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FRAUDERISICO’S BIJ BELONINGEN 

VAN TOPMANAGERS
De beloningen van topmanagers in de private en de (semi)publieke sector staan volop in de belangstelling.

Uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het inkomen aan de top de afgelopen vijftien jaar

bijna is verdrievoudigd, terwijl de CAO-lonen in dezelfde periode met 45 procent stegen. De absolute hoogte

van de beloningen vormen onderwerp van het publieke debat. Zo hebben de topmannen van Nuon en

Essent recent onder druk van de publieke opinie een deel van hun bonus ingeleverd. Al eerder stemde Anders

Moberg, topman van Ahold, onder zware publieke druk in met een verlaging van zijn bonus.

DOO R AN D RÉ M I KKE RS E N E LLE N VAN SCHOT E N

H et kabinet is momenteel naarstig op zoek naar moge-

lijkheden om ‘exorbitant zelfverrijkende’ topmanagers aan te

pakken. In zijn brief van 29 april 2005 gaat de Minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op diverse in gang

gezette maatregelen. Zo wil de overheid met het wetsvoorstel

Openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens binnen

publiekgefinancierde organisaties de beloningen van iedere

functionaris vermelden voor zover die het salaris van een

minister te bovengaan. In de private sector, vooral daar waar

het de werking van de Code Tabaksblat betreft, zal het kabinet

de effecten van de Code monitoren. Belangrijk aandachtspunt

daarbij is de transparantie van prestatiecriteria. Uitgangspunt

van de Code Tabaksblat is dat beloning naar rato van prestatie

dient te geschieden. Voor aandeelhouders die het belonings-

beleid moeten vaststellen is het van groot belang dat de

prestatiecriteria van de toekenning van bonussen, opties, aan-

delen en andere variabele beloningselementen voldoende

transparant moet zijn.

Opvallend is dat het maatschappelijke debat zich lijkt toe te

spitsen op de absolute hoogte van de beloningen en de trans-

parantie daarvan. De vraag welke risico’s samenhangen met

prestatiebeloningen komt nauwelijks aan de orde. In dit arti-

kel behandelen we deze vraag. We gaan daarbij in op de prik-

kels die uitgaan van beloningssystemen en de prestatiemaat-

staven die worden gehanteerd. Het artikel is als volgt

opgebouwd. Allereerst beschrijven we wat fraude is en welke

omstandigheden fraude kunnen bevorderen. Vervolgens gaan

we in op veelvoorkomende beloningsstructuren en daaraan

gekoppelde prestatiemaatstaven. Ten slotte beschrijven we

welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s

(deels) af te dekken.

frauderisico’s 
Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers in 2003 onder

3.623 CFO’s, CEO’s en andere verantwoordelijken naar het

ontdekken en voorkomen van fraude binnen de top-duizend-

organisaties in vijftig landen blijkt, dat in de afgelopen twee

jaar 37 procent van de ondervraagden getroffen werd door

een aanzienlijke fraude. Deze bedrijven zijn afkomstig uit alle

sectoren van de economie en komen zowel uit de profit, de

not for profit en de non-profitsector.

Fraude is een verzamelbegrip voor vele vormen van strafbaar

handelen, variërend van diefstal, bedrieglijke bankbreuk tot

valsheid in geschrifte en het witwassen van gelden. Fraude

kan worden omschreven als het opzettelijk maken van een

fout teneinde onrechtmatig voordeel te behalen. Ook het

onrechtmatig vermijden van nadeel (denk aan belasting- en

premieafdrachten of bijvoorbeeld milieuheffingen) kan tot

fraude worden gerekend. De kans op fraude is afhankelijk van

drie elementen: pressie, gelegenheid en rationalisatie. Zie

figuur 1.

Met ‘pressie’ wordt gedoeld op een gevoelde druk om vooraf

gestelde doelen te behalen of om een prestatiebeloning waar-

op was gerekend, veilig te stellen. ‘Gelegenheid’ refereert aan
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de kans die leemten in de beheersstructuur (waaronder maat-

regelen van administratieve organisatie en interne controle)

bieden voor het onopgemerkt plegen van fraude.

‘Rationalisatie’ tenslotte is het meest ongrijpbare element. Het

heeft te maken met de informele organisatie en omvat aspec-

ten als de cultuur en de do’s en don’ts binnen een organisatie.

U kunt daarbij denken aan voorbeeldgedrag van leidingge-

venden of aan de wijze van sturing.

Deze drie elementen staan niet op zichzelf, maar intervenië-

ren. Elk element kan startpunt zijn. Doet zich bijvoorbeeld

een gelegenheid voor, dan is het mogelijk dat naar aspecten in

de belevingswereld wordt gezocht, die de pressie verhogen

(‘hier wordt alleen op winst gestuurd’) en het beoogde gedrag

rationaliseren (‘weet je nog, drie jaar geleden declareerde de

toenmalige directeur ook ...’). Daarbij kan door betrokkenen

bewust geabstraheerd worden van aspecten die de pressie

zouden kunnen verlagen. Zo kan men in genoemd voorbeeld

in de organisatie niet alleen sturen op het financiële resultaat,

maar ook op klanttevredenheid.

Een veelvoorkomend misverstand is dat fraude altijd tot

(financieel) voordeel voor de fraudeur leidt. Het instandhou-

den van een tariefstelling of kostenstructuur om het maxima-

le budget voor een volgend jaar te verwerven, is net zo goed

fraude. Ondanks het feit dat dit wellicht niet met verkeerde

bedoelingen in gang is gezet, is het evenmin altruïstisch, bij-

voorbeeld omdat het leidt tot een grotere formatie en daar-

mee tot een hoger salaris of een groter aanzien.

Als een organisatie kortetermijndoelstellingen formuleert

(‘wij realiseren een omzet- en winstgroei in het komende jaar

van x procent’), zal de beslissingshorizon zich ook verkorten

en kunnen langetermijndoelstellingen uit het oog worden

verloren. Dit geldt vooral in een situatie waarin voor het

management het behalen van doelstellingen gekoppeld is aan

de eigen beloning. Hierdoor ontstaat een belangrijk inherent

risico op fraude. Zeker voor het management geldt dat gele-

genheden gecreëerd kunnen worden (doorbreken van de

interne controle door de leiding) en dat de pressie enorm kan

worden. Carrièreperspectieven, beloningen, de relatieve

prestatie ten opzichte van groepsgenoten: als dit soort zaken

afhankelijk zijn van behaalde resultaten, wordt het erg verlei-

delijk om de resultaten wat bij te sturen. Managementfraude

is eenvoudig navolgbaar, moeilijk in de greep te krijgen en het

heeft verreweg de grootste impact. De gevolgen voor een

organisatie kunnen desastreus zijn. Voorbeelden hiervan

staan dagelijks in de krant.

beloningsstructuren
Opbouw beloningsstructuur. Veel beloningen bestaan uit

een vast en een variabel gedeelte. Het vaste deel, ook wel het

basissalaris, is onafhankelijk van de geleverde prestaties. Het

variabele deel is daar wel afhankelijk van en kan worden uit-

gekeerd in de vorm van cash, aandelen, opties op aandelen, et

cetera. Het relatieve belang van de variabele beloning is het

laatste decennium in omvang toegenomen. Dat komt door

het wijd verbrijde gevoel dat een variabele beloning helpt om

de doelstellingen van bedrijven beter te realiseren. Momenteel

bedraagt in de Verenigde Staten de bonus van een CEO zelfs

41 procent van het basissalaris.

Beloningsstructuren bestaan uit vier onderdelen: een basissa-

laris, één of meer prestatiemaatstaven, één of meer prestatie-

normen en de verhouding tussen de hoogte van de bonus en

de gerealiseerde prestaties (in relatie tot de norm). De presta-

tienorm kan daarbij intern of extern zijn gedefinieerd. Bij een

interne prestatienorm gaat het bijvoorbeeld om een budget of

een omzetdoelstelling. Het nadeel van een interne norm is dat

deze kan worden beïnvloed door degene die de prestatie moet

leveren, bijvoorbeeld in de budgetonderhandelingen. Bij een

externe norm, zoals de gemiddelde omzetstijging in de bran-

che, is dit niet het geval.

Op eigen vermogen gebaseerde prestatiebeloning. Een

belangrijk deel van de uitgekeerde prestatiebeloningen wordt

niet uitgekeerd in de vorm van cash, maar via opties op aan-

delen. Een van de redenen is dat opties de onderneming

ogenschijnlijk niets kosten en dus een goedkope manier zijn

om een beloning uit te keren. De kosten van het toekennen

van een optie aan medewerkers binnen de organisatie bestaan

Figuur 1
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echter uit de opportunity costs (de kosten van alternatieve

aanwending van de opties). Als de onderneming de opties

immers op de vrije markt had verkocht, zouden hiervoor

opbrengsten worden gegenereerd. Deze gemiste opbrengsten

zijn te beschouwen als de kosten van het uitkeren van de

opties. Het gevolg van het niet meewegen van deze kosten

kan zijn dat managers een te hoge prestatiebeloning ontvan-

gen. Dit kan weer een prijsopdrijvend effect hebben op de

beloning van andere managers. Uiteindelijk betalen dan alle

ondernemingen meer voor schaarse topmanagers.

In veel gevallen worden de prestaties afgemeten aan de ont-

wikkeling van de beurswaarde van de betrokken onderne-

ming. Aan deze prestatiemaatstaf kleven de nodige risico’s

omdat de ontwikkeling van de beurswaarde op korte termijn

en de ontwikkeling van de waarde van de onderneming op

lange termijn twee geheel verschillende zaken zijn. De koers-

ontwikkeling van aandelen is immers in belangrijke mate

gebaseerd op verwachtingen van aandeelhouders. Die ver-

wachtingen worden door veel verschillende factoren beïn-

vloed. Een ander probleem dat zich voordoet bij prestatiebe-

loningen die gerelateerd zijn aan de beurswaarde van de

onderneming, is de mogelijke over- of onderwaardering van

die aandelen. Stel dat een onderneming sterk is overge-

waardeerd. De aandeelhouders zijn er op lange termijn niet

bij gebaat dat de topmanagers die overwaardering nog probe-

ren te overtreffen om een prestatiebeloning in de wacht te sle-

pen. Van een prestatiebeloning die gerelateerd is aan de ont-

wikkeling van de beurswaarde van een onderneming gaat

echter wel die prikkel uit. In dit verband kan het voorbeeld

van Enron worden genoemd. Op zijn  hoogtepunt vertegen-

woordigde Enron een beurswaarde van ongeveer 70 miljard

dollar. Schattingen geven aan dat zo’n 40 miljard dollar uit

overwaarde bestond. De onderneming zou op langere termijn

gebaat zijn bij een strategie die de verwachtingen van de

markt temperde. In plaats daarvan is gekozen voor een strate-

gie die de overwaarde verdedigde, waardoor de reële waarde

(30 miljard dollar) eveneens teniet werd gedaan.

Prestatiebeloning in de vorm van cash. Het alternatief is om

een jaarlijkse bonus in geld uit te keren. Dit heeft een aantal

voordelen. Allereerst is een cash bonus geschikt als belonings-

instrument voor een brede groep managers en medewerkers.

Een bonus in aandelen of opties op aandelen is dat niet

omdat slechts weinigen in de organisatie in staat zijn de

beurswaarde te beïnvloeden. Het tweede voordeel is dat de

waarde van een cash bonus niet onzeker is, maar direct kan

worden uitgekeerd. Daarvan kan een sterke positieve prikkel

tot het realiseren van prestaties uitgaan. Ten slotte is het

mogelijk subjectieve beoordelingsmaatstaven bij het bepalen

van de hoogte van de cash bonus te betrekken.

Natuurlijk zijn hier ook nadelen aan verbonden. Zo kan een

cash bonus leiden tot ongewenste prikkels, zoals het uitsme-

ren van het resultaat over meerdere jaren, waardoor een ogen-

schijnlijk stabiel jaarresultaat ontstaat. Hier kan een gelegen-

heid tot fraude ontstaan. Ook is het mogelijk dat juist het

omgekeerde wordt gestimuleerd: het verhogen van de volati-

liteit van het resultaat. De mate waarin dit het geval is, is

afhankelijk van de wijze waarop de prestatiebonus is gedefini-

eerd. Stel dat de prestatiebonus een onder- en een bovengrens

heeft. De ondergrens (het basissalaris) wordt in ieder geval

uitgekeerd, onafhankelijk van de gerealiseerde prestaties. Meer

dan het maximum zal nooit worden uitgekeerd, hoe hoog de

prestaties ook zijn. Als managers zien aankomen dat ze de

ondergrens niet zullen halen, hebben ze geen belang om

prestaties te realiseren, want deze blijven toch onder het

bonus-niveau. Er zal eerder een prikkel zijn om de prestaties

uit te stellen en door te schuiven naar het volgende jaar wa-

neer de kans op een bonus groter is. Hetzelfde geldt voor een

situatie waarin de bovengrens al is bereikt. Ook dan ontstaat

een gelegenheid tot fraude. Er is dan geen prikkel om nog

extra prestaties te leveren, de maximale bonus is toch al

bereikt.

risicobeheersing in de praktijk 
Beloningsstructuren en fraude. Wat bepaalt nu of een belo-

ningsstructuur meer of minder fraudegevoelig is? Pressie ont-

staat al door het enkele feit dat een beloning (deels) gebaseerd

is op gerealiseerde prestaties. Dit leidt namelijk tot druk om

de gestelde doelstellingen of normen te realiseren. Hoe groter

het variabele deel van de beloning, hoe groter de pressie.

Wanneer de prestatiebeloning is gekoppeld aan de ontwikke-

ling van de beurswaarde van een onderneming wordt de pres-

sie nog sterker. Dan is er niet alleen de druk vanuit de organi-

satie, maar ook vanuit de markt die zijn verwachtingen

‘vertaalt’ in beurswaarde.

Een hoge pressie kan ertoe leiden dat men actief gaat zoeken

naar gelegenheid tot fraude en vervolgens het eigen gedrag

gaat rationaliseren. Drie factoren binnen de beloningsstruc-

tuur maken het managers makkelijker om die gelegenheid

ook te vinden:

~ de aanwezigheid van een boven- en een ondergrens in de

beloningsstructuur;

~ de termijn waarover de beoordeling plaatsvindt;

Kunt u transparant zijn zonder dat u

zich ongemakkelijk voelt?
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~ de vraag of de beloning is gebaseerd op de ontwikkeling van

de beurswaarde.

Een boven- en een ondergrens leiden ertoe dat een prikkel

ontstaat om prestaties uit te stellen of juist naar voren te

halen. Een beloning die de nadruk legt op korte-termijnresul-

taten nodigt uit tot gedrag dat niet in het belang is van de

ontwikkeling van de waarde van de onderneming op langere

termijn. Ook biedt een beloning die is gebaseerd op de ont-

wikkeling van de beurswaarde de gelegenheid om actief in te

spelen op de verwachtingen van de markt. Dat die verwach-

tingen niet synchroon lopen met het belang van de onderne-

ming blijkt uit het voorbeeld van Enron. Deze drie factoren

kunnen elkaar versterken. Zo leidt een beloningsstructuur

waarbij de variabele beloning is gebaseerd op de korte-ter-

mijnontwikkeling van de beurswaarde tot meer risico’s dan

een beloningsstructuur die is gebaseerd op de lange-termijn-

ontwikkeling van de beurswaarde.

Pressie en gelegenheid leiden tot rationalisatie van gedrag.

Wanneer men bijvoorbeeld om de eigen prestatiebeloning

veilig te stellen omzet te vroeg verantwoordt, gaat men zoeken

naar een motief om dit als het ware goed te praten.

Maatregelen van risicobeheersing. Welke maatregelen moe-

ten organisaties nu nemen om de risico’s die met belonings-

structuren samenhangen, te beheersen? Naar onze mening

zijn vijf type maatregelen relevant:

~ transparantie;

~ het beperken van pressie;

~ het beperken van rationalisering van ongewenst gedrag;

~ het opnemen van aanvullende voorwaarden;

~ de keuze voor een adequate prestatiemaatstaf.

1. U moet transparant zijn in de keuzes die zijn gemaakt. Het

gaat daarbij om de vraag of u zonder zich ongemakkelijk te

voelen transparant kan zijn. Met andere woorden, kunt u op

de voorpagina van een krant uitleggen hoe en waarom u tot

een bepaalde beslissing bent gekomen, gegeven de normen

die op dit moment gelden en waarlangs gedrag wordt beoor-

deeld. Als u gebruik maakt van een beloningsstructuur op

basis van opties, dan verstaan we onder transparantie tevens

dat de waarde van die opties wordt bepaald. Waarom is

transparantie zo belangrijk? Een aantal recente voorbeelden

kunnen dit verduidelijken. Meerdere mensen zullen desge-

vraagd onderschrijven dat de directeur van een geprivati-

seerd bedrijf een marktconform salaris mag verdienen. De

vraag is echter of het is uit te leggen dat ‘marktconform’ vijf

keer het salaris van een minister is. De vraag is ook of de

prestatiemaatstaf waarop de bonus is gebaseerd, aan aandeel-

houders en aan klanten kan worden uitgelegd. Was het van

tevoren duidelijk dat een prestatiebeloning zou worden uit-

gekeerd? Voldeed de daarbij gehanteerde prestatiemaatstaf

aan een aantal criteria, zoals eenvoud, nauwkeurigheid,

objectiviteit en beheersbaarheid? 

Do’s Don’ts

Wees transparant over de hoogte en opbouw van de beloningen Delen van de beloning niet meewegen (bijvoorbeeld opties niet 

waarderen of pensioenverplichtingen niet meetellen)

Communiceer wat u onder fraude verstaat Niet communiceren dat het in stand houden van een kosten-

structuur om een maximaal budget te halen, of het manipuleren

van interne normen ook tot fraude kan worden gerekend

Neem indien mogelijk een externe norm als Prestatiebeloningen uitsluitend afhankelijk maken 

uitgangspunt voor het beoordelen van prestaties van korte termijn resultaten

Inventariseer frauderisico’s binnen uw organisatie Onduidelijk optreden bij eerdere fraude

en neem passende maatregelen om de risico’s te beperken

Neem aanvullende voorwaarden op die het mogelijk Onduidelijke prestatiemaatstaven

maken om ongewenst gedrag te corrigeren

Bescherm klokkenluiders

Tabel 1

Do’s en don’ts bij beloningsstructuren topmanagers
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2. U kunt de factoren die pressie verhogen, beperken. Dus als u

kiest voor een beloning op basis van beurswaarde, focus dan

niet uitsluitend op de korte-termijnontwikkeling. Of als u

kiest voor een beloningsstructuur met een boven- en onder-

grens, realiseer u dan welke prikkels hiervan uitgaan en tref

daarvoor maatregelen. In het voorbeeld waarin de belonings-

structuur de gelegenheid biedt om omzet te verantwoorden

die nog niet gerealiseerd is, moeten extra checks and balances

worden ingebouwd om de juistheid, volledigheid en tijdigheid

van die verantwoording te waarborgen. Ten slotte de verhou-

ding tussen de hoogte van de bonus en de gerealiseerde

prestaties. Als er sprake is van een boven- en ondergrens in de

prestatiebeloning, dan vloeien hier risico’s uit voort wanneer

deze grenzen zo gedefinieerd zijn dat ze niet of juist te gemak-

kelijk zijn te realiseren. Het verdient dus aanbeveling deze

grenzen ruim te kiezen.

3. U kunt het rationaliseren van ongewenst gedrag beperken

door expliciet te communiceren wat uw organisatie onder

fraude verstaat. Noem daarbij voorbeelden die dichtbij de

dagelijkse praktijk staan, zoals het instandhouden van een

tariefstelling of kostenstructuur om het maximale budget

voor een volgend jaar te verwerven.

4. U kunt aanvullende maatregelen nemen om ongewenst

gedrag te corrigeren. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken

van een clawback clausule in beloningscontracten. Op deze

wijze is het mogelijk om als in de toekomst blijkt dat de

prestatie-indicatoren die gebruikt zijn om de bonus vast te

stellen onjuist waren (bijvoorbeeld door bewuste manipulatie

van de cijfers), de bonus achteraf te corrigeren.

5. Ten slotte is de keuze voor een goede prestatiemaatstaf van

belang. Deze moet voldoen aan een aantal criteria zoals: een-

voud, nauwkeurigheid, objectiviteit en beheersbaarheid.

Wanneer een prestatie wordt gerelateerd aan een norm, doet

zich de vraag voor in hoeverre die norm te beïnvloeden is

door de manager die voor het realiseren van zijn prestatiebe-

loning afhankelijk is van die norm. Als de norm bestaat uit

een budget of een omzetdoelstelling, kan de prestatiebeloning

immers ook gerealiseerd worden door het budget of de doel-

stelling bewust laag te houden. Hierdoor wordt het risico tot

het plegen van fraude vergroot. Een externe norm, zoals de

gemiddelde prestatie van de sector, verdient daarom de voor-

keur.

conclusies
Aan elk beloningssysteem kleven risico’s die de prestaties van

de onderneming, de langetermijnwaarde en de fraudegevoe-

ligheid van die onderneming kunnen beïnvloeden. De ideale

beloningsstructuur bestaat naar onze mening niet. Wel zijn er

maatregelen te bedenken die de risico’s die ermee samenhan-

gen kunnen beperken. In dit artikel hebben we een aantal van

deze maatregelen benoemd. Elke onderneming en elke sector

heeft daarnaast eigen, specifieke risico’s waarvan het in kaart

brengen vaak een kwestie is van maatwerk. Dat het de moeite

loont deze risico’s in kaart te brengen, blijkt uit onderzoek.

Een toenemend fraudebewustzijn leidt tot een grotere kans

dat fraude wordt ontdekt. Organisaties die daadwerkelijk

praktische maatregelen nemen om fraude te voorkomen, ont-

wikkelen een sterkere preventiecultuur dan organisaties die

slechts de suggestie wekken dat aan fraudepreventie is vol-

daan.

Drs. A.J. Mikkers RA en mw. dr. E.M.A. van Schoten RA zijn

werkzaam als partner respectievelijk als assistant director bij

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. Het artikel is op per-

soonlijke titel geschreven.
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