdiende. Hij 
wordt gevolgd door Ad Scheepbouwer van KPN met een 
kleine 8 miljoen. Op plaats 3 staat Klaas Wester van Fugro die 
in 2010 5 miljoen aan salaris, bonus, optie- en aandelenwin-
sten opstreek. Nummer 100 op de lijst verdient met een kleine 
half miljoen ook altijd nog heel aardig. Bovendien zijn de 
(overwegend) heren bestuursvoorzitters er in 2010 maar liefst 
acht procent op vooruitgegaan, een stijging die heel wat hoger 
is dan die van het gemiddelde cao-loon.
Zoals elk jaar zijn ook dit jaar de verontwaardigde reacties niet 
van de lucht. Zo twitterde Femke Halsema: ‘Absurd. #VK 
‘schouderklopt’ topbestuurders omdat ze zich minder misdra-
gen: wat is normaal aan loon – geen eigen kapitaal – van 10 
miljoen?’. Roel Berghuis, vakbondsbestuurder bij FNV, 
twitterde: ‘Aanpakken die lui! Niet uit te leggen! Salarissen 
topbestuurders stijgen 8 procent.’ Zelfs nu de Volkskrant dit 
jaar niet eens zelf een verontwaardigde toon aanslaat – in het 
bijbehorende artikel somt journalist Xander van Uffelen vijf 
redenen op om positief te zijn over de beloning van top-
bestuurders – blijft het voor veel mensen niet te verdragen dat 
topmannen zichzelf kennelijk zonder scrupules een oneven-
redig groot deel van de bedrijfskoek toe-eigenen.

Vreemd zijn al die boze reacties niet. Mensen hechten nu 
eenmaal veel belang aan een rechtvaardige wereld, waarin 
uitkomsten eerlijk verdeeld worden en mensen met respect 
worden behandeld. Grote beloningsverschillen tarten dat 
gevoel van rechtvaardigheid. Hoe is uit te leggen dat Peter 
Bakker, bestuursvoorzitter vanTNT (nummer 17 in de 
Top-100 met 1,8 miljoen euro) maar liefst 61 keer zoveel moet 
verdienen als de gemiddelde postbode, die het met een kleine 
30.000 euro per jaar moet doen? Bovendien leiden grote 
beloningsverschillen ertoe dat de organisatie er ook in andere 
opzichten oneerlijker op wordt. Uit veld- en laboratorium-
onderzoek van Desai, Brief en George (2010) blijkt dat 
bestuursvoorzitters van organisaties met grote belonings-
verschillen zichzelf als oppermachtig zien, en dat deze perceptie 
er vervolgens toe leidt dat ze hun uitvoerende medewerkers 
slecht behandelen.

Waarom topbestuurders zichzelf zonder scrupules 
miljoenen toebedelen
De vraag is hoe het komt dat bestuursvoorzitters zichzelf zo 
gemakkelijk vele miljoenen toebedelen. Waarom doen ze dit, 
zelfs als ze weten dat dit bij zowel hun eigen medewerkers als 
het bredere publiek, inclusief de aandeelhouders, weerstand 
oproept? Een voor de hand liggende verklaring is dat headhun-
ters, in hun strijd om de beste bestuursvoorzitters aan te 
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leveren, de prijs van dit ‘ras’ omhoog stuwen – bestuursvoorzit-
ters als topvoetballers. Een andere mogelijke verklaring wijst in 
de richting van de toezichthoudende commissarissen: mogelijk 
staan zij de hoge salarissen van bestuursvoorzitters oogluikend 
toe omdat ze zelf vaak elders directeur zijn en in die rol zichzelf 
ook een mooi salaris gunnen. Zelfs kan het zijn dat bestuurs-
voorzitters zich van geen kwaad bewust zijn; dat ze hun eigen 
salaris niet exorbitant, maar welverdiend vinden. En dat kan 
komen doordat bestuursvoorzitters heel andere vergelijkings-
anderen uitkiezen dan hun eigen rank and file, te weten 
bestuursvoorzitters van andere multinationals, bij voorkeur in 
Engeland en Amerika. In vergelijking met Angelsaksische ceo’s 
is het salaris van een Nederlandse bestuursvoorzitter een 
schijntje. Anekdotisch bewijs voor deze redenering tekende 
Xander van Uffelen op in zijn boek uit 2008 (dat vlak voor de 

financiële crisis uitkwam) uit de mond van Shell-topman 
Jeroen van der Veer, die zei dat ‘we normale mensen zijn die 
ook normaal respect verdienen’. Ad Scheepbouwer van KPN 
voelde zich vanwege al die ophef over zijn salaris gediscrimi-
neerd en dreigde zelfs dat hij met hoofdkantoor en al uit 
Nederland zou vertrekken. Deze citaten wijzen erop dat 
topbestuurders de aanval op hun topsalarissen net zo onrecht-
vaardig vinden als dat ‘het volk’ dat vindt van hun salarissen.
Een heel andere verklaring ligt minder voor de hand, maar is 
mijns inziens interessant omdat zij een nieuw licht werpt op de 
kwestie: het zou kunnen dat topbestuurders zich geremd 
voelen om exorbitante salarissen te weigeren. Deze mogelijke 
verklaring ontleen ik aan onderzoek van Van den Bos en 
collega’s (2011; Van den Bos, Müller en Van Bussel, 2009). 
Daaruit blijkt dat mensen zich vaak geremd voelen om zich 
‘prosociaal’ te gedragen. Prosociaal gedrag betekent dat mensen 
anderen spontaan van dienst zijn, soms op een zelfopofferende 
manier. Prosociale mensen geven er de voorkeur aan om 
uitkomsten eerlijk te verdelen tussen zichzelf en anderen, in 
plaats van zichzelf het meeste toe te eigenen. 

Onderzoek naar ongeremdheid en prosociaal gedrag
Van den Bos en collega’s kwamen tot deze conclusie op basis 
van een experiment dat ze uitvoerden op station Utrecht 
Centraal. Zij lieten 29 treinreizigers die in een wachtruimte 
zaten korte testjes invullen. De helft werd gevraagd een situatie 
te beschrijven waarin ze geen remmingen voelden: wat was dat 
voor een situatie, wat deden ze en wat voelden ze? De andere 
helft werd gevraagd een situatie te beschrijven waarin men zich 
zoals altijd gedroeg: wat deed en voelde men op een doorde-

weekse dag? De ‘proefleider’ nam daarna de vragenlijst in en 
verliet de wachtruimte. Een minuut later stond een medereizi-
ger (in het echt een onderzoeksmedewerker) haastig op om 
zogenaamd de trein te halen, maar liet een boel pennen vallen. 
Wat bleek? 53 procent van de mensen in de ongeremdheids-
conditie bood hulp, tegenover 7 procent in de niet-ongeremd-
heidsconditie. Ook waren eerstgenoemden gemiddeld 2,5 
seconde sneller begonnen met helpen en hadden ze meer 
pennen helpen oprapen (gemiddeld 26 pennen versus 1 pen). 
In een vervolgartikel geven Van den Bos en collega’s meer 
overtuigend bewijs voor hun ongeremdheidshypothese. Steeds 
vergeleken ze mensen die ze, zoals hierboven, in een ongeremd-
heidsconditie hadden gebracht met mensen in een niet-onge-
remdheidsconditie. En steeds constateerden ze dat de ‘onge-
remden’ minder tevreden zijn als ze op een oneerlijke manier 

een prijs kunnen winnen en minder geneigd zijn om onterecht 
verkregen geld te accepteren dan de ‘geremden’. Dat laatste 
bleek bijvoorbeeld bij winkelende mensen aan wie ze vroegen 
of ze, voor twee euro, mee wilden doen aan een kort onder-
zoekje. Na afloop gaf de proefleider hen ‘per ongeluk’ drie 
euro, ontdekte dat, en zei hardop in het bijzijn van de proef-
persoon: ‘ach, dan krijgt de volgende deelnemer maar een euro 
minder’. Proefpersonen in de ongeremdheidsconditie gaven 
daarop vaker het te veel gekregen geld terug dan proefpersonen 
in de niet-ongeremdheidsconditie. Samengevat laat het 
onderzoek van Van den Bos en collega’s zien dat als mensen 
zich ongeremd en vrij voelen, zij vaak spontaan hulpgedrag 
vertonen en er niet tegen kunnen zelf meer te krijgen dan een 
ander.

Ongeremd naar de beloningsbespreking
Het kan dus zijn dat bestuursvoorzitters zich niet vrij genoeg 
voelen om hun exorbitante beloning aan de kaak te stellen en 
in te ruilen voor een gelijkere verdeling van uitkomsten tussen 
zichzelf en hun medewerkers. Geremd en ingekaderd als zij 
zich voelen, volgen zij de regels en het beleid rondom belonin-
gen, zonder te bediscussiëren of het eigenlijk wel eerlijk is. Nu 
is dit niet meer dan een hypothese, afgeleid uit experimenteel 
sociaalpsychologisch onderzoek. Toch lijkt zij mijns inziens de 
moeite van een veldexperiment waard. Stel nu dat een onder-
zoeker, vlak voordat een bestuursvoorzitter zijn jaarlijkse 
beoordelingsgesprek heeft met de raad van commissarissen, 
hem een paar vragen stelt: ‘Beschrijft u eens een situatie waarin 
u geen remmingen ervoer. Wat deed u toen? Wat voelde u 
toen?’ De kans is aanwezig dat de bestuursvoorzitter dan vrij 
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van remmingen zijn gesprek ingaat, en een rechtvaardiger 
verdeling van de miljoenen over hemzelf en zijn medewerkers 
voorstelt. Een eerste aanwijzing dat het zo zou kunnen lopen is 
te vinden in het bovengenoemde Volkskrantartikel van juli 
2011. Van Uffelen schrijft dat beloningsregelingen niet langer 
meer in besloten kamertjes tot stand komen, maar in dialoog 
met de aandeelhouders. Die dialoog werkt, aldus Van Uffelen, 
want ‘bizarre beloningsregelingen met gratis aandelen of 
lucratieve bonussen zijn de afgelopen jaren door aandeelhou-
ders weggestemd. De bonusregelingen weerspiegelen meer de 
opvatting van beleggers om naar de lange termijn te kijken.’ 
Het kan goed zijn dat dergelijke dialogen, vooral als ze creatief 
en out of the box gevoerd worden, de bestuursvoorzitters 
ongeremder doen denken, en doen inzien dat ze beloningen 
maar beter prosociaal kunnen verdelen.

Tip voor mediators: stimuleer ongeremdheid
Wat kunnen mediators en andere betrokkenen bij arbeidscon-
flicten nu doen met deze kennis? Niet niks, want veel arbeids-
conflicten gaan over (financiële) verdelingsvraagstukken en 
gevoelens van onrechtvaardigheid die daarmee gepaard gaan. 
Mediators en ‘conflictmanagers’ zouden zich kunnen realiseren 
dat de meeste mensen niet alleen onderbetaling, maar ook 
overbetaling in principe onprettig vinden. Al in 1965 toonde 
Adams aan dat mensen die te veel betaald krijgen harder gaan 
werken om maar van hun schuldgevoel af te komen. De meeste 
mensen willen dat er evenwicht is tussen wat ze geven en 
krijgen. Toch zijn er situaties waarin schuldgevoelens over 
overbetaling uitblijven en een verklaring hiervoor, af te leiden 
uit het onderzoek van Van den Bos en collega’s, is dat mensen 
zich soms geremd voelen om overbetaling oneerlijk te vinden 
en er wat aan te doen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in 
een sterke organisatiecultuur met eenduidige normen en 
waarden die het mensen moeilijk maken om hun oprechte  
– lees prosociale – zelf te zijn. Als zich in zulke organisaties 
conflicten over (financiële) verdelingsvraagstukken voordoen 
waarbij een mediator betrokken wordt, dan zou deze mediator 
er goed aan doen om bij beide conflictpartijen te stimuleren 
hun ‘oprechte zelf ’ te zijn. De mediator zou beide partijen 
bijvoorbeeld een korte meditatieoefening kunnen laten doen, 
waarin hij of zij aan de partijen de drie vragen stelt die Van den 
Bos en collega’s aan hun proefpersonen stelden: ‘Beschrijft u 
eens een situatie waarin u geen remmingen ervoer. Wat deed u 
toen? Wat voelde u toen?’ Door conflictpartijen op deze 
manier van hun remmingen te ontdoen, vergroot de mediator 
de kans dat partijen prosociaal gaan denken en handelen, en 
daarmee de kans op een integratieve en eerlijke oplossing van 
hun verdelingsconflict. 
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