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In 5 jaar tijd heeft GSK wereldwijd bijna € 25 miljard uitgekeerd aan haar 
aandeelhouders, voor een cumulatieve winst na belasting van bijna € 22 miljard. 
In feite heeft GSK tussen 2014 en 2018 elk jaar veel meer dividend uitgekeerd dan 
de gegenereerde winst, met uitzondering van het jaar 2015, dat een jaar van 
buitengewone winsten was.

Er waren indrukwekkende pieken in 2017, toen de aandeelhouders van GSK 2,5 keer het 
equivalent van de jaarlijkse winst in de vorm van dividend ontvingen, en in 2016, toen 
de aandeelhouders gezamenlijk het equivalent van 5 keer de winst van dat jaar 
ontvingen. 

Ter herinnering, de in Rixensart en in Waver gevestigde multinational is van plan om 935
banen te schrappen: 720 vaste banen die zij volledig wil schrappen en 215 contracten 
voor bepaalde duur die zij niet wil verlengen. GSK wordt nochtans gul gesteund door de 
overheid. Enerzijds omdat ze aanzienlijke fiscale cadeaus geniet. 4,2 miljard van zijn 
belastingbasis over tien jaar dankzij de fiscale mazen in de wet. Anderzijds via de 
regionale subsidies. Alleen al aan investeringssteun en subsidies voor research ontvangt 
ze van het Waalse Gewest 85 miljoen overheidssteun (in de vorm van zuivere subsidies 
en renteloze leningen).

Nochtans heeft GSK, 's werelds tweede grootste farmaceutische groep, geen behoefte aan
fiscale cadeaus of regionale subsidies. Wat kunnen we hieruit concluderen? De 
multinational maakt gebruik van deze overheidssteun om deze rechtstreeks in de zakken
van zijn aandeelhouders te steken.

Dat gaat via de Vanguard Group, een Amerikaans investeringsfonds met meer dan 5 
biljoen dollar aan activa onder beheer en de nummer twee van de wereld in de industrie.
Er is ook BlackRock, 's werelds grootste investeringsfonds. Kortom, mensen die geen 
behoefte hebben aan Waals overheidsgeld.

Willy Borsus (MR), de Waalse minister van Economie, rechtvaardigt deze steun en deze 
fiscale geschenken omdat daarmee volgens hem de groei van grote ondernemingen 
wordt ondersteund, die zo banen kunnen scheppen en de toekomst van de werknemers 
veiligstellen. Dat is niet waar, en GSK is daar het bewijs van: na al deze hulp, zullen bijna 
1.000 families in de kou blijven staan. 

In tegenstelling tot wat de liberale minister beweert, beperkt GSK zich ertoe om 
eenvoudigweg  publieke middelen rechtstreeks over te dragen aan zijn reeds rijke 
aandeelhouders, zonder ook maar e=e=n financie> le regelingen te treffen om de toekomst 
van het bedrijf en zijn werknemers te verzekeren. Toch zijn het de werknemers die voor 
de gezondheid van de burgers hebben gewerkt en die het bedrijf hebben verrijkt. En 
vandaag zijn zij degenen die de prijs betalen. Dit is onaanvaardbaar.
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Daarom vraagt de PVDA om een einde te maken aan de fiscale steun aan multinationals 
omdat die haar sociaal doel voorbijschiet. De PVDA wil ook dat het voor bedrijven die 
winst maken verboden wordt om mensen te ontslaan. De linkse partij heeft een 
wetsvoorstel in die zin ingediend. 

Tabel van de door GSK tussen 2014 en 2018 ontvangen winst en 
uitgekeerde dividenden.

Uitgekeerde dividenden Nettowinst Dividenden > winst ?

2018 4 441 000 000 € 4 097 000 000 € Ja

2017 4 455 000 000 € 1 747 000 000 € Ja

2016 5 938 000 000 € 1 117 000 000 € Ja

2015 5 336 000 000 € 11 601 000 000 € Neen

2014 4 764 000 000 € 3 417 000 000 € Ja


	Tabel van de door GSK tussen 2014 en 2018 ontvangen winst en uitgekeerde dividenden.

