
BEL-20-BEDRIJVEN KEREN 5 MILJARD EURO 
AAN DIVIDENDEN UIT

“ER IS RUIMTE VOOR LOONSVERHOGINGEN”



85% van de Bel-20-bedrijven zullen hun aandeelhouders in 2021 flinke 
dividenden uitkeren. Het gaat in totaal om iets meer dan 5 miljard euro. Dat 
weten we uit gegevens van de bedrijven zelf. De studiedienst van de PVDA 
berekende dat een loonsverhoging van 5% in diezelfde bedrijven 1,2 miljard 
euro zou kosten. Dat is slechts 25% van het bedrag van de aangekondigde 
dividenden. “Dat bevestigt dat er in een aantal grote bedrijven ruimte is voor 
grotere loonsverhogingen. Daarom eisen wij dat de wet van 1996 wordt 
aangepast en dat de loonnorm indicatief wordt gemaakt. Zo hebben 
werknemers de vrijheid om over reële loonsverhogingen te onderhandelen”, 
aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens.

17 BEL-20-BEDRIJVEN KEREN GULLE DIVIDENDEN UIT

De overgrote meerderheid van de Bel-20-bedrijven maakt winst en zal nog dit 
jaar dividenden uitkeren. Dat weten we uit hun eigen verslagen en 
aankondigingen. Negentien bedrijven hebben hierover al gecommuniceerd. 
Daarvan kondigden er zeventien aan dat zij dividenden zullen uitkeren. Dat 
gaat van bedragen van 34 miljoen tot 1 miljard euro. Ten minste 85% van de 
Bel-20-bedrijven zal dus dividenden zal uitbetalen. 

Bronnen Bronnen winst en dividenden per aandeel: pers en websites van de betrokken bedrijven. 
Bron van het aantal aandelen: lecho.be. 

Opmerking De cijfers voor Sofina en GBL zijn nog niet gepubliceerd voor 2020, 
het gaat om het geraamde dividendbedrag op lecho.be



“Het VBO en Voka verkondigen graag de mythe dat alle bedrijven in 
moeilijkheden zijn, maar dat houdt duidelijk geen steek”, zegt Peter Mertens. 
“De realiteit is dat heel wat grote bedrijven nog steeds reusachtige winsten 
maken, en ze zijn van plan om er hun aandeelhouders van te laten profiteren. 
Het is niet normaal dat in deze bedrijven de lonen geblokkeerd worden met 
een armzalige loonsverhoging van maximaal 0,4%. Het zijn de werknemers die
de bedrijven draaiende houden. Velen van hen zijn ondanks de coronacrisis 
hard blijven werken, anderen hebben inkomen verloren. Het minste waar zij 
vandaag recht op hebben is een reële loonsverhoging.”

De PVDA-studiedienst berekende dat een stijging van de lonen met 5% in de 
Bel-20-bedrijven 1,2 miljard euro zou kosten.1 Een kwart maar van het totale 
dividendbedrag.  

Bron: jaarverslagen 2019 van de betrokken ondernemingen.

Opmerking: De loonmassa  van Argen-x is alleen die van het Gentse bedrijf. 

MAAK DE LOONNORM INDICATIEF  
PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw diende samen met Marc 
Goblet, de vroegere algemeen secretaris van het ABVV, een wetsvoorstel in, 
om de wet van 1996 te wijzigen en de loonnorm indicatief te maken. 

1� Berekend op basis van de totale loonsom van deze ondernemingen, d.w.z. ook voor werknemers 
uit andere landen.



“Natuurlijk zullen de lonen niet in alle bedrijven evenveel stijgen,” zegt Peter 
Mertens, “maar de lonen kunnen niet als aanpassingsvariabele worden 
gebruikt. Integendeel, door ze te verhogen stimuleren we de koopkracht en 
dus ook het economisch herstel.”
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