
Tweede-Kamerfractie SP 
www.sp.nl 

Plein 2 
Postbus 20018 
2500 EA 's-Gravenhage 
T. 070 318 30 44 
F. 070 318 38 03 
kamer@sp.nl 

Provincie Flevoland 
T.a.v.: de leden van de Provinciale Staten 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

's Gravenhage, 4 mei 2011 

Betreft: Oproep aan de aandeelhouders van Nuon tot boycot salarisverhoging CEO 

Geachte leden van de Provinciale Staten, geachte aandeelhouders van Nuon, 

Nuon heeft zonder toestemming van haar aandeelhouders het salaris van haar CEO - dhr. ir. 
H. Morelisse - met zeventig procent verhoogd naar € 750.000 per jaar. Dhr. Morelisse krijgt 
daarnaast € 724.000 ter compensatie van misgelopen inkomsten bij zijn vorige werkgever, 
Essent. 

Ik ben onaangenaam getroffen door de hoge (vaste) beloning voor de nieuwe voorzitter van 
de raad van bestuur van Nuon. Zeker van een bedrijf dat cp dit moment nog in belangrijke 
mate in overheidshanden is mag verwacht worden dat het zijn bestuurders fatsoenlijk, maar 
niet bovenmatig, beloont. De redelijkheid is in dezen totaal zoek. Dat steekt te meer omdat 
Vattenfall/Nuon zijn investeringsprogramma in duurzame energie juist teruggeschroefd heeft. 

Op 13 mei 2011 zal er op het hoofdkantoor van Nuon een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders plaatsvinden. Als aandeelhouder heeft u hiertoe een uitnodiging ontvangen. 
Deze aandeelhoudersvergadering is de uitgelezen gelegenheid om bezwaar te maken tegen 
deze bizarre salarisverhoging. Aangezien nog slechts 51% van de aandelen in handen is van 
Nederlandse provincies en gemeenten is het noodzakelijk dat alle aandeelhouders op de 
vergadering aanwezig zijn. 

Namens vele Nuon-klanten, die hun geld niet in rook op willen zien gaan, roep ik u op om de 
aandeelhoudersvergadering te bezoeken en u uit te spreken tegen deze gigantische 
salarisverhoging. Graag verneem ik hierover uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Ir. P.F.C. Jansen 
Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal 

http://www.sp.nl
mailto:kamer@sp.nl


SP Tweede-Kamerfractie 
Postbus 20018 
2500 EA 's-Gravenhage 

SP, 

TPG Post 

Port betaald 

Port payé 

Pays-Bas 

o 6 MEI 2011 


