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Vragen aan KBC vanwege de heer Rogier Barberien
(antwoorden in blauw)
1) Hoe groot is het percentage van bankklanten van KBC in België dat ook
verzekeringsproducten heeft?
2) Hoeveel verzekeringsproducten heeft deze groep mensen gemiddeld?
3) Hoeveel verzekeringsproducten hebben alle verzekeringsklanten gemiddeld
(België)
Aantal bankklanten (2.985.698) à % bankklanten met verzekeringsproducten: 39%
De klanten met een verzekeringsproduct hebben gemiddeld 3.17
verzekeringsproducten (op polis-niveau; leven en/of schade)
Alle verzekeringsklanten samen hebben gemiddeld 3,06 verzekeringsproducten
4) Als bank heeft KBC vele beleggingsfondsen. Kan de bank vertellen:
a) het totale aantal KBC aandelen dat al deze fondsen aanhouden + percentage
van de totale activa dat in deze aandelen is geïnvesteerd.
Het aantal KBC aandelen dat de beleggingsfondsen aanhouden, bedraagt per
31/12/2016 in totaal 1.476.629.
b) het totale aantal KBC Ancora aandelen dat al deze fondsen aanhouden +
percentage van de totale activa dat in deze aandelen is geïnvesteerd.
Het aantal KBC Ancora aandelen dat de beleggingsfondsen aanhouden, bedraagt per
31/12/2016 in totaal 399.314.
c) het totale aantal Akzo nobel aandelen dat al deze fondsen aanhouden +
percentage van de totale activa dat in deze aandelen is geïnvesteerd.
Het aantal Akzo nobel aandelen dat de beleggingsfondsen aanhouden, bedraagt per
31/12/2016 in totaal 370.254.
d) het totale aantal Postnl aandelen dat al deze fondsen aanhouden +
percentage van de totale activa dat in deze aandelen is geïnvesteerd.
De beleggingsfondsen hielden per 31/12/2016 geen Postnl aandelen aan.
5) Naar hoeveel algemene vergaderingen zijn de fondsbeheerders van KBC
geweest en/of hebben zich laten vertegenwoordigen? (graag aparte
cijfers)
In 2016 heeft KBC AM het stemrecht uitgeoefend op de algemene vergadering van
132 ondernemingen. In onderstaande tabel vindt u de lijst van ondernemingen.
6) (Indien de fondsen aandelen Akzo Nobel bezitten) Er is een overnamebod
op Akzo Nobel gelanceerd. Wat is standpunt van de beheerders omtrent
dit bod? Zullen het management onder druk zetten indien deze het blijven
weigeren?
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Dit is een zaak van KBC Asset Ma nagement die als beheervennootschap van de
fondsen handelt in het uitsluitend belang van de deelnemers van de fondsen. Het
komt bijgevolg niet toe aan deze vergadering toe om daarover verantwoording af te
leggen.
7) (Indien de fondsen aandelen Postnl bezitten) Vorig jaar is er een overnamebod
gedaan op Postnl, maar na weigering van het management heeft Bpost zijn bod
ingetrokken. Waarom hebben de fondsbeheerders zich nooit geroerd in de
discussie om het management van Postnl om het bod te overwegen. Gaan
dit in de toekomst doen?
De beleggingsfondsen hielden geen Postnl aandelen aan.
8) Hoeveel aandelen KBC en KBC Ancora bezitten de leden van de raad van bestuur
en de leden van het directiecomité (graag een individueel overzicht per persoon)?
De bestuurders zijn enkel gehouden om een kennisgeving te doen aan de FSMA en
aan de vennootschap wanneer zij verrichtingen doen in KBC-aandelen of
gerelateerde instrumenten. Zij zijn niet gehouden hun bezit kenbaar te maken. KBC
Groep NV heeft dan ook geen kennis omtrent het bezit van de aandelen KBC en KBC
Ancora.
9) KBC heeft sinds jaar en dag aandelen in de NBB en is bij elke algemene
vergadering present wat positief is. Jammer genoeg stopt het hier.
Ik heb al meermaals moeten vaststellen dat KBC:
- Nooit vragen stelt aan de directie omtrent het jaarverslag
- Als stemopnemer toelaat dat de NBB de antwoorden op gestelde vragen nooit
laat notuleren.
- Alle voorgestelde benoemingen zonder meer goedkeurt.
a) waarom neemt KBC als één van de grootste privé aandeelhouders deze
afzijdige houding aan wetende dat NBB haar jaarrekening systematisch
vervalst en de overheid systematisch de reserves en de winst van NBB
confisqueert?
b) Ook dit jaar stort de NBB onterecht een bedrag van 24,40 miljoen euro
naar de Belgische staat door? Wat is standpunt van KBC hieromtrent?
Zal ze hierover een opmerking maken op de komende algemene vergadering?
c) ook dit jaar eigent de overheid zich 262,80 miljoen euro toe ten koste van
de privé-aandeelhouders. Wat is het standpunt van KBC hieromtrent?
Zal ze hierover een opmerking maken op de komende algemene vergadering?
d) Ook dit jaar boekt de NBB haar goud onterecht niet als eigen vermogen.
Wat is het standpunt van KBC hieromtrent?
Zal ze hierover een opmerking maken op de komende algemene vergadering?
e) Desondanks de statutaire portefeuille van NBB gestaag stijgt, levert deze al
maar minder op doordat de NBB deze zo goed als exclusief investeert in
waardeloze overheidsobligaties en niet in aandelen.
Wat is het standpunt van KBC hieromtrent?
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Zal ze hierover een opmerking maken op de komende algemene vergadering?
Net zoals iedere aandeelhouder staat het KBC vrij al dan niet vragen te stellen op de
algemene vergadering. KBC is niet verplicht haar stemgedrag op de algemene
vergadering te verantwoorden.
De stellingen die de vraagsteller poneert, geven uiteraard zijn standpunt weer; KBC
is niet gehouden om een standpunt in te nemen omtrent de punten die de
vraagsteller aanraakt.
10) Hoeveel NBB aandelen bezit KBC op dit moment? Kan ze een overzicht geven
van de evolutie van het aantal aandelen NBB over de laatste 10 jaar?
11) Is KBC van plan zijn belang in NBB te verhogen? Indien niet, waarom niet?
Vragen
KBC had 10 jaar geleden 8.212 NBB aandelen in bezit. Sinds 2013 werd deze positie
geleidelijk afgebouwd tot 6.818 aandelen per einde 2016.
De beleggingen in NBB gebeuren steeds binnen de krijtlijnen van het algemeen
beleggingskader voor de eigen beleggingen en worden dus met name beheerd ‘als
goede huisvader’.
Met andere woorden wordt deze belegging afgetoetst vanuit een rendement
(dividend & prijs) versus risico oogpunt en worden mogelijkse opportune aan-en
verkoopmomenten nauwgezet opgevolgd.
12) Hoewel KBC zelf veel aandelen NBB bezit, zit er geen enkel aandeel in één
van haar fondsen. Waarom wordt er niet belegd in het meest
ondergewaardeerde beursgenoteerd bedrijf van België door deze fondsen?
We herhalen wat hiervoor reeds als antwoord op de zesde vraag werd gesteld. Dit is
een zaak van KBC Asset Management die als beheervennootschap van de fondsen
handelt in het uitsluitend belang van de deelnemers van de fondsen. Het komt
bijgevolg niet toe aan deze vergadering toe om daarover verantwoording af te
leggen.
13) Ik heb vastgesteld dat de boerenbond een belangrijke aandeelhouder is van
KBC. De boerenbond heeft sinds lang ook het privilege om in de regentenraad
te zetelen. Ik stel vast dat één van uw bestuurders van 2011 tot april 2016 deel
uit maakte van de regentenraad (Sonja de Becker). Kan zij verklaren waarom zij
de winstverdeling van NBB steeds heeft goedgekeurd wetende dat de
de boerenbond en andere aandeelhouders van KBC hierdoor schade opliepen?
14) Sinds mei 2016 zit Pieter Verhelst namens de boerenbond in de regentenraad.
Waarom neemt KBC geen pogingen om hem te overhalen de winstverdeling
te verwerpen gezien dat dit KBC en onrechtstreeks de boerenbond te goede zou
komen?
15) Voorzitter Leysen kent oa door zijn voormalig voorzitterschap van VBO vele
leden van de regentraad persoonlijk. Waarom neemt KBC geen pogingen om
via zijn voorzitter de leden van de regentraad te overtuigen de winstverdeling
te verwerpen gezien dat dit KBC ten goede zou komen?
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Deze vraag valt buiten het kader van deze vergadering vermits de vraag materie is
van de bevoegde organen van de NBB.
KBC is niet gehouden een standpunt in te nemen omtrent de winstverdeling van de
NBB die aan de Regentenraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.
16) Voor hoeveel euro heeft KBC in 2016 en 2017 Belgisch staatspapier gekocht:
- op de primaire markt?
- op de secundaire markt?
17) Dhr. Thijs heeft in de pers al meermaals verklaard dat hij geen fan van de
hoge bankheffingen die oa KBC treffen. Als dit zo is, waarom blijft KBC
dan toch zoveel Belgische overheidsobligaties kopen en aanhouden?
Is het dan geen beter idee dat KBC stopt met de overheid te financieren
zolang deze hoge bankheffingen van kracht zijn?
18) In het jaarverslag zie ik dat KBC voor 20,86 miljard aan Belgische
obligaties bezit. Gezien de slechte papieren waarin de Belgische staat zich
bevindt, is het dan geen idee om deze rommel per direct te verkopen?
19) Welke rente ontvangt KBC op de Belgische obligaties waarop zij in 2016 en
2017 ingetekend heeft?
In 2016 en 2017 werden slechts in beperkte mate nieuwe posities opgenomen in
Belgisch staatspapier: in 2016 circa 28 mio EUR en in 2017 circa 52,5 mio EUR, met
een gemiddeld rendement van circa 1,03% en 0,81% respectievelijk. Netto werd de
totale positie in Belgisch staatspapier afgebouwd, dit vanuit het streven naar
voldoende diversificatie binnen de beleggingsportefeuille.
KBC beheert haar beleggingen immers vanuit een beleggingsportefeuille-perspectief.
De risico’s en rendementen op de beleggingen worden continu opgevolgd en
beleggingsposities worden desgevallend bijgestuurd.
20) Is het mogelijk dat KBC mijn vragen en de integrale antwoorden opneemt in de
notulen?
De notulen van de AV van KBC Groep NV vermelden de onderwerpen die tijdens de
vragenronde aan bod komen.
Hierbij worden de vooraf ingediende schriftelijke vragen en het antwoord hierop - die
alle voorwerp waren van bespreking tijdens de vragenronde en waarvan de
onderwerpen in de notulen zijn opgenomen - op de KBC-website geplaatst.

