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België € 2,70
Duitsland € 3,15
Engeland £ 1,90
Frankrijk € 3,15
Griekenland € 3,15
Hongarije Huf 757
Italië € 3,15
Kroatië KN 27
Luxemburg € 2,70
Oostenrijk € 3,15
Portugal € 3,15
Slovenië € 3,60
Spanje € 3,15
Tsjechië CZK 116,00
Zwitserland Chf 4,80
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VoetnootOffer

Annemarie Oster: ‘Ik ben op feestjes steeds vaker aangewezen opmijn eigen sekse’ V16

Extra bijlage
FilmFestival
Rotterdam
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Advertentie

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

TopmanASML
int 10miljoen
naast salaris
Van onze verslaggevers
Wilco Dekker, Xander van Ufelen

amsterdamTopmanEricMeu-
ricevanASMLheeft in2012bijna
10miljoeneuroverdienddoorhet
verzilverenvanopties enpresta-
tieaandelen. Samenmetzijn jaar-
bonusenbasissalariskomthet
jaarinkomenvandeFranse top-
manuitbovende 11miljoeneuro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volks-
krantnaar de 810 aandelentransacties
van alle bestuurders vanNederlandse
bedrijvenzoalsgeregistreerdbijdeAu-
toriteit FinanciëleMarkten (AFM).
Alleen Jan Bennink (76 miljoen

euro) en Rijkman Groenink (29 mil-
joen) wisten eerder als bestuursvoor-
zitter 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 geste-
gen beurskoers van de chipmachine-
fabrikant, die vandaag de jaarcijfers
over 2012 presenteert, werden die op-
ties veel waard. Met prestatieaande-
len – waarbij een bestuurder als
beloning gratis aandelen krijgt – ver-
diendeMeurice nog eens 2,7miljoen.
FNV Bondgenoten noemt de 10mil-

joen euro voor de topman uit aande-
len en opties in crisistijd bijna
on-Nederlands en buitenproportio-
neel. Bestuurder Ron van Baden doelt
onder meer op de tweeduizend tijde-
lijke 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 bindingmet
het bedrijf. ASMLmeldt 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 tijde-
lijke krachten profiteren van de
winstdeling voorwerknemers.
Het ‘gewone’ salaris en de bonus

vanMeurice worden bekendgemaakt
in het jaarverslag. Naar verwachting
zal dat ongeveer 1,5miljoen euro zijn,
wat zijn jaarinkomen brengt op rond
de 11,3 miljoen. Zo voegt Meurice zich
in een selecte kring bestuursvoorzit-

ters die meer dan
10 miljoen in een
jaar hebben ver-
diend. Sinds hij in
2004 aan het roer
kwam bij ASML
ontving hij voor
30miljoen aan
beloningen.
Het totaalbe-

drag voor de be-
stuurders 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 mil-
joen. Wout Dekker van Nutreco en
Paul Polman van Unilever verdienden
ieder 1,8 miljoen euro met prestatie-
aandelen. Naast andere bestuurders
van ASML wisten ook bestuurders bij
Fugro, Brunel en Randstad bedragen
bovende 1miljoen euro te verdienen.
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O
pmijn 15dezag ikde
filmBettyBluevan Jean-
JacquesBeineix, geba-
seerdopeenromanvan

PhilippeDjian.De filmgaatover
eenamour fou, tussenZorgen
Betty. Bettywordt langzaam
steedsgekkerenbelandt ineen
gesticht,waarZorghaarmeteen
kussenuithaar lijdenverlost.
Afgelopenweekzag ikeinde-

lijkAmourvanMichaelHaneke.
De filmgaat zoalsbekendoverde
liefde tussen tweeouderen.De
vrouwkrijgt eenhersenbloe-

ding, enuiteindelijk verlosthaar
manhaaruithaar lijden.Meteen
kussen.

OokHanekes filmgaatover
eenamour fou, al ligtbijhemde
nadrukopcaritas, deverzor-
gendekantvande liefde. Bij Bei-
neix ligtdenadrukoperos. Beide
filmsstellenechterdat liefdehet
offer isdat je voordeander
brengt.Nahetoffer volgtdege-
nadedood.

Liefde is, crugesteld,debereid-
heidomdegeliefde tedoden.

Arnon Grunberg

Twee jaarnaBrandon:Mick
Mick is 14enzwaarautistisch.Hij
heeftdeverstandelijkeontwikkeling
vaneenkindvan2.Gezienzijnern-
stigegedragsproblemenhoorthij
thuis ineen instelling.MaarMickkan
nergens terecht. Sindsdegeruchtma-
kendeaffaire rondde18-jarigeBran-
don,dezeweektwee jaargeleden, zijn
instellingenhuiverigompatiënten
metcomplexeproblemenoptene-
men.

Brandonwerd in januari2011we-
reldnieuws.Hij zatgeregeldmeteen
tuigjeaandemuurgebondenvande
instellingwaarhij verbleef. Politici
steldendatzoietsnooitmeermocht
gebeuren.Dezorgvoordezegroep
complexepatiënten,metzoweleen
verstandelijkebeperkingalsautisme
of psychiatrischestoornis,moestbe-
ter.Ouders,maarookeeninstituutals
hetCentrumvoorConsultatieenEx-

pertise (CCE),datadviseertbij inge-
wikkeldezorgvragen, stellennudater
in twee jaarweinig isveranderd. ‘Som-
migezorgaanbiedersnemendeze
moeilijkegroephelemaalnietmeer
op,uitangstdatzehetnietaankun-
nenenhethunnaamzal schaden.’
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Een veilige plek voor Mick

Foto Joost van den Broek / de Volkskrant
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Het Volkskrant-onderzoek 2012

Eric Meurice
Foto HH

Slavenfilm
Tarantino is
fraaie pulp
controverse over django unchained v2-5


