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Politici schieten Belfius-ontslagen af
Regeringspartijen sp.a, Open Vld en CD&V noemen afvloeiingsplan staatsbank ‘onaanvaardbaar’

Enige vrouw verdwijnt
uit topdirectie Belfius
BRUSSEL — Door de heisa rond het

‘Een overheidsbedrijf kan niet
zomaar alles
vergeten waar
de regering
voor staat’

‘De ministers
wisten zelfs
niet van de
beslissing.
De controle
moet scherper’

‘De samenleving
heeft al veel
gedaan voor
de banken.
Ik verwacht
iets terug’

‘Als de bank
te veel vijftigplussers laat
afvloeien,
kunnen we
ingrijpen’

KARIN TEMMERMAN
SP.A-FRACTIELEIDSTER

RAF TERWINGEN
CD&V-FRACTIELEIDER KAMER

ALEXANDER DE CROO
OPEN VLD-VICEPREMIER

MONICA DE CONINCK
SP.A-MINISTER VAN WERK

een toekomst (moeten) hebben op
de arbeidsmarkt. Anders wordt
ons sociaal systeem onhoudbaar.
Pijnlijk dus als uitgerekend een
staatsbank zestien dagen later die
hele redenering negeert. De directie ruilt 920 oudere werknemers
voor 250 jongere, goedkopere
krachten.
“De beslissing van Belfius tart
elke verbeelding”, reageert sp.afractieleidster Karin Temmerman.
“Een overheidsbedrijf kan niet
zomaar alles vergeten waar de
regering voor staat. Donderdag
verscheen tegelijk nog een nieuwe
wet waardoor bedrijven hun plannen met oudere werknemers moeten kunnen bewijzen. Ik verwacht
actie van De Coninck. Ik hoopt dat
er wettelijk iets voorhanden is om
deze sanering tegen te houden. Dit
is onaanvaardbaar. Oudere werknemers zomaar de straat op sturen
vanwege hun leeftijd is absurd.”

laat afvloeien, kunnen we ingrijpen. Want dat is leeftijdsdiscriminatie." Voorlopig heeft de socialiste geen uitgewerkt plan in
handen. Het is wachten op het
overleg tussen directie en sociale
partners.
Liberaal Kamerlid en bankenspecialist Luc Van Biesen (Open
Vld) steunt De Coninck. “Alles
moet onderzocht worden. Wat
voor signaal is dit naar de bedrijfswereld? De regering staat in haar
blootje: al onze engagementen
worden ondergraven. Een overheidsbedrijf doet blijkbaar
gewoon haar zin. Volgens meerdere professoren arbeidsrecht zijn
de afvloeiingen trouwens onwettig
en strafbaar. Ik stel voor om de
bank op het matje te roepen bij de
regering of in het parlement. Beste
alletwee. Ze moeten uitleg komen
geven.”
Vicepremier Alexander De
Croo (Open Vld) sluit zich daarbij
aan: “Deze maatregel is een probleem. Ik denk dat de samenleving
al heel veel heeft gedaan voor de
banken. Ik verwacht dat de banken iets terugdoen.” Hij eist snel
een
gesprek
met
de
Belfiusdirectie. “De algemene poli-

tiek is dat we allemaal inspanningen leveren zodat mensen langer
kunnen werken.”
Bij CD&V wil men dat de regeringstop duidelijk laat zien wie de
baas is. “In elk bedrijf moet de top
verantwoording afleggen aan de
aandeelhouders. In dit geval dus
de regering”, benadrukt Raf
Terwingen, fractieleider in de
Kamer. “Maar dat systeem heeft
duidelijk gefaald. De ministers
wisten zelfs niet van de beslissing.
De controle moet scherper.”

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

De coalitiepartijen sp.a,
Open Vld en CD&V
reageren razend op
het banenverlies van
honderden vijftigplussers
bij Belfius. Hun
consensus: de sanering
is onaanvaardbaar.
Belfius kondigde donderdag aan
dat de staatsbank binnenkort met
minder en jonger personeel doorgaat. Daarom schrapt de directie
920 banen, hoofdzakelijk van vijftigplussers. Tegelijk worden 250
jonge mensen aangeworven. De
besparingen zijn noodzakelijk om
de toekomst van de bank te verzekeren, klinkt het. Er is nood aan
nieuw bloed.
De beslissing van Belfius zorgt
voor verontwaardigde reacties in
de Wetstraat. Het mantra van de
regering-Di Rupo blijft immers
‘iedereen langer werken’. Bij de
aankondiging van de sluiting van
Ford Genk benadrukten alle
ministers dat ook vijftigplussers

In haar blootje
Minister van Werk Monica De
Coninck (sp.a) wil het personeelsplan van Belfius helemaal uitpluizen. “Als we merken dat de bank
onevenredig veel vijftigplussers

Brugpensioen
Dat ook brugpensioen opnieuw
ter sprake komt, zorgt alleen voor
nog meer verontwaardigde reacties. Bij de liberalen op kop. “Je
moet maar durven”, aldus Van
Biesen opnieuw. “Belfius stampt
twee keer recht tegen de schenen
van de regering. Dit is totaal gek
voor een staatsbank.” Oudere
werknemers kunnen, volgens het
onvolledige personeelsplan, vertrekken via brugpensioen, vormen
van tijdskrediet of een vertrekpremie. Minister De Coninck wil
brugpensioen vanaf 58 jaar voorlopig niet uitsluiten.

banenverlies is een andere symboolkwestie wat onderbelicht
geraakt. De raad van bestuur van
Belfius besliste in zijn toekomstplan ook om het directiecomité
van de bank te verkleinen van
negen naar zeven leden. Ann De
Roeck en Roger Leyssens leggen
op 1 januari 2013 hun directiefunctie neer. Een gevolg is dat
daarmee de enige vrouw verdwijnt uit het topmanagement
van de bank. Ann De Roeck was
verantwoordelijk voor de heikele
juridische en fiscale dossiers.
Dat Belfius binnenkort
geleid wordt door
een mannenclub, is
voor pleitbezorgers van meer
diversiteit een
doorn in het
oog. Er woedt tot
in het Europees
Parlement een debat
over de te exclusief

mannelijke vertegenwoordiging
in de banksector.
De Roeck en Leyssens treden op
hetzelfde moment ook terug uit de
raad van bestuur, waar ze als directielid automatisch deel van uitmaakten. In die raad zetelen wel
nog twee vrouwen. “Sinds haar
stand-alone positie en haar hernieuwde focus op de Belgische
markt, zoekt Belfius Bank permanent naar het in lijn brengen van
haar organisatie met deze nieuwe
realiteit”, klinkt de officiële uitleg.
Het duo blijft wel respectievelijk secretaris-generaal en
HR-directeur en gaat
rapporteren
aan
Belfiustopman Jos
Clijsters. (EV)

l Ann De Roeck
was verantwoordelijk
voor de heikele
juridische en fiscale
dossiers.

Reclameslogan ‘Generation
United’ onder vuur
BRUSSEL — Belfius ontslaat oudere

werknemers, neemt jongeren aan
en voert toch reclame met
‘Generation United’.
“Generation United: de intergenerationele oplossingen van
Belfius.” Op 4 oktober werd de
nieuwe reclameslogan van Belfius
gelanceerd. De uitleg: “Als staatsbank die een toegevoegde waarde
wil bieden aan de samenleving, voelt
Belfius zich heel betrokken bij deze
thematiek en wenst ze nu onder het
motto ‘Generation United’ deze uitdagingen aan te pakken.” In een bijbehorende reclamespot worden
ouderen en jongeren samengezet:
“Twee generaties. En ja we zijn
anders. Maar we bereiken meer
door samen te werken.”
De reclameboodschap klinkt
voor velen cynisch sinds donderdag. Volgens de vakbonden zet de
staatsbank de generatieclash net op
scherp door 920 banen te schrappen, vooral bij ouderen, en tegelijk
250 jongeren aan te werven.
Donderdagavond was het spotje
nog tijdens de rust van de Europese
voetbalwedstrijd Club Brugge -

Newcastle United te zien. Het
zorgde voor een striemend fluitconcert op de supportersbanken.
Belfius noemt de kritiek onterecht. “Het uitgangspunt is verkeerd”, zegt woordvoerster
Moniek Delvou. “De vakbonden
beweren dat wij de generaties
tegen elkaar opzetten. Maar in de
praktijk klopt dat niet. Neem bijvoorbeeld de afvloeiing van een
oudere manager. Dat wordt opgevangen door een collega in zijn
team, geen jonge nieuwkomer.
Natuurlijk is de perceptie tegen
ons. Dat is niet prettig. Maar de
reclamecampagne zal blijven. We
hebben leren leven met kritiek op
onze naam of slogans.” (JVH)

Spotje zorgt tijdens
match tussen
Club Brugge en
Newcastle voor een
fluitconcert op de
supportersbanken

	
  

