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1. Inleiding 
 
Wat de vergoedingen van topmanagers bepaalt, is een onderwerp dat de laatste 

decennia zowel veel academische als media aandacht gekregen heeft gezien deze tot de 

hoogste van onze samenleving behoren en ook niet lijken af te nemen als de 

onderneming slechter presteert. 

 

Daarenboven zijn deze vergoedingen fel in opspraak gekomen door de meest recente 

economische crisis. Veel bedrijven werden genoodzaakt werknemers af te danken en 

grote financiële instellingen moesten door overheden gered worden. Ondanks 

afdankingen en slechte resultaten bleven de topmanagers grote bonussen ontvangen. 

 

Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag, worden in deze thesis 4 

vergoedingstheorieën uitgewerkt en wordt aan de hand van empirisch onderzoek 

gekeken in welke mate deze theorieën de vergoeding van de managers kunnen 

verklaren. De nadruk wordt hier meer bepaald op vergoedingen van CEO’s gelegd 

aangezien er enerzijds veel data over beschikbaar is en anderzijds deze vergoedingen in 

de voorbije jaren aanzienlijk vlugger gegroeid zijn dan de twee volgende best betaalde 

managers. Ter vergelijking wordt de vergoeding van deze twee volgende best betaalde 

managers ook even onder de loep genomen. Het gaat in dit werk dus zeker niet om de 

vergoeding van alle werknemers in een bedrijf die tegenwoordig de titel manager 

krijgen. Daarnaast zal de nadruk ook gelegd worden op de Europese en Amerikaanse 

topmanagers aangezien hiervoor de meeste data en studies ter beschikking zijn.  

 

Binnen de groep CEO’s kan tevens een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 

oprichters van de betreffende ondernemingen en anderzijds diegene die aangesteld 

worden als professionelen. In deze thesis wordt getracht de vergoeding van deze 

laatstgenoemde CEO’s op te helderen aangezien hun vergoeding hoger is dan oprichter 

CEO’s (He, 2008). Na een tijdje worden de CEO’s in kwestie vaak wel mede-eigenaar 

doordat een deel van hun vergoeding uit opties en aandelen bestaat. Eigenaar-

oprichters zijn doorgaans minder gemotiveerd door economische factoren maar eerder 

door emoties, familiewaarden, altruïsme en de drang om hun socio-economische 

welvaart te behouden (Wang & Singh, 2014). 
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De theorie die een antwoord tracht te vinden op deze onderzoeksvraag moet natuurlijk 

een verklaring kunnen bieden voor de sterke verandering in samenstelling van de 

vergoeding van topmanagers doorheen de laatste decennia. Naast deze evolutie in 

samenstelling zijn er nog bijkomende complicaties door bedrijfsspecifieke voorwaarden 

verbonden aan bepaalde componenten van de vergoeding. Tegenwoordig wordt een 

deel van hun vergoeding in opties uitbetaald die niet mogen uitgeoefend worden 

gedurende een welbepaalde periode of tot een bepaald streefcijfer wordt bereikt. De 

waarde hiervan verschilt in functie van de waarde van de onderliggende aandelen en 

opgelegde restricties. Dit maakt het niet eenduidig om de vergoeding van de manager in 

een welbepaalde periode te bepalen.  

 

Voor de vergoedingstheorie die de beste verklaring lijkt te bieden, wordt in het 

empirisch gedeelte onderzocht op welke manier deze nog kan uitgebreid worden om 

aan verklaringskracht of zelfs voorspellingskracht te winnen. Het is zeker niet het doel 

van deze thesis om een theorie uit te dokteren die perfect de evolutie van de vergoeding 

van managers in de toekomst kan voorspellen. 

 

Deze thesis is als volgt ingedeeld. In Hoofdstuk twee wordt gekeken naar de 

samenstelling van de vergoeding van managers. In Hoofdstuk drie wordt een overzicht 

gegeven van de betrokken partijen bij de bepaling van de vergoeding. In Hoofdstuk vier 

worden vier vergoedingstheorieën uitgewerkt en worden deze toegepast op CEO’s. 

Vervolgens behandelt Hoofdstuk vijf de empirische resultaten en een aantal case 

studies. Hier wordt gekeken in welke mate onze theorieën in staat zijn de voorbije 

evoluties te verklaren en op welk vlak eventuele uitbreidingen nodig zijn. Het zesde en 

laatste hoofdstuk omvat de conclusie van deze masterproef.  
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2. Samenstelling vergoeding manager 
 
Om beter te kunnen begrijpen waarvoor managers vergoed worden, is het best dat er 

eerst gekeken wordt naar de manieren waarop managers vergoed kunnen worden. 

Hieronder worden enkel de meest voorkomende vormen van vergoedingen 

weergegeven. Dit is dus zeker geen exhaustieve lijst. 

 

De eerste mogelijkheid om een manager te vergoeden is door hem een vast basissalaris 

toe te kennen. Dit is een vast loon uitgekeerd voor de verleende diensten. Deze 

vergoeding is niet rechtstreeks verbonden aan de prestaties, maar zal vaak in het geval 

van goede of slechte prestaties op lange termijn op bepaalde tijdstippen naar boven of 

naar onder herzien worden. 

 

Naast het salaris kunnen de managers een bonus ontvangen. De bonus valt meestal 

onder te verdelen in twee componenten. Er is een periodieke bonus die afhankelijk is 

van boekhoudkundige resultaten. Dit kan een stijging van de winst of van het 

marktaandeel met een bepaald percentage zijn. Aanvullend op deze bonus voor korte 

termijn resultaten bestaat er een bonus voor het bereiken van lange termijn 

doelstellingen. Bij lange termijn doelstellingen gaat het over streefdoelen die over een 

paar jaar moeten worden bereikt. Bonussen worden meestal cash uitbetaald en werden 

geïntroduceerd om managers te vergoeden voor bijzondere prestaties of om hen te 

motiveren bepaalde vooropgestelde objectieven te realiseren. 

 

De manager kan ook opties verwerven als vergoeding. Opties houden in dat de manager 

één of meerdere aandelen kan kopen binnen een bepaalde periode aan een vooraf 

vastgelegde uitoefenprijs, ongeacht de waarde van het aandeel op dat moment. De 

waarde van een optie stijgt als de prijs van het onderliggende aandeel hoger is dan de 

uitoefenprijs van de optie. Als de prijs van het aandeel zakt onder de uitoefenprijs van 

de optie, dan is de optie waardeloos aangezien het dan interessanter is om het aandeel 

te kopen aan de marktprijs. Dit wordt in Sectie 5.2.2 duidelijker gemaakt aan de hand 

van een voorbeeld. Het gebruik van opties als onderdeel van de vergoeding van CEO’s 

kende een sterke groei in de jaren 50 in de VS toen door een belastinghervorming opties 
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belast werden als kapitaalinkomsten en niet als arbeidsinkomsten (Frydman & Saks, 

2010).  

 

Naast opties op aandelen kan de onderneming ook rechtstreeks aandelen geven aan de 

manager. Hierin kan men een onderscheid maken tussen voorwaardelijke en 

onvoorwaardelijke aandelen. Voorwaardelijke aandelen kunnen op een bepaald 

moment aan de manager gegeven worden, maar hij is dan meestal niet in staat ze te 

verkopen vooraleer een bepaald termijn verlopen is of het bedrijf een bepaald resultaat 

bereikt heeft. Onvoorwaardelijke aandelen kan, zoals de naam het zegt, de manager 

verhandelen zonder verdere restricties. 

 

Naast deze periodieke vergoedingen is er vaak ook een éénmalige ontslag of 

vertrekpremie contractueel vastgelegd die aan de CEO’s wordt uitgekeerd indien ze het 

bedrijf verlaten zonder een specifieke reden of indien ze worden ontslagen. 

Tegenwoordig komt deze premie veelal in een slecht daglicht omdat het als 

onrechtmatig beschouwd wordt dat de CEO nog een vergoeding krijgt voor het leveren 

van slecht werk in geval van ontslag. Een recent voorbeeld hiervan is de ex-CEO van 

Volkswagen die moest aftreden omdat er gesjoemeld was met de software van de auto’s. 

Ondanks zijn verplicht aftreden en instorting van de Volkswagen aandelen kreeg Martin 

Winterkorn een ontslagvergoeding van ongeveer 67 miljoen Amerikaanse dollar 

("Capitalism and its discontents," 2015). Historisch gezien is de ontslagpremie ontstaan 

wegens een gebrek aan sociale zekerheid. Bij ontslag moest de werknemer een periode 

kunnen overbruggen tot aan zijn volgende baan. Bij hoog bekwame werknemers (zoals 

de topmanagers) wordt door de werkgever doorgaans veel geïnvesteerd in opleiding. 

Een opgeleide werknemer is productiever en meer gegeerd door andere werkgevers. 

Om de werknemer niet te verliezen, biedt de werkgever meer werkzekerheid door zijn 

kost om hem te ontslaan op deze manier te verhogen en door het eventuele ontslag 

minder kostelijk te maken voor de werknemer zelf. De ontslagvergoeding is vanuit het 

standpunt van de werknemer ook een vergoeding om zich te specialiseren in een 

bepaalde sector of taak. De werknemer heeft een lagere onderhandelingsmacht bij de 

nieuwe werkgever na deze specialisatie (Holzmann, Pouget, Vodopivec, & Weber, 2011). 

Tegenwoordig kan deze vergoeding voor managers nog verantwoord worden als een 

noodzakelijkheid om de CEO een incentief te bieden om grote problemen effectief aan te 
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kaarten in plaats van ze zo lang mogelijk te verbergen ("Attacking the corporate gravy 

train," 2009). Daarnaast geeft deze premie de CEO tevens een stimulans om een 

eventuele overname van de onderneming waarin hij werkt te overwegen en er gewillig 

aan mee te werken indien dit de waarde voor de aandeelhouders zou kunnen doen 

stijgen. Ook al betekent dit dat de kans groot is dat hij door deze overname zijn werk 

verliest. 

  

Bovenop deze vergoedingen kan de manager ook vaak van extralegale voordelen 

genieten. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfswagens, extra verzekeringen, lidmaatschap 

tot exclusieve golfclubs, gebruik van bedrijfjets. Extralegale voordelen zijn 

oorspronkelijk ontstaan als onderdeel van een optimaal contract, maar ze kunnen ook 

ontstaan ten gevolge van een zwak deugdelijk bestuur of te zwakke beperkingen om de 

bedrijfsmiddelen voor private doeleinden te gebruiken  (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 

1976). Onder de vorm van een optimaal contract leveren extralegale voordelen een 

bepaalde incentief aan de manager. Dit staat de aandeelhouders toe om de loon-

prestatie gevoeligheid van de manager te verlagen wat leidt tot een lagere 

inkomensonzekerheid voor de manager. Gegeven dat de agent risico avers is, leidt dit tot 

een lager minimaal verwacht loon om de job te aanvaarden. Dit verhoogt de verwachte 

winst van de principaal wat verder in de principaal agent theorie wordt besproken 

(Marino & Zabojnik, 2008). Extralegale voordelen die voortkomen uit zwak deugdelijk 

bestuur en ertoe leiden dat de manager bedrijfsmiddelen kan gebruiken voor privaat 

gebruik, komt veel voor in de realiteit en wordt verder apart besproken in Sectie 5.3.4. 

Dit maakt geen deel uit van de ex ante vastgelegde verloning en als het uitkomt dat een 

manager van bedrijfsmiddelen gebruik heeft gemaakt voor private doeleinden, dan 

wordt de manager vaak verzocht de kost die de onderneming hiervoor heeft moeten 

maken terug te storten.   
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3. Wie bepaalt vergoeding manager 
 

Om goed te begrijpen wat de vergoeding van managers bepaalt, is het noodzakelijk om 

eerst een inzicht te krijgen in de instanties die de vergoeding bepalen.  

 

De bedrijven die geleid worden door CEO’s wiens vergoeding deze masterproef wilt 

ophelderen, beschikken over een raad van bestuur. Van deze raad van bestuur wordt 

verwacht dat ze de aandeelhouders vertegenwoordigt en controleert of de handelingen 

van de CEO overeenstemmen met de belangen van de aandeelhouders. Aangezien deze 

raad van bestuur deels een monitoring functie heeft op de CEO is het aangeraden dat 

deze onafhankelijk is en zo objectief mogelijk oordeelt over de vergoeding van de CEO. 

In de realiteit worden leden van de raad van bestuur vaak rechtstreeks gekozen door de 

CEO of zijn enigszins afhankelijk van hem. Zelfs indien de leden onafhankelijk zijn, 

hebben ze er vaak baat bij om een hoger loon toe te kennen aan de CEO indien ze ook 

nog in andere raden van bestuur willen zetelen (Hermalin & Weisbach, 1998). De 

precieze impact van de raad van bestuur op de vergoeding van de CEO’s wordt verderop 

in Sectie 5.1.2 besproken. 

 

Vaak is er binnen de raad van bestuur een compensatie comité aanwezig dat als taak 

heeft de vergoeding te bepalen van CEO’s en andere topmanagers. Dit compensatie 

comité bestaat veelal uit externe leden die niet voor de onderneming werken en die 

vaak zelf CEO zijn van een andere onderneming. Onderzoek van R. C. Anderson en Bizjak 

(2003) wees geen significante impact uit voor het al dan niet onafhankelijk lid zijn van 

het compensatie comité op de vergoeding van de CEO’s in het geval van 110 willekeurige 

bedrijven uit de NYSE voor de periode 1985-1998. Ondanks de onmogelijkheid een link 

te vinden, eist de Amerikaanse wet dat leden van het compensatie comité onafhankelijk 

zijn en dat er geen interne werknemers lid zijn indien de onderneming een deel van de 

vergoeding van de CEO wil aftrekken van de belastingen. De NASDAQ en NYSE gaan 

sinds 2003 verder en eisen dat alle beursgenoteerde bedrijven die bij hen geregistreerd 

staan over een volledig onafhankelijk compensatie comité beschikken (Reda, Reifler, & 

Thatcher, 2008). Door dit comité onafhankelijk te maken, zou ze op een zo objectief 

mogelijke manier moeten kunnen oordelen over de vergoedingen. 
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De redenen die het compensatie comité geeft ter verantwoording van de vergoedingen 

van de CEO’s worden door J. B. Wade, Porac, en Pollock (1997) opgedeeld in drie 

groepen. Ten eerste worden de vergoedingen verantwoord als noodzakelijk om de 

belangen van de managers en aandeelhouders te harmoniseren. Ten tweede zou de 

vergoeding een natuurlijk gevolg zijn van de geleverde resultaten. Een laatste 

verantwoording gebeurt door aanspraak te maken op externe consultants die de 

vergoedingen helpen bepalen. De eerste verantwoording wordt verder besproken in de 

principaal agent theorie, de tweede in de marginale productiviteitstheorie en in de 

onderhandelingsmachttheorie en de laatste wordt in Sectie 5.1.5 onder de loep 

genomen. Indien geen compensatie comité aanwezig is of wel maar bijkomend advies 

nodig heeft over de vergoedingen, dan maken bedrijven vaak gebruik van compensatie 

consultants.  

 

Als gevolg van de economische crisis kwam er in 2010 in de VS als clausule van de Dodd-

Frank Act een say on pay voor de aandeelhouders, waardoor zij rechtstreeks konden 

stemmen over de vergoeding van de 5 best betaalde managers. Deze stemming is niet 

bindend voor de managers. In Groot-Brittannië bestaat een gelijkaardige regeling al 

sinds 2002 en daar is het routine dat de CEO’s eerst hun vergoedingen met 

investeerders bediscussiëren alvorens een voorstel te formuleren waarover gestemd 

kan worden ("The shareholder awakens," 2011). Indien de vergoeding van de CEO 

bepaald wordt door zijn invloed op het compensatie comité, dan zouden na de invoering 

van de say on pay in de VS de vergoedingen van de CEO’s moeten gedaald zijn of veel 

loonvoorstellen afgekeurd moeten geweest zijn. De impact van say on pay op de 

vergoedingen van CEO’s wordt in Sectie 5.3.2 besproken.  
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4. Vergoedingstheorieën 
 
In dit hoofdstuk worden de vier vergoedingstheorieën verder uitgewerkt en wordt 

binnen elke theorie onderzocht welke de determinanten zijn van de vergoeding van 

managers. Er wordt tevens in beperkte mate onderzocht op welke manier deze van 

toepassing zijn op CEO’s en andere topmanagers.  

4.1. Marginale productiviteitstheorie  
 
Het vertrekpunt van de marginale productiviteitstheorie is dat de onderneming de 

hoeveelheid inputs zodanig bepaalt dat ze haar winst maximeert onder de 

nevenvoorwaarde dat het corresponderende productieplan technologisch haalbaar is. 

Deze beperking wordt weergegeven door de productiefunctie Y=f(X1,X2,X3), die het 

verband weergeeft tussen de totale productie Y en de gekozen hoeveelheden van de 

productiefactoren X1 (aantal managers), X2 (aantal arbeiders) en X3 (hoeveelheid 

kapitaal). De productiefunctie f(.) is stijgend in haar argumenten en quasi-concaaf. 

 

Wiskundig kan dit winstmaximeringsprobleem als volgt weergegeven worden. 

 

Max      π = P.Y-W1.X1-W2.X2-W3.X3    waarbij Y= f(X1,X2,X3). 

X1,X2,X3 

 

Hierbij staat π voor de winst, P voor de prijs, W1 voor de vergoeding van de managers, 

W2 voor het loon van de arbeiders en W3 voor de vergoeding van het kapitaal. 

 

De maximale winst wordt bereikt wanneer de opbrengst van een laatste manager (prijs 

vermenigvuldigd met de extra productie) gelijk is aan de vergoeding die aan de manager 

gegeven wordt. Dit volgt uit de eerste orde voorwaarde van het 

winstmaximeringsprobleem: 

 

𝜕𝜋

𝜕𝑋1
= 𝑃.

𝜕𝑓

𝜕𝑋1
− 𝑊1 = 0 

 

⟺ 𝑊1 = 𝑃.
𝜕𝑓

𝜕𝑋1
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Eigenschap Marginale Productiviteitstheorie: Volgens de marginale 

productiviteitstheorie wordt het loon van de manager positief beïnvloed door de 

marktprijzen van hun producten en de marginale productie van een manager. Deze 

vermenigvuldiging is gelijk aan de waarde van de marginale productiviteit van de 

manager. De onderneming past het aantal managers aan tot aan de eerste orde 

voorwaarde met gelijkheid voldaan wordt. Het niveau van de winst heeft derhalve geen 

effect op zijn vergoeding. 

 

Een eerste tekortkoming van deze theorie ter verklaring van de vergoeding van CEO’s is 

dat er altijd enkel één CEO is binnen een onderneming. Ten tweede wordt hier enkel 

naar het aantal managers gekeken en wordt verondersteld dat ze allemaal identiek en 

dus perfect substitueerbaar zijn. Deze veronderstelling is realistischer voor arbeiders 

dan voor managers. De marginale productiviteitstheorie is beter in staat de vergoeding 

van arbeiders te bepalen van wie al op voorhand geweten is wat ze zullen produceren 

binnen een welbepaalde tijdspanne. Het beleid dat CEO’s uitstippelen ligt daarentegen 

vaak vast voor een langere tijd. Zelfs na het veranderen van CEO is niet meteen geweten 

wat de bijdrage van de nieuwe CEO tot de winst is. Ten derde is voor het opgaan van de 

marginale productiviteitstheorie de afwezigheid van principaal agent problemen vereist. 

Nochtans wordt in de literatuur vaak aanspraak gemaakt op de principaal agent theorie 

om de hoogte van de vergoeding en samenstelling van de vergoeding van managers te 

verklaren. Deze principaal agent theorie wordt in Sectie 4.3 verder besproken. Door de 

noodzakelijkheid van deze veronderstelling verliest de marginale productiviteitstheorie 

aan toepasbaarheid voor ons. 

 

Ondanks het feit dat, zoals hierboven aangegeven, de bijdrage van de CEO tot de winst 

moeilijk kan ingeschat worden, kan een proxy variabele gebruikt worden voor de 

verandering in de winst die onmiddellijk waarneembaar is na het veranderen van 

managers. De prijs van de aandelen is voor beursgenoteerde bedrijven meteen waar te 

nemen. 

𝜏 = 𝑓(𝜋 + 𝜋𝑒), 

waarbij 𝜏 staat voor de prijs van de aandelen. Deze wordt verondersteld een functie te 

zijn van de huidige winst 𝜋  en de verdisconteerde verwachte waarde van de 

toekomstige winst 𝜋𝑒 .  
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Indien managers perfecte substituten zouden zijn en de identiteit van de managers niet 

zou uitmaken voor de omvang van de winst, dan zou het veranderen van de manager 

geen enkele invloed mogen hebben op de winst of op de toekomstige 

winstverwachtingen. Als de aandelenprijs als proxy voor de winst kan beschouwd 

worden, dan zou deze niet significant mogen veranderen bij het vervangen van een 

manager. In de realiteit wordt vaak opgemerkt dat de aandelenprijzen van grote 

bedrijven de lucht in schieten of kelderen na het veranderen van CEO. 

 

Volgens Hayes en Schaefer (1999) zou de compensatie ten opzichte van de marginale 

productiviteit van managers kunnen vastgesteld worden uit het gedrag van de 

aandelenkoers na hun vertrek. Indien de manager vertrekt en de aandelenkoers van de 

betreffende onderneming stijgt, dan wijst dit erop dat zijn loon hoger lag dan de waarde 

van zijn marginale productiviteit. Of de aandelenkoers daalt of stijgt, hangt natuurlijk 

ook af van de compensatie van de nieuwe manager. Indien de vertrekkende manager 

meer betaald werd dan zijn marginaal product, maar de nieuwe manager wordt nog 

meer betaald dan zijn eigen marginaal product, dan zal de aandelenkoers van de 

onderneming zakken, ondanks het feit dat een overbetaalde manager de onderneming 

heeft verlaten.  

 

Het is evident dat de marginale productiviteitstheorie niet voldoende is om een 

verklaring te vinden voor de evolutie van de omvang en samenstelling van de 

vergoeding van managers. De arbeidsmarkt voor managers is niet perfect homogeen en 

bijgevolg zijn managers niet onderling inwisselbaar. 

4.2. Onderhandelingsmacht model 
 
Het onderhandelingsmodel gaat ervan uit dat de manager en de aandeelhouders 

onderhandelen over de vergoeding van de manager. Dit kan wiskundig weergeven 

worden aan de hand van een Nash onderhandelingsmodel in volgende mathematische 

vorm: 

𝑀𝑎𝑥
𝑤

  (𝑊 − 𝐷1 )
𝐵1 . (𝜋 − 𝑊 − 𝐷2)1−𝐵1 . 

 



    11 

Hierbij is D1 het dreigpunt van de manager, zijnde het loon dat hij elders kan verdienen. 

D2  is het dreigpunt van de aandeelhouders, zijnde de winst die zij zonder deze manager 

kunnen maken. B1 is de relatieve onderhandelingsmacht van de manager en is een getal 

tussen 0 en 1. (1-B1) is de relatieve onderhandelingsmacht van de aandeelhouders en W 

is de vergoeding voor de manager. 

 

Het resultaat van de onderhandelingen wordt berekend door het bovenstaande Nash 

product te maximeren met betrekking tot het loon W. De corresponderende eerste orde 

voorwaarde wordt verkregen door de partieel afgeleide van het Nash product naar W 

gelijk te stellen aan nul. Dit geeft volgend resultaat: 

 

0 = 𝐵1(𝑊 − 𝐷1)𝐵1−1(𝜋 − 𝑊 − 𝐷2)1−𝐵1 + (1 − 𝐵1)(𝜋 − 𝑊 − 𝐷2)−𝐵1(−1)(𝑊 − 𝐷1)𝐵1 

 

⟺  𝐵1(𝑊 − 𝐷1)𝐵1−1(𝜋 − 𝑊 − 𝐷2)1−𝐵1 = (1 − 𝐵1)(𝜋 − 𝑊 − 𝐷2)−𝐵1(𝑊 − 𝐷1)𝐵1 

 

⟺  
1 − 𝐵1

𝐵1
=

𝜋 − 𝑊 − 𝐷2

𝑊 − 𝐷1
 

 

⟺   𝐵1(𝜋 − 𝑊 − 𝐷2) = (1 − 𝐵1)( 𝑊 − 𝐷1) 

 

⟺  𝑊 = 𝐵1(𝜋 − 𝐷2) + (1 − 𝐵1)𝐷1 

 

Eigenschap Onderhandelingsmodel: Het loon van de manager is een positieve functie 

van de relatieve onderhandelingsmacht van de manager (𝐵1), van de winst (𝜋) en van 

het dreigpunt van de manager (𝐷1). Het loon is een negatieve functie van het dreigpunt 

van de aandeelhouders (𝐷2).  

 

Intuïtief is het logisch dat de manager een hoger loon kan bekomen als zijn relatieve 

onderhandelingsmacht ten opzichte van de aandeelhouders groter is. Hij kan dan 

simpelweg over een hoger loon onderhandelen. Dat het loon positief wordt beïnvloed 

door de winst is intuïtief ook makkelijk te vatten. Een hoger bedrag kan verdeeld 

worden tussen de verschillende partijen, ongeacht hun onderhandelingsmacht. Dat het 

loon een positieve functie is van het dreigpunt van de manager is ook evident. De 
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manager zal niet willen werken voor het bedrijf indien hij ergens anders meer kan 

verdienen. Daarnaast zal het dreigpunt van de aandeelhouders het loon van de manager 

naar beneden trekken. Als de manager geen significant hogere waarde kan creëren voor 

de aandeelhouders dan een andere manager, dan hebben ze er geen belang bij deze 

manager veel te betalen. Indien de relatieve onderhandelingsmacht van de manager laag 

is, zal de eerste term in de vergelijking niet veel invloed hebben op de vergoeding van de 

manager. De relatieve onderhandelingsmacht van de aandeelhouders zal hoger liggen en 

de vergoeding van de manager zal meer in de buurt liggen van het loon dat hij elders zou 

kunnen verdienen. 

 

De relatieve onderhandelingsmacht van de manager bepaalt het aandeel in de surplus 

gegenereerde winst door de combinatie van die manager met die onderneming. Om 

empirisch het percentage relatieve onderhandelingsmacht te kunnen vastleggen zou 

data ter beschikking moeten zijn over de vergoeding van de manager in de tweede 

meest aantrekkelijke job (dreigpunt manager), de waarde van de onderneming bij het 

kiezen van de tweede beste manager (dreigpunt aandeelhouders) en de waarde van de 

combinatie (surplus winst) van die manager met die onderneming (Hayes & Schaefer, 

2009). Dit zijn data die niet beschikbaar zijn aangezien CEO’s zelf voor een groot deel de 

koers van een onderneming bepalen en daarmee ook de surplus winst die gecreëerd 

wordt door de samenwerking. 

 

De aandeelhouders hebben op zich een grote relatieve onderhandelingsmacht. Het 

probleem zit eerder in de internationalisering van aandeelhouders en het steeds 

toenemend gefragmenteerd karakter van het aandeelhouderschap dan in hun beperkte 

relatieve macht ("Money for nothing?," 2012). In beursgenoteerde ondernemingen laten 

aandeelhouders zich vertegenwoordigen door een raad van bestuur. De empirie rond de 

impact van de raad van bestuur bij het bepalen van de verloning voor de manager wordt 

in Sectie 5.1.3 besproken.  

 

In het geval dat de CEO een relatief hogere status heeft dan de voorzitter van de raad 

van bestuur, dan is de kans kleiner dat hij ontslagen zal worden bij slechtere prestaties 

(Flickinger, Wrage, Tuschke, & Bresser, 2015). Status wordt omschreven als lid zijn van 

netwerk groepen. De onderhandelingsmacht wordt meer gebalanceerd indien de 



    13 

voorzitter van de raad van bestuur een even hoge status/reputatie heeft of indien de 

raad van bestuur in grotere mate bestaat uit externe leden. Dat status bijdraagt tot 

onderhandelingsmacht blijkt ook uit onderzoek van Graffin, Wade, Porac, en McNamee 

(2008). Zij kwamen tot de conclusie dat topmanagers die onder een CEO werken die een 

hoge status heeft zelf een grotere vergoeding hebben in vergelijking met collega’s die 

onder een CEO staan met een lagere status. Buiten dit verschil in vergoeding maken 

managers die onder een CEO met hogere status staan ook meer kans om zelf CEO te 

worden. Dit verhoogt dus hun onderhandelingsmacht in toekomstige onderhandelingen. 

Dit kan ook een reden zijn waarom de raad van bestuur er belang bij heeft de CEO een 

hogere vergoeding toe te kennen. 

4.3. Principaal Agent Theorie 
 
De principaal agent relatie komt in bedrijven voor onder de vorm van een contract 

waarin één of meerdere personen (de principaal) de toestemming geven aan agenten 

om bepaalde diensten te leveren in hun naam waarbij de principaal enige autoriteit 

overdraagt aan de agent (Jensen & Meckling, 1976). Als ervan uitgegaan wordt dat beide 

partijen hun  nut proberen te maximeren, dan is er een gegronde reden om te 

vermoeden dat de agent niet altijd de handelingen zal verrichten die de belangen van de 

principaal het best vertegenwoordigen. 

 

De scheiding van eigenaar en manager van de onderneming kan ontstaan uit twee 

situaties (Balsam, 2007). In de eerste situatie kan een individu eigenaar worden van een 

bestaande onderneming die hij niet wenst te leiden of dewelke hij niet in staat is te 

leiden. Hiervoor kan hij dan iemand aanstellen om deze voor hem te leiden. In een 

tweede situatie kan een bepaald individu een goed idee hebben voor een onderneming 

maar kapitaal tekort schieten om deze volledig te kunnen exploiteren. In dit geval kan 

het individu op zoek gaan naar investeerders die dan een deel van de aandelen 

verwerven en zo mede-eigenaar worden. Indien er veel mede-eigenaars zijn wordt het 

moeilijk om de onderneming te sturen. Dan stellen ze vaak een manager aan die hun 

belangen zou moeten behartigen.  

 

Deze scheiding tussen bestuur en eigendom van de onderneming is de basis van de 

principaal agent theorie. De eigenaars zullen hun nut, dus de waarde van hun aandelen 
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en winst van de onderneming, proberen te maximeren. De CEO zal als rationele 

economische agent ook zijn nut proberen te maximeren, welke een trade-off is tussen 

zijn (financiële) welvaart en inspanning. Het minimeren van de inspanning kan als 

gevolg hebben dat managers winstgevende investeringen niet aangaan omdat deze meer 

inspanning vergen. Daarnaast kan het zijn dat managers voor persoonlijk nut onnodige 

bedrijfsuitgaven maken. 

 

Dat de agent in principe handelingen kan verrichten die niet in het belang van de 

principaal zijn, is op zich nog geen probleem zolang de principaal kosteloos alle 

handelingen van de agent kan observeren. De principaal kan dan de vergoeding van de 

agent aanpassen zodat hij toch de belangen van de principaal behartigt. Maar in de 

realiteit moet de principaal kosten maken om de acties van de agent te observeren. 

Omdat sommige handelingen moeilijk te observeren zijn, maakt de principaal vaak 

kosten om benaderingen voor zijn acties te observeren. De aandeelhouders proberen 

door middel van een compensatie comité de hoogte en de samenstelling van de 

vergoeding van de managers vast te leggen zodat hun belangen zo goed mogelijk 

overeenstemmen. De acties van de agent zijn echter vaak niet perfect scheidbaar tussen 

goed en slecht. Zijn mogelijke acties houden niet enkel de keuze tussen lage of hoge 

inspanning in. Zelfs indien de principaal in dat geval de acties van de agent zou kunnen 

waarnemen, hij zou niet weten of het wel de goede acties zijn om de waarde van zijn 

onderneming te maximeren. Dit is de reden waarom de compensatie van de agent 

minder gebonden is aan de input maar meer aan de output. Deze is gemakkelijker te 

observeren en is direct gelinkt aan het objectief van de principaal (Murphy, 1999). 

 

Doordat de agent veel acties kan nemen en de principaal door tijdsgebrek of gebrek aan 

kennis niet kan oordelen of de acties al dan niet in zijn voordeel zijn, zal het optimale 

vergoedingsschema eerder een lineaire functie zijn van de winst of van de waarde van 

de onderneming in plaats van convex of concaaf. Hierdoor heeft de agent geen incentief 

om inkomsten en kosten te verschuiven in de tijd om hogere bonussen te verkrijgen. 

 

Deze volgende paragraaf is vooral gebaseerd op het werk van Jean-Jacques en David 

(2002). In hun werk komen verschillende principaal agent theorieën aan bod, maar de 

meest interessante in het kader van deze thesis is de second best principaal agent theorie 
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in combinatie met het one shot contract. Bij de first best situatie beschikken de agent en 

de principaal beiden over even veel informatie. De principaal kent de productiviteit van 

de agent, kent al zijn handelingen en kan ze ook inschatten. Bij de second best situatie is 

er sprake van asymmetrische informatie. De agent bezit informatie waarover de 

principaal niet beschikt. Dit kan informatie over zijn productiviteit zijn. Aangezien de 

principaal in ons geval niet over evenveel informatie beschikt als de agent, is de second 

best situatie geschikter. Het one shot contract is tevens relevant aangezien de CEO’s in de 

realiteit een aanzienlijke ontslagpremie krijgen. Een one shot contract is zoals de naam 

zelf zegt een contract dat niet in de nabije toekomst kan herzien worden. Het stopzetten 

of heronderhandelen van het contract kan dus in de realiteit bijzonder duur zijn.  

 

Hidden knowledge (informatie die de agent bezit en de principaal niet) kan meerdere 

oorzaken hebben. Als de principaal een agent wenst aan te nemen, weet de agent al dat 

de principaal er zelf geen tijd voor heeft of over te weinig kennis beschikt. Hierdoor zal 

de principaal ofwel niet alle handelingen kunnen controleren ofwel zal hij niet alle 

handelingen van de agent begrijpen. Daarnaast kent de agent zijn eigen productiviteit en 

bekwaamheid. De agent kan preciezer dan de principaal inschatten wat zijn bijdrage in 

de onderneming kan zijn en hoe goed hij overweg kan met de beschikbare technologie. 

Een laatste categorie van hidden knowledge zal ontstaan eenmaal de agent begint te 

werken. Doordat de agent zelf dagelijks beslissingen moet nemen, de markt moet 

analyseren en geconfronteerd wordt met schokken, beschikt hij over meer informatie 

dan de principaal. Asymmetrische informatie op zich hoeft geen oorzaak voor extra 

kosten te zijn. Deze agency cost (of het efficiëntie verlies) kan pas ontstaan als de 

principaal agent relatie volgende kenmerken heeft (Van de gaer, z.d.): 

 

1. Principaal en agent hebben tegenstrijdige doelstellingen. 

2. De handelingen van de agent kunnen niet onmiddellijk waargenomen worden uit 

observeerbare resultaten. 

3. De principaal kan de agent niet monitoren zonder kosten. 

 

De principaal agent theorie wordt in wat volgt in deze sectie wiskundig uitgewerkt. De 

principaal wil de productie van q eenheden overlaten aan een agent. De waarde van 

deze eenheden voor de principaal is S(q) met 𝑆′ =
𝜕𝑆

𝜕𝑞
> 0 en 𝑆" =

𝜕2𝑆

(𝜕𝑞)2 < 0. De marginale 
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kost 𝜃 behoort tot de verzameling Θ={𝜃,𝜃}. De agent kan zowel efficiënt (𝜃) als 

inefficiënt (𝜃) zijn met respectievelijke kans v en 1-v. De marginale kost wordt bepaald 

door de efficiëntie van de agent aangezien de principaal een zo hoog mogelijke winst zal 

proberen te bereiken en deze de agent zo weinig mogelijk zal proberen te vergoeden. De 

vergoeding zal juist hoog genoeg zijn zodat de agent indifferent is ten opzichte van het al 

dan niet uitvoeren van de job. De efficiënte agent zal minder moeite hebben om een goed 

te produceren dus zal zijn marginale kost ook lager liggen dan deze van de inefficiënte 

agent. De agent weet of hij efficiënt is of niet, de principaal weet dit niet. De 

kostenfunctie kan weergeven worden als 𝐶(𝑞, 𝜃) =  𝜃𝑞 met probabiliteit v of 𝐶(𝑞, 𝜃) =

 𝜃𝑞 met probabiliteit 1-v. De spreiding van de onzekerheid over de agent zijn marginale 

kost wordt weergegeven door ∆𝜃 . Voor de productie q krijgt de agent een vergoeding t. 

 

Om de agent aan te trekken moet de principaal hem een contract voorstellen waarbij 

zijn nut minstens even hoog moet zijn als buiten het contract. Dit is de participatie 

beperking. Laten we voor de eenvoud veronderstellen dat het nut van de agent buiten 

dit contract nul is. Dit staat toe de participatiebeperking voor beide types agenten te 

noteren als 

𝑡 − 𝜃𝑞 ≥ 0, 

𝑡 − 𝜃𝑞 ≥ 0. 

Naast de participatiebeperking moet ook rekening gehouden worden met de 

incentiefverzoenbaarheidsbeperking. Dit komt erop neer dat een efficiënt en een minder 

efficiënt agent beiden het contract kiezen dat voor hen bestemd is. De voorwaarden 

kunnen geschreven worden als  

𝑡 − 𝜃𝑞 ≥ 𝑡 − 𝜃𝑞, 

𝑡 − 𝜃𝑞 ≥ 𝑡 − 𝜃𝑞. 

De mogelijkheid van de efficiënte agent om de inefficiënte agent na te bootsen leidt ertoe 

dat de participatievoorwaarde van de efficiënte agent altijd strikt voldaan is indien deze 

van de inefficiënte agent voldaan is. Dat enkel rekening moet gehouden worden met de 

incentiefverzoenbaarheidsbeperking van de efficiënte agent in het optimum volgt uit de 

hogere productiviteit van de efficiënte agent en zijn belang bij het nabootsen van de 

inefficiënte agent. De inefficiënte agent zal nooit de efficiënte agent nabootsen want dit 

zou zijn totaal nut verlagen.  
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Als de efficiënte agent de inefficiënte agent nabootst, dan wordt zijn nut weergegeven 

door 

𝑡 − 𝜃𝑞 = 𝑡 − 𝜃𝑞 + ∆𝜃𝑞 = 𝑈 + ∆𝜃𝑞, 

met ∆𝜃 = 𝜃 − 𝜃 > 0. Dus zelfs al zou de principaal het nutsniveau van beide agenten 

willen terugbrengen op nul, de efficiënte agent zou nog altijd een positief nut kunnen 

behalen door het nabootsen van de minder efficiënte agent. Dit is wat men de informatie 

rente noemt. Deze is het gevolg van de extra informatie die de agent bovenop de 

principaal bezit. Aangezien de principaal probeert zijn welvaart te maximeren zal hij 

elke agent laten produceren tot zijn marginale opbrengst gelijk is aan zijn marginale 

kost, onder de voorwaarde dat aan de participatiebeperking van de minder productieve 

agent en aan de incentiefverzoenbaarheidsbeperking van de productievere agent 

voldaan is. In formulevorm probeert de principaal de volgende functie te maximeren: 

max
{(𝑞,𝑞)}

𝑣 (𝑆 (𝑞) − 𝜃𝑞) + (1 − 𝑣)(𝑆(𝑞) − 𝜃𝑞) − 𝑣∆𝜃𝑞. 

Bovenstaande vergelijking toont aan dat door het weglaten van de laatste term, 

uitgekomen wordt op de first best solution, waar er dus geen asymmetrische informatie 

is. De second best situatie is dus de gecreëerde waarde van de first best situatie 

verminderd met de probabiliteit dat de agent efficiënt is vermenigvuldigd met een 

informatierente voor de efficiënte agent. Deze informatierente, ∆𝜃𝑞, is de vergoeding dat 

de principaal verwacht te zullen moeten betalen aan de efficiënte agent om zich niet 

voor te doen als inefficiënt. Deze informatie rente is met andere woorden het extra nut 

dat de efficiënte agent zou behalen moest hij zich als een inefficiënte agent voordoen. 

Het verschil in productiviteit kan de principaal niet beïnvloeden, dus zal de principaal in 

de asymmetrische informatie situatie de productie van de inefficiënte agent 

verminderen zodat het voor de efficiënte agent minder interessant is om zich als 

inefficiënt voor te doen. Voor de productie van de efficiënte agent zelf verandert er niets 

vergeleken met de situatie waarin alles kosteloos waarneembaar is.  

 

Eigenschap principaal agent theorie: De informatie rente zal hoger zijn indien de 

gevraagde productie van de minder efficiënte agent (𝑞) hoger is en indien er een groot 

verschil is in de productiviteit van agenten (∆𝜃). 
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De vergoeding van managers bestaat dus uit de verloning van de minder efficiënte 

managers verhoogd met een vergoeding zodat ze minstens een even hoog nut halen als 

wanneer ze zich minder efficiënt zouden voordoen.  

 

Dat de principaal over onvolledige informatie over de agent beschikt bij het aanwerven 

van een nieuwe CEO, kan vastgesteld worden uit een onderzoek van Zhang (2008). 

Zhang toonde aan dat een CEO die van buiten de onderneming komt een grotere kans 

heeft om ontslagen te worden dan een CEO die binnenin de onderneming promoveert. 

Een plausibele reden kan zijn dat de raad van bestuur meer informatie heeft over de 

CEO die binnenin promoveert. Voor de intern gepromoveerde CEO is de kans dat hij 

ontslagen wordt ook kleiner naarmate hij langer in de onderneming werkt. Opnieuw kan 

dit het gevolg zijn van de extra verworven informatie van de principaal over de agent.  

 

Hierboven werd ervan uitgegaan dat de vergoeding vastgelegd wordt om de incentieven 

te laten overeenstemmen. Dit is de optimale contract benadering. Het is evenwel 

mogelijk dat de vergoeding van de CEO juist een deel van het probleem is. De CEO steekt 

veel moeite en kennis om hogere vergoedingen te bekomen (Bebchuk & Fried, 2003). 

 

De principaal agent theorie houdt echter geen rekening met potentiële crowding-out 

effecten (Frey & Jegen, 2001). Als de agent intrinsiek gemotiveerd is om een bepaalde 

taak uit te voeren, kan een hogere verloning deze motivatie ondermijnen. Door bepaalde 

handelingen die vroeger niet van monetaire aard waren expliciet monetair te vergoeden 

kan de motivatie van de werknemers aangetast worden en hierdoor zou het kunnen 

gebeuren dat een verhoogde monetaire vergoeding niet leidt tot een grotere productie. 

Dit kan het gevolg zijn van een manager die cognitief meer met zijn gedachten bij de 

compensatie zit en bij hetgeen hij ermee zou doen dan bij de uit te voeren taak.  

 

Zelfs leden van de raad van bestuur die ook aandeelhouder van de onderneming kunnen 

zijn hebben niet altijd dezelfde belangen als de andere aandeelhouders aangezien de 

meesten onder hen maar beperkte investeringen hebben in de onderneming. Dit 

probleem kan verholpen worden als er een grote aandeelhouder is. Bertrand en 

Mullainathan (2000) onderzochten wat de invloed was op de vergoeding van de CEO’s 

van de verandering in de Amerikaanse wetgeving die een vijandige overname moeilijker 
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maakte. Door vijandige overnames in vele staten wettelijk moeilijker te maken viel een 

controlemechanisme op de CEO weg. Ze onderzochten data van 600 bedrijven voor de 

periode 1980-1991. Ze kwamen tot de vaststelling dat indien de onderneming geen 

grote aandeelhouder had, de gemiddelde vergoeding van de CEO steeg. Indien er wel een 

grote aandeelhouder was, dan was de vergoeding meer prestatie gebonden. Het 

wegvallen van een controlemechanisme werd bij de aanwezigheid van een grote 

aandeelhouder dus gecompenseerd door de vergoeding meer prestatie gebonden te 

maken.  

 

Binnen deze theorie kan tevens het bestaan van vertrekpremies verklaard worden. Als 

het bedrijf waarvan de manager aan het hoofd staat een overnamebod krijgt, dan moet 

de manager een incentief hebben om een afweging te maken over het al dan niet 

aanvaarden van het overnamebod in functie van de welvaart van de aandeelhouders. 

Zoals in Hoofdstuk 2 gezien, is bij een overname de kans groot dat er hervormingen in 

het personeelsbestand plaatsvinden en dat de CEO zijn werk verliest. Om hem alsnog 

een reden te geven om het overnamebod degelijk af te wegen, werden royale 

vertrekpremies in het leven geroepen (J. Wade, O'Reilly III, & Chandratat, 1990). 

 

Mehran en Tracy (2001) kwamen tot de vaststelling dat significante groeimogelijkheden 

de moeilijkheidsgraad vergroten om de handelingen van de manager in het voordeel van 

de principaal te beoordelen door asymmetrische informatie. Door deze moeilijkere 

monitoring probeert men de managers meer incentives te geven door hen meer 

aandelen te geven in hun totale compensatiepakket. Onderzoek van Balsam (2002) geeft 

ook aan dat de vergoeding van managers vlugger stijgt indien de onderneming betere 

resultaten boekt die makkelijker toe te wijzen zijn aan de productiviteit van de manager.  

4.4. Sociale norm theorie  
 
Voor de sociale norm theorie wordt vanuit de publicatie van Simon (1957) vertrokken. 

Hij heeft zich hiervoor gebaseerd op het onderzoek van Roberts (1956) waarin 

vastgesteld werd dat de compensatie van managers bepaald wordt door de grootte van 

de onderneming en niet door de winst. Roberts gebruikte omzet als benadering voor de 

grootte van de onderneming. Hij stelde vast dat de relatie tussen de vergoeding en de 
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grootte van de onderneming logaritmisch is, maar gaf hier geen verklaring voor. De 

theorie die Herbert voorstelde, kan dit fenomeen wel verklaren. 

 

Grote bedrijven hebben net zoals grote organisaties een hiërarchische structuur. In het 

algemeen kan gesteld worden dat managers tussen 3 en 10 mensen rechtstreeks onder 

hen hebben. Omdat iemand gemiddeld maar 3 tot 10 mensen rechtstreeks kan leiden, 

zullen het aantal treden in de hiërarchie toenemen naarmate er meer werknemers zijn. 

Als het gemiddelde over verschillende managers op eenzelfde niveau genomen wordt, 

dan wordt dit interval zelfs nog kleiner. In het algemeen verdient een manager op een 

hogere trede in de hiërarchie een hoger loon dan diegene onder hem.  

 

Dit verschil in vergoeding wordt bepaald door een ratio. Deze ratio kan anders liggen in 

verschillende situaties, maar ligt in het algemeen tussen de 1.25 en 2. Deze schatting is 

gebaseerd op onderzoek van Simon (1957) en is dus gedateerd. Frydman en Jenter 

(2010) toonden aan dat de mediane ratio van de CEO compensatie ten opzichte van de 

twee volgende hoogste managers een stabiele waarde had van om en bij de 1.4 voor 

1980. Sinds 1980 is deze waarde blijven stijgen tot bijna 2.6 in de periode 2000-2005.  

 

De vergoedingen van de managers op de onderste schaal worden bepaald door 

competitie tussen de nieuw aan te nemen managers en er is geen reden te 

veronderstellen dat deze significant zal verschillen tussen verschillende organisaties. 

 

Wiskundig geeft dit dus:   

𝑆 = 𝐴𝑏𝐿−1, 

met S de vergoeding van de hoogste manager (de CEO), A de vergoeding van de 

managers in de laagste trede, b>1 de ratio van de lonen tussen twee opeenvolgende 

niveaus, L het aantal treden. 

 

Eigenschappen sociale norm theorie: De vergoeding van de hoogste managers is een 

positieve functie van het startloon van de laagste trede managers (A), van de sociaal 

geaccepteerde ratio (b) en van het aantal treden in de hiërarchie (L).  
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Deze theorie kan de geobserveerde logaritmische vorm verklaren van de vergoeding van 

topmanagers in functie van de omvang van de onderneming. Hier wordt de omzet 

beschouwd als proxy voor de omvang.  

 

Naast de omvang van de onderneming en het aantal treden kan ook gekeken worden 

naar de sociale interactie tussen de CEO en de raad van bestuur. Indien de raad van 

bestuur over redelijke hoge lonen beschikt, dan zijn ze ook bereid of voelen ze zich 

verplicht een hoger loon toe te kennen aan de andere managers. Zoals in Hoofdstuk 3 

gezien, is er in het geval van grote beursgenoteerde ondernemingen meestal een 

compensatie comité aanwezig dat vooral is samengesteld uit onafhankelijke en externe 

leden. Deze zijn veelal zelf CEO bij een andere onderneming. Voor het bepalen van een 

vergoeding voor een andere CEO zullen ze vaak vanuit hun eigen situatie vertrekken 

(O'Reilly III, Main, & Crystal, 1988). 

 

De sociale norm theorie legt de verklaring voor hogere lonen bij de grotere hoeveelheid 

treden in de hiërarchie. Edmans en Gabaix (2011) gaven een alternatieve verklaring 

voor de stijging in lonen van CEO’s in grotere bedrijven. In de competitieve 

arbeidsmarkt worden CEO’s betaald voor hun talent. Aangezien dat talent een grotere 

invloed heeft in grotere ondernemingen is het loon van CEO’s ook recht evenredig met 

de grootte van de onderneming. 

 

In plaats van sociale norm kunnen de verschillende lonen bij verschillende treden in de 

hiërarchie ook verklaard worden door de tournament theorie (Lazear & Shaw, 2007). De 

vergoeding wordt hierbij bepaald door relatieve prestaties. Als een manager beter 

presteert dan een andere manager, dan maakt hij grotere kans op promotie en op een 

hogere vergoeding. Deze hogere vergoeding hoeft niet in proportie te zijn tot de hogere 

productiviteit. Zijn nieuwe vergoeding wordt veelal bepaald door zijn nieuwe functie. Bij 

elke functie met bepaalde karakteristieken hoort een bepaald loon. Als iemand promotie 

maakt als lid van de raad van bestuur naar CEO, dan maakt zijn vorige vergoeding 

weinig uit. De nieuwe CEO heeft recht op de vergoeding van een CEO. De ratio b, de 

verhouding van het loon van een hogere trede ten opzichte van het loon van een trede 

lager, wordt hier verklaard door het feit dat het loonverschil met de hogere trede groot 

genoeg moet zijn om mensen te motiveren om harder te werken en zo een hogere trede 
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te bereiken. Anderzijds mag het loonverschil niet zodanig groot zijn dat het een 

onaangename werkplek wordt of dat werknemers elkaar beginnen stokken in de wielen 

te steken (Lazear, 1989).   
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5. Empirisch onderzoek  
 
Om empirisch te onderzoeken in welke mate bovenstaande theorieën in staat zijn de 

vergoeding van managers te verklaren, wordt het empirisch gedeelte in drie luiken 

opgedeeld.  

 

In eerste instantie wordt vanuit de determinanten van de bovenstaande theorieën zelf 

vertrokken. De marginale productiviteitstheorie tracht de vergoeding van managers aan 

de hand van hun marginale productiviteit te verklaren. Aangezien deze moeilijk te 

meten is, kan dit hier niet getoetst worden. De onderhandelingsmacht theorie gebruikt 

relatieve onderhandelingsmacht, winst en de dreigpunten als determinanten van de 

vergoeding van managers. De impact van winst op de vergoeding van CEO’s wordt in 

Sectie 5.1.1 onderzocht. Om de relatieve onderhandelingsmacht van de aandeelhouders 

te benaderen zal in Sectie 5.1.2 gekeken worden naar de samenstelling van de raad van 

bestuur. In de principaal agent theorie kwamen tegengestelde belangen en 

asymmetrische informatie naar voor als determinant van de vergoeding van managers. 

Dit is de reden waarom hier onderzocht wordt wat de impact is van compensatie 

consultants op de vergoeding van managers (deze zouden de doelstellingen van 

principaal en agent moeten harmoniseren). De impact van interne promotie tot CEO of 

het extern aanwerven wordt hier onderzocht omdat de asymmetrische informatie 

groter is bij een externe aanwerving. De sociale norm theorie haalt bedrijfsgrootte aan 

als determinant van de vergoeding van managers. De impact van bedrijfsgrootte wordt 

in Sectie 5.1.3 verder onderzocht. 

 

In een tweede luik lijkt het gepast de werkelijke evolutie en de stylized facts van de 

vergoeding van managers weer te geven. Eénmaal deze evoluties vastliggen kan 

nagegaan worden welke van de vergoedingstheorieën deze evoluties het best kan 

verklaren.  

 

In een derde luik wordt actief op zoek gegaan naar veelvoorkomende situaties waar 

geen verklaring voor kan gevonden worden in de aangehaalde vergoedingstheorieën of 

die een uitbreiding voorstellen van deze theorieën. Hier kunnen factoren opdagen waar 

misschien rekening mee moet gehouden worden in verder onderzoek. 
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5.1. Toetsen van de theorie 
 
5.1.1. Invloed winst op vergoeding CEO 
 

Welk invloed de winst zal hebben op de vergoeding van de CEO zal deels bepaald 

worden door de samenstelling van zijn vergoeding. Indien de CEO veel in opties en in 

aandelen vergoed wordt, dan zal er een duidelijker verband zijn tussen zijn totale 

vergoeding en de winst (die een grote factor is ter bepaling van de waarde van de 

aandelen). Sinds de jaren 80 is de uitgifte van opties aan managers sterk gestegen en op 

Figuur 1 kan ook een duidelijk verband vastgesteld worden tussen de S&P 500 index en 

de vergoeding van de CEO’s.  

 

Figuur 1: CEO compensatie en de S&P 500 index ( in 2014 dollar), 1965-2014.

 
Merk op: De jaarlijkse CEO vergoeding is berekend door gebruik te maken van de “opties gerealiseerde” 
compensatie serie, deze omvat salaris, bonus, voorwaardelijke aandelen, uitgeoefende opties, en lange 
termijn incentief vergoedingen voor CEO’s van de top 350 VS ondernemingen geordend op verkopen. 
Bron in artikel: Auteurs’ analyse van data uit Compustats’ ExecuComp database en Federal Reserve 
Economic Data (FRED) van de Federal Reserve Bank van St. Louis 
Mijn bron: Mishel en Davis (2015) 

 

In de drie decennia volgend op de tweede wereldoorlog waren CEO’s over het algemeen 

werknemers die zich gedurende langere tijd opgewerkt hadden binnen het bedrijf. Er 

was geen bijzondere belangstelling voor ze en ze verdienden niet veel meer dan de 

manager onder hen die rechtstreeks aan hen rapporteerden (Khurana, 2002). In de 

jaren 80 zakten de winsten van vele ondernemingen en zochten de aandeelhouders vaak 

een nieuwe charismatische CEO om de boel te redden. Een verbetering van de economie 

zorgde voor opnieuw stijgende winsten. Stijgende winsten in combinatie met 
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fundamental attribution error (het onterecht toekennen van bepaalde resultaten aan 

handelingen van charismatische personen) kan al deels verklaren waarom CEO’s beter 

werden vergoed. Naast deze reden kan het ook werkelijk het geval zijn dat CEO’s meer 

invloed hebben op de resultaten. De investeerders verwachtten vanaf de jaren 80 

hogere return on investment dus moesten de CEO’s meer risico’s nemen en meer 

alternatieve investeringen bekijken. De variantie van de prestaties van de 

ondernemingen is ook aanzienlijk gestegen als men de periode 1950-1969 vergelijkt 

met de periode 1990-2009. Naast deze veranderde variantie zien we ook dat voor de 

eerste periode de bedrijfsresultaten grotendeels verklaard konden worden door macro-

economische veranderingen, industriegebonden factoren en algemene gezondheid van 

de onderneming. Voor de tweede periode was dit veel minder het geval (Quigley & 

Hambrick, 2015). Al deze factoren samen leiden ertoe dat veranderingen in de winst 

veel meer aan het kunnen van de CEO zullen worden toegewezen.  

 

De specifieke bijdrage van de CEO tot de winst is volgens Bertrand en Mullainathan 

(2001) niet zo belangrijk voor de bepaling van hun vergoeding. Zij hebben voor data van 

de periode 1977 tot 1994 van de 51 grootste Amerikaanse olie bedrijven gekeken naar 

de evolutie tussen veranderingen in de olieprijs en in de vergoeding van een CEO binnen 

een welbepaald jaar. Veranderingen in olieprijzen zijn een factor waar de Amerikaanse 

CEO’s weinig tot geen invloed op hadden aangezien deze vooral werden bepaald door de 

strategie van de OPEC landen. Dit is dus een goede maatstaf voor veranderingen in 

vergoeding voor factoren waar de manager geen tot weinig invloed op had. Ze stelden 

vast dat in 12 van de 17 onderzochte jaren de olieprijs en vergoeding in dezelfde 

richting evolueerden, beiden negatief of positief. De overige 5 jaar dat de evolutie van 

olieprijzen en vergoeding een verschillend teken hadden waren juist jaren waarin de 

olieprijzen zakten. Dit komt erop neer dat managers altijd vergoed worden als het goed 

gaat met de markt maar niet altijd gestraft als het slecht gaat. In hun onderzoek gaat het 

wel om een specifieke sector. Er is geen zekerheid dat dit voor alle sectoren geldt. 

 

In de onderhandelingsmacht theorie zien we dat de vergoeding van de CEO bepaald 

wordt door de winst die verwacht wordt voort te komen uit de samenwerking van de 

CEO met die specifieke onderneming en de relatieve onderhandelingsmacht van de CEO. 

De bijdrage van de CEO in de gerealiseerde winst is dus een belangrijke parameter ter 
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bepaling van zijn vergoeding. De onderhandelingsmachttheorie kan dus verklaren 

waarom de vergoeding van de CEO stijgt indien het erop lijkt dat de winst dankzij hem 

stijgt. De onderhandelingsmacht theorie kan moeilijker verklaren waarom de 

vergoeding van CEO’s stijgt bij dalende winsten. 

 

De principaal agent theorie kan de samenhang die Figuur 1 weergeeft tussen de evolutie 

van de aandelenkoers en de vergoeding van CEO’s het best verklaren. Aangezien in de 

jaren 80 meer CEO’s van buitenaf aangeworven werden, was er minder informatie over 

hun vaardigheden beschikbaar dan wanneer de nieuwe CEO een intern gepromoveerde 

werknemer was. Om ervoor te zorgen dat deze CEO’s dezelfde doelen voor ogen hadden 

als de aandeelhouders werden ze in functie van de doelstelling van de aandeelhouder 

vergoed, dit is dus in functie van de aandelenkoers. Indien de aandelenkoers stijgt 

krijgen de nieuwe CEO’s een hogere vergoeding. Dat de vergoeding van de CEO’s stijgt 

ondanks dalende winsten kan de principaal agent theorie ook verklaren. Door het 

herwaarderen van opties kan de agent hogere vergoedingen bekomen als de aandelen 

daarna weer stijgen. Dit is enkel mogelijk indien de aandelen tijdelijk zakken in waarde. 

Lucier, Schuyt, en Tse (2005) komen tot de vaststelling dat de meest voorkomende 

reden waarvoor CEO’s ontslaan worden lagere verwachte winst is. Het kan dus wel 

degelijk het geval zijn dat de vergoeding van de CEO stijgt bij dalende winsten, maar de 

aandeelhouders verdragen geen lagere winsten voor een langere periode. 

 

Onder welke vorm deze winst naar voor komt heeft ook een impact op de verloning van 

de manager. Boschen, Duru, Gordon, en Smith (2003) onderzochten de impact van winst 

onder de vorm van onverwachte boekhoudkundige winst en onverwachte stijging in de 

waarde van de aandelen op de vergoeding van de CEO. Ze kwamen tot de vaststelling dat 

bij onverwachte boekhoudkundige winst de vergoeding van de CEO steeg maar op 

langere termijn opnieuw zakte. De verandering in zijn totale vergoeding was niet 

significant verschillend van nul op lange termijn. Hun verklaring voor deze relatie is dat 

CEO’s die handelingen ondernemen om tijdelijk de boekhoudkundige winst op te drijven 

ervoor kunnen gestraft worden in de toekomst. Een andere mogelijke verklaring is dat 

het verschuiven van inkomsten in de tijd om een hogere winst te behalen ten koste gaat 

van winst in de toekomst. Bij onverwachte stijging van de waarde van de aandelen steeg 

de vergoeding van de CEO wel. Deze vaststellingen kunnen door de principaal agent 
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theorie en uitgifte van opties verklaard worden. Indien de winst hoger is en als gevolg 

hiervan de prijzen van de aandelen stijgen, dan zullen CEO’s hun opties uitoefenen. Ze 

zijn er zich ervan bewust dat de aandelen in een volgende periode zullen zakken.  

 
5.1.2. Invloed samenstelling raad van bestuur 

 
De samenstelling van de raad van bestuur is een belangrijke factor ter bepaling van de 

hoogte van de compensatie van de manager. J. E. Core, Holthausen, en Larcker (1999) 

deden onderzoek naar de invloed van de samenstelling van de raad van bestuur op het 

loon van de CEO van 205 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Hun onderzoek is 

gebaseerd op 495 observaties uit de periode 1982-1984. Ze kwamen tot de conclusie dat 

de vergoeding van de CEO’s in hun steekproef hoger was indien de CEO ook voorzitter 

van de raad van bestuur was, de raad van bestuur groter was en naarmate een groter 

deel van de externe bestuurders door de CEO gekozen was.  Naast de samenstelling is 

ook de inzet van de leden van belang. Een grotere hoeveelheid leden ouder dan 69 of die 

in meer dan 3 andere raden van bestuur zitten leidt ook tot een hogere vergoeding voor 

de CEO. Als een raad van bestuur voor de meerderheid bestaat uit leden die in 3 raden of 

meer zitten, dan kan dit geassocieerd worden met zwak deugdelijk bestuur. CEO’s 

worden ook minder vaak ontslaan bij zwakke prestaties indien de meerderheid van de 

externe leden van de raad van bestuur in meer dan 3 andere raden zit (Fich & 

Shivdasani, 2006). De externe leden in de raad van bestuur vervangen door interne 

leden levert geen verbetering op, de CEO’s worden dan nog altijd minder vlug ontslaan 

bij zwakke prestaties. Shivdasani en Yermack (1999) voerden onderzoek naar de 

benoeming van de leden van de raad van bestuur van bedrijven in de Fortune 500 voor 

de periode 1994-1996. Ze toonden aan dat in vele bedrijven de CEO een invloed heeft op 

de benoeming van de leden van de raad van bestuur doordat de CEO deel uitmaakt van 

het nominatie comité of doordat de CEO voorzitter is van de raad van bestuur in het 

geval dat er geen nominatie comité aanwezig is. In deze gevallen stelden ze vast dat er 

minder onafhankelijke externe leden benoemd worden en meer “grijze” leden met 

belangenvermengingen. Op Europees niveau toonde een onderzoek van Sonean aan dat 

voor de Stoxx50, de index van de 50 grootste Europese beursgenoteerde bedrijven, 

minstens 44 procent van de externe directeurs een link heeft met het management dat 

ze verwacht worden te controleren (Ballegeer, 2015). 
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Chhaochharia en Grinstein (2009) onderzochten de impact van de invoering van de 

Sarbanes-Oxley Act en de nieuwe regels die beperkingen oplegden op de structuur en 

werking van de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Ze 

concentreerden zich in hun onderzoek op drie vereisten van de nieuwe wet: een 

meerderheid van onafhankelijke leden in een raad, een onafhankelijk nominatie comité 

en een onafhankelijk compensatie comité. Ze kwamen tot de vaststelling dat bedrijven 

die niet aan deze voorwaarden voldeden voor de invoering van de Sarbanes-Oxley Act 

de vergoeding van de CEO met 17% lieten zakken na de invoering in vergelijking met 

bedrijven die hieraan wel voldeden.  

 

Een verklaring voor de in deze sectie omschreven impact van de samenstelling van de 

raad van bestuur op de vergoeding van de CEO’s kan teruggevonden worden in de 

onderhandelingsmacht model en principaal agent model. In onderhandelingsmacht 

model neemt de relatieve onderhandelingsmacht van de leden van de raad van bestuur 

af indien deze leden nauw met de CEO worden verwacht samen te werken (dit is het 

geval bij interne leden). De relatieve onderhandelingsmacht van de leden neemt ook af 

wanneer de leden in meerdere raden zitten. Indien leden in meerdere raden zitten kan 

dit hun relatieve onderhandelingsmacht verzwakken door een gebrek aan tijd en 

informatie. De principaal agent theorie kan ook een verklaring bieden voor deze 

samenhang tussen de samenstelling van de raad van bestuur en de vergoeding van 

CEO’s. Aangezien de CEO zijn eigen nut probeert te maximeren zal hij zoveel mogelijk 

leden aanstellen waarmee hij een band heeft. Aangezien de CEO en de aandeelhouders 

andere belangen hebben, wordt juist van de raad van bestuur verwacht dat ze de 

belangen van de aandeelhouders verdedigen en de handelingen van de CEO monitoren 

en indien nodig bijsturen. Een onafhankelijker raad van bestuur kan de belangen van de 

aandeelhouders beter verdedigen en leidt tot een lagere vergoeding voor de CEO. 

 
5.1.3. Invloed van bedrijfsgrootte op verloning 
 
Hoe groter een bedrijf, hoe meer middelen een CEO ter beschikking heeft en hoe groter 

het verschil kan zijn dat hij kan maken in de absolute winst. De laatste decennia worden 

beursgenoteerde bedrijven steeds groter. Opnieuw kan dit deels de stijging van de 

vergoeding van de managers verklaren. Voor de jaren 70 was deze gezamenlijke 

evolutie niet aanwezig. Bedrijven werden groter maar de lonen van de CEO’s stegen niet. 
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De vastgestelde gezamenlijke stijging van de vergoeding van CEO’s en geaggregeerde 

marktwaarde van de ondernemingen betekent dat beiden in een opwaartse trend zitten, 

maar is misschien niet het gevolg van de invloed van bedrijfsgrootte op de vergoeding 

van de CEO (Frydman & Saks, 2010). Beide stijgingen kunnen ook het gevolg zijn van 

een andere reden.  

 

De belangenconflicten worden groter en de handelingen moeilijker te monitoren. Om de 

incentieven van de agent te laten overeenstemmen met de incentieven van de principaal 

zal men hun vergoeding meer prestatiegebonden maken waardoor de onzekerheid voor 

de agent stijgt (Gayle & Miller, 2009). De agent zal een hogere vergoeding willen om 

gecompenseerd te worden voor deze onzekerheid in grote bedrijven. 

 
5.1.4. CEO intern gepromoveerd of extern aangeworven 
 
Extern aangeworven CEO’s hebben een hogere vergoeding dan intern gepromoveerde 

CEO’s. Als naar Figuur 2 gekeken wordt, is het duidelijk dat de evolutie van het 

percentage externe aanwervingen bij nieuwe benoemingen stijgt. Daar waar het in de 

periode 1970-1979 ongeveer 15 procent was, is het voor de periode 2000-2005 

ongeveer een op drie (Murphy & Zabojnik, 2007). Wetende dat extern aangeworven 

CEO’s meer verdienen dan intern gepromoveerde in combinatie met de evolutie van 

extern aangeworven CEO’s kan dit waarschijnlijk een deel van de stijgende 

vergoedingen van de CEO’s verklaren. 

 

Dat extern aangeworven CEO’s een hogere vergoeding krijgen dan intern 

gepromoveerden kan door de principaal agent theorie verklaard worden. Er is weinig 

bekend over de productiviteit van de nieuwe agent en om deze een incentief te geven 

om een hoge inspanning te leveren krijgt hij een hogere vergoeding. 

 

Deze evolutie kan ook verklaard worden als een stijging van de vraag naar algemene 

management vaardigheden. In plaats van topfuncties over te laten aan interne managers 

die kennis hebben van de sector en van de onderneming stelt men managers van 

buitenaf aan die over bepaalde vaardigheden beschikken. Door de stijgende vraag naar 

bepaalde vaardigheden stijgt het dreigpunt van de topmanagers en kunnen ze conform 

de onderhandelingsmacht theorie een hoger loon onderhandelen. 
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Figuur 2: Externe aanwervingen als percentage van nieuwe CEO aanwervingen in S&P 

500 bedrijven, 1970-1990. 

 
Merk op: Deze figuur toont de fractie nieuw aangestelde CEO’s van buiten de onderneming aangeworven. 
Managers die minder dan een jaar in hun onderneming werken vooraleer ze als CEO aangesteld worden  
word als extern aangeworven beschouwd, terwijl managers die al langer dan een jaar in de onderneming 
werken als intern aangeworven beschouwd worden. De data omvatten alle bedrijven die voorkomen in de 
Forbes jaarlijkse enquête tussen 1970 en 1999, en bedrijven in de S&P 500 en S&P MidCap 400 tussen 
2000 en 2005. 
Bron: Murphy en Zabojnik (2007)  

 
5.1.5. Compensatie consultant 
 
Murphy en Sandino (2014) tonen aan dat bedrijven die gebruik maken van een 

compensatie consultant al een hogere vergoeding hadden voor de CEO en een 

complexere vergoedingsstructuur voordat ze gebruik maakten van de consultant. Deze 

consultants werden dus meer gebruikt om achteraf de hogere lonen te kunnen 

verantwoorden. Na het in dienst nemen van de consultants stegen hun lonen niet 

significant vlugger dan bedrijven die geen gebruik maken van consultants. Figuur 3 geeft 

de samenhang weer tussen het gebruik van compensatie consultants en een hogere 

vergoeding voor de CEO. Deze resultaten worden bijgestaan door onderzoek van 

Armstrong, Ittner, en Larcker (2012) die vaststelden dat de compensatie van managers 

hoger is indien gebruik wordt gemaakt van compensatie consultants, ook als rekening 

wordt gehouden met economische determinanten. Maar als men ook rekening houdt 

met de samenstelling van de raad van bestuur, dan zijn de vergoedingen van CEO’s van 

bedrijven die geen gebruik maken van compensatie consultants niet significant 

verschillend van de vergoedingen van CEO’s van bedrijven die er wel gebruik van 
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maken. Dit is consistent met de principaal agent theorie. CEO’s van bedrijven met een 

zwakke raad van bestuur compensatie consultants gebruiken om hun hoge vergoeding 

te verantwoorden. Aangezien compensatie consultants gespecialiseerd zijn in 

samenstellingen  van vergoedingen voor topmanagers, weten ze ook hoe ze de manager 

moeten vergoeden zonder dat het meteen opvalt of voor commotie zorgt. Dit stelt de 

CEO in staat om met minder moeite middelen naar zich toe te trekken. 

 

Figuur 3: Loon surplus voor CEO’s in bedrijven die compensatie consultants gebruiken, 
2006-2011. 

 

Merk op: De verticale baren tonen het gemiddeld procentueel verschil in verwachte totale compensatie 

voor CEO’s in bedrijven die compensatie consultants aanhouden vergeleken met bedrijven die geen 

compensatie consultants aanhouden, gecontroleerd voor bedrijf, CEO, en deugdelijk bestuur 

karakteristieken en gebaseerd op regressie coëfficiënten gerapporteerd in paneel A van tabel 2 van de 

paper. De lijn boven de verticale baren toont het percentage bedrijven in elk jaar dat aangeeft een 

compensatie consultant te gebruiken. 

Bron: Murphy en Sandino (2014). 

5.2. Stylized facts 
 
5.2.1. Evolutie van de hoogte van de compensatie 
 
5.2.1.1. Evolutie van de compensatie zelf 

 

In Tabel 1 kan de evolutie van de gemiddelde jaarlijkse vergoeding van de CEO’s van de 

350 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven met de grootste omzet uitgedrukt in 2014 
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dollars gezien worden. De compensatie van de CEO’s in Figuur 1 is op de cijfers van 

Tabel 1 gebaseerd. De vergoedingen zijn weergegeven voor de periode 1965-2014. Het 

loon van de CEO’s blijft continu blijft stijgen tot het een piek bereikt in 2000 van om en 

Tabel 1: Gemiddelde vergoeding voor de CEO’s van de 350 Amerikaanse 
beursgenoteerde bedrijven met de hoogste omzet uitgedrukt in 2014 dollars. 

 

Merk op: *De jaarlijkse CEO vergoeding is berekend door gebruik te maken van de “opties gerealiseerde” 
compensatie serie, deze omvat salaris, bonus, voorwaardelijke aandelen, uitgeoefende opties, en lange 
termijn incentief vergoedingen voor CEO’s van de top 350 VS ondernemingen geordend op verkopen. 
**Jaarlijkse compensatie van de werknemers in de betreffende industrie van de onderneming in de 
steekproef 
***Gebaseerd op gemiddelde specifieke bedrijfsratio’s en niet de ratio van gemiddelde CEO en werknemer 
compensatie. 
Bron in artikel: Auteurs’ analyse van data uit Compustats’ ExecuComp database, Federal Reserve 
Economic Data (FRED) van de Federal Reserve Bank van St. Louis, de Current Employment Statistics 
programma, en de Bureau of Economic Analysis NIPA tabellen. 
Mijn bron: Mishel en Davis (2015) 

 

bij de 20 miljoen dollar. De twee jaren volgend op de ontploffing van de dot com bubbel 

bleef de gemiddelde vergoeding zakken om daarna gestaag te stijgen tot de volgende 

recessie. Na de recessie in 2008 was de gemiddelde vergoeding van de CEO’s gezakt met 

44%. Daarna ging ze opnieuw continu stijgen. De gemiddelde vergoeding van de CEO’s 

in 2014 lag ten opzichte van 2009 al 54.3 procent hoger. De reden hiervoor is dat sinds 

het einde van de jaren 80 de vergoeding van de CEO’s gelijk loopt met de evolutie van de 
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beursindex. Dit gezamenlijk verloop kan heel duidelijk gezien worden in Figuur 1. In de 

periode 1965-1978 zakte de beurs  met ongeveer 50 procent maar toch stegen de lonen 

van de CEO’s met ongeveer 78 procent. In de periode 1978-2014 is de gemiddelde 

vergoeding gestegen met 997 procent, dit was bijna het dubbele van de stijging van de 

beurs (Mishel & Davis, 2015). 

 

Zoals kan gezien worden in Figuur 4 kwamen Mishel en Davis (2015) ook tot de 

vaststelling dat de loonstijging van deze CEO’s in het laatste jaar niet enkel te danken 

was aan de best vergoede CEO’s binnen deze groep maar voor een groot deel verklaard 

wordt door een stijging in de compensatie van de minst betaalde 40%.  

 

Figuur 4: Compensatie groei van CEO’s, opgedeeld in vijfden, 2013-2014. 

 

Merk op: De jaarlijkse CEO vergoeding is berekend door gebruik te maken van de “opties gerealiseerde” 
compensatie serie, deze omvat salaris, bonus, voorwaardelijke aandelen, uitgeoefende opties, en lange 
termijn incentief vergoedingen voor CEO’s van de top 350 VS ondernemingen geordend op verkopen. 
Bron in artikel: Auteurs’ analyse van data uit Compustats’ ExecuComp database 
Bron: Mishel en Davis (2015) 
 

Dit fenomeen kan ook door de internationalisering verklaard worden waardoor 

managers op andere plaatsen kunnen gaan werken. Door de steeds complexere taak, 

deels gekoppeld aan grotere ondernemingen, is de vraag naar die vaardigheden 

gestegen. Zoals onder Sectie 5.1.4 gezien is de vraag naar CEO’s gestegen in de 

arbeidsmarkt. 
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De principaal agent theorie kan de stijging in de lonen van de CEO’s verklaren aan de 

hand van meerdere factoren. In de jaren ’90 zien we de grootste stijging van de 

vergoedingen. Het was in deze periode dat vele Amerikaanse staten een vijandige 

overname moeilijker maakten waardoor principalen aan de hand van opties de agenten 

wilden motiveren. Door hun invloed uit te oefenen op de samenstelling van hun 

vergoeding zorgden de agenten ervoor dat ze niet aan basis salaris inboetten en deze 

opties er bovenop kregen. 

 
5.2.1.2. Ten opzichte van de twee volgende best vergoede managers 

 
Figuur 5 geeft aan dat de CEO zich de laatste 30 jaar goed onderscheidt van de twee 

volgend bestbetaalde managers. Voor 1980 was de ratio van de vergoeding van de CEO 

ten opzichte van de vergoeding van de volgende bestbetaalde manager stabiel gelijk aan 

1.4. Sindsdien is deze ratio blijven stijgen tot bijna 2.6 in de periode 2000-2005 

(Frydman & Jenter, 2010). De compensatie premium om CEO te zijn is dus gestegen in 

deze periode. 

 

De onderhandelingsmacht theorie zou deze stijging kunnen verklaren door een stijging 

in de relatieve onderhandelingsmacht van de CEO ten opzichte van de raad van bestuur. 

Zoals in Sectie 5.1.1 besproken, zagen we dat de CEO door hogere verwachtingen van de 

investeerders nieuwe projecten moest kiezen met een hogere return. Dit betekent dus 

dat de CEO veel meer een eigen koers moest kiezen. In tegenstelling tot de twee 

volgende managers die meer uitvoerend zijn en verantwoording moeten afleggen aan de 

CEO. Dit heeft als gevolg dat een CEO aanstellen veel meer invloed heeft op de mogelijke 

bedrijfswinst wat ertoe leidt dat de CEO’s een  hogere onderhandelingsmacht hebben 

dan de twee volgende managers.  
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Figuur 5: Vergoeding CEO ten opzichte van 2 volgende best betaalde managers. 

 

Merk op: Figuur 5 toont het mediane niveau van totale vergoeding in een steekproef van de drie hoogst 
betaalde managers in de 50 grootste bedrijven in 1940, 1960 en 1990 ( voor een totaal van 101 
bedrijven). De bedrijven zijn geselecteerd op basis van totale verkopen in 1960 en 1990, en op basis van 
hun marktwaarde in 1940. Data over de vergoedingen werd eigenhandig gekozen voor alle beschikbare 
jaren van 1936 tot 1992; De S&P ExecuComp database werd gebruikt om de data uit te breiden tot 2005 
(Frydman & Saks, 2010). De totale vergoeding is samengesteld uit salaris, bonussen, lange termijn bonus 
uitbetalingen ( inclusief uitgaven van voorwaardelijke aandelen) en uitgiften van opties ( gewaardeerd 
aan de hand van de Black-Scholes formule). De CEO is geïdentificeerd als de president van de 
onderneming in ondernemingen waar de titel CEO niet wordt gebruikt. “Andere top managers”  bestaan 
uit om het even welke managers uit de drie best betaalde die niet de CEO zijn.  Alle dollar waarden zijn 
aangepast voor inflatie in 2000 dollar. 
Bron in artikel: . Data over de vergoedingen is eigenhandig gekozen door de auteurs voor alle 
beschikbare jaren van 1936 tot 1992; De S&P ExecuComp database is gebruikt om de data uit te breiden 
tot 2005 (Frydman & Saks, 2010) 
Mijn bron: Frydman en Jenter (2010) 

 

De principaal agent theorie is eveneens in staat te verklaren waarom de CEO zoveel 

meer verdient dan de volgende hoogste managers. Eerst en vooral wordt de CEO vanuit 

de theorie vergoed voor zijn hogere productiviteit. De informatie rente wordt zoals in 

Sectie 4.3 gezien bepaald door het verschil in productiviteit vermenigvuldigd met de 

productie die gevraagd wordt van de inefficiënte agent. Aangezien de interesse hier 

bestaat in de vergoeding van CEO’s van beursgenoteerde bedrijven zal de productie van 

de twee volgende hoogste managers eveneens hoog zijn. De informatie rente werd 



    36 

bepaald door de productie of output van de minder efficiënte agent vermenigvuldigd 

met de marginale kost van de efficiënte agent. Kleine verschillen in productiviteit 

kunnen dus tot een hoog loonverschil leiden als de output hoog is. Hierdoor zal hij zich 

niet willen voordoen als een minder productieve manager om zo een hoger nut te 

bereiken.  

 

De sociale norm theorie zou dit kunnen verklaren als een stijging van de ratio b over tijd. 

Het kan als algemeen aanvaard worden beschouwd dat iemand die een trede hoger zit in 

de hiërarchie meer verdient dan de persoon die een trede lager zit. In Sectie 5.3.2 wordt 

aangetoond dat in het eerste jaar van stemmingen ingevoerd door de Dodd-Frank Act, 

slechts 1.6 procent van de remuneratie rapporten werd verworpen.  

 
5.2.1.3. Ten opzichte van andere CEO’s 

 
De vergoeding van de CEO wordt vaak hoog vastgelegd omdat de raad van bestuur de 

indruk wil wekken van een sterke onderneming die goed betaalt. Hiervoor kiezen ze, 

zoals in Hoofdstuk 3 werd besproken, vaak een referentiegroep. Deze referentiegroep 

bestaat vaak uit bedrijven die in dezelfde sector actief zijn of bedrijven met een 

gelijkaardige omzet. Wat opvalt is dat de raad van bestuur of het compensatie comité 

vaak een CEO als referentie nemen met een vergoeding die boven het gemiddelde van 

die sector ligt. Als elke raad van bestuur dit doet blijft de vergoeding van de CEO stijgen 

aangezien het gemiddelde altijd stijgt. Dit is het Lake Wobegon effect, genoemd naar de 

mythische thuisstad van een radio presentator waar de kinderen allemaal boven 

gemiddeld zijn (Hayes & Schaefer, 2009). Faulkender en Yang (2010) onderzochten de 

rol en samenstelling van de referentiegroep. Ze keken naar de S&P 900 en de aangifte 

van hun referentiegroep voor de periode 2006-2007. Ze kwamen tot de vaststelling dat 

de compensatie comités een referentiegroep lijken te kiezen die vooral bestaat uit CEO’s 

die meer verdienen. Dit laat hen toe het hoge loon van hun CEO te verantwoorden of te 

laten toenemen. De onderzoekers stelden ook vast dat de kans groter is dat het 

compensatiecomité een beter gecompenseerde referentiegroep koos naarmate hun 

referentiegroep kleiner is, de CEO voorzitter is van de raad van bestuur, de CEO langer 

aangesteld is en waarin de leden van de raad van bestuur in meerdere raden zitten.  
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5.2.1.4. Ten opzichte van werknemers 

 
Figuur 6 toont de ratio van CEO- en werknemer vergoeding. De vergoeding van de 

werknemer is in de periode 1978-2014 met een voor inflatie-gecorrigeerde waarde van 

10,9 procent gestegen dus de fluctuaties in Figuur 6 kunnen moeilijk aan de loonevolutie 

van de werknemer liggen (Mishel & Davis, 2015). Om een verklaring voor het verloop 

van deze grafiek te vinden zal dus moeten gekeken worden naar de evolutie van het loon 

van de CEO. Als gekeken wordt naar de grafiek wordt er opgemerkt dat voor de 

economische crisissen in 2000 en 2008 de ratio op zijn hoogst was. Dit was een gevolg 

van het feit dat de meeste CEO’s dan een groot deel van hun opties uitoefenden. 

 

Figuur 6: Ratio CEO-werknemer vergoeding, met uitgegeven en uitgeoefende 
opties,1965-2011. 

 

Merk op: Uitgegeven opties compensatie serie omvat salaris, bonus, voorwaardelijke opties, uitgegeven 

opties, en lange termijn incentief uitbetalingen voor CEO’s aan de top 350 Amerikaanse bedrijven 

gerangschikt op verkopen.  De uitgeoefende opties compensatie serie omvat salaris, bonus, 

voorwaardelijke aandelen, uitgeoefende opties , en lange termijn incentief vergoedingen voor CEO’s van 

de 350 grootste Amerikaanse bedrijven gerangschikt op verkopen. 

Bron in artikel: Auteurs’ analyse van data uit Compustat ExecuComp database, Bureau of Labor Statistics 

Current Employment Statistics program, en Bureau of Economic Analysis National Income and Products 

Accounts Tables. 

Bron: Mishel en Sabadish (2012). 
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5.2.2. Evolutie van de samenstelling van de compensatie 
 
De samenstelling van de vergoeding van CEO’s is sinds 1936 sterk veranderd. Er zijn 

vele nieuwe vergoedingsmethoden bijgekomen. De laatste jaren is het belang van de 

verschillende categorieën van vergoedingen blijven schommelen. Figuur 7 en Figuur 10 

geven de grootste veranderingen weer.  

 

Figuur 7: Evolutie samenstelling vergoeding CEO voor periode 1936-2005. 

 

Merk op: Deze figuur toont het mediane niveau en de gemiddelde samenstelling van de vergoeding van de 
CEO’s in de 50 grootste bedrijven in 1940, 1960, en 1990 (voor een totaal van 101 bedrijven). Data over 
de vergoedingen zijn eigenhandig gekozen door de auteur uit jaarlijkse verslagen voor de aandeelhouders 
voor alle beschikbare jaren tussen 1936 en 1992; De database van de S&P ExecuComp is gebruikt om de 
data uit te breiden tot 2005 (Frydman & Saks, 2010). De figuur geeft de totale compensatie weer en de 
drie grootste componenten die apart kunnen worden waargenomen over de periode van de steekproef: 
salaris en huidige bonussen, vergoedingen uit lange termijn incentief plannen (inclusief de waarde uit 
voorwaardelijke aandelen), en de waarde op datum van uitgifte van opties (berekend op basis van de 
Black-Scholes formule). De percentages van de componenten zijn berekend door het percentage te 
berekenen voor de gemiddelde CEO vergoeding in elke periode en deze dan toe te passen op de mediane 
CEO vergoeding, zoals in Murphy (1999). Alle dollar waarden zijn aangepast voor inflatie in 2000 dollar. 
Merk op dat de verticale as een logaritmische schaal heeft. 
Bron in artikel: Data over de vergoedingen zijn eigenhandig gekozen door de auteur uit jaarlijkse 
verslagen voor de aandeelhouders voor alle beschikbare jaren tussen 1936 en 1992; De database van de 
S&P ExecuComp is gebruikt om de data uit te breiden tot 2005 (Frydman & Saks, 2010) 
Mijn bron: Frydman en Jenter (2010) 

 

Figuur 7 toont aan dat het percentage van het basissalaris in de totale vergoeding van de 

CEO continu afneemt door de jaren heen. Dit geeft een indicatie dat de grote 

loonstijgingen van de CEO’s eerder te verklaren zijn door andere componenten in zijn 
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totale vergoeding. Sinds de jaren 90 is een sterke toename van het aandeel van opties 

waar te nemen in de samenstelling van de compensatie van managers. Figuur 6 toont 

aan dat de CEO’s meer opties krijgen dan andere werknemers of ze beter weten uit te 

oefenen. Aangezien dit een belangrijk deel van de compensatie uitmaakt, is het 

interessant om de waardebepaling hiervan te analyseren. Een optie heeft pas waarde als 

het onderliggende aandeel een koerswaarde heeft die hoger is dan de uitoefenprijs van 

de optie. Indien bijvoorbeeld een optie je toelaat om een aandeel aan 5 euro te kopen, 

dan is die optie 1 euro waard als het onderliggende aandeel stijgt naar 6 euro.  

 

Het gevaar van verkeerde weergave van de bedrijfscijfers wordt vooral groter als de 

manager meer opties in zijn portefeuille heeft. De opbrengst van opties is convex ten 

opzichte van de aandelenkoers. Dit wordt aangetoond in Figuur 8. Deze convexiteit leidt 

er ook toe dat het verlies heel beperkt is als de verkeerde rapportering uitkomt. De 

hogere incentief tot verkeerde rapportering leidt niet enkel tot meer verkeerde 

rapportering, maar ook tot een grotere omvang van verkeerde rapportering (Burns & 

Kedia, 2006). Burns en Kedia worden bijgestaan door Bergstresser en Philippon (2006) 

die vaststelden dat in de jaren 90 veel meer managers aandelen en opties kregen van het 

bedrijf waarin ze tewerkgesteld waren. Een deel van hun compensatie was dus 

rechtstreeks afhankelijk van de aandelenprijzen van hun onderneming. Ze stelden vast 

dat periodes waarin veel gehandeld werd in opties en aandelen juist periodes waren 

waarin veel inkomsten al geboekt waren die pas volgend boekjaar gingen binnenkomen. 

Aan de andere kant waren veel uitgaven reeds gedaan, maar deze waren nog niet 

ingeboekt. Dit waren met andere woorden periodes waarin de werkelijke prestaties 

verkeerd werden weergegeven.   
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Figuur 8: Waarde van opties. 

 

Bron: Eigen verwerking 

 

Naast het verschuiven van inkomsten in de tijd beïnvloeden CEO’s de waarde van de 

aandelen op het moment van de uitgifte van opties ook door de keuze in de informatie 

die ze vrijgeven. De kans is groot dat ze dit doen om de waarde van de optie te 

manipuleren. Afhankelijk of opties een intrinsieke waarde hebben kunnen we ze 

onderverdelen in out the money, at the money en in the money. Als de waarde van het 

onderliggend aandeel lager ligt dan de uitoefenprijs van de optie, dan is deze optie out 

the money. Als de waarde van het onderliggend aandeel hoger is dan de uitoefenprijs van 

de optie, dan is de optie in the money. Als de waarde van het aandeel rond de 

uitoefenprijs van de optie ligt, dan is de optie at the money. Aboody en Kasznik (2000) 

onderzochten voor de periode 1992-1996 2039 CEO optie uitgiften bij 572 bedrijven 

met vaste uitgifte tijdstippen of de analyses positief of negatief vertekend waren, hoe de 

waarde van de aandelen veranderde en met welk nieuws de CEO’s zelf naar buiten 

kwamen. Ze stelden vast dat de voorspellingen uitgegeven de drie maanden voor het 

verkrijgen van de opties significant negatief vertekend waren ten opzichte van de 

andere maanden. De waarde van de aandelen zakte insignificant voor de uitgifte van de 

opties en steeg significant in de periode erna. Ze stelden eveneens vast dat CEO’s die hun 

opties voor de publicatie van de bedrijfsresultaten kregen een grotere kans hadden om 

slechte voorspellingen uit te brengen en een kleinere kans hadden om goede 

voorspellingen uit te brengen dan CEO’s die hun opties pas kregen na de publicatie van 

de bedrijfsresultaten. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van het feit dat opties meestal 

at the money worden uitgegeven. In het bovenstaand voorbeeld, en op Figuur 8, zou dit 

betekenen dat als het aandeel ongeveer 5 euro waard is, de optie je zal toelaten om deze 

ongeveer aan 5 euro aan te kopen.  
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Yermack (1997) ging nog verder en verklaarde stijgende prijzen van aandelen juist na 

het verkrijgen van at the money opties van CEO’s door de invloed van CEO’s op hun eigen 

vergoeding. Dit gebeurt doordat CEO’s zelf voor een deel kunnen beslissen wanneer ze 

opties ontvangen. Deze CEO’s krijgen dan juist opties alvorens er goed nieuws over de 

bedrijfsresultaten naar buiten komt waardoor de waarde van de onderliggende 

aandelen stijgt. Volgens Yermack is dit gemakkelijk op te lossen door de opties op een 

vaste periode uit te geven. Zoals in voorgaande paragraaf gezien lost dit niet alles op. 

Naast de uitgifte van opties zelf kan er ook nog een herwaardering gebeuren van reeds 

uitgegeven opties. Als de waarde van de aandelen ver onder de uitoefenprijs van de 

optie is gezakt, kan besloten worden om de uitoefenprijs van de optie te laten zakken. 

Hier blijken CEO’s ook een impact op te hebben aangezien de aandelenkoers sterk lijkt 

te stijgen na de datum van de herwaardering (Callaghan, Saly, & Subramaniam, 2004). 

Dit komt de CEO’s goed uit aangezien de herwaardering niet publiekelijk bekend 

gemaakt wordt rond de periode van de herwaardering zelf.  

 
5.2.3. Evolutie ambtstermijn 
 
Kaplan en Minton (2012) onderzochten voor de periode 1992-2007 voor CEO’s van 

ondernemingen die in de Fortune 500 zaten, of in die periode op een bepaald moment 

gezeten hebben, wat hun gemiddelde ambtstermijn was. Ze stelden vast dat voor de 

periode 1992-1999 de gemiddelde ambtstermijn ongeveer 8 jaar was en dat deze voor 

de periode 2000-2007 gemiddeld ongeveer 6 jaar was. Voor de tweede periode stelden 

ze ook vast dat CEO ontslag sterker gerelateerd was aan de evolutie van hun aandelen. 

Ze suggereerden ook dat alles samen genomen, kortere ambtstermijnen, grotere 

gevoeligheid aan aandelenevoluties in combinatie met hogere vergoedingen voor CEO’s, 

aan de CEO’s een grotere incentief geeft om zich actief bezig te houden met  

winstmanipulaties. Recenter is de mediane ambtstermijn voor de CEO’s van de S&P 500 

gestegen van 3 jaar in 2007 naar 5 jaar in 2014 ("The creed of speed," 2015).  

 

Hoe lang een CEO een functie aanhoudt en de kans dat hij ontslagen wordt kan ook 

bepalend zijn voor zijn vergoeding. Hoe minder lang de CEO’s hun functie uitvoeren, hoe 

hoger de vergoeding die ze verwachten voor deze onzekerheid. Het is evenwel mogelijk 

dat de kortere termijnen deels de wens van de CEO’s zelf zijn. CEO’s die veel hebben 
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verdiend zullen een steeds groter bedrag willen om gecompenseerd te worden voor het 

onnut van inspanningen of onzekerheid (Falato, Li, & Milbourn, 2010).  

 
5.2.4. Omgekeerde evolutie belastingen en vergoeding 
 
In de empirie werd vastgesteld dat naarmate het marginale belastingpercentage lager 

ligt, de compensatie van de best vergoede managers stijgt. In Figuur 9 kan duidelijk een 

omgekeerd evenredig verband gezien worden tussen het belastbare inkomen van een 

aantal topmanagers in grote bedrijven en de top marginale belastingschijf. Het 

marginale belastingpercentage zakte aanzienlijk in 1970 en de inkomens stegen pas 10 

jaar later aanzienlijk. Het is eerder de trend van de veranderingen in deze percentages 

die de vergoeding bepaalt, niet frequent wijzigende belastingen (Frydman & Molloy, 

2011). 

 

Een eerste verklaring voor deze evolutie kan teruggevonden worden bij Piketty (2014). 

Variaties in de marginale belastingschijf verklaren volgens hem waarom de vergoeding 

van managers in sommige landen veel vlugger steeg dan in andere. Het is een proces dat 

zichzelf verstevigt want naarmate de marginale belastingen lager liggen, zullen de 

managers netto meer verdienen, meer geld hebben om de politieke partijen te 

financieren die de belastingen laag zouden houden of nog verder zouden verlagen en zo 

nog meer invloed hebben op de politiek. Er moet dus niet enkel gekeken worden naar 

het niveau van de belastingen op de hoogste inkomens, maar eveneens naar hun 

evolutie in het verleden om te verklaren waarom managers verdienen wat ze verdienen.  

 

Deze verklaring ligt eerder in de lijn met de principaal agent theorie. De manager zal een 

groot deel van zijn inspanningen gebruiken om zijn eigen nut te verhogen. Verderop, in 

Sectie 5.3.3, valt het op dat politici in raden van bestuur van ondernemingen zetelen en 

dat leden van raden van bestuur in kabinetten zetelen.   
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Figuur 9: Evolutie belastbare vergoeding en marginale belastingen 

 
Merk op: Dit is gebaseerd op een steekproef van de 5 hoogst betaalde managers in de 50 grootste 
bedrijven in 1940,1960 en 1990 ( in het totaal 101 bedrijven). De belastbare vergoeding is de som van 
salaris, huidige bonus, lange termijn incentief vergoedingen, en winsten uit niet-gekwalificeerde 
uitgeoefende opties. Deze niet gekwalificeerde optie genieten niet van een lager belastingtarief zoals de 
incentiefgebonden opties en de winsten die men hierop maakt worden aan het arbeidsinkomen 
toegevoegd en dusdanig belast. De marginale belasting percentages op het arbeidsinkomen zijn voor elke 
manager berekend in veronderstelling dat zijn aangegeven arbeidsinkomen gelijk is aan zijn belastbare 
vergoeding en dat hij met een partner gezamenlijk een aangifte indient. 
Bron: Frydman en Molloy (2011) 

 

De onderhandelingsmacht theorie kan deze evolutie verklaren door een verandering in 

de relatieve onderhandelingsmacht van de CEO. Als de belastingen lager zijn blijft er 

meer van zijn bruto vergoeding over waardoor de CEO meer belang heeft bij een hoger 

loon.  

 

Als naar het basissalaris gekeken wordt van de Amerikaanse CEO’s, Figuur 10, dan zien 

we dat deze rond de 1 miljoen Amerikaanse dollar blijft. Dit zal zeer waarschijnlijk het 

gevolg zijn van een Amerikaanse wet die toelaat dat vergoedingen tot 1 miljoen 

Amerikaanse dollar voor de CEO en elk van de vier hoogst verdienende werknemers 

belastingsaftrekbaar zijn (Miske, 2003).  



    44 

Figuur 10: Evolutie samenstelling vergoeding CEO voor periode 1992-2008. 

Merk op: Deze figuur toont het mediane niveau en de gemiddelde samenstelling van de CEO vergoeding 
in S&P 500 bedrijven voor de periode 1992-2008 en is gebaseerd op ExecuComp data. De figuur geeft de 
totale vergoeding en de belangrijkste categorieën weer: salaris, bonus en vergoedingen uit lange termijn 
incentief plannen, de waarde bij uitgifte van opties (berekend aan de hand van de Black-Scholes formule), 
de waarde van voorwaardelijke aandelen bij datum van uitgifte, en allerlei andere vergoedingen 
(extralegale voordelen, bijdragen aan een pensioenkas, kortingen op aankoop van aandelen, etc.). De 
percentages van de componenten zijn berekend door het percentage te berekenen voor de gemiddelde 
CEO vergoeding in elke periode en ze dan toe te passen op de mediane CEO vergoeding. Alle dollar 
waarden zijn aangepast voor inflatie in 2000 dollar. 
Bron in artikel: . Deze figuur is een uitgebreide versie van Figuur 2 in Murphy (1999). 
Bron: Frydman en Jenter (2010). 

5.3. Cases 
 
5.3.1. Best betaalde managers in de VS 

 
Een studie van S. Anderson, Klinger, en Pizzigati (2013) kijkt naar de lonen van de 25 

best betaalde managers van de Verenigde Staten  voor de periode 1993-2013. In het 

totaal zijn er dus 500 observaties. Deze observaties kunnen verspreid worden over 241 

individuen, waarvan sommigen dus in meerdere jaren in de lijst verschijnen.  

 

De slechte presteerders in deze groep van best betaalde managers werden bepaald als 

managers waarvan het bedrijf failliet is gegaan of een bail-out heeft moeten krijgen 

tijdens de financiële crisis in 2008, managers die ontslagen werden en managers 

waarvan hun bedrijf grote bedragen aan minnelijke schikkingen of boetes heeft moeten 
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betalen gelinkt aan fraude. Dit is een zwak criterium van slechte presteerders en 

nochtans voldoen 38% van de observaties aan dit criterium.  

 

Deze gebeurtenissen kunnen enkel door de principaal agent theorie verklaard worden. 

Aangezien het hier om de hoogste vergoedingen gaat zou redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht dat deze managers de grootste incentieven krijgen om voor een hogere lange 

termijn waarde te zorgen. Een mogelijke verklaring conform de principaal agent theorie 

zou kunnen zijn dat deze bestbetaalde managers de bedrijfscijfers verkeerd weergeven 

om een hogere vergoeding te bekomen en hier later voor gestraft worden. Een andere 

potentiële verklaring is dat deze managers grote risico’s nemen om de waarde van de 

aandelen te doen stijgen en op deze manier het meest uit hun opties kunnen halen.  

 
5.3.2. Impact van say on pay op vergoeding en aandelenkoers 
 
Sinds 2002 zijn de raden van bestuur van beursgenoteerde Engelse bedrijven verplicht 

een vergoedingsrapport van de directeurs te maken dat ter advies wordt voorgelegd aan 

de aandeelhouders op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Er zijn al meerdere 

beursgenoteerde bedrijven waarbij de aandeelhouders het remuneratie rapport hebben 

verworpen. Voorbeelden hiervan zijn Vodafone, ITV, Unilever en Tesco (M. Conyon & 

Sadler, 2010). Ondanks de verwerpingen van sommige voorstellen is het typische 

percentage aandeelhouders dat niet akkoord gaan met de voorstellen van het 

remuneratie rapport laag. Doorgaans gaat minder dan 10% van de aandeelhouders niet 

akkoord met het voorstel. Alissa (2015) onderzocht wat de raden van bestuur typisch 

ondernamen nadat het remuneratie rapport verworpen werd in de algemene 

vergadering. Hij kwam tot de conclusie dat de raden van bestuur selectief reageerden. Ze 

verlaagden de vergoeding van de CEO vooral wanneer de onderneming het niet goed 

gedaan had het vorige jaar. De raad van bestuur legt vaak een nee-stem van de 

aandeelhouders zonder meer naast zich neer als de bedrijfsresultaten goed waren het 

vorige jaar en als ze ervan overtuigd zijn dat de CEO goed werk heeft geleverd. 

 

Ertimur, Ferri, en Muslu (2010) onderzochten 134 stem-nee campagnes en 1198 

aandeelhouder gerelateerde voorstellen voor CEO compensatie tussen 1997 en 2007. Ze 

verdeelden de CEO compensatie in twee delen. Het eerste deel kon door economische 

determinanten verklaard worden. Het tweede deel dat niet verklaard kon worden, 



    46 

bestempelden ze als overtollig of als extra vergoeding. Ze kwamen tot de conclusie dat 

een stijging in beide delen de kans op stem-nee campagnes verhoogde. De gemiddelde 

vergoeding daalde bij bedrijven die geviseerd werden met 7.3 miljoen dollar.  

 

Indien de raad van bestuur werkelijk de belangen van de aandeelhouders behartigt en 

ze vertegenwoordigt, dan zou de stemming van de say on pay bindend moeten zijn en er 

zou onmiddellijk adequaat op gereageerd moeten worden. In de realiteit wordt 

vastgesteld dat de stemming eerst en vooral niet bindend is en dat de raad van bestuur 

in bepaalde gevallen geen rekening houdt met de stemming. Dit kan er enerzijds op 

wijzen dat de raad van bestuur ingenomen is door de CEO of een eigen agenda heeft. Dit 

kan als reden beschouwd worden dat er ook een principaal agent probleem is tussen de 

raad van bestuur en de aandeelhouders. Anderzijds kan het zijn dat de raad van bestuur 

beter dan de aandeelhouders weet welke handeling in hun belang is. 

 

Een tweede opmerking bij de say on pay is dat er bijzonder weinig nee-stemmen 

geweest zijn sinds de invoering. Dit kan erop wijzen dat de vergoeding van CEO’s 

algemeen aanvaard is en door de aandeelhouders als eerlijk wordt beschouwd. Wat ook 

vastgesteld wordt is dat indien de resultaten van de onderneming niet goed waren in de 

voorbije periode en de kans op een nee-stem reëel is, neemt het bestuur van de 

onderneming initiatief om de vergoeding te veranderen of bieden ze een extra uitleg aan 

over de vergoeding nog voor dat de stemming plaatsvindt (Thomas, Palmiter, & Cotter, 

2012). Ze stelden ook vast dat de meest voorkomende reden om ondernemingen 

effectief een nee-stem te geven slechte bedrijfsresultaten waren. Het is dus eerder een 

say on performance in plaats van een say on pay. Figuur 11 geeft aan dat de meeste 

gevallen waarin de say on pay een negatieve stem oplevert bedrijven zijn uit het 4e 

kwartiel.   
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Figuur 11: Distributie van bedrijven gebaseerd op prestaties en niveau van say on pay 
goedkeuring. 

 
Merk op: Deze cijfers werden verkregen uit 2225 bedrijven uit de Russel 3000 en geven de resultaten 
weer van de stemming in 2011 voor de vergoedingen in het jaar 2010. In absolute cijfers bevatten de 
kolommen van links naar rechts respectievelijk 38, 40, 89, 143, 288 en 1654 bedrijven. 
Bron: Thomas et al. (2012). 

 
5.3.3. Overheid grijpt in 
 
Steeds vaker leggen overheden beperkingen op voor de vergoedingen van CEO’s van 

beursgenoteerde bedrijven waarin de overheid een groot percentage aandelen bezit. In 

Zwitserland legt de overheid al beperkingen op rond instappremies en 

ontslagvergoedingen voor de leden van de raad van bestuur. De Zwitserse overheid 

verbiedt ook bonussen die zouden voortvloeien uit aankoop of verkoop van 

bedrijfsdivisies ("Boardroams rattled," 2013). Een voorbeeld hiervan is AB InBev die in 

2009 een divisie verkocht voor 1.8 miljard dollar. De verkoop hielp de onderneming 

financiële doelstellingen te behalen waardoor bonussen ter hoogte van 2.5 miljard dollar 

vrijkwamen voor hun managers. De CEO kreeg daar 289 miljoen dollar van. 5 jaar later, 

in 2014, koopt AB InBev dezelfde divisie terug voor 5.8 miljard dollar, maar de bonussen 

worden niet teruggedraaid ("Another round of beer bonuses," 2014; "Here's to payday," 

2014). Voor CEO’s van banken legt de EU de bonussen vast op maximaal 100% van hun 

basisloon. De bonus mag 200% bedragen indien de aandeelhouders daar zelf expliciet 

voor stemmen. Zelfs al verliezen CEO’s grote delen van hun vergoeding, de waarde van 

de aandelen zakt meestal niet.  
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In België is er de voorbije jaren ook commotie geweest rond de vergoeding van de CEO’s 

binnen beursgenoteerde overheidsbedrijven. Voor beursgenoteerde overheidsbedrijven 

waar de overheid voor een groot percentage aandeelhouder is om strategische redenen 

of omdat het historisch gegroeid is, kan de evolutie van de beurswaarde vergeleken 

worden met andere beursgenoteerde bedrijven. De CEO’s moeten dezelfde talenten of 

vaardigheden hebben. 

 

De Belgische overheid was van mening dat de vergoeding van de CEO’s van Belgische 

overheidsbedrijven geplafonneerd moest worden op 650.000 euro per jaar. Johnny 

Thijs, de toenmalige CEO van Bpost was daar niet mee akkoord want zijn vergoeding 

bedroeg .,1 miljoen euro. Johnny Thijs stapte op en Koen Van Gerven verving hem als 

CEO voor 650.000 euro. In Figuur 12 zien we de evolutie van de beurskoers van Bpost. 

Toen Thijs vertrok, daalde het aandeel lichtjes om daarna naar nieuwe recordhoogtes te 

stijgen. Dit ondanks het feit dat de nieuwe CEO 450.000 euro minder verdient.  

 

Figuur 12: Beurskoers Bpost. 

 

Bron: De Tijd. 

 

Overeenstemmend hiermee kan Belgacom (tegenwoordig Proximus). De toenmalige 

CEO Didier Bellens werd ontslagen wegens dringende redenen. Bellens ontving een 

vergoeding van ongeveer 2.5 miljoen euro per jaar. Dominique Leroy werd zijn 

vervangster en ging akkoord om de functie uit te voeren voor ongeveer 650.000 euro 

per jaar plus enkele extralegale voordelen, waardoor haar bruto jaarloon uitkomt op 

ongeveer 800.000 euro.  Als er gekeken wordt naar de beurskoers van Belgacom, Figuur 

13, op het moment dat Bellens ontslagen werd en een nieuwe CEO aangesteld werd die 
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een veel lagere vergoeding krijgt (ongeveer 1.7 miljoen euro minder per jaar), dan zien 

we dat de koers van Belgacom stijgt naar nieuwe recordhoogtes. 

 

Figuur 13: Beurskoers Proximus (toenmalig Belgacom). 

 

Bron: De Tijd. 

 

Als gekeken wordt naar de BEL20 bedrijven en hun raden van bestuur kan vastgesteld 

worden dat de leden van hun raad veelal CEO’s of ex-CEO’s zijn van andere 

ondernemingen. Veel CEO’s zaten voor die functie zelf ook in raden van bestuur. Ze 

hebben er dus eerst en vooral geen belang bij om de vergoedingen van die functies te 

verlagen als ze in de raad van bestuur zitten omdat ze zelf op een gegeven moment die 

functie kunnen uitvoeren. Ten tweede zijn ze zelf CEO van een andere onderneming of 

wordt vaak een deel van hun omzet gerealiseerd door de onderneming waarin ze 

zetelen. Bij een hogere vergoeding hebben ze dus enkel te verdienen aangezien ze zelf 

niet opdraaien voor de kost ervan.  

 

Dat politici de handelingen zullen kiezen die het best zijn voor de aandeelhouders kan 

ook nog in twijfel getrokken worden.  Als we bijvoorbeeld kijken naar Jean-Luc Dehaene 

zijn bezoldigde mandaten voor 2011, dan zien we dat hij eerst en vooral parlementslid 

was van het Europees Parlement. Daarnaast was hij bestuurder van Inbev NV, Lotus 

Bakeries NV, Umicore NV en Thrombogenics. Hij was ook bezoldigd voorzitter van de 

raad van bestuur van Dexia en bezoldigd voorzitter van UEFA Club Fin Control Panel. Dit 

is één van de vele voorbeelden van politici die in raden van bestuur van grote 

ondernemingen en instellingen zetelen. Daarnaast zien we ook de omgekeerde evolutie, 

leden van raden van bestuur gaan in de politiek. Een voorbeeld hiervan is Alexia 
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Bertrand, lid van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren, die kabinetschef is 

geworden van Didier Reynders. Dit is niet enkel een probleem op federaal niveau. Op 

Europees niveau meldden de lobbywaakhouden Corporate Europe Observatory en 

Lobby Control dat ze vrezen voor een ongezonde nauwe relatie tussen het dagelijks 

bestuur van Europa en de zakenwereld. Vele voormalige EU-commissarissen gaan 

onmiddellijk na deze functie voor een bedrijf of organisatie werken die met het 

bedrijfsleven is verbonden ("Voormalige eurocommissarissen stappen te snel naar 

bedrijfsleven," 2015). 

 

De impact van de overheid op de vergoeding van managers is een onderwerp waar nog 

veel onderzoek naar kan gebeuren en die nog veel kan verbeteren. Geen enkel van onze 

theorieën houdt rekening met het feit dat de overheid ook kan ingenomen worden door 

de CEO’s. De voorbeelden van Bpost en Proximus toonden aan dat de vergoedingen voor 

hun CEO’s daar sterk aan banden gelegd werden door de overheid. Ondanks deze sterke 

beperking stijgen hun aandelen sterker dan voorheen.  

 
5.3.4. Gebruik bedrijfsmiddelen voor privé 
 
De principaal agent theorie heeft als vertrekpunt dat de CEO het bedrijf zal gebruiken 

om zijn eigen nut te maximaliseren en dat zijn belangen niet altijd in lijn zullen liggen 

met deze van de aandeelhouders. Door de CEO zelf aandeelhouder te maken hopen ze 

dat de incentives op dezelfde lijn liggen. Het probleem hiermee is dat zolang de CEO 

geen 100% van de aandelen bezit hij er nog belang bij kan hebben om bedrijfsmiddelen 

voor eigen private consumptie te gebruiken. Hij geniet 100 procent van het gecreëerde 

nut maar moet hiervoor minder dan 100 procent van de kosten dragen. Als de situatie 

uitkomt, bestaat er een kans dat de CEO het bedrag (volledig of gedeeltelijk) moet 

terugbetalen, maar zelden een boete. 

 

Een mooi voorbeeld hiervan is de situatie van Andrew Liveris, de CEO van The Dow 

Chemical Co. Hier komen de meeste vormen van privaat gebruik van bedrijfsmiddelen 

voor. Een interne auditeur gaf cijfers aan de raad van bestuur betreffende private 

uitgaven van de CEO die door DOW betaald werden. Het ging hier om reizen met de 

privé jet naar voetbal wedstrijden, aankoop dure wijnen waarvan een deel geschonken 

werd aan de leerkracht van zijn zoon, safari’s in Afrika, reizen naar Barbados en 
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dergelijke meer. De wedstrijden zouden nog als zakelijk gerelateerd beschouwd kunnen 

worden, mocht Liveris niet uitdrukkelijk gevraagd hebben aan zijn secretaresse om hem 

aan de andere kant van het stadium te laten binnengaan dan de klanten en het 

personeel. Een tweede vraag was ook dat hij in een ander hotel zat dan de klanten en het 

personeel. De klokkenluider die hiermee naar de raad van bestuur ging werd 

aangeraden om deze zaken best met rust te laten. Uiteindelijk heeft Liveris 719 000 USD 

terugbetaald aan Dow (iets minder dan wat hij waarschijnlijk heeft uitgegeven). Een 

tweede zaak is de goede doelen organisatie die hij samen met zijn vrouw heeft 

opgericht: The Hellenic Initiative. Hetzelfde jaar van oprichting steeg de factuur die Dow 

aan Teneo Holding, een consulting bedrijf, betaalde van 2.8 miljoen USD in 2012 naar 

minstens 16 miljoen USD. Toevallig of niet stond Teneo Holding op de jaarlijkse verslag 

van Hellenic van 2014 als sponsor. Daarnaast stond Dow Chemical zelf ook op de lijst 

met sponsors en werd het als één van de grootste sponsors beschouwd. Waarvoor Dow 

gefactureerd werd door Teneo was niet gedetailleerd terug te vinden(Schneyer & Grow, 

2015). 

 

De vergoedingstheorie die het dichtst komt bij een verklaring voor deze feiten is de 

principaal agent theorie. Deze feiten tonen goed aan dat de principaal en agent 

tegengestelde belangen hebben. De agent gedraagt zich als een rationele economische 

agent. Deze gebeurtenissen kunnen dus in de theorie voorzien worden en verholpen. De 

agent eigent zich zoveel mogelijk toe omdat de pakkans klein is en indien hij gepakt 

wordt, dan wordt hij verwacht hetgeen dat ze vastgesteld hebben terug te betalen. Er is 

dus nog altijd een reële kans dat niet alles uitkomt en dat de agent een deel extra 

vergoeding kan behouden. Dit kan verholpen worden door ofwel de pakkans te 

vergroten ofwel een boete in te voeren indien uitkomt dat de agent bedrijfsmiddelen 

voor private doeleinden gebruikt. De pakkans vergroten kan gebeuren door betere 

monitoring, een onafhankelijk raad van bestuur of door de raad van bestuur hoofdelijk 

aansprakelijk te stellen als ze dergelijke grove fouten niet zien.  

 

De principaal agent theorie heeft nog meer verklaringskracht als gekeken wordt naar de 

relaties onderling. Er is sprake van een principaal agent relatie tussen de 

aandeelhouders en de raad van bestuur. Daarnaast is er nog een tweede principaal agent 

relatie tussen de raad van bestuur en de CEO. Indien opgemerkt wordt dat de CEO 
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bedrijfsmiddelen voor private doeleinden gebruikt heeft, heeft de raad van bestuur er 

nog geen belang bij om te reageren zoals de aandeelhouders zelf zouden doen. Indien de 

raad van bestuur publiekelijk bekend maakt dat de CEO gedurende een langere periode 

bedrijfsmiddelen gebruikt voor private doeleinden, dan kan dit wijzen op een zwak 

deugdelijk bestuur. Aan de andere kant willen leden van de raad van bestuur 

herverkozen worden of aan de slag kunnen in andere raden van bestuur. Hierdoor 

willen ze niet bekend komen te staan als mensen die de CEO tegenwerken aangezien de 

CEO in realiteit een grote invloed heeft op het verkiezen van deze leden.  

 

Dit is wat de Dodd-Frank Act in Amerika probeert te verhelpen. Eén van de vereisten is 

dat de leden van het compensatie comité onafhankelijk zijn van de andere leden van de 

raad van bestuur en van de CEO. Indien er leden van de raad van bestuur een verband 

hebben met de CEO worden ze verwacht deze aan te geven om eventuele 

belangenvermenging tegen te gaan.  

 
5.3.5. Vergelijking Europa en Verenigde Staten 
 
De theorie die de vergoeding van CEO’s verklaart, moet ook in staat zijn om verschillen 

in vergoeding tussen de CEO’s in Europa en de VS te verklaren. Abowd en Bognanno 

(1995) voerden hier onderzoek naar voor de periode 1984-1992. Ze kwamen tot de 

vaststelling dat de Amerikaanse CEO over de hele periode meer verdiende dan zijn 

Europese tegenhanger die in een bedrijf van vergelijkbare grootte werkte. Ook de  

samenstelling van de vergoeding was anders, Amerikaanse CEO’s hadden een veel 

grotere lange termijn component in hun vergoeding vergeleken met de andere landen in 

de steekproef. Deze lange termijn component kan voortkomen uit de long term incentive 

plan die een onderdeel is van het compensatiepakket van veel Amerikaanse managers. 

Dit plan verstrekt pas na twee tot vijf jaar dienst aandelen of opties aan de managers. 

Deze aandelen of opties zijn ook meestal onderworpen aan een aantal tijdsgebonden 

beperkingen. Dit om ervoor te zorgen dat ze gedurende langere tijd in de onderneming 

blijven en om hun vergoeding afhankelijker te maken van lange termijn evoluties van de 

waarde van de onderneming. Voor de andere managers zijn er geen significante 

verschillen in vergoeding tussen Amerikaanse en andere managers elders in de wereld. 

J. Core, Guay, en Conyon (2005) voerden onderzoek naar de oorzaak van deze 

loonverschillen tussen de VS en VK. Ze keken in de periode 1997-2003 naar de 
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loonverschillen tussen CEO’s van de grootste Amerikaanse beursgenoteerde 

ondernemingen ten opzichte van de grootste beursgenoteerde ondernemingen van het 

VK. De gemiddelde Amerikaanse CEO’s uit de steekproef verdienden 3 keer meer dan 

hun Engelse tegenhangers in 1997.  

 

De onderhandelingsmachttheorie zou deze verschillen in loon kunnen verklaren aan de 

hand van een andere samenstelling van de raad van bestuur die ertoe zou leiden dat de 

relatieve onderhandelingsmacht van de raad van bestuur in de VS lager zou zijn ten 

opzichte van deze in de Europese landen.  

 

De reden die J. Core et al. (2005) hier zelf voor aangaven is dat de Amerikaanse CEO’s 

vergoed worden voor hun incentiefgebonden onzekerheid aangezien de Amerikaanse 

CEO’s veel meer in aandelen en opties worden vergoed. Hierdoor is er veel meer 

onzekerheid rond hun inkomen en nemen ze ook grotere risico’s. Enkele redenen 

waarom Amerikaanse CEO’s meer opties hebben kunnen cultureel zijn, wetswijzigingen 

(zoals moeilijkere vijandige overname) of het onderschatten van de reële kost van 

dergelijke opties door de raad van bestuur (Jensen, Murphy, & Wruck, 2004). M. J. 

Conyon en Murphy (2000) stelden voor bedrijven van gelijke grootte, sector en andere 

gelijkaardige bedrijf- en managers karakteristieken dat de cash vergoeding van de 

Amerikaanse CEO’s 45% hoger lag en hun totale vergoeding 190% hoger lag dan deze 

van hun Engelse collega’s.  

 

De sociale norm theorie wordt hier vooral in vraag getrokken. Alle andere lagen in de 

hiërarchie worden niet significant verschillend vergoed terwijl er in de hoogste laag  

enorme verschillen zijn.   



    54 

6. Conclusie  
 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de principaal agent theorie het best in staat is de 

evolutie van de omvang en samenstelling van de vergoeding van CEO’s te verklaren. Het 

empirisch gedeelte bracht duidelijk meerdere factoren naar voor waardoor de andere 

uitgewerkte theorieën, marginale productiviteitstheorie, onderhandelingsmacht theorie 

en sociale norm theorie, op een of andere manier tekortschoten. Geen van voorgaande 

theorieën houdt bijvoorbeeld rekening met de doelstellingen van de CEO zelf of met een 

ingenomen raad van bestuur.  

 

In Hoofdstuk 3 werd duidelijk dat de raad van bestuur of het compensatie comité, indien 

deze aanwezig is, een cruciale rol zal spelen bij de bepaling van de vergoedingen. In het 

daarop volgend hoofdstuk kon al een eerste vermoeden ontstaan dat de principaal agent 

theorie en onderhandelingsmacht theorie het meest zouden verklaren in het empirisch 

gedeelte van deze thesis aangezien enkel in deze twee theorieën de raad van bestuur 

actief een rol kan spelen. Echter, de onderhandelingsmachttheorie houdt geen rekening 

met de mogelijke impact van de samenstelling van de vergoeding op de hoogte van de 

vergoeding. 

 

De principaal agent theorie kan tevens verklaren waarom op een gegeven moment 

zoveel opties zijn uitgegeven en waarom de vergoeding van de CEO dan ook zo 

aanzienlijk gestegen is. Zoals in Sectie 4.3 gezien, zal de vergoeding van de CEO zo 

vastgelegd zijn dat de agent een incentief heeft om de handelingen uit te voeren die het 

meest bijdragen tot het nut van de principaal. De invoering van opties leidt er wel toe 

dat de CEO belang heeft bij een stijging van de aandelenprijs, conform de wensen van de 

aandeelhouders. De CEO en andere topmanagers hebben enkel een tijdelijke piek nodig 

in de prijs van aandelen wat minder met de belangen van de aandeelhouders 

overeenstemt. Als ze tijdens deze piek hun opties uitoefenen en daarna de aandelen 

verkopen is het voor hen minder erg dat de aandelen opnieuw in waarde zakken. In 

Sectie 4.3 is vermeld dat de agent zijn eigen nut zal proberen te verhogen en dat het 

optimale vergoedingsschema eerder een lineaire functie zal zijn van de winst of waarde 

van de onderneming in plaats van een convexe of concave functie. De invoering van 

opties als een deel van de vergoeding zorgt, zoals in Sectie 5.2.2 gezien, voor een convex 
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vergoedingsschema. Dit geeft aanleiding tot het najagen van risicovolle projecten, het 

verschuiven van inkomsten in de tijd om dan de opties uit te oefenen en nieuws op 

bepaalde momenten naar buiten laten komen of achterhouden. 

 

De eventuele uitbreidingen die uit de cases voortvloeiden, zijn ook het ,meest van 

toepassing op de principaal agent theorie. Sectie 5.3.1 toonde aan dat de bestbetaalde 

CEO’s niet per definitie voor de beste lange termijn resultaten zorgen. Sectie 5.3.2 

maakte duidelijk dat de aandeelhouders vooral bij slechte resultaten de vergoedingen 

van de topmanagers verwerpen. Deze verwerpingen zijn niet bindend en hebben geen 

terugkerende kracht. De eerste principaal en de laatste agent hebben geen directe link 

met elkaar. Figuur 14 geeft deze relatie weer. Sectie 5.3.3 toonde aanvullend daarop aan 

dat indien de lonen van de CEO’s van twee Belgische ondernemingen aanzienlijk beperkt 

worden, de aandelenkoers nog altijd naar recordhoogtes kunnen stijgen. Hier werd ook 

aangehaald dat er gemengde belangen kunnen zijn tussen overheden en 

beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast kan uit Sectie 5.3.4 vastgesteld worden dat 

de raad van bestuur in vele gevallen de CEO zal verdedigen, ook al is het geweten dat hij 

bedrijfsmiddelen voor private doeleinden gebruikt. Het is dus niet aangeraden om er 

zomaar vanuit te gegaan dat de raad van bestuur de belangen van de aandeelhouders zal 

verdedigen. In Sectie 5.3.5 kon uiteindelijk vastgesteld worden dat CEO’s van 

gelijkaardige bedrijven verschillende lonen kunnen hebben afhankelijk van het land 

waarin ze tewerkgesteld zijn. De verschillen in de samenstelling van de vergoedingen 

kan hier opnieuw veel acties van CEO’s verklaren en de omvang van hun vergoedingen.  

 

Figuur 14: Schema vergoeding CEO. 

 
Bron: Eigen verwerking. 
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Figuur 14 geeft schematisch weer hoe de vergoeding wordt bepaald en verklaart ook 

waarom empirisch vastgesteld werd dat als een grote aandeelhouder in de raad van 

bestuur zetelt, de vergoeding van de CEO lager is. Het eerste principaal agent probleem 

speelt in dat geval minder een rol. Indien de raad van bestuur onafhankelijk is van de 

CEO of als de CEO geen voorzitter is van de raad van bestuur speelt het tweede 

principaal agent probleem ook in mindere mate mee. 

 

De reputatie van de leden van de raad van bestuur ten opzichte van CEO’s is een 

belangrijke factor waar in de toekomst zeker rekening mee moet gehouden worden. In 

het empirisch gedeelte viel op dat de CEO wel enige invloed heeft in de samenstelling 

van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zullen ook altijd hun eigen 

nut proberen te verhogen en zoals meermaals gezien in de empirie hebben ze er belang 

bij om geen reputatie te verwerven als tegenwerker. Ze hebben er tevens baat bij onder 

een hoge status CEO te werken, dit kunnen ze zelf deels beïnvloeden door hem een 

hoger loon toe te kennen. 
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