
ACTUALITEITSMOTIE OVER BELFIUS 
  

Belfius, een bank die in handen van de staat moet blijven 
 

Het congres van het ABVV wijst er met klem op dat de bank Belfius, die momenteel in handen 
is van de Belgische staat via de federale participatie- en investeringsmaatschappij, zijn 
Belgische verankering moet behouden en in handen en onder controle van de Staat moet 
blijven. 
 
Belfius, een bank die ten dienste van de bevolking en van de overheid moet blijven! 
 

 De bank beschikt inderdaad over een unieke ervaring in samenwerking met de overheid. Deze 
ervaring dreigt verloren te gaan in geval van een “verzwakking” van het aandeelhouderschap via 
een beursgang en/of partnerschap. Dit gevaar gaat gepaard met de dreiging die over een groot 
deel van de Belgische overheidsschulden hangt en die vandaag deels wordt gecompenseerd 
door dividenden die de Staat binnenrijft en verloren dreigen te gaan indien de Bank in handen 
zou komen van een instantie die louter commercieel zou worden.  

 

 Vandaag blijft het economische model van de bank (fondsenwerving/financieringen) zijn 
deugdelijkheid bewijzen. De overheid beschikt zodoende over een goed geoliede tool die 
voornamelijk de economie moet blijven ondersteunen en de “maatschappelijke” rol kan spelen 
die van hem wordt verwacht.  
Belfius beschikt over een grondige kennis van het overheidsmilieu en is tegelijk vertrouwd met 
de wereld van de bedrijven en particulieren. De bank is daarom bij uitstek geschikt om een 
toenadering tussen beide componenten te bewerkstelligen via de uitwisseling van knowhow en 
een vruchtbare samenwerking.  

 

 Belfius laat de burgers eveneens toe om te investeren in hun directe omgeving (gemeente, 
OCMW, enz.) en versterkt zo de band tussen de bevolking en de lokale overheid. 

 

 De overheid heeft er bovendien belang bij ervoor te zorgen dat de bank in goede financiële 
gezondheid blijft en om elke uitwas te voorkomen binnen Belfius, een van de laatste grote 
systemische banken die in België is verankerd.  
Rendabiliteit en verantwoord beheer moeten alle lokale instanties eveneens de garantie bieden 
dat ze een gepaste financiering zullen vinden. 
 

 Bovendien doet de klant er ook zijn voordeel mee want hij blijft een correcte prijs betalen voor zijn 
producten. Het is dan ook belangrijk dat Belfius Bank niet verplicht wordt alsmaar méér 
rendement te produceren om steeds meer winst op te leveren voor de aandeelhouders. Die winst 
komt heel vaak voort uit de verhoging van de winstmarges op de producten, ten koste van de 
klanten en gemeenschappen.  
 

En voor het personeel? 
 

Naast algemene economische overwegingen moeten we rekening houden met de impact op het 
personeel. 

 
Velen herinneren zich nog de gevolgen van de crisissen van 2008 en 2011 op de bank, de groep en 
vooral op het personeel : personeelsinkrimpingen, rationalisering van bepaalde diensten en toename 
van de werkdruk, zonder de ijzeren greep op de lonen te vermelden… 
 
Voor het ABVV zou het ondenkbaar zijn dat de besparingen - grotendeels ten koste van het 
personeel - naar de aandeelhouders zouden gaan via de gedeeltelijke of volledige verkoop van 
hun aandelen.  
 
In het verleden was één van de oorzaken van de instorting van de bank Dexia de beursgang en de 
wens om de aandeelhouders, onder de vorm van dividenden, rendementen met twee cijfers aan te 
bieden. Dit zette de beheerders er destijds toe aan om ondoordachte risico’s te nemen met de 



gekende gevolgen. 
  



De burgers en het personeel zouden niet kunnen aanvaarden dat ze een zoveelste keer moeten 
inleveren wanneer de bank opnieuw in slechte papieren zit. 
 
Besluit  
 
Het ABVV is voorstander van een levensvatbare bank, die haar competenties in historische 
activiteiten uitbouwt en haar ervaring ter beschikking stelt van de Belgische regering. 
 
Het ABVV pleit ervoor dat de bank zich ontwikkelt en haar toekomst veiligstelt, maar dan wel met een 
gezond beheer, zonder speculatie die aandeelhouders die enkel geïnteresseerd zijn in bovenmatig 
rendement een buitensporige winst moet opleveren.  
 
Het ABVV wil ook garanties dat het personeel niet opnieuw het slachtoffer wordt van politieke 
spelletjes of van waardespeculatie op de markt.  
 
Om die redenen eist het STATUTAIR CONGRES van het ABVV met klem het behoud van het 
volledige aandeelhouderschap van BELFIUS BANK binnen de Belgische staat. 

 


