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Op 7 januari om 03:12:09 is het Fat Cat Day. Dat is het moment waarop de 14
meest invloedrijke ceo’s gemiddeld al een beloning op zak hebben waar je met
het minimumloon een heel jaar voor moet werken.

In 2020 hebben we Fat Cat Day in Nederland geïntroduceerd, en daar was een
reden voor. Op steeds meer plekken staan mensen op voor een eerlijke verdeling
van de rijkdom, te beginnen met een minimumloon van 14 euro per uur. Fat Cat
Day illustreert hoe groot de ongelijkheid is.

Voor de berekening van Fat Cat Day hebben we de 14 meest invloedrijke
bedrijven van Nederland geselecteerd. Sommige multinationals proberen zich op
een maatschappelijk verantwoorde manier te gedragen, maar andere gebruiken
hun machtige lobby om te zorgen dat ze zo weinig mogelijk belasting hoeven te
betalen. De rekening wordt neergelegd bij huishoudens en bij mkb’ers. Met Fat
Cat Day roepen we de veertien invloedrijkste bedrijven en hun ceo’s op om zich
uit te spreken voor een eerlijk minimumloon van 14 euro per uur.

Naast de algemene Fat Cat Day hebben we voor alle veertien ceo’s ook hun
persoonlijke Fat Cat Day berekend. Verder besteden we in deze uitgave aandacht
aan enkele bedrijven die profiteren van de huidige coronacrisis.
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GERALDINE MATCHETT

DIMITRI DEVREEZE
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STEVENVAN RIJSWIJK
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ROBERT SWAAK
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PIETER ELBERS
Huidige CEO:
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MARJAN RINTEL
Huidige CEO:
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DICK BENSCHOP
Huidige CEO:



De coronacrisis is voor iedereen een moeilijke periode. Althans,
iedereen? Voor sommige bedrijven biedt de crisis juist kansen. Soms uit
zich dat in extra inkomsten, stijgende aandelenkoersen en een hogere
bonus voor de directeur. Hieronder bespreken we drie voorbeelden:
Ahold Delhaize, PostNL en Randstad.
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HERNAVERHAGEN
Huidige CEO:

PostNL zag de winst groeien van 4 miljoen in 2019 naar 213
miljoen in 2020, wat gunstig uitpakte voor de bonus van
directeur Herna Verhagen. Voor de aandeelhouders pakte
het ook gunstig uit: de koers PostNL begon vanaf maart
flink te stijgen. De cruciale werkers betaalden de prijs in de
vorm van hogere werkdruk1 zonder eerlijke loonstijging.

Toen de crisis begon hebben bedrijven op grote schaal
hun uitzendkrachten op straat gezet. Slecht nieuws voor
uitzendbureaus, zou je denken, maar dat valt nog te
bezien. Aan het begin van de crisis zakte de beurskoers
van Randstad in, maar al gauw kregen beleggers weer
vertrouwen in het verdienvermogen van het bedrijf en
schoot de koers omhoog. Directeur Jacques van den Broek
is optimistisch over de omzet- en winstperspectieven. De
hoogste winstmarge haalt het bedrijf in Nederland, mede
doordat Randstad in ons land ‘aanzienlijk heeft
geprofiteerd’ van corona gerelateerde diensten zoals
vaccinaties, callcenters, en tests.2

De lockdowns zorgden voor een forse omzetstijging bij
supermarkten. De beloning van directeur Frans Muller van
Ahold Delhaize steeg van 4,4 miljoen naar ruim 6 miljoen
euro. Je zou misschien verwachten dat de winsten weer
inzakken naarmate de coronamaatregelen worden
versoepeld, maar Ahold Delhaize heeft zijn
winstverwachting juist verhoogd.3

1
FNV, Alternatief jaarverslag PostNL. 2021.

2
Randstad Q2 2021 Earnings Call, 27 juli 2021. Randstad Q2 Earnings Press Release.

3
Ahold Delhaize, Annual Report 2020. Idem, Q2 Results - Press Release, 2021.
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METHODE

Voor de eerste editie van Fat Cat Day is een selectie gemaakt van invloedrijke
bedrijven op basis van vertegenwoordiging in het bestuur van VNO-NCW;
gesprekken achter gesloten deuren met bewindspersonen en
vertegenwoordiging op de Volkskrantlijst van invloedrijke Nederlanders. Voor de
huidige editie is Unilever geschrapt vanwege het feit dat dit bedrijf geen
hoofdkantoor meer heeft in Nederland; hun plek is ingenomen door Randstad.

Voor elke ceo wordt voor het jaar 2020 een ratio berekend tussen het
minimumloon en de totale beloning van de ceo. Die ratio wordt gebruikt om een
schatting te maken op welke datum de ceo in 2022 het minimumloon heeft
verdiend. In de vorige editie werd een coronacorrectie toegepast, met name om
rekening te houden met het feit dat sommige ceo’s moeten afzien van hun bonus
vanwege de crisis. Dit jaar is een correctie niet nodig omdat het effect van de
crisis al verdisconteerd is in de beloningen van 2020.

Verder is een schatting gemaakt van de beloning die de ceo’s in 2022 ontvangen.
Dit is gedaan op basis van de ratio tussen het minimumloon per 1 januari 2022 en
het minimumloon per 1 januari 2020. Mogelijk wordt hierdoor de beloning van
ceo’s in 2022 enigszins onderschat.




