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De voorbije dagen leek het alsof de regering er gerust 
op was: de vakbondsbetoging zou kleiner zijn en 
zou nieuwe harde besparingen niet tegenhouden. 

Op de ochtend van de betoging klonk het in de kranten 
nog dat een tweede indexsprong bediscussieerd wordt. De 
agressieve opstelling van de neoliberale regering heeft de 
mobilisatie versterkt. 

We waren opnieuw met meer dan vooraf gedacht. Het cijfer 
van de vakbonden was 70.000 deelnemers. Zoals we in ons 
pamflet op de betoging opmerkten, hadden het er een pak meer 
kunnen zijn “als de vakbondsleiders even goed geluisterd had-
den naar de achterban als de achterban naar hen. Dan hadden 
we misschien één ordewoord gehad in plaats van veel verschil-
lende en misschien ook een strategie om te winnen.”

De samenstelling van de betoging toonde dat het ongenoe-
gen overal groot is. Er waren grote delegaties uit de metaal-
sector, met een groep van het met sluiten bedreigde Caterpillar 
die voorop liep. Maar ook andere bedrijven zijn met collec-
tieve afdankingen bedreigd: Douwe Egberts, Axa, Makro, MS 
Mode, ... Daarnaast ligt het opvoeren van de flexibiliteit met 
de wet-Peeters erg gevoelig in de metaal en de voedingssec-
toren die massaal aanwezig waren, sommige jonge arbeiders 
namen voor het eerst aan een vakbondsbetoging deel. Ook 
de openbare diensten lieten zich niet onbetuigd, zo zagen we 
grote delegaties uit onder meer het onderwijs. De Antwerpse 
sociale sector die uitverkocht dreigt te worden, zo wil het N-
VA-bestuur de daklozenopvang aan G4S toekennen, vormde 
een delegatie met de slogan ‘Sociaal werk is niet te koop.’ Ook 
was er net als op vorige vakbondsbetogingen een delegatie 
mensen-zonder-papieren. Vlamingen, Brusselaars en Walen 
liepen dooreen, alle drie de grote vakbonden hadden veel volk 
bijeengebracht.   

In zijn toespraak herhaalde Marc Goblet (ABVV) dat er 
een nieuwe algemene staking nodig is. Die van 7 oktober 
werd afgeblazen, maar er zullen toch acties zijn met ook sta-
kingen. Deze acties kunnen we goed gebruiken om terug op 
te bouwen naar een algemene staking zoals Goblet voorstelt. 
De omvang van de betoging zorgde ervoor dat ook ABVV-
voorzitter De Leeuw verklaarde: “We hebben het idee van 
een nationale staking nog niet begraven. Als de regering doof 
blijft voor al onze vragen, behoort die tot de mogelijkheden.” 
Dat die regering doof zal blijven, staat buiten twijfel. Een 
‘Thatcheriaanse’ regering heeft niet het DNA om te luisteren 
naar de gewone werkmens. Een algemene staking moet goed 

voorbereid worden, de omvang en diversiteit van de betoging 
toont het potentieel hiervoor. 

Tegen de achtergrond van de Bahama’s Leaks die amper en-
kele maanden na de Panama Papers, LuxLeaks en SwissLeaks 
komen, is het inderdaad schandalig dat de gewone werkenden 
en uitkeringstrekkers opnieuw moeten opdraaien voor de te-
korten. Het huidige beleid van cadeaus aan de rijken om de 
economie te stimuleren faalt (zie ons artikel op pagina 2-3 in 
deze krant: ‘Het Leugenpaleis van Michel’). ACV-voorzitter 
Leemans stelde terecht: “Waar is ons geld naartoe? Naar het 
zwart gat van de regering.” Toch blijft die regering herhalen 
dat de rijken buiten schot moeten blijven en dat onze lonen 
te hoog zouden zijn of dat wie pech heeft en zonder werk valt 
een profiteur is wiens uitkering zo snel mogelijk naar beneden 
moet. 

Rudy De Leeuw riep op tot een “Coucke- en Hutstaks” om 
de rijken te laten betalen. Een terechte eis, maar van deze rege-
ring moeten we geen enkele vermogensbelasting verwachten. 
Ze kijkt integendeel uit naar een verlaging van de vennoot-
schapsbelasting. Tegelijk wordt de discussie al gevoerd over 
een nieuwe indexsprong of een uitstel van de indexaanpassing 
om het gat van 4,2 miljard euro dicht te rijden. 

Zoals we in ons pamflet opmerkten: “De regering-Michel 
met rationele argumenten overtuigen haar beleid om te gooien, 
is een illusie. Haar doen matigen tot aan de verkiezingen bin-
nen twee jaar eveneens. Voor deze regering is het erop of er-
onder. Aan de top van de vakbonden heeft helaas alleen Marc 
Goblet dat begrepen. Hij moest zelfs Tamellini daarover cor-
rigeren. Goblet is ook de enige op dat niveau die nog expliciet 
zegt dat als de regering niet plooit, ze dan maar moet vallen en 
hij plaatst ook meteen opnieuw de kwestie van de algemene 
staking op de agenda “nog voor het einde van het jaar”. Dat 
mag geen loze belofte blijven, maar moet vanaf vandaag ern-

stig voorbereid worden. We kunnen de acties van 7 oktober 
daarvoor goed gebruiken.”

De regering mag dan al arrogant nieuwe proefballonne-
tjes oplaten over hoe ze onze levensstandaard naar beneden 
wil trekken, zo sterk staat ze helemaal niet. De recente peiling 
gaf aan dat alle regeringspartijen fors verliezen tegenover de 
verkiezingen van mei 2014. Zowel die van de federale als die 
van de regionale regeringen verliezen.  Federaal (MR, N-VA, 
CD&V en Open VLD) met bijna 14%, Vlaams (N-VA, CD&V 
en Open VLD) met 11,5%, in Wallonië (PS en CDH) met 9,9% 
en in Brussel (PS, Défi, CDH, Open VLD, SPa en CD&V) 
met 8,5%. Het zijn bijna uitsluitend de “extremen” die vooruit 
gaan: in Wallonië wordt de PTB met bijna 15% de derde partij 
en in Vlaanderen kent het Vlaams Belang een gelukkig iets 
minder steile opmars tot 13%. Dat illustreert dat velen de plat-
gelopen paden verlaten in hun zoektocht naar een alternatief.

In ons pamflet merkten we op: “Datzelfde fenomeen deed 
zich voor in het referendum over Schotse onafhankelijkheid 
of ook nog in de stemming over de Brexit. Ze drukken een 
sluimerende revolte tegen het establishment uit, net zoals de 
massale betogingen tegen TTIP. In de VS werd die revolte 
politiek vertaald door Sanders, in Groot-Brittannië niet door 
Farage van UKIP, maar door Corbyn in Labour. Elders gebeurt 
dat via nieuwe formaties zoals Podemos in Spanje en Syriza 
in Griekenland. Het toont een enorm potentieel, maar kan ook, 
zoals onder meer werd aangetoond in het geval van Syriza, 
snel instuiken als blijkt dat de nieuwe formatie dan toch de 
oude politiek voortzet.

“Goblet en veel anderen pleiten begrijpelijk voor een cen-
trumlinkse coalitie van sociaaldemocraten, groenen en PVDA. 
Een breuk met het winstsysteem zal echter niet gebeuren  door 
coalities met gediscrediteerde politici, maar door alle krachten 
ter linkerzijde samen te brengen met de vele duizenden syndi-
calisten om een brede linkse strijdpartij te vormen. Goblet zou 
daaraan een enorme bijdrage kunnen leveren, net zoals de PVDA 
en andere consequent linkse formaties.

“We kunnen het aantal uitnodigingen van LSP aan de radi-
cale linkerzijde, ook de PVDA, om gesprekken daarover aan te 
gaan, niet meer tellen. We waren betrokken bij alle initiatieven 
in die richting, van Jef Sleeckx tot Daniël Piron. Telkens weer 
zijn die helaas gestrand op allerlei politieke berekeningen, maar 
de objectieve omstandigheden zullen die kwestie systematisch 
blijven opwerpen. Aan de oever gaan zitten en wachten tot de 
kansen voorbij drijven, is niet onze stijl. Het verdedigen van 
een strijdbaar socialistisch programma als antwoord op de kapi-
talistische crisis kan niet wachten tot er een brede strijdformatie 
bestaat, maar kan er juist toe bijdragen om de nood eraan op te 
helderen. Dat programma telkens weer op de agenda plaatsen en 
verdedigen, is wat LSP doet en waarvoor we ieders hulp kunnen 
gebruiken.”

Woede tegen 
asociaal beleid blijft
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ING. 588 miljoen euro winst in eerste 
helft 2016 en toch sociaal bloedbad

De aandeelhouders van de banken doen het 
uitstekend, hun personeel en klanten een pak 

minder. De vier grootbanken waren in de eerste helft 
van 2016 goed voor 3 miljard euro winst: 1,1 miljard 
voor KBC, 1 miljard voor BNP Paribas Fortis, 588 
miljoen voor ING en 252 miljoen euro voor Belfius. 
In de tweede helft van 2016 kunnen die winsten nog 
hoger liggen, de bankentaks is immers bijna volledig 
in de eerste jaarhelft geboekt. Toch worden duizen-
den jobs bedreigd en tegelijk wordt aangekondigd 
dat de klanten meer zullen moeten betalen voor min-
der dienstverlening. De reden hiervoor? Winstbejag.

3500 jobs bij ING bedreigd

Vorig jaar maakte ING in ons land 500 miljoen euro 
winst, dit jaar werd in de eerste jaarhelft al meer winst 
geboekt. Toch wordt nu een bijzonder zware bespa-
ringsronde aangekondigd: bijna de helft van het perso-
neel moet weg. Met de helft minder personeel evenveel 
doen, moet de winsten nog verder de hoogte in stuwen.
Twee derden van de eigen kantoren moeten weg, de 
zelfstandige kantoren en die van dochterbedrijf Record 
Bank worden geïntegreerd in één netwerk van 650 voor-
namelijk zelfstandige kantoren in plaats van de huidige 
1.200 van ING en Record. Van de 8.100 jobs bij ING 
België en de 600 bij Record Bank moeten er 3.500 weg. 
Internationaal verdwijnen 7.000 van de 52.000 jobs bij 
ING. De helft zou via natuurlijke afvloeiingen gebeu-
ren, de helft via naakte ontslagen. In beide gevallen is 
het resultaat hetzelfde: waar er voorheen degelijke jobs 
waren, zijn die er voor de komende generaties niet meer.

De reden voor de herstructuring is niet dat het bedrijf 
verlies maakt, maar dat er volgens de directie onvol-
doende winst is. Aangezien steeds meer bankdiensten 
door klanten zelf gedaan worden op hun PC of smart-
phone, wordt het bovendien makkelijker om de dienst-
verlening fors af te bouwen. Dat oudere mensen of wie 
niet met PC-banking overweg kan hierdoor uit de boot 
valt, is voor de directie van ING duidelijk geen punt.

De winsten worden vooral gebruikt om aan de aandeel-
houders uit te keren. De PVDA maakte bekend dat er 
van de 10,9 miljard euro winst van ING de voorbije 10 
jaar maar liefst 7,2 miljard euro aan dividenden werd 
uitgekeerd. De bank kon ook voor 1,9 miljard aan no-
tionele intresten aftrekken en kwam aan een gemiddeld 
belastingtarief van 12,5%. Het geeft een nieuwe beteke-
nis aan de term ‘bankoverval’. En het doorprikt het idee 
dat belastingvoordelen leiden tot nieuwe investeringen 
en bijhorende jobs. Neen, de voordelen vloeien door 
naar de aandeelhouders. De gemeenschap betaalt de 
belastingkortingen en nadien draait ze ook nog eens op 
voor de kost van het sociale bloedbad.

“Duurdere bankdiensten onvermijdelijk”

3 miljard euro winst op een half jaar tijd is niet voldoen-
de voor de grote banken. Max Jadot van BNP Paribas 

Fortis verklaarde eerder al: “Duurdere bankdiensten zijn 
onvermijdelijk.” Hij stelt dat de banken “door de lage 
rentes op zoeken moeten naar andere inkomsten.” Zo 
werd al beslist om de dossierkosten voor nieuwe woon-
kredieten van 350 euro te verhogen naar 500 euro, bij 
een herziening is er zelfs een verdubbeling tot 700 euro.
Mogelijk zullen de banken zich niet beperken tot 
doorgaans eenmalige diensten zoals leningen voor de 
aankoop van een woning. Er wordt ook gekeken naar 
de kosten voor zichtrekeningen of kredietkaarten. Het 

aantal filialen neemt af en we moeten steeds meer bank-
verrichtingen zelf doen via automaten of de computer, 
maar de kosten die we hiervoor moeten betalen nemen 
toe. Het doel is duidelijk: meer winsten boeken.

Minister Kris Peeters stelde dat hij de dossierkosten 
aan regels wil onderwerpen. “Ik begrijp dat mensen het 
niet verstaan dat banken aan de ene kant winst boeken 
en aan de andere kant de kosten verhogen,” verklaarde 
hij. Maar of er aan zijn begrip ook een vervolg komt, is 
hoogst betwijfelbaar. Deze rechtse regering rijdt immers 
voor de grote bedrijven en de superrijken. Die willen 
niet dat aan hun dividenden en winsten geraakt wordt.

De bankensector kan de winsten niet verhogen door 
onder de wettelijke minimale rente te gaan. Door de 
kosten te verhogen, wordt die rente in de praktijk naar 
beneden gehaald en dit met een vlaktaks die voor ie-
dereen gelijk is: wie 150.000 euro voor een bescheiden 
rijwoning leent, moet evenveel extra betalen als wie 
zich een ruime villa kan permitteren. Het verhogen van 
de kosten voor een zichtrekening betekent dat wie elke 
maand moet schrapen om boven nul te blijven even-
veel extra moet betalen als de allerrijksten. Niet dat het 
afschaffen van de wettelijke minimale rente een stap 
vooruit zou zijn, dan betalen we ons straks blauw om 
onze spaarcenten aan de banken toe te vertrouwen. Het 
probleem zit niet bij ons, maar bij het winstbejag.

Tenslotte wordt gezegd dat de regulering van de ban-

kensector een probleem is. Blijkbaar kunnen de ban-
ken niet op een veilige manier werken en vereist de 
winsthonger van de aandeelhouders dat grotere risico’s 
worden genomen. De speculanten willen meer gokken, 
de gemeenschap draait toch op voor de verliezen?

Nationaliseer de banken!

Met deze herstructurering bij ING zien we hetzelfde als 
bij Caterpillar: een winstgevend bedrijf richt een sociaal 
bloedbad aan om nog meer winst te kunnen maken. De 
argumentatie van de regering over belastingvoordelen 
om ‘jobs, jobs, jobs’ te creëren, blijkt een leugen te 
zijn: de aandeelhouders incasseren de voordelen via 
hun dividenden en om die op peil te houden, aarzelen 
de bedrijven nadien niet om sociale bloedbaden aan te 
richten. De enige jobs die er bijkomen, zijn laagbetaald 
en super-flexibel. Goed betaalde jobs verdwijnen.

Ook zien we dat technologische vooruitgang niet 
gebruikt wordt om de samenleving vooruit te duwen, 
maar om sociale achteruitgang op te leggen in naam van 
de winsten. Nochtans zou het logisch zijn om techno-
logische vooruitgang te gebruiken om de arbeidsduur 
collectief te verminderen. In plaats van afdankingen kan 
het beschikbare werk verdeeld worden over het bestaan-
de aantal werknemers die bijvoorbeeld 30 uur werken 
(met loonbehoud).

Toen de banken door hun speculaties overkop dreigden 
te gaan, kwam de overheid tussen en werden sommige 
banken zelfs genationaliseerd. Het beheer bleef evenwel 
in handen van dezelfde kliekjes topbankiers die de ban-
ken eerder naar de afgrond brachten. Het doel was enkel 
om de verliezen op de gemeenschap af te wentelen om 
de toekomstige winsten voor de private aandeelhouders 
veilig te stellen.

Maar er werd aangetoond dat het mogelijk is om de 
banken te nationaliseren. Waarom zou dit niet mogelijk 
zijn om een sociaal bloedbad in de sector te vermijden? 
Maar dan wel geen nationalisatie geleid door dezelfde 
topbankiers: het personeel uit de sector, de vakbonden 
en de gemeenschap in het algemeen zijn het beste ge-
plaatst om het beheer op democratische wijze in handen 
te nemen.

Wellicht zal ING navolging krijgen van andere banken 
en ook in de verzekeringssector zijn er grootschalige 
afdankingen. Zoals we na het jobverlies bij Axa en 
P&V opmerkten: “Verzekeringen, krediet, banken, … 
zijn te belangrijk om aan de winsthonger van de pri-
vate sector over te laten. Waarom de volledige sector 
niet onder democratische controle van de gemeenschap 
plaatsen? Dan kan de verzekeringssector rampen en 
schade collectief laat dragen zonder daar steeds grotere 
winsten voor speculanten en andere aandeelhouders op 
te realiseren en kunnen de banken goedkoop krediet en 
diensten verlenen aan de gemeenschap.”

Verzekeringen, krediet, banken, … zijn te 
belangrijk om aan de winsthonger van de 
private sector over te laten. Waarom de 
volledige sector niet onder democratische 
controle van de gemeenschap plaatsen? 
Dan kan de verzekeringssector rampen en 
schade collectief laat dragen zonder daar 
steeds grotere winsten voor speculanten 
en andere aandeelhouders op te realiseren 
en kunnen de banken goedkoop krediet en 
diensten verlenen aan de gemeenschap.


