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De meeste particuliere beleggers
kanten zich tegen alle vormen van
extrabelastingenopaandelen.Maar
het aantal voorstanders van een
meerwaardetaks neemt toe, zeker
als de opbrengst volledig gebruikt
wordtomde lastenoparbeid tever-
lichten. Dat blijkt uit de tweede
grootschaligeenquête ‘DeStemvan
de Aandeelhouder’ van De Tijd en
Deminor, het advieskantoor voor
aandeelhoudersactivismeenbeleg-
gersbescherming. Meer dan 6.100
respondentenvuldendeenquête in,
vanwie 60 procent zich als ‘actieve
belegger’ omschrijft.

Een algemene vermogenstaks
ziet 70 procent niet zitten. Maar in
het kader van een taxshift, om de
lasten op arbeid te verlagen, stijgt
het aantal voorstanders van een
meerwaardetaks op aandelen naar
36 procent en is nog 57 procent te-

gen. Vorig jaarkanttenog tweeder-
de van de respondenten zich tegen
elke vorm van meerwaardebelas-
ting. De taxshift die de regeringwil
doorvoerenwordt bij de beleggers
dus ietsbredergedragen,ookal snij-
denzedaarmee ineigenvel.Veelbe-
leggers merken wel op dat een
meerwaardebelasting niet verenig-
baar ismetdehuidigebeurstaks en
dat ook minwaarden in rekening
moetenworden gebracht.

Opmerkelijk is dat de respon-
dentenampereenonderscheidma-
ken tussen het belasten vanmeer-
waarden naargelang de aandelen
lang worden bijgehouden of bin-
nen het jaar worden verkocht. ‘Dat
is eenbelangrijk signaalnaarde re-
gering,’ meent Deminor-partner
Pierre Nothomb. ‘Zelfs als je enkel
speculatieve transacties zou belas-
ten, isdatnegatief voordebeurs. De
verhandelbaarheid zou afnemen,
zekervoordekleineenmiddelgrote

aandelen,watopdekoersenzalwe-
gen,waardoor de Belgische bedrij-
venmoeilijker geld zullen kunnen
ophalen’.

‘Ik merk dat de overgrotemeer-
derheidnogaltijd tegenextrabelas-
tingen is’, reageert minister van
Financiën Johan Van Overtveldt
(N-VA) laconiek. ‘Ditzijn interessan-
te resultaten waar we verder geen
oordeel over vellen of appreciatie
aan geven, omdatwede voorberei-
dingvandetaxshift inalle sereniteit
binnenhetkabinetenbinnendere-
geringwillen laten verlopen.’ De re-
gering vat de gesprekken over een
taxshift na de paasvakantie aan en
hoopt voordegrote vakantie te lan-
den.

Uit de enquête blijkt voorts dat
de beleggers graag meer vrouwen
aan de top van de bedrijvenwillen
zien. Vrouwenzoudenbijdragentot
betereresultaten,zoalsbijBelgacom
ofMelexis.P2 en 21-22

Ruim helft beleggers
tegen meerwaardetaks
Aantal voorstandersneemtwel toealsopbrengstkadert in taxshift

Zelfs als je alleen
speculatieve trans-
acties zou belasten,
is dat negatief voor de
beurs en de bedrijven.

paRTneR DeMinOR
PIERRE NOTHOMB

50 miljoen euro
energiesteun
voor bedrijven
DeVlaamse regeringheeft vorig
jaar voor het eerst 50miljoen
euro energiesteun toegekend
aan 104 energie-intensieve be-
drijven, vooral uit de chemie.
Dat lietVlaamsministervanEco-
nomie PhilippeMuyters (N-VA)
weten.Tienbedrijvenkregenelk
meer dan eenmiljoen euro. De
Vlaamsesteun iseencompensa-
tievoordeklimaatinspanningen
diedebedrijvenmoetendoenen
vooral de energie-intensieve
bedrijven treffen.P7
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Bron: Kabinet Muyters

InPanamawordt een stukjegeschiedenis geschreven.GisterenarriveerdendeCubaansepresidentRaúlCastro enzijnAmerikaanseambtgenootBarackObamaopde luchthavenvan
hetMidden-Amerikaanse land.Voorhet eerst sinds 1956begroeten eenAmerikaanse enCubaansepresident elkaar tijdens een formele top.Deontmoeting tussenObamaenCastro
vannachtwerdmogelijknadatdeVSenCubaeindvorig jaarbeslist haddenweerdiplomatieke relaties aan teknopen.MaardegemiddeldeCubaanvoeltweinig vandie ‘dooi’.P9

JustineHenin
Wereldkampioene
wordt zakenvrouw tweekend pagina 44

Obama en Castro bezegelen dooi in relaties met ‘historische’ ontmoeting
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Ineen enquête vanDeTijd enDeminorbij beleg-
gers geeft een (lichte)meerderheid aandat de
vervrouwelijking vanhetmanagementbijdraagt
tot de resultaten van eenbedrijf. Eenpakmeer
danhet jaar voordien.Ookde tegenstand tegen

quota voorm/v’s inde raden vanbestuur krimpt.
Dat resultaat komt er niet toevallig. Aan de ene

kant zien aandeelhouders dat vrouwen in de raad van
bestuur niet slechter presteren dan hunmannelijke
collega’s. De vrees voor de te beperkte schare ‘gouden
rokjes’ die overal als excuustruzen zoudenmoeten

zitten blinken door de verplichte quota lijkt on-
gegrond.
Veelmeer dan aandie quota hebbenwedie fors

positievere houding tegenover vrouwen in de bedrijfs-
top te danken aan enkele lichtende voorbeelden.Wel-
licht zelfs aan één voorbeeld, want zo gaat datmet
perceptie.
Dominique Leroy snoert bij Proximus critici de

mondmet eendoordacht beleid,moedige beslissin-
gen (het dividendbeleid tegenover de staat) énmet
een frissewinddie het bedrijf ook commercieel sterk
kanuitspelen. Leroy kiest er bovendien voor omvoluit
een rolmodel te zijn en laat ook eenmaatschappelijke
stemhoren. Onlangs nogmet haar opmerkelijke op-
roep aan alle grote bedrijven in Brussel omwerkloze
jongeren aan een eerstewerkervaring te helpen. Niet

door grote speechesmaar doorwat ze doet, is ze een
rolmodel voor de veleDominique Leroys die in veel
bedrijven schuilen in de subtop,maar vaak nogniet
(kunnen) doorstotennaar de absolute top.
Plots krijgendoor dat Leroy-effect succesvolle vrou-

wen als Françoise Chombar (Melexis), die al jaren een
schitterendparcours aanhet rijden is, positieve aan-
dacht. Of wordt opgemerkt datMichèle Sioen, die in
het eigenbedrijf een sterk palmares heeft opge-

bouwd, positief verrast in haarmoeilijke rol als voor-
zitter vandeGroep van Tien. Intussen telt beursgeno-
teerd Brussel zes vrouwelijke CEO’s. Nog altijd amper
5 procent vanhet totaal. Er blijft eenheleweg te gaan.
Maar er is vooruitgang.
Meer dande cijfers telt de houdingdie omgeslagen

lijkt te zijn. En dat is belangrijk. Voor een samenleving
is het een goede zaak alsmannen én vrouwengelijker
vertegenwoordigd zijn aande top vanbedrijven. Voor
die bedrijven zelf ook: ze presteren gemiddeld finan-
cieel beter. Het is een goede zaak dat als vrouwenop
dewerkvloer de leidingnemenover duizendenmen-
sendat als doodnormaal beschouwdwordt. En dat
die vrouwenookdoodnormaal ophet einde vande rit
worden afgerekendopharde resultaten. Net als Do-
minique Leroy zelf.

COMMENTAAR
ISABEL
ALBERS

Dominique Leroy-effect
Dat de geslotenmannelijke bestuurscultuur
opengebroken is, is goed voor die bedrijven én
voor de samenleving. De houding tegenover
vrouwen aande bedrijfstop lijkt omgeslagen.

Vooraan
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Het is goeddat als vrouwen
de leidingnemenover duizenden
mensendat als doodnormaal
gezienwordt.

JEAN VANEMPTEN

‘Jean-MarieLePen lijkt ineenspiraal tussen
destrategievanverbrandeaardeenpolitie-
ke zelfmoord terechtgekomen’, verklaarde
zijn dochter Marine Le Pen de voorbije
week. ‘Zijn statuut als erevoorzitter geeft
hemnogniethet rechtomhetFrontNatio-
nal te gijzelen met groteske provocaties
waarvanhetdoel lijkt tezijnmij schade toe
te brengen. Maar in de realiteit is het een
harde slag voordehelebeweging, haar ka-
derleden, haar kandidaten, haar aanhan-
gers enhaar kiezers.’
Met die uitspraak brak Marine Le Pen

openlijkmet haar vader, de oprichter van
het extreemrechtse Front National. De
breukwas onvermijdelijk geworden. Jean-
MarieLePen lanceerdedeafgelopendagen
de ene provocatie na de andere. Hij verde-
digde niet alleen de stelling dat de gaska-
mers ‘een detail’ in de geschiedeniswaren,
maar hij namhet eveneens op voormaar-
schalkPhilippePétaindie tijdensdeTweede
Wereldoorlog collaboreerdemetdenazi’s.
Ineenlanginterviewmethetextreemrecht-
seblad ‘Rivarol’ scholdhijde leidingvanhet
huidigeFNookuitvooreen ‘regenbooglob-
by’metverschillendehomoseksuelekader-
leden. Voorts oordeelde hij dat de partij
zich ‘overdreven’ verzette tegendebeschul-
digingen van antisemitisme, xenofobie en
homofobie.
In een week tijd beschadigde vader Le

Pen zo grondig het nieuwe imago van het
FN dat zijn dochter sinds haar voorzitter-
schap in 2011 zorgvuldig had opgebouwd.
Ze probeerde de extreemrechtse partij te
‘dediaboliseren’ door het discours wat te
‘verzachten’. Met succes. Marine Le Pen
maakte van het FN eenmachtsfactor in de
Franse politiek. Bij de Europese verkiezin-
gen in 2014werd de partij de grootste van
Frankrijk.Dedepartementaleverkiezingen
van vorige maand bevestigden die goede
score.MarineLePenmiktbijdepresidents-
verkiezingenvan2017opdeelnameaande
tweede ronde, of zelfs op eindwinst.
Wat Jean-MarieLePendreefommetzijn

provocaties zijn dochter te jennen, weet
niemand.Maarzeker isdathetvoorMarine
genoeg isgeweest.Ze lietwetendathaarva-
dernietopde lijst zal staanbijde regionale
verkiezingen eind dit jaar. Donderdag-
avond liet ze verstaandat ze haar vader uit
departijwilgooien.Die ‘disciplinairemaat-

regel’wordtbesprokenophetpartijbureau
laterdezemaand.Daarinzetelt zowelvader
als dochter Le Pen.
Het wordt een hele klus om Jean-Marie

Le Penuit te partij te kieperenwant die be-
looft stevigweerwerk. ‘Ik zalmenatuurlijk
verdedigenenwellichtaanvallen’, verklaar-
de hij vrijdagochtend. ‘Mevrouw Le Pen is
bezig haar eigen partij op te blazen. Niet
ik maar zij heeft zelfmoordneigingen, zij
schiet zichzelf in de voet.’
Als Marine haar vader effectief buiten-

gooit, zou dat een belangrijk signaal zijn
aandebuitenwereld.Het zouhaar nogge-
loofwaardiger maken. Natuurlijk verliest
MarineLePendanweleenstemmenkanon,
maardeopvolging isverzekerd.Haarnicht-
je, Marion Maréchal-Le Pen, staat al klaar
omde plaats van opa in te nemen.Marion
Le Pen nam al publiek afstand van de uit-
spraken vanhaar grootvader.

In haar jonge jarenwerdMarine Le Pen
omschrevenals ‘deperfectekloonvanhaar
vader’,maar sinds2011ginghet herhaalde-
lijkmis tussende twee. In de herfst van vo-
rig jaar verliet ze het ouderlijke huis nadat
eenhond van Jean-Marie een vanhaar kat-
ten had doodgebeten. Vader Le Penmini-
maliseerde toen het incident. Maar blijk-
baar liepMarine,dieomdefamilievredeal-
tijdbijhaarvaderwasblijvenwonen,al een
tijdmet eenpak frustraties rond.
VoorMarine Le Pen blijft het eenmoei-

lijke zaak. Ze geeft toe dat ze ‘als dochter
triest is’ overde ruziemethaar vader,maar
relativeerdedieuitspraakdoortestellendat
de ‘Fransennogmeer leden’.
PolitiekeanalistenvermoedendatMari-

ne Le Pen het zeker zonder haar vader kan
halen. In vier jaar tijd heeft ze de partijma-
chine volledig naar haar hand gezet. Jean-
MarieLePenhoudtmaarweiniggetrouwen
over.Denieuwereeksprovocatiesheeftnog
meermensen vanhemvervreemd.
Desalnietteminwordenhetnogmoeilij-

kewekenvoorMarineLePen.Vrijdagraakte
bekend dat het gerecht een onderzoek
voertnaarmogelijke illegalepartijfinancie-
ringbijdepresidentsverkiezingenvan2012.
Viaeenreclamebureauenzogenaamdemi-
cropartijenzouopslinksemaniergeldzijn
versluisd naar het FN.Marine Le Pen komt
indezaaksteedsmeer inhetvizier.De ima-
goschade van die affaire zouwel eens die-
pere sporen kunnen nalaten dan de open
oorlog die ze uitvechtmet haar vader.

M/Vvandeweek
MarineLePen

Maatregelen

‘Ik zal disciplinaire maat-
regelen nemen tegen Le Pen.’

Schade

‘Zijn doel is mij te beschadi-
gen, maar het is de partij die
beschadigd wordt.’

Fransepoliticapleegtpolitiekevadermoordomhaar extreemrechtsepartij te redden

Dochter

‘Als dochter ben ik er triestig
om, maar het is niets ver-
geleken met het leed dat de
Fransen moeten doorstaan.’

Politieke zelfmoord

‘Jean-Marie Le Pen zit in een
strategie van verbrande aarde
en politieke zelfmoord.’
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Zijn er in de raad van be-
stuur van beursgenoteerde

ondernemingen voldoende echt
onafhankelijke bestuurders om
het belang van het bedrijf boven
alles te stellen?

63%21% 16%

1

Zijn de revisoren en de
toezichthouders onafhan-

kelijk genoeg om u als aandeel-
houder te beschermen?

52%32% 16%

2

Bent u van plan naar
minstens één aandeelhou-

dersvergadering te gaan van
een onderneming waarvan u
aandeelhouder bent?

64%29% 7%

3

Zou u interesse hebben
om via het internet aan

een algemene vergadering deel
te nemen in realtime indien de
wet dat zou toelaten?

22%73% 5%

4

Bent u voorstander van
de wet die genoteerde

bedrijven verplicht om tegen
2017minstens een derde van de
bestuurszitjes aan vrouwen
voor te behouden?

46%42% 12%

5

Ja Neen geenmening

Denkt u dat een
vervrouwelijking van het

management bijdraagt aan het
succes van een onderneming?

29%51% 20%

6

Bent u voorstander van
de invoering van een

algemene vermogenstaks?

70%25% 5%

7

Bent u voor de invoering van
eenbelasting opmeer-

waarden, indien de verkoop van
effecten binnen de 12maanden na
de aankoop gebeurt?

60%37% 3%

8

Bent u voorstander van een
meerwaardebelasting op

aandelen, als die opbrengst
volledig gebruikt wordt om de
lasten op arbeid te doen dalen?

57%36% 7%

9

Bent u van plan om door de
lage rentemeer in aan-

delen of aandelenfondsen te
investeren?

19%77% 4%

10

Beleggerszien
vrouwenaantop
welzitten

Destemvandeaandeelhouder.
DeBelgischebeleggers zienmeer-
waarde inde vervrouwelijkingaande
topvanbedrijven. Ze zijn tegenextra
taksenenwillenmeerbescherming.

SERGE MAMPAEY

Belgacom trapt woensdag het
seizoenvandealgemeneverga-
deringenaf.Vanafeindapril tot
half junihoudendemeesteBel-
gische bedrijvenhun jaarlijkse
jamboreevoordeaandeelhou-

ders. Duizenden zowel grote als kleine be-
leggerskunnenerhunstemlatengelden,en
gebruikmaken van hun verreikend vraag-
recht.Voorveelparticuliereaandeelhouders
is de algemene vergadering een hoogmis,
waaropzenietalleenmeer inzagekrijgen in
de strategie en de resultaten van ‘hun’ be-
drijf,maar ookhetmanagement enhet be-
stuurpersoonlijkkunnenontmoeten.Aan-
deelhouders zijn eigenaar van een deeltje
vaneenbedrijf, enhebbendusookrechtop
informatie en een vinger in de pap bij de
aanstelling of de herbenoeming van be-
stuurders.

Omtewetenwaardekleineaandeelhouder
wakker van ligt, organiseerdeDe Tijd voor
het tweede jaar op rij eengrootschalige en-
quête in samenwerkingmet Deminor, het
advieskantoorvooraandeelhoudersactivis-
me en beleggersbescherming. Meer dan
6.100 respondenten vulden de enquête in,
vanwie60procentzichomschrijft als ‘actie-
vebelegger’. Daaruit kunnenweenkele op-
merkelijke vaststellingenpuren.

1 Leve
de vrouwen

Debeleggers steunenhoe langer hoemeer
de vervrouwelijking van de raden van be-
stuur en de directie. Vorig jaar kantte nog
bijnatweederdezichtegendewetdiedebe-
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Een enquête
vanDeTijd
ism.Deminor
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Beleggen

Ik kreeg vorigeweek eenmail vanAnne, de enige
vrouw in ons analistenteamen steeds het zonne-
tje in huis (soms schijnt ze zelfs te fel).Met een
moppeke erin, zoals ze het zelf stelt. Ze zit nooit
omeen kwinkslag verlegen, onsAnne. Ze ‘be-

schuldigt’me er overigens van zelf een ‘mopper’ te
zijn. Daarmee bedoelt ze iemanddie graag zwanst.
Anne is Franstalig van origine,moet uweten. Slecht
Nederlands ga ik haar alvast niet aanwrijven, dat zou
onterecht zijn. Laatst betrapte zemij overigens op een
lapsus. Tijdens de ‘spreekuurtjes’ voor onze abonnees
nogwel, toen ik een Franstalige klant voor een te
groot risicowilde behoeden. ‘Protégez-vous’, waar-
schuwde ik hem inmijn beste Frans.WaaropAnne
lachend in tranenuitbarstte. In het Franswordtmet
‘protégez-vous’ blijkbaar een ander soort ‘bescher-
ming’ bedoeld. Jawel, die inderdaad...

Het is overigens tochwatmet ‘taal’: als onzeNeder-
landse collega’s het hebbenover een aandeel dat over
de kop is gegaan, dan is het inwaarde verdubbeld.Wij
Vlamingen associëren over de kopgaanmet een fail-
lissement. Eenwereld van verschil.

Met de beursintroductie vanRefrescoGerber zullen
onze noorderburen overigens niet goedbij hun zui-
derburen gescoordhebben. Voor henbetekent ‘ger-
ber’ nietsmeer ofminder dan ‘kotsen’. Niet zo smake-
lijk voor eenproducent van vruchtendrankjes. En u
herinnert zichwellicht nogdat verhaal vanChevrolet,
deAmerikaanse autoproducent die in Latijns-Amerika
hetmodel ChevyNovawilde introduceren. De ver-
koop liep volgens de overlevering -maar ontkend
doormoederGeneralMotors - voor geenmeter. ‘No
va’ betekent in het Spaans ‘werkt niet’.

Terugnaarmijn verhaal over demail. Demail van
Annedus,met haarmoppeke. Eentje dat ik al jaren
bleek te vertellen als ikmoet opdraven voor eenbeleg-
gingsavond van een of andere bank.

In verkorte vorm: een veeleisende toerist komt een
hotel binnen enwil eerst de kamers zien. Hij krijgt de
sleutels na eerst 100 eurowaarborg te hebben gege-
ven en gaat op inspectie. De hoteleigenaar steekt de
straat over en geeft die 100 euro aande slager, bij wie
hij nog ‘opde poef’ staat. De slager stapt terstond zijn
wagen in en rijdt naar de varkensboer die hij nog 100

euro schuldig is. Die betaalt danweer een veevoeder-
bedrijf, vanwie de eigenaar - omwelke redendan
ook - ons hotelletje 100 euro verschuldigd is. De toe-
rist komt ontevreden terug van zijn ronde,wil en

krijgt zijn geld terug en
pakt zijn biezen. Om
evende situatie te dui-
den: het betreft hier een
gemeenschapwaar blijk-
baar iedereen schulden
bij elkaar heeft. Er komt
een toerist langs die uit-
eindelijk niets gehuurd
of betaald heeft, dieman
verdwijnt opnieuwuit
beeld enheel het dorp is

plots zonder schulden!Hoe is dat noumogelijk?
Wie de (logische) oplossing vandeze hersenkron-

kelweet: nietmailen naar de redactie alstublieft, u
kunt tochnietswinnen!Maar even serieus:met de
schuldenwaarmeewijmet z’n allen opgezadeld zit-
ten, valt helemaal niet te lachen.Heus niet alleen de

eurozone gaat onder de schulden gebukt. DeVerenig-
de Staten, Japan, China... Allemaal kijken ze tegen to-
renhoge schulden aan, die ondanks zogenaamdebe-
sparingen alleenmaar verder oplopen. Een straatje
met uiteindelijk een einde. Eennoodzakelijke (over-
heids)oefening in beknibbelen die nog jaren structu-
reel opdewereldwijde economische groei zalwegen,
net zoals schuldenopbouwdecennialangde groei flat-
teerde.

Voorwie er nog aan zou twijfelen: samenmet de
structureel lage groei zal ookde rente nog (heel) lan-
ge tijd opbodemniveaus noteren. En centraal ban-
kiers zullen hunuiterste best doenomde inflatie liefst
zo hoogmogelijk bovendehuidige rentevergoeding
te laten uitkomen. Een verkapte vermogensbelasting
die u duur te staan kan komen.

Dus, hebt u te veel vastrentendpapier in uwporte-
feuille: no va, gerbez enprotégez-vous!Daar lacht
zelfs eenmopper nietmee.

Gert Bakelants
Hoofdredacteur De Belegger

Mopper

‘Protégez-vous’,
waarschuwde
ik hem in mijn
beste Frans.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€COLUMN
GERT & GELD

drijven verplicht tegen 2017 min-
stens een op de drie bestuurszitjes
voor tebehoudenvoorvrouwen.Nu
is ruim minder dan de helft daar
nog tegen. En een meerderheid
geeft aan dat de vervrouwelijking
vanhetmanagement de resultaten
van een bedrijf ten goede komt. In
onze enquêtewaren demeeste res-
pondentenmannen.Alswedevrou-
weneruitfilteren, is68procentvoor
het opleggen van quota, en stelt
75 procent datmeer vrouwen in de
directiemeer succes genereren.

‘Voorbeeldfuncties spelen een
belangrijke rol’, meent Deminor-
partner PierreNothomb. ‘Debeleg-
gers ziendatCEODominiqueLeroy
het bij Belgacomniet slechter doet
danhaarvoorgangerDidierBellens.
Bij Melexis levert Françoise Chom-
bar schitterend werk. Zeker als de
wethetnietoplegtendevervrouwe-
lijking op eennatuurlijkewijze ge-
beurt, is dat een krachtig signaal.’

Intussen telt beursgenoteerd
Brussel zes vrouwelijkeCEO’s:naast
Leroy en Chombar zijn dat Sophie
Lambrighs (Home Invest Belgium),
MarleenVaesen(GreenyardFoods),
Michèle Sioen (Sioen) enAnneleen
Desmyter (QRF). Dat is echtermaar
5procentvanhetkoersenbord.Bui-
ten de absolute topfuncties zijn de
vrouwenbetervertegenwoordigdin
dedirectiecomités.BijMelexis iseen
vrouwnietalleenCEO,maar telthet
elfkoppigemanagementvierdirec-
trices. In de raad van bestuur zijn
drie vandezes ledenvrouwelijk. Bij
devastgoedvennootschapAscencio
is CEO Marc Brisack zelfs de enige
mannelijke vertegenwoordiger in
het directiecomité.

2 Meer bescherming
gevraagd

De beleggende Belg heeft weinig
vertrouweninderadenvanbestuur.
Bijna twee derde oordeelt dat er te
weinigéchtonafhankelijkebestuur-

Beleggerszien
vrouwenaantopwelzitten

De Europese Centrale Bank pompt maandelijks 60 miljard euro
in de economie. Verwacht u dat deze maatregel:

a. de koers van de euro zal doen dalen t.o.v de dollar

b. de rente zal doen dalen

c. de banken zal toelaten om meer kredieten toe te

kennen aan particulieren en ondernemingen?

d. inflatie zal creëren?

e. de balansen van de banken zal aanzuiveren

f. geen impact zal hebben op de reële economie
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WANNEER HOUDEN
DE BEL20-LEDEN HUN
ALGEMENE VERGADERING?

Belgacom
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ders zetelen omhet belang van het
bedrijf boven alles te stellen. Deze
weekbleeknoguiteenDuitsestudie
dat bijna de helft van de zogezegd
onafhankelijken inhetbestuur toch
een nauwe sociale relatie hebben
methetmanagementdatzemoeten
controleren.Ook indetoezichthou-
dersvandeoverheidenderevisoren
heeft ruimde helft niet te veel ver-
trouwen.

‘Veelbeleggershebbeneenkater
overgehoudenaanverhalenals Ler-
nout & Hauspie, Dexia of Fortis,
waarbij zevaakgrotebedragenzijn
verloren’, zegtNothomb. ‘Demeeste
beleggers hebben terecht vragen
over de onafhankelijkheid van de
bestuursleden. VoorzitterMaurice
Lippens zetelde bij Fortis bijvoor-
beeldalsonafhankelijke,omdatzijn
operationeelmandaat was afgelo-
pen. Zo iemand kan je toch nog
moeilijk onafhankelijk noemen?

Wekennenookdeverhalenwaarbij
sommige bestuurders belangrijke
energcomplexebeslissingenafhan-
delden via een telefoontje. Dat
draagt niet bij tot het vertrouwen.’

3 Meer kansen
om te participeren

Bijna drie op de tien aandeelhou-
dersgeventekennennaarminstens
éénalgemenevergadering tezullen
gaan. ‘Dat lijkt veel,maarhetaantal
participanten is de voorbije jaren
gedaald’, zegt Nothomb. ‘Vroeger
vertelde hetmanagement nog iets
nieuws op de algemene vergade-
ring, nu mag dat niet meer. En er
waren veel vergaderingen waar er
heisa was, zoals bij Fortis of deNa-
tionale Bank. Nu is dat fel vermin-
derd. In België dagen doorgaans
minder beleggers op dan in Frank-
rijkof inNederland. InFrankrijkzijn
de aandeelhoudersvergaderingen
van Total of Sanofi echte dagevents
met randactiviteiten waarbij de
CEO’seensterrenrol spelen. InZwit-
serlandhaaltdevoedingsreusNest-
lémakkelijk 5.000bezoekers. Fran-
senenZwitserszijnmeernationalis-
tisch, en stellen vaak vragen over
wat de bedrijven voor het land
doen. Dat hoor je bij ons niet.’

Toch stellen de Belgische bedrij-
vendater zeer zoveelmogelijkaan
doen om de aanwezigheid op te
krikken. ‘De aandeelhouders krij-
gen eenuitvoerige presentatie over
deresultatenendestrategievanons
bedrijf. Het is een ideale gelegen-
heid om je als belegger te laten in-
formeren,’ zegt Paul Vanwambeke,
investeerdersmanager bij Bpost.

‘Bij ons zijn telkens 50 à 70men-
senaanwezig’, zegtTomSchockaert,
investor relations manager bij de
uitbater vanhethoogspanningsnet
Elia. ‘Daar zat vorig jaar één institu-
tionelepartijbij.Die latenzichvaak
vertegenwoordigen. De sfeer is
meestal gemoedelijk. De aandeel-
houders stellenweleens lastigevra-
gen,maardaardient eenalgemene
vergadering voor.’

Volgens Schockaert komen veel
aandeelhouders ook om het ma-
nagementenderaadvanbestuur in
levende lijve tezien. ‘Nadevergade-
ringbiedenweeenhapjeendrankje
aan.Beleggersappreciërendat.Veel
aandeelhouders spreken de direc-
tie- en bestuursleden rechtstreeks
aan. De drempel om een vraag te
stellen is tijdens een receptiemin-
der groot dan tijdens het officiële
gedeelte, waar iedereenbij is.’

Omde aanwezigheid op te krik-
ken, kanhet internet eenoplossing
zijn. Als de kans zouworden gebo-
den online te stemmen, zou bijna
driekwart deelnemen aan de alge-
mene vergadering. ‘Een soort pod-
castwaarbijdedeelnemersopvoor-
hand hun vragen schriftelijk kun-
nen stellen en laten stemmenmet
een toegangscode zijn technisch
haalbaar’, geeft Deminor-partner
Nothombaan.

Beleggersmoeten ook rekening
houden met het bedrag dat veel
banken enbeurshuizen vragen om
eeneigenaarsattestuit te reiken.Dat
kanoplopentot 15euro.Vaakmeldt
de broker het bedrijf wel al zelf dat
u komt, en hoeveel aandelen u ver-
tegenwoordigt.

4 Belastingaversie
neemt af

Demeestebeleggersblijvenafkerig
van alle vormen van extra belastin-
genopaandelen. Inamper twee jaar

is de beurstaks al in drie stappen
verhoogdvan0,17naar0,27procent.
Maardevoorstanders vaneenextra
belasting op aandelenwinnen ter-
rein. Een algemene vermogenstaks
ziet 70 procent niet zitten.Maar als
deopbrengst vaneenmeerwaarde-
taks op aandelen volledig naar het
verlagenvandelastenoparbeidzou
gaan, stijgt het aantal voorstanders
naar36procenten isnog57procent
tegen. Vorig jaar kantte nog twee
derde vande respondenten zich te-
genelkevormvanmeerwaardetaks.
De taxshiftdiederegeringwildoor-
voeren,wordtdusookbijbeleggers
steedsbredergedragen,ookal snij-
den ze daarmee in eigen vlees.

Opvallend is dat het percentage
voorstanders van eenmeerwaarde-
belastingniet toeneemtalsalleende
transacties opkortere termijn gevi-
seerdzoudenworden.‘Dit is eenbe-
langrijk signaal naar de regering,’
meentNothomb. ‘Beleggersmaken
geenverschil tussenwat sommigen
‘speculatie’ noemen - het verkopen
van aandelen binnen het jaar - en
beleggen op zeer lange termijn. De
tegenstanders blijven ruim in de
meerderheid.’

‘Ookals jealleenspeculatieve tra-
deszoubelasten, isdatnegatief voor
debeurs’, legtdeDeminor-specialist
uit. ‘De verhandelbaarheid zou ge-
voeligafnemen,zekervoorkleineen
middelgroteaandelen.Datzalopde
beurskoersenwegen, waardoor de
Belgischebedrijvenmoeilijkergeld
op de eigen beurs zullen kunnen
ophalen.’

RECHTEN
EN PLICHTEN
BIJ EEN AV

VAN DE ONDERNEMING
 Uiterlijk 21 dagen voor de
vergadering de uitnodiging en
de agenda publiceren.
 Minstens 15 dagen op voor-
hand het jaarverslag ter
beschikking stellen.
 Antwoorden op vragen, ten-
zij het bedrijf daarmee ‘ernsti-
ge schade’ wordt berokkend
(zoals bij het prijsgeven van
geheime formules, contrac-
ten).
 Het recht om de vergade-
ring drie weken te verdagen.

VAN DE AANDEELHOUDER
 Op voorhand voldoen aan de
formaliteiten om te bewijzen
dat u aandeelhouder bent.
 Jaarrekeningen goed- of
afkeuren.
 Bestuurders benoemen.
 Absoluut vraagrecht, behal-
ve vragen die het bedrijf scha-
de kunnen berokkenen.
 U mag te laat komen.
 Per volmacht en per brief
stemmen.
 Als u meer dan 5 procent
van het kapitaal bezit, een
punt op de agenda plaatsen.
De drempel kan lager zijn als
de statuten dat toelaten.
 Als u meer dan 20 procent
bezit, hebt u het recht om de
inkoop van eigen aandelen of
een wijziging van het maat-
schappelijk doel tegen te hou-
den.
 Als u meer dan 25 procent
bezit, hebt u het recht om
elke statutenwijziging tegen
te houden.
 Als u meer dan 50 procent
bezit, hebt u het recht
bestuurders te benoemen en
te ontslaan.

bernard.thuysbaert@deminor.com - 139611-001
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