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Samenvatting 

Door de coronapandemie zijn grote fysieke bijeenkomsten tot nader order verboden, en dat doet 

heel wat juridische en praktische vragen rijzen voor de inrichting van de gewone, buitengewone 

en bijzondere algemene vergaderingen van alle rechtspersonen. Met dit document wil het 

Verbond van Belgische Ondernemingen u de weg wijzen doorheen het koninklijk besluit van 9 

april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en 

verenigingsrecht, in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie. 

Algemene vergadering op afstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het bestuursorgaan kan verplichten om uitsluitend per brief te stemmen 

en/of door een volmacht te verlenen aan de vennootschap of de vereniging 

zelf, of aan elke andere aangestelde persoon (art. 7:146 WVV). 

De formulieren voor de stemming op afstand en de volmachten worden aan 

de rechtspersoon bezorgd, desnoods enkel elektronisch. Een gescande of 

gefotografeerde versie volstaat (art. 6, §1 KB). 

 

3. De rechtspersoon kan opleggen dat er enkel schriftelijke vragen 

mogen worden gesteld, en dat tot uiterlijk vier dagen voorafgaand aan 

de datum van de algemene vergadering.  

Hij beantwoordt die vragen schriftelijk, of mondeling tijdens de 

algemene vergadering indien hij ervoor opteert de vergadering 

rechtstreeks of in uitgesteld relais uit te zenden (art. 6, §3 KB). 

 

1. Het bestuursorgaan heeft het recht om aandeelhouders, leden of 

andere personen met het recht om deel te nemen aan de vergadering, 

of hun volmachthouders, te verbieden fysiek aanwezig te zijn op de 

locatie waar de algemene vergadering wordt gehouden (art. 6, §2, lid 

1 KB). 
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4. De rechtspersonen mogen de deelnemers van elke algemene 

vergadering tevens een elektronisch communicatiemiddel ter 

beschikking stellen, zoals bepaald in artikel 7:137 van het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen, volgens de bepalingen uit dat 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfs indien de 

statuten daar niet in voorzien (art. 6, §2, lid 2 KB). 

5. De rechtspersoon mag elke reeds gepubliceerde of reeds verzonden 

uitnodiging wijzigen zodra de voorliggende maatregel van kracht wordt, 

om zo de maatregel naar behoren te handhaven of de locatie van de 

algemene vergadering te wijzigen, zonder dat de formaliteiten voor 

bijeenroeping van en deelname aan de algemene vergadering opnieuw 

toepasbaar zijn (art. 6, §5 KB). 

6. Voor die algemene vergaderingen waarvan de beslissingen bij 

authentieke akte moeten worden vastgesteld, volstaat de fysieke 

verschijning van een aangesteld volmachthouder voor de notaris met 

het oog op de ondertekening van de akte (art. 6, §4, lid 2 KB). 

7. De leden van het bureau van de algemene vergadering, als dat wordt 

samengesteld, de leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de 

persoon aan wie in voorkomend geval een volmacht werd gegeven, 

mogen geldig op afstand deelnemen aan de vergadering (art. 6, §4, lid 

1 KB). 
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Een algemene vergadering uitstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De rechtspersoon die dat wenst, kan elke algemene vergadering 

verdagen naar latere datum (tot 10 weken na de uiterste datum die, 

in de meeste gevallen, vastligt op 30 juni), zelfs indien ze al is 

bijeengeroepen (art. 7, §1, KB). 

2. In dat geval krijgen de betrokken rechtspersonen ook uitstel van tien 

weken voor een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting de 

algemene vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het 

boekjaar te houden, of nog, de verplichting de jaarrekening binnen 

zeven maanden na afsluiting van het boekjaar samen met een aantal 

andere stukken bij de NBB neer te leggen. 

 

3. Beursgenoteerde vennootschappen moeten het uitstel aankondigen 

in een persbericht en op hun website. Andere rechtspersonen moeten 

erop toezien dat ze, in de mate van het mogelijke, dat uitstel via de 

meest geschikte weg meedelen aan hun aandeelhouders, leden en 

andere personen die het recht hebben om deel te nemen aan de 

algemene vergadering (art. 7, §1, lid 2 KB). 

4. Dergelijk uitstel is niet toegelaten in geval van toepassing van de 

alarmbelprocedure bij negatief of dreigend negatief netto-actief, of 

ingeval van bijeenroeping op verzoek van 10% van de aandeelhouders 

of van de commissaris (art. 7, §3 KB). 
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Bijeenkomst van de andere organen 

 

 

 

 

1. Het bestuursorgaan kan, in alle omstandigheden, schriftelijk een 

eensluidende beslissing nemen. Het bestuursorgaan kan ook (in 

voorkomend geval bij meerderheid) beraadslagen en besluiten via een 

elektronische communicatie die discussie toelaat (art. 8, lid 1 KB).  

2. Gaat het om beslissingen die voor een notaris moeten worden 

genomen – denken we vooral aan toegestaan kapitaal – dan volstaat 

opnieuw dat één lid van het bestuursorgaan of een door het 

bestuursorgaan aangesteld persoon samen met de notaris fysiek 

vergadert; de andere leden kunnen deelnemen via de elektronische 

communicatie (art. 8, lid 2 KB). 

 

3. Ook de ondernemingsraad kan bijeenkomen via een elektronische 

communicatie die beraadslaging toelaat. 

Voor al uw vragen over deze noodmaatregelen kunt u steeds 

terecht bij het VBO. 

• Telefonisch: 02 515 08 85 ? 

• Via e-mail: fge@vbo-feb.be ? 

 

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke vergadering van een 

bestuursorgaan en op elke algemene vergadering die gehouden had 

moeten worden maar niet is gehouden, en op elke bijeenroeping van 

een bestuursorgaan of van een algemene vergadering  die verzonden 

of gepubliceerd werd of had moeten worden tussen 1 maart en 3 mei 

incluis. 


