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Brussel, 8 november 2012 
 

Bijzondere Ondernemingsraad bij Belfius Bank inform eert 
vakbondsvertegenwoordigers over het  plan  2016.  
 
 
De  Bijzondere Ondernemingsraad die vandaag, donder dag  8 november 2012,  plaatsvond bij 
Belfius Bank, informeerde de werknemersvertegenwoor digers over het plan 2016 dat de directie 
van Belfius Bank op tafel legt. Dit  plan  werd op dinsdag  23 oktober  2012 reeds door de Raad van 
Bestuur van Belfius  Bank goedgekeurd.  De Raad van  Bestuur besliste tevens het directiecomité 
van de bank terug te brengen van 9 naar 7 leden. 
 

Het plan 2016 

De  stand van zaken van Belfius Bank, 1 jaar na de afsplitsing van de Dexia Groep,  werd toegelicht met 
daarbij specifieke aandacht voor de macro-economische situatie en de evolutie van de  financiële markten.   
De directie is tevens werd ingegaan op de belangrijkste krachtlijnen van het plan 2016 voor Belfius Bank.  
Het plan  bevat, naast een ambitieus inkomstenbudget,  een belangrijk luik besparingen.  Deze 
besparingen zijn absoluut noodzakelijk om de duurzame toekomst van de bank te verzekeren.   Het 
terugplooien op de Belgische markt en de daling van de marges nopen de bank tot aanpassing van haar 
organisatiemodel en kostenstructuur. In de komende 4 jaar zal de bank haar kosten structureel met 
minimum 210 miljoen EUR moeten verminderen.  
 
Ongeveer 70 miljoen EUR kan worden gerealiseerd door het terugdringen van de algemene 
werkingskosten. Daarnaast dient  het aantal effectieven binnen de bank te worden  afgebouwd met 920 
FTE, maar voorziet de bank tegelijk een 250-tal jongeren aan te werven, wat resulteert in een netto afbouw 
met 670 FTE. Tot slot zullen  ook de verloningspakketten op alle niveaus moeten worden aangepast aan 
de nieuwe economische- en marktrealiteit waarin de  bank actief  is.  
De directie wenst in een traditie van correct sociaal overleg dit dossier in alle sereniteit te bespreken en te 
luisteren naar alle eventuele tegenvoorstellen. 
 
Wijziging van het directiecomité 

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. 
 
In dit kader heeft de raad van Bestuur in haar vergadering van 23 oktober laatstleden beslist om het 
directiecomité van de bank terug te brengen van 9 naar 7 leden.  Mevrouw Ann De Roeck en de heer 
Roger Leyssens zullen in gemeenschappelijk overleg met de bank vanaf 1 januari 2013 terugtreden als lid 
van het directiecomité en bestuurder van de bank.  Zij blijven wel respectievelijk Secretaris-Generaal en 
HR Director, zullen in deze hoedanigheid rechtstreeks aan de Voorzitter van het Directiecomité rapporteren 
en zich blijvend engageren om de uitdagingen waarvoor de bank staat, verder te helpen realiseren.. 
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