
 

Topvrouw General Motors gaat 14,4 miljoen verdienen

 

Van de 14,4 miljoen is 1,6 miljoen dollar salaris, aangevuld met 2,8 miljoen dollar in bonussen voor 
de korte termijn. Aandelen ter waarde van 10 miljoen dollar maken de jaarlijkse inkomsten van Barra 
compleet. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

donderdag 20 februari 2014

Topvrouw General Motors gaat 14,4 miljoen verdienen 

Bestuursvoorzitter Mary Barra van de Amerikaanse 
autofabrikant General Motors gaat per jaar 14,4 miljoen 
dollar verdienen, omgerekend 10,5 miljoen euro. De 
beloning van de in januari aangetreden topvrouw valt 
tweemaal zo hoog uit als dat van haar voorganger, Dan 
Akerson. 
Dat heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt nadat er 
geruchten waren ontstaan dat de vrouw juist minder dan 
haar voorganger zou verdienen, meldden Amerikaanse 
media. Het bedrijf wilde de informatie aanvankelijk pas in 
april publiceren, maar besloot dat eerder te doen om 
"misvattingen te corrigeren". 
 

Van de 14,4 miljoen is 1,6 miljoen dollar salaris, aangevuld met 2,8 miljoen dollar in bonussen voor 
ndelen ter waarde van 10 miljoen dollar maken de jaarlijkse inkomsten van Barra 
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Fortune roept GM-topvrouw uit tot machtigste zakenvrouw ter wereld

 

origine. 

De 52-jarige Barra is de eerste vrouw aan het hoofd van een grote autoconstructeur. Ze leidt een 

groep met meer dan 212.000 werknemers en 396 fabrieken op zes continenten, lu

ook al op plaats 35 in de recentste Fortune

magazine Forbes. Die dateert van voor haar benoeming tot CEO.

 

In de top 10 van machtigste zakenvrouwen is Europa niet vertegenwoordigd. Acht v

Amerikaanse vrouwen. De eerste niet

Braziliaanse staat aan het hoofd van energiereus Petrobras en bezet de vierde plaats op de Fortune

lijst. De eerste Europese vrouw is de Britse A

op plaats 15. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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topvrouw uit tot machtigste zakenvrouw ter wereld

Mary Barra, die sinds 15 januari aan het hoofd 

staat van de Amerikaanse aut

General Motors (GM), is door het magazine 

Fortune meteen al uitgeroepen tot machtigste 

vrouw in de zakenwereld. De top drie kleurt 

volledig Amerikaans: Barra gaat Ginni Rometty, 

de topvrouw van informaticagigant IBM, en Indra 

Nooyi, de CEO van drankenfabrikant PepsiCo, 

vooraf. Nooyi is een Amerikaanse van Indiase 

jarige Barra is de eerste vrouw aan het hoofd van een grote autoconstructeur. Ze leidt een 

groep met meer dan 212.000 werknemers en 396 fabrieken op zes continenten, lu

ook al op plaats 35 in de recentste Fortune-lijst van 50 machtigste vrouwen ter wereld van het 

magazine Forbes. Die dateert van voor haar benoeming tot CEO. 

In de top 10 van machtigste zakenvrouwen is Europa niet vertegenwoordigd. Acht v

Amerikaanse vrouwen. De eerste niet-Amerikaanse is Maria das Graças Silva Foster. De 60

Braziliaanse staat aan het hoofd van energiereus Petrobras en bezet de vierde plaats op de Fortune

lijst. De eerste Europese vrouw is de Britse Alison Cooper. De topvrouw van Imperial Tobacco staat 
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MAANDELIJKSE INSCHRIJVINGEN VAN PERSONENWAGENS EN WAGENS VOOR DUBBEL GEBRUIK PER 
MERK 

January 2014 

Merk / Marque 01 2014 % 01 2013 % 

VOLKSWAGEN                    4 682 9,44 % 4 464 8,81 % 

PEUGEOT                       4 014 8,10 % 3 949 7,79 % 

RENAULT                       3 799 7,66 % 4 658 9,19 % 

BMW                           3 574 7,21 % 4 583 9,04 % 

CITROEN                       3 563 7,19 % 3 722 7,34 % 

AUDI                          2 992 6,03 % 2 621 5,17 % 

OPEL                          2 938 5,93 % 3 519 6,94 % 

MERCEDES                      2 705 5,46 % 2 515 4,96 % 

HYUNDAI                       2 291 4,62 % 2 227 4,39 % 

TOYOTA                        2 163 4,36 % 1 802 3,56 % 

FORD                          2 059 4,15 % 2 212 4,36 % 

DACIA                         1 998 4,03 % 1 438 2,84 % 

NISSAN                        1 743 3,52 % 1 746 3,44 % 

FIAT                          1 629 3,29 % 1 613 3,18 % 

VOLVO                         1 599 3,22 % 1 764 3,48 % 

KIA                           1 579 3,18 % 1 489 2,94 % 

SKODA                         1 369 2,76 % 1 718 3,39 % 

CHEVROLET                      768 1,55 %  426 0,84 % 

SUZUKI                         658 1,33 %  456 0,90 % 

MINI                           586 1,18 %  574 1,13 % 
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