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1. Scope van het voorontwerp 
 
Wat betreft de scope van vennootschappen die deel uitmaken van het voorontwerp, kan Dexia AM er zich in terug vinden dat dit 
beperkt blijft tot beursgenoteerde vennootschappen en niet-beursgenoteerde vennootschappen met uitsluiting van coöperatieve 
vennootschappen en  niet-beursgenoteerde ICB’s.    

2. Toelichting van Dexia Asset Management op de voorgestelde artikel wijzigingen 
 
Op de desbetreffende artikels waar Dexia AM een toelichting wenst te geven, worden de commentaren van Dexia AM hieronder 
weergegeven. Om het overzicht te bewaren, wordt de commentaar artikel per artikel gegeven. 
 
1.1. Artikel 5 & 8 
 
Betreffende de deelname via elektronisch communicatiemiddel, vindt Dexia AM dat het voorontwerp aan de vennootschappen nog 
een enorme vrijheid laat om de registratie en deelname te verzekeren: indien de statuten kunnen bepalen hoe de hoedanigheid en 
identiteit van de vennoot wordt bepaald alsook indien er voorwaarden worden opgenomen in de statuten die het gebruik van het 
elektronische communicatiemiddel kunnen bepalen, kunnen de vennootschappen belemmeringen opzetten die het gebruik van het 
elektronische communicatiemiddel onmogelijk maken. We denken hierbij aan verzenden van statuten van vennootschappen al dan 
niet gecertificeerd, het invullen van eindeloze documenten die door de verschillende financiële tussenpersonen moeten worden 
gevalideerd, … 
 
Dexia AM is van mening dat de identiteit en hoedanigheid van de vennoot via de ketting van financiële tussenpersonen, langs waar 
de aandelen van de vennoten worden aangehouden, voldoende gegarandeerd kan worden; zeker binnen de Europese 
Gemeenschap laten de nodige KYC procedures op niveau van de laatste financiële tussenpersoon in de ketting van financiële 
tussenpersonen toe om op een eenvoudige manier de identiteit en hoedanigheid van de vennoot te bepalen en door te geven. Elke 
belemmering zowel wat betreft de bepaling van de vennoot als wat betreft de voorwaarden voor het gebruik van het elektronische 
communicatiemiddel die in de statuten wordt opgenomen, druist in tegen het doel van de Richtlijn om de toegankelijkheid alsook 
de kostenefficiëntie voor de vennoten te verhogen. Daarenboven leidt dit eveneens tot een willekeur van regels per vennootschap. 
 
Dexia AM is daarom voorstander dat voor alle vennootschappen die in de scope bepaald zijn,  er vanuit de wetgeving duidelijke 
regels worden bepaald waaraan alle vennootschappen zich dienen te houden die op een eenvoudige en kostefficiënte manier de 
bepaling van de vennoot rekening houdend met de KYC procedures bij de financiële tussenpersonen alsook minieme voorwaarden 
oplegt voor het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. 
 
1.2. Artikel 6 & 9 
 
Dexia AM is een voorstander dat de mogelijkheid bestaat dat de vragen op elektronische manier aan de vennootschap worden 
gericht: we zijn echter wel van mening dat de termijn eveneens in de wetgeving moet bepaald worden en niet wordt overgelaten 
aan de willekeur per vennootschap zoals bepaald in de statuten van elke vennootschap. We zijn van mening dat een termijn tot 3 
tot 5 dagen voor de algemene vergadering voldoende moeten zijn voor de bestuurders om zich te kunnen voorbereiden op de 
vragen die van de vennoten worden doorgezonden.  
 
Rond de bewijskracht van de hoedanigheid van de vennoot vinden we dat de inschrijving in het register van de vennootschap de 
mogelijkheid beperkt voor deze vennoten die hun aandelen aan toonder aanhouden: een bewijs van de aandelen aan toonder 
aangeleverd door de laatste financiële tussenpersoon in de ketting van financiële tussenpersonen zou moeten volstaan om het 
bewijs te moeten leveren dat de desbetreffende persoon vennoot is. 
 
 
1.3. Artikel 12 
 
Dexia AM vindt dat een periode van 24 dagen voor de algemene vergadering voldoende tijd laat aan de vennoten om op de hoogte 
te worden gesteld van de agenda alsook de methode om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.  
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1.4. Artikel 13 
 
Dexia AM is echter wel van mening dat er in het ontwerp zou moeten toegevoegd worden dat de volledige agenda al dan niet met 
gecertificeerde vertaling, in het Engels zou moeten worden beschikbaar gesteld aan de vennoten; voor beursgenoteerde 
ondernemingen vinden we dit verplichtend zodat aan elke vennoot toegang heeft tot dezelfde informatie om zijn rechten uit te 
oefenen. Er kan niet vanuit gegaan worden dat elke vennoot ofwel het Frans ofwel het Nederlands verstaat. 
 
Het Engels wordt als de internationale zakentaal beschouwd en zou moeten toelaten dat alle vennoten over gelijke informatie 
kunnen beschikken voor het uitoefenen van hun rechten. Op deze manier wordt de gelijkheid tussen aandeelhouders beschermd.  
 
1.5. Artikel 14 
 
De limiet van 5% lijkt Dexia AM te hoog om te agenderen.  We zijn eerder voorstander van maximum 3%, zoals werd voorgesteld in 
de richtlijn van de EU : we wensen wel op te merken dat bij vennootschappen met een enorme free float en een zeer verdeeld 
aandeelhouderschap de minimum grens van 5% zoals momenteel voorgesteld, zeer hoog kan zijn  om binnen de tijdspanne de 
desbetreffende aandeelhouders te verzamelen om een resolutie te agenderen. 
 
Ten tweede vinden we dat de vennootschap eerder uiterlijk de 13de of de 12de dag voor de algemene vergadering de bijkomende 
resoluties moet bekendmaken: indien de onderneming dit slechts uiterlijk de 10de dag voor de algemene vergadering hoeft te 
publiceren, laat dit aan de aandeelhouders zeer weinig tijd, rekeninghoudend met de operationele vereisten van de financiële 
tussenpersonen om zich verder in te lichten, een opinie te vormen en zich uit te spreken over de desbetreffende bijkomende 
resoluties. Dexia AM is van mening dat de vennootschappen geen 6 volle dagen nodig heeft om deze bijkomende resoluties te 
publiceren, maar dat zij deze aandeelhoudersresoluties zo spoedig mogelijk na een geldige indiening ter beschikking stelt van alle 
aandeelhouders. 
 
1.6. Artikel 17 
 
Dexia AM is voorstander van het gebruik van een registratiedatum voor het bepalen van het aantal stemrechten: we merken op dat 
de bepaling van dag en uur geënt is op de werkwijze in Frankrijk met als bedoeling dat de effecten die stemrecht verlenen op de 
dag van de algemene vergadering nog in bezit zijn van de vennoot(volgens standaard T+3 settlement).   
 
Door onze ervaring met proxy voting zijn we van mening dat het gebruik van deze registratiedatum volgens dit tijdschema omwille 
van de operationele vereisten van de financiële tussenpersonen gaat leiden tot een indirecte blokkering van de effecten in de 
periode tussen het verzenden van de stem instructie indien er via de financiële tussenpersoon wordt gestemd of in het geval van 
stemmen via het elektronische communicatiemiddel. 
 

1. stem instructie via de financiële tussenpersoon: onze ervaring toont dat de financiële tussenpersonen per financiële 
tussenpersoon die tussen de vennoot en de clearer van de gereglementeerde markt de effecten aanhoudt, er minimum 1 
dag per desbetreffende financiële tussenpersoon wordt gebruikt voor de verwerking van de registratie en/of steminstructie.  
Indien de stem deadline van de vennootschap daarenboven nog voor de registratiedatum en/of gelijktijdig met de 
registratiedatum wordt gezet, houdt dit in dat de vennoot zijn steminstructie en registratie moet doorzenden met 
aanduiding van het aantal effecten waarvoor hij wenst te stemmen op X dagen voor de stem deadline. X staat voor het 
aantal financiële tussenpersonen via wie de vennoot de aandelen aanhoudt.  Om zeker te zijn dat er geen verschil is tussen 
de instructie en de effecten die beschikbaar zijn op registratiedatum, kunnen de financiële tussenpersonen niet anders dan 
de onderliggende effecten te blokkeren tot registratiedatum.  Een minimum vereiste is dat de voting deadline na de 
registratiedatum valt. 

 
2. stemmen via het elektronische communicatiemiddel: onze ervaring toont aan dat het operationeel zeer moeilijk is om 

binnen de 4 dagen de vennoot op basis van zijn vastgestelde positie op 5 dagen voor de algemene vergadering over de 
nodige documentatie te bezorgen om te kunnen stemmen via het elektronische communicatiemiddel tenzij er eveneens 
weer gebruikt wordt gemaakt van en indirecte blokkering van de effecten. Indien zoals hierboven gesteld de stemdeadline 
vroeger of gelijk wordt gesteld met de registratiedatum, wordt deze mogelijkheid tot stemmen bemoeilijkt. 

 
Dexia AM is eerder voorstander van de Duitse oplossing voor de registratiedatum: deze is vastgelegd op 21 dagen voor de algemene 
vergadering. Dit verzekert dat de vennoot op basis van zijn positie op registratiedatum over de nodige documenten zal beschikken 
om geldig te stemmen zonder enige blokkering van zijn effecten. De vennoot moet daarenboven niet op voorhand doorgeven voor 
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welke positie hij wenst te stemmen, maar kan zonder probleem voor de volledige positie die op registratiedatum werd bepaald 
deelnemen. 
 
 
1.7.  Artikel 20 
 
Dexia AM is een enorme voorstander van het publiek maken van de resultaten van de algemene vergadering, en dit verplicht via de 
website van de onderneming. Opnieuw zijn we van mening dat de publicatie van de resultaten eveneens in het Engels moeten 
plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 13. 
 
1.8. Artikel 22 
 
Dexia AM is van mening dat het huidige voorontwerp geen rekening houdt met het feit dat de aandeelhouder eveneens een 
natuurlijk rechtspersoon kan zijn en/of een vaste mandataris voor de aandeelhouder, zeker in het geval waarbij Dexia AM optreedt 
als Asset Manager voor zijn fondsen en mandaten; doordat de aandeelhouder slechts één persoon mag toewijzen als 
volmachthouder, is het voorontwerp blokkerend voor het stemmen door Dexia AM voor zijn mandaten en fondsen.  De fondsen en 
mandaten geven een volmacht aan Dexia Asset Management voor het uitoefenen van het stemrecht(Volmacht 1).  Dexia AM geeft 
een volmacht aan bepaalde werknemers van Dexia AM om dit recht uit te oefenen in het kader van de opvolging en het 
beheer(Volmacht 2): om te vermijden dat deze personen op elke vergadering als volmachthouder optreden, kan er een volmacht 
worden gegeven door de werknemers van Dexia AM aan een financiële tussenpersoon en/of vertegenwoordiger(Volmacht 3). 
 
Dexia AM is van mening zolang er een ketting van volmachten voldoende is ingedekt en kan bewezen worden, zou dit geen 
probleem mogen geven dat de finale volmachthouder op basis van de ketting van volmachten het stemrecht uitoefent voor de 
aandeelhouder.  
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Outre la réponse de Dexia Asset Management aux questions de fond relative à la consultation, nous tenons pour 
votre information, à vous faire part de quelques remarques d’ordre juridique faites par un membre externe de notre 
comité proxy voting, Mr. Jean-Louis Duplat. 
 
Voici :   
 

1. Le texte de l'avant projet de loi fait état " de l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés 
cotées" alors que le corps du projet  fait à diverses reprises état - ce qui nous parait plus correct - de 
sociétés " admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4 du projet" 

 
2. Plus fondamentalement les articles 5 à  7 du projet qui visent des modifications au droit des SPRL, sont en 

conflit avec le droit belge : il est expressément interdit aux SPRL de faire publiquement appel à l'épargne 
publique ( article 210 alinéa 2 du Code belge des sociétés) On ne voit pas en quoi la directive 2007/36/CE 
s'appliquerait aux SPRL. Donc, les articles 5 à 7 ne doivent pas figurer dans l'avant projet. 

 
3. Idem pour les articles  8 et 9 qui renvoient au statut des sociétés coopératives et ce, à tort, nous parait-il en 

droit belge. Adopter le texte proposé bouleverserait le statut de base des S.C. qu'elles soient à 
responsabilité limitée ou illimitée. 

 
4. Par contre, l'avant projet ne touche pas au statut des sociétés en commandite par actions (S.C.A.visées 

par les articles 654 à 660 du Code des sociétés). Actuellement l'article  657 du Code des sociétés renvoie 
au  S.A. mais compte tenu des modifications apportées au statut des S.A. par l'avant projet on n’est pas 
certain que la directive soit correctement transposée quant aux S.C.A.. 
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