SUPERLATIEVEN

Gisele Bündchen
(BRA) verdiende
in het jaar tot juni
2016 $30,5 mln.
(€ 28 mln.). Ze is
vanaf 2015 geen
model meer,
maar verdient
wat bij met een
contract bij Chanel
en met haar eigen
cosmeticaproducten
en lingerielijn.

Jim Parsons (VS), ster uit
de sitcom The Big Bang
Theory (waarin hij Sheldon
Cooper speelt), verdiende
naar schatting $22,5 mln.
(€ 20,6 mln.), waarmee
hij voor het tweede jaar
op rij de bestbetaalde
tv-acteur van het
jaar is.

Radiopresentator
$85 mln.

CEO
$131,19 mln.
In 2015–2016 ontving
John Hammergren (VS)
$131,19 mln. (€ 117,37 mln.).
Hij is directeur,
voorzitter en CEO van
McKesson Corporation,
gespecialiseerd in
gezondheidszorg,
medische technologie
en geneesmiddelen.

One Direction (GB/IRL)
ontving ca. $110 mln.
(€ 100 mln.),
voornamelijk van
de On the Road
Again Tour uit 2015.
Deze jongensband heeft
momenteel een
pauze ingelast.

Kevin Hart (VS) verzorgde
meer dan 100 live-optredens,
elk met een gemiddelde
opbrengst van meer dan
$1 mln. (€ 0,91 mln.), wat
hem $87,5 mln. (€ 80,2 mln.)
opleverde.

Taylor Swift (VS) heeft
al vanaf 2014 geen
album gemaakt, maar
met The 1989 World Tour
haalde de popster een
omzet van $250 mln.
(€ 229 mln.), waardoor
haar inkomen steeg
naar $170 mln.
(€ 155,7 mln.), het
dubbele van 2015.

Celebrity
$170 mln.

In de Forbeslijst met
grootverdieners
staat superster
Cristiano Ronaldo
(PRT) van Real Madrid
op dezelfde plek als Dr.
Phil. Hij verdiende zo’n
$32 mln. (€ 29,3 mln.)
met reclames, vooral
voor Nike.

Sporter
$88 mln.

Countryster Garth Brooks
(VS) verdiende tussen
juni 2015 en juni 2016
$70 mln. (€ 64,2 mln.).
Zijn inkomen viel fors
hoger uit dankzij zijn
comebacktour, die in
september 2016 het
3e jaar inging.

Dwayne Johnson (VS,
bijnaam ‘The Rock’), de
worstelaar die acteur
werd, verdiende zo’n
$64,5 mln. (€ 59,1 mln.).
Twee van de speelfilms
waarin hij in die periode
speelde zijn San
Andreas (VS, 2015) en
Disneys Moana (VS,
2016).

Komiek
$87,5 mln.

Muzikant (mannen)
$70 mln.

Band
$110 mln.
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De best verdienende auteur
in 2016 was thrillerschrijver
James Patterson (VS), met
een geschat jaarinkomen
van $95 mln. (€ 87 mln.).
Hiermee is hij ook de best
verdienende levende
beroemdheid (mannen,
huidig).

Auteur
$95 mln.

> $90 mln.

LeBron James (VS),
momenteel voor de
Cleveland Cavaliers
spelend, verdiende
ongeveer $77 mln.
(€ 70,6 mln.). Zo’n $54 mln.
(€ 49,5 mln.) hiervan
ontvangt hij door reclame te
maken voor merken als Nike,
Coca‑Cola en Samsung.

Basketballer
$77 mln.

‘Shockjock’ Howard Stern (VS)
had een inkomen van $85 mln.
(€ 77,9 mln.). In december 2015
kondigde Stern aan dat hij voor
5 jaar had getekend bij radio
station Sirius XM.

David Copperfield (VS)
ontving in 2015–2016
naar schatting
$64 mln. (€ 58,7 mln.).
Het merendeel van
zijn inkomsten
verdient hij met
zijn langlopende
show in
Las Vegas, Nevada, VS.

Dj Calvin Harris (geb. Adam
Wiles, GB) verdiende
$63 mln. (€ 57,8 mln.).
Harris stond al 2 jaar
bovenaan op de lijst van
bestbetaalde dj’s.

$75–$90 mln.

Goochelaar
$64 mln.

Diskjockey
$63 mln.

Quarterback Cam
Newton (VS) van de
Carolina Panthers
ontving $53 mln.
(€ 48,5 mln.) in het
jaar tot juni 2016. Het
merendeel ($41,1 mln.;
€ 37,6 mln.) bestaat uit
salaris en bonussen,
iets wat ongebruikelijk
is bij sporters. ‘Slechts’
$12 mln. (€ 11 mln.) komt
uit sponsoring.

American Footballspeler – $53 mln.

Acteur
$64,5 mln.

Kim Kardashian West
(VS) verdiende
$51 mln. (€ 46 mln.).
Veel hiervan is
afkomstig van de
game Kim Kardashian:
Hollywood, die alleen
al in 2015 $71,8 mln.
(€ 65,8 mln.) opleverde.

De Britse formule
1-coureur Lewis
Hamilton verdiende
$46 mln. (€ 42,1 mln.),
waarvan $42 mln.
(€ 38,4 mln.) uit
prijzengeld van
grandprixraces
bestond. Hamilton
won in 2015 zijn 3e
F1-kampioenschap.

De Amerikaanse actrice
Jennifer Lawrence,
bekend van de lucratieve
filmseries The Hunger
Games en X-Men,
verdiende in 20152016 ongeveer
$46 mln. (€ 42,1 mln.).

$60–$75 mln.

Reality-tv-ster
$51 mln.

Shah Rukh Khan uit India,
kortweg SRK, verdiende
in 2015-2016 $33 mln.
(€ 30,2 mln.). Vanaf zijn
debuut in Deewana
(IND, 1992), speelde
hij in meer dan
80 films. Onlangs had
hij de hoofdrol in de
populaire film Dilwale
(IND, 2015).

Meervoudig recordhouder
Usain Bolt (JAM), de
snelste mens op de
100 m en 200 m, ziet
zijn inkomen stijgen. Zo’n
$30 mln. (€ 27,5 mln.) van
zijn inkomsten van $32,5
mln. (€ 29,8 mln.) verdient
hij met sponsoring.
Zijn grootste sponsor
is Puma, die hem
meer dan $10 mln.
(€ 9,1 mln.) betaalde.

Formule 1-coureur
$46 mln.

Bollywood-acteur
$33 mln.

Atleet
$32,5 mln.

Filmactrice
$46 mln.

$45–$60 mln.

Fotomodel
$30 mln.

Tv-acteur
$22,5 mln.

> $20 mln.

GWR laat je kennismaken met de beroemdheden die volgens Forbes tussen 1 juni 2015 en
1 juni 2016 het meeste verdienden. Het hier genoemde laagste inkomen is nog altijd 500 keer
meer dan het gemiddelde in de VS. Wat vermogen betreft, steekt er één met kop en schouders
boven de anderen uit…

Bestbetaalde…

De ‘King of Pop’ leeft,
financieel dan. Michael
Jackson (VS, 1958–2009)
verdiende $825 mln.
(€ 755,6 mln.) en staat al
vanaf 2012 bovenaan in de
lijst van best verdienende
overleden beroemdheden
van Forbes.

De Amerikaanse
tv-ster dr. Phil
McGraw, beroemd
door zijn programma
Dr. Phil, verdiende
in 2015–2016 zo’n
$88 mln. (€ 80,6 mln.).

Tv-presentator
$88 mln.

Ellen DeGeneres
(VS), tv-ster, actrice
en vanaf 2003
gastvrouw van haar
eigen tv-programma,
verdiende naar
schatting $75 mln.
(€ 68,8 mln.).

Tv-beroemdheid
(vrouwen) – $75 mln.

Gordon Ramsay (GB),
bekend van culinaire tvprogramma’s als Hell’s
Kitchen, MasterChef
VS en Ramsay’s
Kitchen Nightmares,
verdiende zo’n $54 mln.
(€ 49 mln.).

Kok
$54 mln.

Voor het vijfde jaar op
rij is Sofía Vergara
(COL), bekend van
Modern Family,
de bestbetaalde
tv-actrice met een
geschat inkomen van
$43 mln. (€ 39,4 mln.).

Tv-actrice
$43 mln.

Overleden celebrity
$825 mln.

RIJKSTE PERSOON – $86,9 MLD.
Niemand wist meer rijkdom te vergaren
dan Bill Gates (oftewel William H. Gates III,
VS). De mede-oprichter van Microsoft was
de rijkste levende persoon in 1995–2007, in
2009 en nu opnieuw vanaf 2014. Per 3 april
2017 had hij $86,9 mld. (€ 79,7 mld.). Samen
met zijn vrouw staat hij aan het roer van
de Bill & Melinda Gates Foundation, die als
doelstelling heeft armoede tegen te gaan
en HIV, malaria en andere infectieziekten te
bestrijden.

