
#Onaanvaarbaaripa

Op het punt van de lonen geven we niet toe! 

Geen geld voor de lonen  
maar wel voor de dividenden!

Kortom
• Als al de geplande dividenduitkeringen worden gerealiseerd, 

dan zal dit jaar meer dan 6 miljard euro in de zakken van de 
aandeelhouders verdwijnen. 

• Terloops herinneren we aan de uitwerking van het door AB Inbev 
uitgekeerde dividend (1,6 miljard euro minder), en zo komen we in 
de buurt van de 7,5 miljard euro aan dividenden uitgekeerd in 2019!

 
Nog eens kortom
• Voor veel bedrijven gaat de aandeelhouder voor en mag hij niet 

getroffen worden door de winstdaling. 

• De onderliggende rendabiliteit blijft intact, en dus kunnen de 
bedrijven snel zulke dip voortvloeiend uit een crisisperiode te 
boven komen. Ze zijn dus perfect in staat om deze situaties van 
voorbijgaande aard op te vangen en ze keren even snel weer terug 
naar hoe het was..

Deze analyse toont meer dan ooit aan dat onze eisen in het kader 
van het IPA gegrond zijn.

Als er geld is voor de dividenden ondanks de gezondheidscrisis, dan 
moet er ook geld zijn om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren!

Onze eis voor een indicatieve marge is dan ook volkomen logisch 
en wordt nog kracht bijgezet naar aanleiding van de acties van 12 
en 25 februari maar ook nu op 29 maart.

13
van hen zagen 
hun winst dalen 
in de loop van 

2020.

Maar slechts

4
zullen minder 
d i v i d e n d e n 
uitkeren aan hun 
aandeelhouders.

De totale nettowinst (met uitzondering van Sofina 
waarvoor we nog geen cijfers hebben) gaat van

20,6 naar 9,8
m i l j a r d  e u r o .
Er is dus minder winst, dat wel, maar het gaat 

nog altijd om enorm veel winst!

Terwijl

6
bedrijven van 
de Bel20 meer 
winst maakten in 
diezelfde periode.

* Bel20: de 20 Belgische vennoot-schappen met het meeste kapitaal in 
omloop op de beurs.

We beschikken over alsmaar meer gedetailleerde informatie over de toestand van de bedrijven van de Bel20*:
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