Annemarie Oster: ‘Ik ben op feestjes steeds vaker aangewezen op mijn eigen sekse’ V16
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Film Festival
Rotterdam

Slavenfilm
Tarantino is
fraaie pulp

met: phoenix, p. t. anderson en seymour hoffman over the master

controverse over django unchained v2-5

Extra bijlage

Topman ASML
int 10 miljoen
naast salaris
amsterdam Topman Eric Meurice van ASML heeft in 2012 bijna
10 miljoen euro verdiend door het
verzilveren van opties en prestatieaandelen. Samen met zijn jaarbonus en basissalaris komt het
jaarinkomen van de Franse topman uit boven de 11 miljoen euro.
Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de 810 aandelentransacties
van alle bestuurders van Nederlandse
bedrijven zoals geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Alleen Jan Bennink (76 miljoen
euro) en Rijkman Groenink (29 miljoen) wisten eerder als bestuursvoorzitter van een Nederlands bedrijf in
één jaar meer inkomen te vergaren.
Meurice verdiende vooral aan zijn
334 duizend opties, in 2012 goed voor
7,2 miljoen euro. Door de sterk gestegen beurskoers van de chipmachinefabrikant, die vandaag de jaarcijfers
over 2012 presenteert, werden die opties veel waard. Met prestatieaandelen – waarbij een bestuurder als
beloning gratis aandelen krijgt – verdiende Meurice nog eens 2,7 miljoen.
FNV Bondgenoten noemt de 10 miljoen euro voor de topman uit aandelen en opties in crisistijd bijna
on-Nederlands en buitenproportioneel. Bestuurder Ron van Baden doelt
onder meer op de tweeduizend tijdelijke werknemers bij ASML, aan wie
onlangs is gevraagd minder uren te
werken. Ook institutionele beleggers
als pensioenfondsen en verzekeraars
zijn kritisch. Ze zijn tegen opties als

beloning en vinden dat bestuurders
hun aandelen tot hun vertrek zouden
moeten houden voor de binding met
het bedrijf. ASML meldt in een reactie
sinds enkele jaren geen opties meer
uit te geven. En bestuurders mogen
hun aandelen vijf jaar niet verkopen.
Verder wijst ASML erop dat ook tijdelijke krachten profiteren van de
winstdeling voor werknemers.
Het ‘gewone’ salaris en de bonus
van Meurice worden bekendgemaakt
in het jaarverslag. Naar verwachting
zal dat ongeveer 1,5 miljoen euro zijn,
wat zijn jaarinkomen brengt op rond
de 11,3 miljoen. Zo voegt Meurice zich
in een selecte kring bestuursvoorzitters die meer dan
10 miljoen in een
jaar hebben verdiend. Sinds hij in
2004 aan het roer
kwam bij ASML
ontving hij voor
30 miljoen aan
Eric Meurice
beloningen.
Foto HH
Het totaalbedrag voor de bestuurders liep in 2012 iets op. Na een
sprong van 34 procent in 2011 stegen
de inkomsten uit aandelen en opties
met 5,4 miljoen euro naar 43,8 miljoen. Wout Dekker van Nutreco en
Paul Polman van Unilever verdienden
ieder 1,8 miljoen euro met prestatieaandelen. Naast andere bestuurders
van ASML wisten ook bestuurders bij
Fugro, Brunel en Randstad bedragen
boven de 1 miljoen euro te verdienen.
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Twee jaar na Brandon: Mick
Mick is 14 en zwaar autistisch. Hij
heeft de verstandelijke ontwikkeling
van een kind van 2. Gezien zijn ernstige gedragsproblemen hoort hij
thuis in een instelling. Maar Mick kan
nergens terecht. Sinds de geruchtmakende affaire rond de 18-jarige Brandon, deze week twee jaar geleden, zijn
instellingen huiverig om patiënten
met complexe problemen op te nemen.

Brandon werd in januari 2011 wereldnieuws. Hij zat geregeld met een
tuigje aan de muur gebonden van de
instelling waar hij verbleef. Politici
stelden dat zoiets nooit meer mocht
gebeuren. De zorg voor deze groep
complexe patiënten, met zowel een
verstandelijke beperking als autisme
of psychiatrische stoornis, moest beter. Ouders, maar ook een instituut als
het Centrum voor Consultatie en Ex-

Voetnoot Offer

O

p mijn 15de zag ik de
film Betty Blue van JeanJacques Beineix, gebaseerd op een roman van
Philippe Djian. De film gaat over
een amour fou, tussen Zorg en
Betty. Betty wordt langzaam
steeds gekker en belandt in een
gesticht, waar Zorg haar met een
kussen uit haar lijden verlost.
Afgelopen week zag ik eindelijk Amour van Michael Haneke.
De film gaat zoals bekend over de
liefde tussen twee ouderen. De
vrouw krijgt een hersenbloe-

pertise (CCE), dat adviseert bij ingewikkelde zorgvragen, stellen nu dat er
in twee jaar weinig is veranderd. ‘Sommige zorgaanbieders nemen deze
moeilijke groep helemaal niet meer
op, uit angst dat ze het niet aankunnen en het hun naam zal schaden.’
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ding, en uiteindelijk verlost haar
man haar uit haar lijden. Met een
kussen.
Ook Hanekes film gaat over
een amour fou, al ligt bij hem de
nadruk op caritas, de verzorgende kant van de liefde. Bij Beineix ligt de nadruk op eros. Beide
films stellen echter dat liefde het
offer is dat je voor de ander
brengt. Na het offer volgt de genadedood.
Liefde is, cru gesteld, de bereidheid om de geliefde te doden.
Arnon Grunberg
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