
“8 miljard euro 
dividenden voor 
aandeelhouders, 
en toch maar 
0,4% opslag voor 
werknemers?”
De lonen in de Bel-20-bedrijven met 
5% laten stijgen kost amper 13% van 
het totale dividendbedrag
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De aandeelhouders van negen op de tien Bel-20-bedrijven krijgen ook in 
2022 stevige dividenden uitgekeerd. Het gaat in totaal om een bedrag van 
8,17 miljard euro. Dat betekent een stijging van 74,3% tegenover vorig jaar, 
toen diezelfde bedrijven 4,69 miljard euro aan dividenden uitkeerden. Dat 
blijkt uit berekeningen van de PVDA-studiedienst op basis van de financiële 
gegevens van de betreffende bedrijven. KBC springt eruit door een totaal aan
dividenden van 3,5 miljard euro. Maar ook de meeste andere grote bedrijven 
geven hun aandeelhouders opslag via dividendverhogingen.

“Terwijl de lonen van de werkende klasse geblokkeerd blijven, dit in tijden dat
het leven aan snel tempo duurder wordt, rijven de aandeelhouders van grote 
bedrijven ook dit jaar enorme dividenden binnen”, stelt PVDA-
volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “De vakbonden moeten in diezelfde 
bedrijven hard onderhandelen voor loonsverhogingen van amper 0,4% en zo 
nu en dan enkele consumptiecheques. Voor de aandeelhouders zijn er dan 
weer géén grenzen: zij graaien opnieuw enorme dividenden binnen. In 
tegenstelling tot wat het VBO en Voka ons willen doen geloven, bevestigen 
deze cijfers nog maar eens dat er binnen de grote bedrijven wel degelijk 
ruimte is voor onderhandelingen over grotere loonsverhogingen dan wat de 
wet vandaag oplegt.”

De PVDA roept de regering op om de wet die de lonen blokkeert, te 
veranderen. De partij legt het wetsvoorstel op tafel dat vorig jaar werd 
ingediend door Raoul Hedebouw en wijlen Marc Goblet.

Negen op de tien Bel-20-bedrijven 
keren gulle dividenden uit
Achttien van de twintig Bel-20-bedrijven maken winst en zullen dit jaar fikse 
dividenden uitkeren (zie tabel 1). Dat blijkt uit de jaarverslagen van de 
betrokken bedrijven. 

Samengeteld gaat het over een totaalbedrag van 8,17 miljard euro dat naar 
de aandeelhouders vloeit. Dat gaat van bedragen van 92 miljoen (voor de 
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holding Ackermans & van Haaren) tot 3,58 miljard euro bij de KBC Groep1. 
Tijdens de pandemie legde de bank-verzekeraar een grote reservepot aan 
om kredietverliezen op te vangen. Maar omdat dat allemaal nogal meeviel, 
keerde ze de pot gewoon uit aan de aandeelhouders2. De Belgische 
grootbank spant hiermee duidelijk de kroon. Ook bij ING (dat dit jaar buiten 
de Bel-20 viel) strijken de aandeelhouders trouwens 2,4 miljard euro op.

Naast de bankensector, valt op hoe ook de aandeelhouders in de 
vastgoedsector en de metaalindustrie op forse dividenden kunnen rekenen. 
Zo verhogen de vastgoedbedrijven Cofinimmo en WDP hun dividenden 
aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor Aperam (roestvrij staal) en Umicore (non-
ferro en recyclage).

Wie in de aanloop naar 1 mei 2021 het loondebat volgde, herinnert zich zeker
nog de forse verklaringen over het bevriezen van de dividenden, als de lonen 
geblokkeerd zouden blijven. Zo een vaart is het duidelijk niet gelopen. De 
lonen van de werkende mensen, die bleven bevroren en de dividenden, die 
zijn gewoon naar de aandeelhouders blijven stromen.

Tabel 1

BEL-20 

(2022)

Voorgesteld
dividend (per

aandeel) op basis
van de winst 2021

Aantal aandelen
(december 2021)

Voorgesteld dividend
(totaalbedrag) op basis van de

winst 2021

AB InBev 0,50 € 2.019.241.973 1.009.620.986,50 €

Ackermans & 
van Haaren

2,75 € 33.496.904 92.116.486,00 €

Aedifica * 3,40 € 36.308.157 123.447.733,80 €

AGEAS 2,75 € 181.042.814 497.867.738,50 €

Aperam 2,00 € 77.904.993 155.809.986,00 €

ArGEN-X 0,00 € 51.905.308 0,00 €

1 Zo’n kwart van het KBC-dividend (2 euro van het dividend per aandeel) bestaat uit 
‘uitgesteld dividend’ voor het coronajaar 2020. Ook dat moeilijke jaar was dus – achteraf
gezien – best winstgevend.
2 https://trends.knack.be/economie/bedrijven/kbc-buitengewoon-gul-en-  
optimistisch/article-longread-1833171.html 
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Cofinimmo 6,00 € 31.675.033 190.050.198,00 €

Colruyt Group 1,47 € 134.333.807 197.470.696,29 €

D’Ieteren Group 
*

2,10 € 55.302.620 116.135.502,00 €

Elia * 1,75 € 68.720.810 120.261.417,50 €

Galapagos 0,00 € 65.648.221 0,00 €

GLB 2,75 € 156.355.000 429.976.250,00 €

KBC Group 8,60 € 416.883.592 3.585.198.891,20 €

Proximus 1,20 € 322.751.990 387.302.388,00 €

Sofina 3,13 € 33.607.072 105.190.135,36 €

Solvay 3,85 € 105.876.416 407.624.201,60 €

UCB 1,30 € 193.755.658 251.882.355,40 €

Umicore 0,80 € 245.130.000 196.104.000,00 €

VGP * 6,85 € 21.833.050 149.556.392,50 €

Warehouses De 
Pauw (WDP)

0,88 € 184.772.193 162.599.529,84 €

TOTAAL BEL-20 8.178.214.888,49 €

Bronnen: dividend per aandeel en aantal aandelen: online jaarverslagen van de 
betrokken bedrijven (enkel voor VGP via tijd.be). *De samenstelling van de Bel-20 is dit 
jaar licht veranderd. Barco, ING Group, Ontex en Telenet Group verlieten inmiddels de 
Bel-20. Ze werden vervangen door Aedifica, D’Ieteren Group, Elia en VGP. 

“Het VBO en Voka verkondigen graag de mythe dat alle bedrijven in 
moeilijkheden verkeren en zelfs geen loonindexering aankunnen, maar dat 
houdt duidelijk geen steek”, zegt Peter Mertens. 

“De realiteit is dat heel wat grote bedrijven nog steeds reusachtige winsten 
boeken. Die gaan zonder enig probleem recht naar de aandeelhouders, die 
er vandaag als enigen van profiteren. Het is niet normaal dat in deze 
bedrijven de lonen geblokkeerd worden met een loonsverhoging van 
maximaal 0,4%. Het zijn de werknemers die de bedrijven draaiende houden 
in moeilijke omstandigheden. Het minste waar zij vandaag recht op hebben is
een reële loonsverhoging.”
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Een opslag voor Bel-20-
aandeelhouders van 74,3%
De grote bedrijven die vandaag in de BEL-20 prijken, boekten ook vorig jaar 
al – ondanks de coronacrisis - forse winsten en keerden aanzienlijke 
dividenden uit, voor een totaalbedrag van 4,69 miljard euro. Dertien bedrijven
verhoogden het bedrag van de uitgekeerde dividenden ten opzichte van vorig
jaar. Bij de vijf bedrijven waar de dividenden niet toenemen, gaat het dit jaar 
nog steeds over bedragen gaande van honderd tot vijfhonderd miljoen euro.

Tabel 2

BEL-20 

(2022)

Dividend 
uitgekeerd in 2022

Dividend 
uitgekeerd in 2021

Stijging in %

AB Inbev 1.009.620.986,50 € 999.000.000,00 € 1,06 %

Ackermans & van
Haaren

92.116.486,00 € 84.755.000,00 € 8,69 %

Aedifica * 123.447.733,80 € 167.017.522,20 € -26,09 %

AGEAS 497.867.738,50 € 525.680.500,00 € -5,29 %

Aperam 155.809.986,00 € 146.475.000,00 € 6,37 %

ArGEN-X 0,00 € 0,00 € nvt

Cofinimmo 190.050.198,00 € 155.100.000,00 € 22,53 %

Colruyt Group 197.470.696,29 € 186.880.500,00 € 5,67 %

D’Ieteren Group * 116.135.502,00 € 74.658.537,00 € 55,56 %

Elia * 120.261.417,50 € 117.512.585,10 € 2,34 %

Galapagos 0,00 € 0,00 € nvt

GLB 429.976.250,00 € 488.920.800,00 € -12,06 %

KBC Group 3.585.198.891,20 € 183.211.600,00 € 1856,86 %

Proximus 387.302.388,00 € 405.636.000,00 € -4,52 %

Sofina 105.190.135,36 € 111.655.000,00 € -5,79 %

Solvay 407.624.201,60 € 397.050.000,00 € 2,66 %

UCB 251.882.355,40 € 247.027.700,00 € 1,97 %
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Umicore 196.104.000,00 € 184.800.000,00 € 6,12 %

VGP * 149.556.392,50 € 79.690.632,50 € 87,67 %

Warehouses De 
Pauw (WDP)

162.599.529,84 € 137.992.000,00 € 17,83 %

TOTAAL BEL-20 8.178.214.888,49 € 4.693.063.376,80 € +74,26 %

Bronnen: dividenden per aandeel: pers en websites van de betrokken bedrijven. Bron 
van het aantal aandelen: tijd.be (geraadpleegd in maart 2021). *De samenstelling van de
Bel-20 is dit jaar veranderd. Barco, ING Group, Ontex en Telenet Group verlieten de 
BEL-20 en werden vervangen door Aedifica, D’Ieteren Group, Elia en VGP. In dit dossier
kijken we enkel naar de bedrijven die vandaag de Bel-20 uitmaken.

Een opslag van 5% voor de 
werknemers is mogelijk
De PVDA-studiedienst berekende dat een stijging van de lonen met 5% in de 
Bel-20-bedrijven 1,05 miljard euro zou kosten. Dat is gemiddeld slechts 
12,97% van het totale dividendbedrag. Met andere woorden: de 
aandeelhouders zouden nog steeds 87% van hun gulle dividenden 
behouden.

Tabel 3

Bel-20-
vennootschap
(actueel)

Loonmassa
(2021)

5% van de
loonmassa (2021)

Overblijvende
dividenden na een

loonsverhoging
van 5 %

% van de
dividenden
nodig om

loonsverhogin
g van 5% te
financieren

(tabel 2)

AB Inbev 6.944.000.000,00 € 347.200.000,00 € 662.420.986,50 € 34,39 %

Ackermans & 
van Haaren

877.690.000,00 € 43.884.500,00 € 48.231.986,00 € 47,64 %

Aedifica * 14.052.000,00 € 702.600,00 € 122.745.133,80 € 0,57 %

AGEAS 852.000.000,00 € 42.600.000,00 € 455.267.738,50 € 8,56 %

Aperam 534.000.000,00 € 26.700.000,00 € 129.109.986,00 € 17,14 %

ArGEN-X 47.900.000,00 € 2.395.000,00 € -2.395.000,00 € nvt

6



Cofinimmo 22.151.000,00 € 1.107.550,00 € 188.942.648,00 € 0,58 %

Colruyt Group 1.339.100.000,00 € 66.955.000,00 € 130.515.696,29 € 33,91 %

D’Ieteren Group
*

1.814.000.000,00 € 90.700.000,00 € 25.435.502,00 € 78,10 %

Elia * 334.100.000,00 € 16.705.000,00 € 103.556.417,50 € 13,89 %

Galapagos 295.531.000,00 € 14.776.550,00 € -14.776.550,00 € nvt

GLB 43.800.000,00 € 2.190.000,00 € 427.786.250,00 € 0,51 %

KBC Group 2.457.000.000,00 € 122.850.000,00 € 3.462.348.891,20 € 3,43 %

Proximus 1.200.000.000,00 € 60.000.000,00 € 327.302.388,00 € 15,49 %

Sofina 35.745.000,00 € 1.787.250,00 € 103.402.885,36 € 1,70 %

Solvay 2.002.000.000,00 € 100.100.000,00 € 307.524.201,60 € 24,56 %

UCB 1.523.000.000,00 € 76.150.000,00 € 175.732.355,40 € 30,23 %

Umicore 798.481.000,00 € 39.924.050,00 € 156.179.950,00 € 20,36 %

VGP * 22.441.000,00 € 1.122.050,00 € 148.434.342,50 € 0,75 %

Warehouses De
Pauw (WDP)

8.234.000,00 € 411.700,00 € 162.187.829,84 € 0,25 %

TOTAAL 
Bel-20

21.165.225.000,00 € 1.058.261.250,00 € 7.119.953.638,49 € 12,94 %

Bronnen: online jaarverslagen van de betrokken bedrijven.

Maak de loonnorm indicatief
Inmiddels tekenden al meer dan 87.000 Belgen de petitie van de vakbonden 
voor de herziening van de loonblokkeringswet en werd het burgerinitiatief 
ingediend in de Kamer. De vakbonden dwingen daarmee een hoorzitting af in
het federaal parlement, die zal plaatsvinden op 29 juni. Na een succesvolle 
mobilisatie op de nationale actiedag van 22 april plannen de vakbonden een 
grote nationale betoging op 20 juni. Zij kunnen op de volle steun van de 
PVDA rekenen. “Het is hoog tijd dat de regering naar deze boodschap 
luistert. Als je deze cijfers van de gulle dividenden leest, dan is het standpunt 
van de regeringspartijen dat niet aan de loonnormwet geraakt kan worden, 
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onbegrijpelijk”, aldus Peter Mertens. 

“Natuurlijk zullen de lonen niet in alle bedrijven evenveel stijgen”, haalt Peter 
Mertens nog aan, “maar dat er op heel wat plaatsen marge is voor 
verhogingen, is met deze cijfers over de Bel-20-dividenden wel duidelijk. 
Zeker nu het leven aan snel tempo duurder wordt, moet er boter bij de vis. 
Niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de werknemers.” 

Samen met wijlen Marc Goblet, voormalig algemeen secretaris van het 
ABVV, diende PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw een wetsvoorstel in om de 
loonblokkeringswet te wijzigen – door de loonnorm niet langer bindend, maar 
indicatief te maken – en zo serieuze loonsverhogingen mogelijk te maken. 
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