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

13 van hen zagen hun 
winst dalen in de loop van 2020.

Er is dus minder winst, dat 
wel, maar duidelijk genoeg 
om de aandeelhouders 
royaal te bedienen! 

6
miljard 
zal immers rechtstreeks in 
de zakken van het kapitaal 

terechtkomen!

Het dividend per aandeel zal 
zelfs nog stijgen met

4,25%

Maar slechts  4 zullen 
minder dividenden uitkeren aan 

hun aandeelhouders.

Opmerkelijk is dat 6
bedrijven van de Bel 20 zelfs 
meer winst hebben gemaakt 

met deze “crisis”-periode.

Timmermans beklaagt zich luidkeels over hoe onverantwoord onze eisen voor de verhoging van de lonen 
wel zijn! Maar er wordt gezwegen over de eis om dividenden van de aandeelhouders!

KORTOM
Crisis of geen crisis, voor de Bel20 gaat de aandeelhouder voor en mag hij niet getroffen worden door de 
winstdaling. Daarbij wordt vergeten dat het de werknemers zijn die alles draaiende hebben gehouden 
terwijl de aandeelhouders zich nestelden in hun villa om de lockdown door te komen! 

Als die bedrijven zoveel dividenden uitkeren, dan wil dit zeggen dat ze ervan uitgaan dat ze snel zulke dip 
voortvloeiend uit een crisisperiode te boven kunnen komen. Bijgevolg zijn ze ook perfect in staat om de 
eisen van de werkende klasse in te willigen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

De stelling van het VBO als zou de stijging van de lonen niet mogelijk zijn omwille van de crisis, is dus 
een drogreden. We zullen ons niet laten intimideren en we zullen ons door zulke verklaringen niet laten 
terugschrikken. 

Onze eisen zijn meer dan ooit gegrond. Als er geld is voor de dividenden ondanks de gezondheidscrisis, 
dan moet er ook geld zijn om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren!

We blijven dus een indicatieve marge eisen, betere eindeloopbanen (op 58 jaar in het algemeen 
stelsel) en een betere levenskwaliteit via de collectieve arbeidsduurvermindering (met compenserende 
aanwervingen en behoud van loon)!

Afspraak aan onze stakinspiketten nu 29 maart!
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* Bel20: de 20 Belgische vennoot-
schappen met het meeste 
kapitaal in omloop op de beurs.

GEEN GELD 
VOOR  

DE  LONEN

MAAR WEL 
VOOR DE 
DIVIDENDEN!


