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De dividendenkassa rinkelt 

 

Dankzij rubriek 694 van de resultatenrekening krijgen we een 

duidelijk beeld van de dividenden die aan de aandeelhouders 

uitgekeerd worden. 

Voor boekjaar 2018 passeren een aantal van die aandeel-

houders flink langs de kassa en ligt het totaal uitgekeerde bedrag 

opvallend hoger dan de jaren ervoor. 

Sinds 2011 schommelt het totale uitgekeerde bedrag tussen 40 

en 50 miljard. Voor 2018 zien we echter een spectaculaire stijging 

tot bijna 85 miljard. Dat is een stijging met 93%, ook al was 2017 

(44 miljard) geen topjaar op dat vlak.  

 

    

De conjunctuur trok vanaf 2013 stevig aan en wordt sinds eind 2016 zelfs als gunstig 

bestempeld. We mogen dus verwachten dat aandeelhouders van gezonde bedrijven daar mee 

de vruchten van plukken en meer dividenden uitgekeerd worden. 

  

Uitgekeerde dividenden 

Boekjaar Dividend 

2011 45.270.941.087 

2012 43.460.251.560 

2013 49.627.506.553 

2014 52.408.408.734 

2015 40.711.196.740 

2016 46.460.137.648 

2017 43.973.938.204 

2018 84.953.795.281 
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 Keren alle ondernemingen meer dividenden uit? 

We gaan ervan uit dat vooral grote ondernemingen dividenden uitkeren. Daarom hebben we 

de bedragen voor de twee meest recente boekjaren opgesplitst in functie van de personeels-

klasse. 

 

Personeelsklasse Dividend 2018 Dividend 2017 Evolutie 

0 of onbekend 12.628.114.958 11.732.820.083 7,63% 

1 tot 4 werknemers 3.582.017.571 2.516.239.821 42,36% 

5 tot 9 personen 5.733.728.718 1.268.315.703 352,07% 

10 tot 19 personen 3.965.362.599 1.783.131.776 122,38% 

20 tot 49 personen 9.494.756.059 3.247.806.913 192,34% 

50 tot 99 personen 2.895.458.333 1.962.384.353 47,55% 

100 tot 199 personen 8.204.058.925 9.428.639.689 -12,99% 

200 tot 499 personen 8.722.873.929 3.647.685.873 139,13% 

500 tot 999 personen 3.118.279.538 1.636.359.102 90,56% 

Meer dan 999 personen 26.609.144.651 6.750.554.891 294,18% 

Totaal 84.953.795.281 43.973.938.204 93,19% 

 

Uit die analyse blijkt dat alle personeelsklasseses in 2018 vrijgeviger zijn dan een jaar eerder, 

met uitzondering van de kmo’s die 100 tot 199 werknemers in dienst hebben. Bij de 

ondernemingen die meer dan 999 werknemers tellen is de groei bijzonder spectaculair. 

Wie zijn die bedrijven met minstens 1.000 werknemers? 

Ons land telt er 382 maar als we de overheid en andere specifieke juridische vormen buiten 

beschouwing laten, zijn het er nog 245 die een jaarrekening publiceren. 

Bovendien keren ze lang niet allemaal winst uit: 

 In 2018 (boekjaar 2017) keren 76 ondernemingen in totaal 6.750.554.891 euro uit terwijl 

170 niets uitkeren. 

 Dit jaar (boekjaar 2018) keren 84 ondernemingen in totaal 26.609.144.651 uit terwijl 161 

niets uitkeren.  
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 Wie zijn de tien grootste winstuitkeerders? 

Dit zijn de grootste uitgekeerde bedragen in vergelijking met een jaar eerder: 

Naam Dividend 2018 Dividend 2017 Verschil 

ATLAS COPCO AIRPOWER 6.284.502.762 950.000.000 5.334.502.762  

DELHAIZE DE LEEUW 5.443.996.276 0 5.443.996.276  

EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEM. 5.400.000.156 0 5.400.000.156  

INBEV BELGIUM 3.274.852.305 0  3.274.852.305  

KBC GROEP 1.456.286.757 1.255.567.216  200.719.541  

CBR CEMENTBEDRIJVEN 859.128.369 0 859.128.369  

PROXIMUS 484.602.859 487.730.988  -3.128.129  

ARCELOR MITTAL BELGIUM 350.000.000 0  350.000.000  

CNH INDUSTRIAL BELGIUM 289.000.000 0  289.000.000  

APERAM STAINLESS BELGIUM 280.192.276 0  280.192.276  

Totaal 24.122.561.760  2.693.298.204  21.429.263.556  

 

Die tien bedrijven zijn dus goed voor meer dan de helft in de stijging van de uitgekeerde 

dividenden. Zeven ervan keerden een jaar eerder geen enkele euro uit. Ondernemingen 

hebben ongetwijfeld hun redenen om hun aandeelhouders al dan niet een dividend te 

gunnen. Daar gaan we hier niet op in. 

Is dat nu eigenlijk goed nieuws? 

Ja 

Wanneer (bijna) alle types van ondernemingen, van klein naar groot, erin slagen een dividend 

uit te keren, weerspiegelt dat een gezond economisch weefsel in ons land. Bedrijven keren 

normaal gezien namelijk enkel het overschot aan toegevoegde waarde uit waarvoor ze op 

korte of middellange termijn geen andere nuttige investering zien. We mogen daarbij niet uit 

het oog verliezen dat iedereen er via de roerende voorheffing uiteindelijk iets aan heeft. 

Nee 

Het geld dat zo uit de onderneming verdwijnt, wordt niet geïnvesteerd in modernisering van 

de productie, communicatie en marketing om nieuwe klanten te winnen of onderzoek en 

ontwikkeling op het vlak van nieuwe technologie. Het conjuncturele tij lijkt zich ondertussen 

te keren. De voorspellingen gaan van somber tot onweer en zelfs stormachtig. En dan kunnen 

we ons de vraag stellen in welke mate die ondernemingen voorbereid zijn wanneer een 

stevige zij- of tegenwind de kop opsteekt. 

 

Tip: Op Trends Pro ontdekt u de ‘Uitgekeerde winst’ per bedrijf. Via Trends Top analyseert 

en sorteert u de bedrijven in uw sector of regio op basis van die rubriek. 

https://pro.trends-business-information.be/
https://trendstop.knack.be/nl/home.aspx

