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Tijdelijke Covid-19 maatregelen voor de organisatie van de algemene 

vergaderingen van vennootschappen 
 
 1. SITUERING 
 
De lock down maatregelen van de Federale regering maken het quasi onmogelijk 
voor vennootschappen om hun algemene vergaderingen op een normale wijze te 
laten doorgaan. Daarom is er nu een volmachtbesluit (1) uitgevaardigd dat het, 
zolang de quarantainemaatregelen van toepassing zijn, moet mogelijk maken dat 
vennootschappen toch hun algemene vergaderingen kunnen houden. Tevens 
bevat het regelingen ter versoepeling van de vergaderingen van het 
bestuursorgaan. We lichten het volmachtbesluit hierna toe. 
 
 
 2.TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het volmachtKB is van toepassing voor vennootschappen en verenigingen ongeacht 
of ze al dan niet onder de regeling van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen vallen. 
 
De uitzonderingsmaatregelen die thans worden voorzien gelden voor de periode van 
1 maart 2020 tot en met 3 mei 2020. Het spreekt voor zich dat deze einddatum kan 
verlengd worden indien blijkt dat de Covid-19 maatregelen langer worden in stand 
gehouden zodat ze het houden van algemene vergaderingen blijven hinderen.  
 
Het bijzonder regime van AV geldt zowel voor gewone jaarvergaderingen als voor 
bijzondere of buitengewone vergaderingen en is van toepassing op: 
 

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en 3 mei 2020 worden bijeengeroepen 
(zie ook punt 6 voor wat betreft de vergaderingen gehouden na 3 mei); 

- alle vergaderingen die tussen de dag van bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad en 3 mei 2020 moeten worden gehouden; 

- alle vergaderingen die tussen 1 maart en de dag van bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad hadden moeten gehouden zijn op grond van een wettelijke 
of statutaire regel, maar niet zijn gehouden (bv. omdat men niet wist hoe de 
vergadering veilig te houden). 

 
(1) Het KB van 9 april 2020 “Koninklijk Besluit nr. 4 houdende de diverse bepalingen 
inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de 
strijd tegen de Covid-19 pandemie” (Belgische Staatsblad van 9 april 2020 – tweede 
editie)  
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Het volmachtKB geldt NIET voor de vergaderingen die tussen 1 maart en 9 april 2020 
(dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) effectief werden gehouden. 
 
De regeling voorziet twee oplossingen:  
 

- het houden van de algemene vergaderingen kan volgens een bijzonder regime 
zodat de regels van social distancing gerespecteerd blijven – zie punt 3 hierna. 

- de algemene vergadering wordt uitgesteld tot de toestand genormaliseerd is – 
zie punt 4 hierna. 

 
Daarnaast zijn in het volmachtKB ook nog enkele versoepelingen opgenomen voor 
het organiseren van vergaderingen van het bestuursorgaan – zie punt 5 hierna. 
 
Ik merk op dat de regeling facultatief is, zodat de vennootschappen en verenigingen 
nog altijd kunnen opteren voor de regeling die volgens hun wettelijk of statutair 
stelsel van toepassing is, op voorwaarde dat zij natuurlijk de Covid-19 maatregelen 
respecteren.  
 
 
3. ORGANISATIE VAN EEN ALGEMENE VERGADERING ONDER HET BIJZONDER REGIME 
VAN HET VOLMACHTKB 
 
De eerste optie bestaat er in de vergadering te laten doorgaan, maar in 
omstandigheden die enerzijds verzoenbaar zijn met de maatregelen genomen naar 
aanleiding van de Covid-19 pandemie, en anderzijds toch aan de aandeelhouders en 
de leden toe te laten hun stemrecht uit te oefenen en hen de kans te geven vragen te 
stellen. 
 
Het volmachtKB laat het bestuursorgaan toe (ook als dit niet werd opgenomen in de 
statuten!) om de deelnemers aan de algemene vergadering op te leggen dat zij hun 
rechten ENKEL kunnen uitoefenen door: 
 
1° vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen;  

 
Bij de NV zal dit gebeuren door middel van een formulier dat het bestuursorgaan 
ter beschikking stelt of via een website beschikbaar is. Dit formulier zal moeten 
voldoen aan de wettelijke voorschriften (2). 
 

2° en door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering, met naleving van 
de modaliteiten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
voorschrijft, tenzij het volmacht KB daarvan afwijkt. 

 
 
 
 
 

 
(2) Zie artikel 7:146 WVV. Voor andere entiteiten dan de NV zal dit moeten voldoen 
aan de statutaire bepalingen, en bij gebrek aan statutaire bepalingen, eveneens aan art. 
7:146 WVV 
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Voor wat de volmacht betreft, voorziet het volmachtKB dat het bestuursorgaan een 
persoon kan aanduiden die als volmachthouder zal optreden; dit om het aantal 
personen die fysiek vergaderen zoveel mogelijk te beperken. Dit vereist wel dat het 
volmachtformulier van de aandeelhouder over ieder onderwerp op de agenda 
specifieke steminstructies vermeldt.  
 
Voor het geval er al eerder geldige volmachten zouden uitgebracht zijn met 
aanduiding van een andere persoon als volmachtdrager, bepaalt het volmachtKB 
dat deze kunnen blijven gelden voor zover ze specifieke steminstructies bevatten. 
De op dit formulier aangeduide volmachtdrager moet niet aanwezig zijn.  
 

De formulieren voor het stemmen op afstand en de volmachten moeten terugbezorgd 
worden aan de vennootschap op het aangegeven adres maar dit mag ook elektronisch. 
Een gescande of gefotografeerde versie volstaat. 
 
Ik merk op dat, behalve de NV, bij de meeste vennootschappen en verenigingen 
wettelijk het stemmen op afstand niet is geregeld. Maar in het volmachtKB is dit nu 
dus wel toegelaten in deze uitzonderlijke omstandigheden! 
 
Voor wat de deelneming aan de AV betreft, laat het volmachtKB het 
bestuurdersorgaan toe: 
 

- elke fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het 
recht hebben de algemene vergadering bij te wonen of van hun lasthebbers te 
verbieden, wanneer er niet kan gegarandeerd worden dat de op dat ogenblik 
geldende Covid-19 maatregelen kunnen worden nageleefd; 
 

- deelnemers aan de algemene vergadering toe te laten via een elektronisch 
communicatiemiddel als bedoeld in artikel 7:137 WVV (3), zelfs zonder 
statutaire machtiging.  
 

In het kader van het bijzonder regime van deze algemene vergaderingen, kan het 
bestuursorgaan opleggen dat enkel schriftelijke vragen kunnen worden gesteld. Ze 
kan vragen dat deze ten laatste de vierde dag voor de algemene vergadering worden 
overgemaakt. Het bestuursorgaan zal deze vragen beantwoorden ten laatste op de dag 
van de AV maar vóór de stemming. Het beantwoorden kan ook mondeling indien het 
bestuursorgaan ervoor gekozen heeft de AV te organiseren via telefonische of 
videoconferentie (op een wijze die, voor ieder die recht heeft om deel te nemen, 
toegankelijk is) of via het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 
7:137 WVV. 

 
(3) Het volmachtKB doelt hier op een elektronisch communicatiemiddel als bedoeld 
in artikel 7:137 WVV (van toepassing voor NV’s maar hier dus uitgebreid tot alle 
vennootschappen en verenigingen). Volgens de toelichting in het Verslag aan de 
Koning gaat het hier om een communicatiemiddel dat bedoeld is voor vergaderingen 
met een groot aantal aandeelhouders die de vennootschap niet allemaal kent of kan 
kennen. Blijkbaar is dergelijke gesofisticeerde techniek die toelaat te controleren dat 
alle aandeelhouders kunnen inloggen en dat alleen aandeelhouders of hun 
gevolmachtigden kunnen deelnemen, nog niet beschikbaar in België. Het is te 
onderscheiden van vergaderingen via video- of telefoonconferenties met een beperkt 
aantal personen, die perfect mogelijk blijven… 
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Indien schriftelijk geantwoord wordt moeten genoteerde bedrijven dit doen via hun 
website. Voor niet-genoteerde bedrijven en verenigingen moet dit gebeuren op een 
wijze dat de aandeelhouders, leden en andere personen die recht hebben deel te nemen 
aan de AV, er “redelijkerwijze” kennis kunnen van nemen. 
 
Het volmachtKB laat ook toe wanneer de AV volgens dit bijzonder regime gebeurt, 
dat de leden van het bureau, de commissaris, de persoon aan wie in voorkomend geval 
de volmachten gegeven worden, geldig kunnen deelnemen aan de AV vanop afstand, 
zoals bij middel van telefonische of videoconferentie. Er wordt dus voor deze 
bijzondere procedure afgestapt van het principe dat er steeds een fysieke vergadering 
moet gehouden worden! Het volmachtKB stelt evenwel duidelijk dat dit niet betekent 
dat aan de aandeelhouders of leden dezelfde mogelijkheid moet gegeven worden, 
wanneer “er niet kan gegarandeerd worden dat de op dat ogenblik geldende Covid-
maatregelen niet kunnen nageleefd worden”. 
 
In het geval een beslissing bij authentieke akte moet verleden worden, volstaat het dat 
een bestuurslid of zijn gevolmachtigde of de aangeduide volmachthouder (zie hoger) 
voor de notaris verschijnt. 
 
Indien de oproeping voor de AV al zou zijn gebeurd en de vennootschap/vereniging 
van het bijzonder regime wenst gebruik te maken, kan dit. De vennootschap moet de 
oproepingsformaliteiten niet opnieuw doen. Ze zal de wijzigingen ter kennis brengen 
“via het meest geëigende middel in het licht van de omstandigheden”, bijvoorbeeld op 
haar website, via e-mail of indien er niet over een e-mailadres wordt beschikt, via de 
gewone post. 
 
 
 4. UITSTEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De tweede optie bestaat erin de algemene vergadering uit te stellen tot de toestand 
terug is genormaliseerd. In het verslag aan de Koning worden de vennootschappen 
opgeroepen “met wijsheid” gebruik te maken van de geboden opties en de optie te 
kiezen die het belang van alle stakeholders het beste dient.  
 
Het uitstellen van de vergadering is ook mogelijk indien deze reeds is bijeengeroepen, 
op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover correct worden 
geïnformeerd. Dit uitstellen is evenwel niet mogelijk indien de vergadering is 
bijeengeroepen omdat het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden (4) of 
indien de vergadering is bijeengeroepen door of op verzoek van de commissaris of op 
verzoek van aandeelhouders of leden. In deze laatste gevallen kan enkel op de eerste 
optie een beroep worden gedaan.  
 
 
 

 
(4) Dus niet alle gevallen waarin de alarmbelprocedure moet toegepast worden zijn 
hier opgenomen als uitzondering; enkel als de alarmbelprocedure wordt toegepast 
omdat het nettoactief negatief is of dreigt te worden. De redenering is dat enige 
ademruimte moet gegeven worden aan de vennootschappen die financiële problemen 
ondervinden ten gevolge van de Covid-19 pandemie. 
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De uitgestelde vergadering wordt beschouwd als een nieuwe vergadering voor de 
toepassing van de regels met betrekking tot de bijeenroeping, de meldingen van 
deelneming, de volmachten, de stemming per brief en alle andere toepasselijke 
modaliteiten. 
 
Indien van deze uitstelmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zullen een aantal 
wettelijke termijnen verlengd worden met tien weken. Dit geldt bvb. voor: 
 

- de termijn voor goedkeuring van de jaarrekening die normaal moet plaats 
vinden binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar; voor een 
afsluiting op 31/12 is dit normaal dus 30 juni van het daaropvolgende jaar; 
 

- de termijn voor neerlegging van de jaarrekening en een aantal andere 
documenten bij de Balansencentrale van de Nationale Bank wat normaal dient 
te gebeuren binnen de zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, voor 
een afsluiting op 31/12 is dit normaal dus 31 juli van het daaropvolgende jaar. 
 

Voor de volledigheid vermeld ik dat de neerlegging van jaarrekening en een aantal 
andere documenten bij de Balansencentrale van de Nationale Bank door de 
vereffenaar of het bestuursorgaan nog steeds binnen de 30 dagen nadat de 
jaarrekening is goedgekeurd dient te gebeuren. 

	
	

5. ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN 

	
Tenslotte bevat het volmachtKB de mogelijkheid voor het bestuursorgaan om, 
gedurende de periode waarvoor het van toepassing is en niettegenstaande 
andersluidende statutaire bepaling, elke beslissing te nemen bij eenparig besluit met 
schriftelijke weergave of door middel van elk ander telecommunicatiemiddel als 
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek 5.  
 
Elke vergadering van het bestuursorgaan kan ook, niettegenstaande andersluidende 
bepaling of zonder statutaire machtiging, (in voorkomend geval bij meerderheid) 
beraadslagen en besluiten via een elektronische communicatie die een gezamenlijke 
beraadslaging toelaat, zoals telefonische of videoconferenties. 
 
Gaat het om beslissingen die voor notaris moeten worden genomen, zoals bvb. voor 
het aanwenden van het 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. 
 
 
 
 
 

 
(5) Zoals: kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander 
telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de 
geadresseerde. 
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6. TOEPASSING IN DE TIJD 

 
De regelingen die in het volmachtKB zijn opgenomen gelden dus voor alle algemene 
vergaderingen (voor zover ze niet zijn effectief hebben plaats gevonden tussen 1 
maart en 9 april 2020) en bestuursvergaderingen die doorgaan in de periode tot en met 
3 mei 2020. Deze periode kan verlengd worden indien noodzakelijk in het kader van 
de bestrijding van de Covid-19 pandemie. 
 
Bovendien verduidelijkt het verslag aan de Koning dat de algemene vergadering of de 
bestuursvergadering die werd opgeroepen vóór de einddatum (3 mei 2020 of later 
indien verlengd) gehouden kunnen worden overeenkomstig de bepalingen van dit 
volmachtKB, zelfs als zij na deze datum wordt gehouden. 
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