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De Nederlandse afdeling van Amnesty International Nederland is bezorgd over hoge bedragen
die Irene Khan, voormalige secretaris-generaal van Amnesty, en Kate Gilmore, voormalig
adjunct-secretaris-generaal, in 2009 ontvingen. Amnesty Nederland stelt hierover kritische
vragen aan het internationaal bestuur.
Onderstaande antwoorden zijn gebaseerd op informatie van het internationaal bestuur van
Amnesty International (International Executive Committee, IEC)
1.
Wat is er aan de hand?
Irene Khan, de voormalige secretaris-generaal van Amnesty International, heeft in het jaar van haar
vertrek bij Amnesty (2009) een groot bedrag gekregen: ₤ 533.103 (ongeveer € 593.000). Kate Gilmore,
de toenmalige adjunct-secretaris-generaal, die net als Khan in december 2009 vertrok, ontving
₤ 325.244 (ongeveer € 361.400).
2.
Waarom was het nodig om te onderhandelen over een overeenkomst toen het contract
van Irene Khan afliep?
Volgens het Britse arbeidsrecht heeft een medewerker die een functie lange tijd vervult aanzienlijke
rechten opgebouwd, ook als zijn of haar contract niet wordt verlengd. Irene Khan had ook contractuele
rechten die moesten worden geëerbiedigd.
3.
Hoe is het bedrag dat Irene Khan in 2009 ontving opgebouwd? Welk percentage
hiervan heeft betrekking op Khans jaarsalaris?
Irene Khan heeft van Amnesty International in het jaar tot 31 maart 2010 £ 533.103 ontvangen. Dit
bedrag is als volgt opgebouwd:
Salaris, pensioen en overwerk voor de periode 1 april-31 december 2009*:

£ 168.731

Salarisverhoging met terugwerkende kracht van 1 maart 2008-31 maart
2009*:

£ 58.933

Pensioenbetalingen, niet opgenomen verlof en andere achterstallige
betalingen:

£ 59.014

Bonussen voor 2006-2009 (£5.000 per jaar, niet uitbetaald in voorgaande
jaren):

£ 20.000

Vergoedingen voor verhuizing en huisvesting:

£ 34.728

Betaling in verband met beëindiging contract:

£ 191.697

Totaal:

£533.103

* Het Internationaal Secretariaat werkt(e) met boekjaar van 1 april t/m 31 maart. Bij Amnesty
International Nederland valt het boekjaar samen met het kalenderjaar.
Uit deze informatie blijkt duidelijk dat het grootste deel van het bedrag voortkomt uit contractuele
verplichtingen; 36 procent (ongeveer het equivalent van één jaarsalaris) bestond uit een betaling in
verband met contractbeëindiging.
Volgens het advies dat het IEC heeft ingewonnen is een dergelijke betaling in lijn met betalingen die zijn
gedaan door andere organisaties in vergelijkbare omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk, en getuigt
het niet van tekortkomingen van één van beide partijen.
4.
Waarom kreeg Irene Khan overuren uitbetaald?
Daarop had ze recht volgens haar contract. De huidige secretaris-generaal heeft dat recht niet.
5.
Hoe zit dat met die bonus? Waarom kreeg ze die niet direct?
Volgens de bepalingen in haar contract had Irene Khan recht op salarisverhogingen tot £ 5.000 per jaar,
afhankelijk van prestaties. Ondanks het feit dat de toewijzing ervan ieder jaar werd goedgekeurd, werd
dit bedrag niet cumulatief aan haar salaris toegevoegd (voor 2006, 2007 en 2008) omdat Irene Khan
eerst belastingadvies wilde inwinnen over de beste manier om het te innen. Haar salaris bleef daardoor £

115.000 per jaar, overeenkomstig het contract dat inging op 1 januari 2006.
Wat voor extra beloningen krijgt Salil Shetty?
Salil Shetty krijgt geen extra beloningen. Hij ontvangt een salaris van £ 192.800 per jaar plus een
huisvestingsvergoeding van £ 7.800. Ook hebben hij, zijn vrouw en kinderen recht op een jaarlijkse reis
naar huis, per economy class.
6.
Waaruit bestond de regeling met Kate Gilmore?
Nadat met Irene Khan was overeengekomen dat zij op 31 december 2009 zou vertrekken, besloot het
IEC in de tweede helft van 2009 dat het het beste zou zijn als adjunct-secretaris-generaal Kate Gilmore
op hetzelfde moment zou vertrekken. Haar contract liep nog een jaar door – daarvoor werd ze
gecompenseerd in overeenstemming met haar contractuele en juridische rechten.
7.
Heeft Amnesty de bedragen die aan Irene Khan en Kate Gilmore zijn uitgekeerd geheim
gehouden?
Nee. Ze zijn openbaar sinds 23 december 2010. Op die datum verscheen de jaarrekening van het
Internationaal Secretariaat van Amnesty in Londen; de jaarrekening beslaat de periode van 1 april 2009
t/m 31 maart 2010.
8.
Hebben Khan en Gilmore een vertrekpremie gekregen?
Khan en Gilmore kregen een schikkingsbedrag, maar dat bedrag is slechts een deel van het gehele
bedrag. Zie verder de uitsplitsing van het uitgekeerde bedrag aan Irene Khan hierboven.
9.
Kon het IEC niet een andere oplossing bedenken?
Het IEC van Amnesty heeft laten weten dat het de gesprekken over de beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten van Khan en Gilmore uiterst zorgvuldig heeft gevoerd en alle relevante
omstandigheden in aanmerking heeft genomen. Het IEC stelt dat deze oplossing in het beste belang was
van Amnesty International.
10.
Hoe heeft het IEC ervoor gezorgd dat zo'n situatie zich niet met de huidige secretarisgeneraal herhaalt?
Door ervoor te zorgen dat zijn contract en de voorwaarden en bepalingen zijn opgesteld met passend
juridisch advies en door een beter ‘performance management’-systeem op te stellen, met duidelijke
doelstellingen en evaluaties. Er is geen bonus opgenomen, de eerste twee jaar geen salarisherziening, en
geen vertrouwelijkheidsclausule. Er is een salaris overeengekomen dat nauwkeurig is gebenchmarkt met
vergelijkbare functies in vergelijkbare organisaties.
11.
Wat is het salaris van de huidige secretaris-generaal Salil Shetty? Hoe is het IEC tot de
conclusie gekomen dat zijn salaris in overeenstemming is met vergelijkbare leidinggevenden?
Het huidige salaris van de secretaris-generaal is £ 192.800 (plus een huisvestingsvergoeding van £
7.800) per jaar. Dit is lager dan het salaris van de leiding van andere vergelijkbare grote internationale
mensenrechtenorganisaties.
Toen het IEC de huidige secretaris-generaal aanstelde, heeft het duidelijk gemaakt dat het de beste
kandidaat zocht die wereldwijd als secretaris-generaal kon optreden, en dat een internationaal
concurrerend salaris voor deze positie geboden moest worden. Het IEC heeft onderzoek gedaan naar de
salarissen van topmanagers in de non-profitsector over de hele wereld, heeft extern advies ingewonnen
en is een salaris overeengekomen dat nauwkeurig is gebenchmarkt met vergelijkbare functies in
vergelijkbare organisaties. Om transparantie te garanderen, en conform de gebruikelijke Britse wettelijke
eisen met betrekking tot rapportage, wordt informatie over alle medewerkers die meer dan £ 60.000 per
jaar verdienen in het jaarverslag van AI Ltd. gepubliceerd.
12.
Wat is het gemiddelde salaris van het senior management van het Internationaal
Secretariaat van Amnesty International?
Het gemiddelde salaris van het senior management, met uitzondering van de secretaris-generaal, is
£ 88.838. Dit is af te leiden uit de jaarrekening. Ook dit is lager dan het salaris van de leiding van
vergelijkbare grote internationale organisaties.
Het salaris van het senior management, inclusief de secretaris-generaal, beslaat 3,8 procent van het
totale salaris van medewerkers van Amnesty's Internationaal Secretariaat.
De leden van het IEC krijgen alleen een onkostenvergoeding.
13.
Wat vindt Amnesty International Nederland van deze overeenkomst? Wat zeggen jullie
tegen de leden die contributie betalen en tegen de collectanten die vorige maand nog voor
Amnesty de straat op gingen?

Amnesty International Nederland is ernstig bezorgd over de hoge bedragen en stelt kritische vragen aan
het IEC. Wij begrijpen dat deze hoge bedragen verontrustend zijn voor leden, donateurs, vrijwillige
activisten en anderen die bij het werk van Amnesty International betrokkenen zijn. Dat zijn de bedragen
ook voor bestuur en directie van Amnesty International Nederland.
Wij hebben met name moeite met het grote aandeel eenmalige bedragen die, gedeeltelijk met
terugwerkende kracht, zijn uitbetaald aan Irene Khan. Hierover zijn nog gesprekken gaande tussen
Amnesty Nederland en het IEC, mede om herhaling te voorkomen.
Amnesty International Nederland zal in internationaal verband maatregelen voorstellen om het toezicht
op het IEC en de internationale financiële verantwoording bij Amnesty International te verstevigen.
14.
Hoeveel verdient de directeur van Amnesty Nederland Eduard Nazarski eigenlijk?
In 2010 bedroeg het bruto jaarsalaris van de directeur (inclusief vakantiegeld) € 99.757. Het salaris van
de directeur wordt ieder jaar in het jaarverslag vermeld. De directeur krijgt geen dertiende maand of
enige bonus.

