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Bijnadehelft vandeNe-
derlandse scholieren
heeft eenbijbaan,meldt
hetCBS.Meisjeswerken

iets vaker dan jongens, aldus
het persbericht,maar jongens
verdienengemiddeldmeerdan
meisjes.

Daar gaanweweer, denk je
dan, deonderbetaling van vrou-
wenbegint dus al op jonge leef-
tijd. KomopTweedeKamer, doe
erwat aan!

Bij nadere lezing vande
CBS-Jeugdmonitor ligt het iets
genuanceerder.Wordt gekeken
naarhet inkomensverschil tus-
sen jongeren tussende20 ende
25 jaar, danblijkt dat jonge vrou-
weneenhogeruurloonontvan-

kleintjeGroot
Jong geleerd

gendan jongemannen, omdat
zehoger zijn opgeleid.Dat het
inkomenvan jongemannen toch
hoger is komtomdat zij vaker
voltijds (35uurperweekofmeer)
werken.

Datneigt naar eenandere con-
clusie, namelijk dat die vermale-
dijdedeeltijdcultuur onder vrou-
wenhardnekkig is endat dieniet
automatisch verdwijnt bij een
hogere opleiding eneenhoger
uurloon. Voer voor sociologenen
columnisten.

d
EdGroot

B U I T E N L A N D

Mayopentdeur voor

Mathijs Schiffers
Londen

Dat deBritten de EuropeseUnie op 29maart
verlaten, isopeensnietzozekermeer.Premier
TheresaMaygeeft het Lagerhuisnamelijk de
optieomvooruitstel testemmen.Endaarkan
eenmeerderheidweleensop inzetten.

May,diezelfgruwtvanuitstel,maaktehaar
knieval gisterenaanhetbeginvandemiddag
bekendinhetBritseparlement.Zesprakkort
na een overlegmet haar kabinetsploeg. Ver-
schillende leden daarvan hadden gedreigd
voor een amendement van Labour-politicus
YvetteCooper te stemmen,datook totuitstel
vandebrexit kan leiden.

Depremierbeslootdaaroptoteengeste.Ze
heeft de hoop nog steeds niet opgegeven de
EU te kunnen bewegen tot een beter vertrek-
akkoord dan de deal die een overgrotemeer-
derheid in het Lagerhuis in januari verwierp.
May wil die nieuwe deal uiterlijk 12maart in
stemmingbrengen.

Mochterdanweereenafwijzingvolgen,dan
maghetLagerhuiseendaglaterstemmenover
een vertrek zonder deal, lietMay weten. Als
daar evenmineenmeerderheid voor is te vin-
den, zoals te verwachten valt, danwordtweer
eendag later gestemdover uitstel.

AlshetaanMayligtgaathet indatgevalom
uitstel voor ‘een korte periode’. In juli wordt
eennieuwEuropeesparlementgeïnstalleerd
enzewilvoorkomendatdeBrittenaandever-
kiezingendaarvoor—dieinmeiplaatsvinden
—moetendeelnemen.

Maar over de lengte van een eventueel uit-
stel is het laatste woord nog niet gesproken.
De EU zalmoeten instemmenmet een Brits
verzoekommeertijdenzouweleenseenvoor-

keurkunnenhebbenvooreenlangereperiode.
Mays partijgenoot KenClarke, een levens-

langevoorstandervanBrits lidmaatschapvan
de EU, liet zich gisteren ook al in die richting
uit. ‘Het gevaar bestaat dat het huidige thea-
tersimpelwegmetdriemaandengerektwordt
en dat het volk tot zijn afgrijzen zal ontdek-
ken dat we ons na afloop daarvan nog steeds
indezelfdechaosbevindenalsnu’, zeiClarke
inhet Lagerhuis.

Hetdebatoveruitstel vandebrexitheeftal-
les temakenmet het risico dat deBritten an-
derszonderdealdeEUverlaten,wat totchaos
eneconomischeschadekanleiden.Demeer-
derheidvanhetLagerhuis lijktzichtegenzo’n
scenario te zullen verzetten.
Maar er is een groep parlementariërs die

dit juist de best denkbare uitkomst vinden.
Zij bevinden zich vooral in de Conservatieve
Partij vanMay.
De vraag is nu wat deze parlementariërs

‘Het gevaar bestaat
dat het huidige
theater gerekt wordt
en we in dezelfde
chaos blijven zitten’

Britse premiermaakt
knieval na dreiging
vanministers om
voorstel van oppositie
te steunen

May: uitstel voor een korte periode.
FOTO: REUTERS

ARBEIDSMARKT

Werkbij bankals
besteopstapnaar
eenvastebaan
Wie zoektnaar een vaste baan
kanhet bestmet een tijdelijk
contract beginnenbij eenbankof
verzekeraar.Ondanksdekrimp
kentdefinanciële sector een veel
groteredoorstroomvan tijdelijke
naar vaste contractendanandere
bedrijfstakken.Dat blijkt uit cij-
fers die uitkeringsinstantieUWV
vandaagnaarbuitenheeft ge-
bracht. Vande tijdelijke krachten
die in 2017bij eenbankof verze-
keraarwerkten, had41%een jaar
later een vast contract.

a PAGINA 8

€64,6mln
Techbedrijf LGeist €64,6mln vanPhilips.De
Zuid-Koreanen vindendat ze veel te zwaar zijn
aangeslagenbij deBrusselsebeeldbuisboete
in 2012. Philips enLGzouden inhun joint
venture, net als vier andere schermproducenten,
kartelregels hebbenovertreden. Philipsnoemtde
claimvanLGvolledig ongegrond.

a PAGINA 9

MARKTEN

Adyenwinnaarbij
herschikking
indicesDamrak
Betaalbedrijf Adyen schuift vol-
gendemaandbij de jaarlijkse
herschikking vandeDamrak-in-
dicesnaar verwachtingopnaar
deAEX.Datzelfde geldt voor
chemicaliëndistributeur IMCD
enolieplatformbouwer SBM
Offshore, zoblijkt uit eenbere-
kening vanhet FD.Deaandelen
dieplaatsmoetenmaken voorde
drie zijnVopak, Signify enAltice
Europe.Dedefinitievewijzigin-
gengaanopmaandag18maart
in.
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Cohen, Michael 6
Dijkhuizen, Kees van 19
Ekholm, Börje 15
Grotenhuis, Paul te 10
Heine, Mark 31
Hoek, Antall van der 10
Hummelink, Hans 10
Koolmees, Wouter 24
Mansveld, Wilma 23

Musk, Elon 31
Nasser, Amin 29
Nieuwenhuizen, C. v. 13
Niknam, Ali 5
Pelsma, Wim 20
Powell, Jerome 6
Read, Nick 15
Rigterink, Jürgen 21
Rimsevics, Ilmars 21

Roset, Philippe 27
Snoep, Martijn 9
Trump, Donald 6,29
Verhagen, Herna 5
Witjes, Rob 8
Zwaaneveld, Marc 16,22

Aalberts Industries 20
ABN Amro 18
Aramco 29
Bank of Japan 18
Blokker 10
Bruna 10
DAS 14
EBRD 21
Ericsson 15

Exact 13
Fugro 31
Greenyard 16
Huawei 15
ING 18
InRetail 10
KPN 14
NVVK 14
Oci 29

Odebrecht 7
Rabobank 18
Rijkswaterstaat 13
Samsung 15
SER 25
Tesla 31
Top1Toys 10
Vliegveld Eelde 23
Vodafone 15
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‘Braziliaans smeergeld
ging viaNederland’
Ivo Bökkerink
Amsterdam

DeFiscale InlichtingenenOpspo-
ringsdienst (Fiod)vermoedtdathet
BraziliaanseOdebrechtminimaal
€100mln aan betaalde steekpen-
ningenviaNederlandsebedrijven
heeft laten lopen.Die zouden zijn
opgezetdoorNederlandsetrustbe-
drijven enbelastingadviseurs.

DeFioddoorzochtgisterendriebe-
drijfspandenenwoningenenhield
het een48-jarige verdachte aan.

Conglomeraat en bouwbedrijf
Odebrecht heeft eerder al toegege-
vendathet jarenlangsmeergeldbe-
taalde aan ambtenaren en politici
omopdrachtenbinnenteslepen.In
totaalstroomderuim$800mlnnaar
overheidsfunctionarisseninlanden
alsArgentinië, PeruenMexico.

Hetbedrijfhadvoorhetbetalen
vansteekpenningenzelfseenspe-
ciale divisie opgericht en een be-
langineenbankgenomen.In2016
kocht Odebrecht voor $3,5 mrd
strafvervolging af in de VS, Zwit-
serlandenBrazilië.
De Fiod denkt dat Nederland-

se bedrijven uit de trust- en be-
lastingadviessector een grote rol
hebbengespeeldbijdesmeergeld-
betalingen. Zij zouden structure-
ren opgezet hebben met Neder-
landse vennootschappen om ten
minste €100mln aan betalingen
teverhullen.Ookiswaarschijnlijk
gebruikgemaaktvanvalsecontrac-
tenenfacturenomdegeldstromen
teonderbouwen.

VolgenseenFiod-woordvoerderis

hetonderzoekinvollegangenishet
niet uitgesloten datmeer verdach-
tenzullenwordenaangehouden.

Het onderzoek past in een har-
dereaanpakvanwat justitiezietals
de ‘facilitators’ van fraude en cor-
ruptie.Hetgaatdaarbijondermeer
omfinanciëleinstellingen,accoun-
tants en trustbedrijven. Vorig jaar
kocht ING vervolging af voor het
faciliteren vanwitwassen. Onder
meer telecombedijf Vimpelcom
gebruikte de bank om smeergeld
te betalen. INGheeft toegegeven
dathet zijn functie alspoortwach-
ternietopordehadenheeftbeter-
schapbeloofd.

DeNederlandsevehikelsdiever-
moedelijkdemiljoenensmeergeld
vanOdebrecht doorsluisden, lie-
pen in het oog van een bank die
ditmelddebijdeFinancial Intelli-
genceUnit-Nederland(FIU).Bijdie
instellingmeldenbehalvebanken
ookaccountantsentrustkantoren
ongebruikelijke transacties. Ook
bij de fiscus kwamenmeldingen
binnenover de constructies.
In Zuid-Amerika heeft de Ode-

brecht-affaire verstrekkende ge-
volgen gehad. Verzwegen banden
met het bedrijf brachten de Peru-
aanse president Pedro Pablo Kuc-
zynski aan het wankelen; hij viel
alsnog toen hijmet corruptie een
vertrouwensstemmingprobeerde
teoverleven.MeerderehogeBrazi-
liaansepoliticizijnveroordeelden
ookstaatsbedrijfPetrobraswasbe-
trokkenbijhetomkoopschandaal.
Odebrechtzelfheefthetschandaal
overleefd,maar komt Ecuador en
Panamanietmeer in.

Betogers in Colombia eisen datmeer werk wordt gemaakt van de
corruptiezaak tegen de Braziliaanse bouwer Odebrecht. REUTERS

M A R K T E N

Adyengrotewinnaar
bij herschikking
indicesDamrak

HuibKoel
Amsterdam

Bij de jaarlijkse herschikking van de Dam-
rak-indices schuiven volgendemaand naar
verwachting betaalbedrijf Adyen, chemicali-
endistributeur IMCDenolieplatformbouwer
SBMOffshore op naar de AEX. Dat blijkt uit
eenberekening vanhet FD.

Deaandelendieplaatsmoetenmakenvoor
de drie nieuwkomers in de AEX zijn tankop-
slagbedrijf Vopak, lichtbedrijf Signify en ka-
belondernemingAlticeEurope.Hetwelofniet
deel uitmaken van een beursindex is koers-
gevoelige informatie. De trackers en beleg-
gingsfondsenmoeten hun portefeuille ook
gaan aanpassen.
De nieuwe rangschikking valt uit te reke-

nensindsmaandagookdenieuwe ‘freefloat’
bekend is gemaakt, oftewel het percentage
uitstaande aandelen dat vrij verhandelbaar
is. Met die gegevens en de aandelenkoers is
de berekening gemaakt, zoals ook Euronext
dat doet. Euronextmaakt op 4maart dedefi-
nitieve wijzigingen bekend, die opmaandag
18maart in zullen gaan.

DeFransechipbeveiligerGemalto,waarop
hetFranse lucht-enruimtevaartconcernTha-
lesmeer dan een jaar geleden een bod van

€4,8mrd uitbracht, blijft in afwachting van
de definitieve beslissing vooralsnog onder-
deelvandeAEX-index.Maarzitwelopdewip.

Opvallend is dat dit keer de ‘free float’-fac-
torbij ruimeenderde vandevijftig aandelen
is aangepast. Vaakbetreft het dat er 5%meer
aandelenmeetellen bij de berekening (on-
dermeer Heineken, DSM, KPN, ABN Amro
en Aegon), bij enkele10% (Adyen, Signify en
Intertrust).

Eenanderebepalendefactorvoordeselec-
tie is het aantal uitstaande aandelen.Het in-
kopen van eigen aandelen— een vorm van
winstuitkeringdiedeafgelopenjarenpopulair
is geworden—doet het aantal dalen.

De uitoefening van personeelsopties (Ga-
lapagos) of de uitgifte van aandelen bij een
overname (Takeaway) doet het aantal stuks
juist stijgen.AkzoNobel voerdeeen ‘reversed
split-up’ uit nadat de chemiedivisie was ver-
kocht. Ook hierdoor wijzigde het aantal uit-
staande aandelen.

Met de komst van Adyen—onder leiding
van ceo Pieter van der Does — neemt het
gewicht van de financiële sector binnen de
AEX-indexweer toe.Totnutoemetenkelpro-
centen vanwege de lage free float (25%) van
Adyen,maar wanneer de oorspronkelijke ei-
genarenhunaandelenpakketverzilveren,kan
hetfintechbedrijf eenbelangrijke factorwor-
denopdeeffectenbeurs.Bijeenvolledige free
floatstaatwatmarktkapitalisatiebetreftAdy-
en opde tiendeplek.
Van de fondsen die uit de AEX vallen wa-

renSignifyenAlticeEuropehetafgelopenjaar
heel volatiel: vloog de koers de ene dagmet
procenten omhoog, de dag eropmoest het
vaak die koersstijging weer bekopen en was
hetdegrootsteprocentueledaler.DeAEX-in-
dexzelf zalnietveelaanvolatiliteitkwijtraken,
daarvoor was het belang in de index van die
fondsen te gering.

$ Adyen, IMCDenSBMschuiven
waarschijnlijk naarAEX-index

$ Vopak, Signify enAltice lijken
plaats temoetenmaken

$ Rangschikking is te berekenen
nu nieuwe free float bekend is

Met komst van Adyen
neemt gewicht
van financiële sector
binnen AEX-index
weer toe

Beursexploitant
Euronext maakt
op 4maart
de definitieve
wijzigingen bekend

Adyen-ceo Pieter van der Does PETERBOER

TELECOM

Interesse innetwerk
Altice inPortugal
Enkele grote investeerders heb-
ben interesse inhet Portugese
glasvezelnetwerk vanAltice. Vol-
genspersbureauBloomberg zijn
ondermeerBrookfield,Canada
PensionPlan InvestmentBoard,
KKRenMacquarie inde race.

Het Fransekabelbedrijfmet
eennotering aandeAmsterdam-
sebeurshoopt €5mrdover te

houdenaande verkoop.Maar
de investeerders schattende ver-
koopprijs volgensBloombergop
€3,5mrd tot €4mrd.Biedingen
zoudenbinneneenmaandkun-
nen volgen, al zoudekabelaar
nog twijfelenover de grootte van
het te verkopenbelang.

Altice breiddede afgelopen
tien jaar stevig uit,maarmoetnu
net zo snelweer krimpen.Het be-
drijf torst een schuldenberg van
€32,5mrdmeeenprobeert deze
af te bouwendoor onderdelen te
verkopen.

WONINGMARKT

Extra controles
verhuurAmsterdam
Amsterdam heeft extra con-
troles op vakantieverhuur aan-
gekondigd, nadat gesprekken
tussendegemeente en verhuur-
platformenAirbnb,Booking.com
enExpediawaren stukgelopen.
Datheeftwethouder Laurens
Ivens vanwonengisterenaande
gemeenteraadbericht,meldt lo-
kale zenderAT5.

Met ingang vandit jaarmogen
particuliere verhuurdershun
woning slechts dertig dagen ver-
huren viadeplatformbedrijven.
Maarde verhuursiteswillen zich
niet actief inzettenomte voorko-
mendat verhuurders de regels
ontduiken.

Airbnbblokkeertweliswaar
sinds vorig jaar automatisch ad-
vertenties als je dedertig dagen
overschrijdt,maarhet is niet
moeilijk ommet eennieuwe
advertentie de limiet alsnog te
omzeilen. FOTO: ISTOCK
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