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Belgian  
Asset Managers 
Association 

Commentaar van 
de CBFA over de omzetting van Richtlijn 2007/36
Betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders 
in genoteerde vennootschappen
 

Na consultatie van haar leden wenst BEAMA
het voorontwerp van wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. 
bedenkingen treft u hieronder artikelsgewijs 
aandachtspunten aan. 

1. Algemene bedenkingen

Scope van het voorontwerp

De beperking van de scope 
uitsluiting van coöperatieve en niet
leden. 

2. Commentaren en aandachtspunten 
De bedenkingen van BEAMA moeten gezien worden in het licht van de doelstelling van de richtlijn 
die de verbetering van de corporate governance beoogt en die het voor aandeelhouders van 
genoteerde vennootschappen gemakkelijker moet maken om deel te nemen aan de 
vergadering ondermeer door het gebruik van elektronische middelen.

In die zin is het dat institutionele
uit te oefenen verbonden aan aandelen die zij houden in beursgenoteerde vennootschappen

 

Deelname A.V. via elektronisch communicatiemiddel (
18 van het voorontwerp van wet 
van het Wetboek van vennootschappen
De richtlijn stelt ondermeer in art. 8 
aandeelhouders in staat te stellen aan de algemene vergadering deel te nemen
verplichtingen of beperkingen 
verificatie van de identiteit van de aandeelhouders en de veiligheid van de communicatie, en alleen 
voor zover zij in verhouding staan tot de beoogde

Aangezien de tekst van het voorontwerp
communicatiemiddel bepaalt dat 
bepalen met betrekking tot registratie
vennoot en dat ook krachtens de statuten 
van het elektronisch communicatiemiddel
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Brussel, 1

Commentaar van BEAMA op de open raadpleging 
over de omzetting van Richtlijn 2007/36

Betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders 
vennootschappen 

Na consultatie van haar leden wenst BEAMA hierbij enkele suggesties 
van wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 

aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Naast enkele algemene 
treft u hieronder artikelsgewijs specifieke commentaren 

Algemene bedenkingen 

Scope van het voorontwerp 

 tot beursgenoteerde vennootschappen in het voorontwerp
uitsluiting van coöperatieve en niet-beursgenoteerde ICB’s, wordt ondersteund door de BEAMA 

en aandachtspunten artikelsgewijs
De bedenkingen van BEAMA moeten gezien worden in het licht van de doelstelling van de richtlijn 

de verbetering van de corporate governance beoogt en die het voor aandeelhouders van 
genoteerde vennootschappen gemakkelijker moet maken om deel te nemen aan de 

ondermeer door het gebruik van elektronische middelen. 

at institutionele beleggers, zoals Asset Managers en ICB’s, het stemrecht wensen 
uit te oefenen verbonden aan aandelen die zij houden in beursgenoteerde vennootschappen

Deelname A.V. via elektronisch communicatiemiddel (Artikelen
ntwerp van wet – artikelen 270bis, 382bis 

van het Wetboek van vennootschappen) 
De richtlijn stelt ondermeer in art. 8 dat  “het gebruik van elektronische middelen 
aandeelhouders in staat te stellen aan de algemene vergadering deel te nemen
verplichtingen of beperkingen onderworpen mag zijn dan die welke noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit van de aandeelhouders en de veiligheid van de communicatie, en alleen 
voor zover zij in verhouding staan tot de beoogde doelstellingen” 

het voorontwerp (art.  5  &  8  &  18)  inzake deelname via elektronisch 
bepaalt dat het de statuten van de vennootschap zijn die 
ing tot registratie, deelname, controle van hoedanigheid en identiteit van

en dat ook krachtens de statuten voorwaarden kunnen gesteld worden aan het gebruik 
van het elektronisch communicatiemiddel, heeft BEAMA toch volgende bedenkingen
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Brussel, 13 augustus 2009

op de open raadpleging door 
over de omzetting van Richtlijn 2007/36 

Betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders 

suggesties te formuleren op 
van wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van 

Naast enkele algemene 
commentaren en 

in het voorontwerp, met 
wordt ondersteund door de BEAMA 

artikelsgewijs 
De bedenkingen van BEAMA moeten gezien worden in het licht van de doelstelling van de richtlijn 

de verbetering van de corporate governance beoogt en die het voor aandeelhouders van 
genoteerde vennootschappen gemakkelijker moet maken om deel te nemen aan de algemene 

ICB’s, het stemrecht wensen 
uit te oefenen verbonden aan aandelen die zij houden in beursgenoteerde vennootschappen. 

ikelen 5 & 8 & 
382bis en 538bis 

het gebruik van elektronische middelen om 
aandeelhouders in staat te stellen aan de algemene vergadering deel te nemen, niet aan andere 

noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit van de aandeelhouders en de veiligheid van de communicatie, en alleen 

inzake deelname via elektronisch 
zijn die de voorwaarden 

controle van hoedanigheid en identiteit van de 
gesteld worden aan het gebruik 

bedenkingen: 
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Standpunt en vragen BEAMA

- BEAMA is voorstander  van  een  regeling  in  de  wet  in  plaats  van  via  
vennootschap omdat het risico bestaat dat vennootschappen via de statuten regels 
invoeren die ongelijk zijn en die belemmeringen kunnen inhouden (opleggen van 
administratieve formaliteiten) met willekeur van regels per vennootschap tot gevolg

- BEAMA is van oordeel dat de controle van de identiteit en hoedanigheid van 
aandeelhouders beperkt kan gehouden worden gezien de reeds bestaande garanties via 
andere wettelijke bepalingen
procedures’ met betrekking tot de bepaling van de identiteit en hoedanigheid via de ketting 
van financiële tussenpersonen)

- Het is belangrijk dat rechtszekerheid geboden wordt door uniforme en duidelijke 
bepalen die van toepassing zijn voor alle v
houden met de toegankelijkheid en kostenefficiëntie
zijn met de Europese richtlijn

- Met betrekking tot het gevolg dat moet geg
incidenten die de deelname aan de vergadering langs elektronische weg kan beletten of 
verstoren, verwijst de Memorie van Toelichting dat ‘
mogelijk maken afdoende te reageren op derg
welke regels specifiek verwezen wordt?

- Met betrekking tot Art. 538bis §1, lid 3 W. Venn., waarin bepaald wordt dat bij of krachtens 
de statuten voorwaarden kunnen gesteld worden aan het gebruik 
communicatiemiddel, stelt zich de vraag of 
betrekking hebben op de veiligheid van de communicatie, gezien de verificatie van de 
identiteit van de aandeelhouders reeds aan bod komt in art. 538bis §1, lid 2 W. Ven
Moet bij de uitwerking van de voorwaarden rekening gehouden worden met art. 8.2. van 
de Richtlijn? 

- Wat art. 538bis §1, lid 4 W. Venn. betreft stelt zich de vraag waarom de Belgische 
wetgever niet toelaat dat de deelname aan 
kan aannemen zoals  bepaald  in  Art.  8.  1  van  de  richtlijn  (
vennootschappen toe hun aandeelhouders in de gelegenheid te stellen om langs 
elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, met name deelname in 
één of alle van de volgende vormen van de onder a) tot c

Behandeling van vragen via elektronische weg (
het voorontwerp van wet 
van vennootschappen) 

Standpunt BEAMA: 

BEAMA is positief ten aanzien van de mogelijkheid 
vennootschap kunnen gericht worden maar wil toch de aandacht v
aspecten: 

- Het zou beter zijn in de wet de termijn te bepalen waarbinnen de vennootschap de 
schriftelijke vragen dient te ontvangen
de vennootschap. 

- Een termijn van 3 tot 5 dagen 
waarbinnen de bestuurders zich kunnen voorbereiden op de sc

- Aangezien het bewijzen van hoedanigheid van vennoot aan de hand van de inschrijving in 
het aandelenregister van de vennootschap (art.6 laatste paragraaf) moet gebeuren houdt 
dit een beperking in voor vennoten die hun aandelen aan toonde
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BEAMA: 

voorstander  van  een  regeling  in  de  wet  in  plaats  van  via  
omdat het risico bestaat dat vennootschappen via de statuten regels 

invoeren die ongelijk zijn en die belemmeringen kunnen inhouden (opleggen van 
liteiten) met willekeur van regels per vennootschap tot gevolg

van oordeel dat de controle van de identiteit en hoedanigheid van 
aandeelhouders beperkt kan gehouden worden gezien de reeds bestaande garanties via 
andere wettelijke bepalingen (zie geldende EU regelgeving en ‘know your customer 
procedures’ met betrekking tot de bepaling van de identiteit en hoedanigheid via de ketting 
van financiële tussenpersonen); 

rechtszekerheid geboden wordt door uniforme en duidelijke 
bepalen die van toepassing zijn voor alle vennootschappen in scope en die 

de toegankelijkheid en kostenefficiëntie en dat de teksten in overeenstemming 
zijn met de Europese richtlijn. 

Met betrekking tot het gevolg dat moet gegeven worden aan technische problemen en/of 
incidenten die de deelname aan de vergadering langs elektronische weg kan beletten of 
verstoren, verwijst de Memorie van Toelichting dat ‘de gemeenrechtelijke regels het 
mogelijk maken afdoende te reageren op dergelijke situaties’. Kan toegelicht worden naar 
welke regels specifiek verwezen wordt? 

Met betrekking tot Art. 538bis §1, lid 3 W. Venn., waarin bepaald wordt dat bij of krachtens 
de statuten voorwaarden kunnen gesteld worden aan het gebruik van het elektron
communicatiemiddel, stelt zich de vraag of de voorwaarden die bedoeld worden enkel 
betrekking hebben op de veiligheid van de communicatie, gezien de verificatie van de 
identiteit van de aandeelhouders reeds aan bod komt in art. 538bis §1, lid 2 W. Ven
Moet bij de uitwerking van de voorwaarden rekening gehouden worden met art. 8.2. van 

Wat art. 538bis §1, lid 4 W. Venn. betreft stelt zich de vraag waarom de Belgische 
niet toelaat dat de deelname aan de Algemene vergadering vers

zoals  bepaald  in  Art.  8.  1  van  de  richtlijn  (De lidstaten staan 
vennootschappen toe hun aandeelhouders in de gelegenheid te stellen om langs 
elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, met name deelname in 

of alle van de volgende vormen van de onder a) tot c) 

Behandeling van vragen via elektronische weg (Artikelen 6
het voorontwerp van wet – artikelen 274, 412 en 540 van het Wetboek 

 

ositief ten aanzien van de mogelijkheid dat vragen langs elektronische weg 
vennootschap kunnen gericht worden maar wil toch de aandacht vestigen op

et zou beter zijn in de wet de termijn te bepalen waarbinnen de vennootschap de 
lijke vragen dient te ontvangen, in plaats van dit over te laten aan de statuten van 

en termijn van 3 tot 5 dagen voor de algemene vergadering lijkt een redelijke termijn 
waarbinnen de bestuurders zich kunnen voorbereiden op de schriftelijke vragen

angezien het bewijzen van hoedanigheid van vennoot aan de hand van de inschrijving in 
het aandelenregister van de vennootschap (art.6 laatste paragraaf) moet gebeuren houdt 
dit een beperking in voor vennoten die hun aandelen aan toonder aanhouden

  
2

 

13_AB_Beama DEF versie CBFA voorontwerp wet uitoefening aandeelhoudersrechten (3).docx  

voorstander  van  een  regeling  in  de  wet  in  plaats  van  via  de statuten van de 
omdat het risico bestaat dat vennootschappen via de statuten regels 

invoeren die ongelijk zijn en die belemmeringen kunnen inhouden (opleggen van 
liteiten) met willekeur van regels per vennootschap tot gevolg; 

van oordeel dat de controle van de identiteit en hoedanigheid van 
aandeelhouders beperkt kan gehouden worden gezien de reeds bestaande garanties via 

geldende EU regelgeving en ‘know your customer 
procedures’ met betrekking tot de bepaling van de identiteit en hoedanigheid via de ketting 

rechtszekerheid geboden wordt door uniforme en duidelijke regels te 
ennootschappen in scope en die rekening 

en dat de teksten in overeenstemming 

even worden aan technische problemen en/of 
incidenten die de deelname aan de vergadering langs elektronische weg kan beletten of 

de gemeenrechtelijke regels het 
. Kan toegelicht worden naar 

Met betrekking tot Art. 538bis §1, lid 3 W. Venn., waarin bepaald wordt dat bij of krachtens 
van het elektronisch 

de voorwaarden die bedoeld worden enkel 
betrekking hebben op de veiligheid van de communicatie, gezien de verificatie van de 
identiteit van de aandeelhouders reeds aan bod komt in art. 538bis §1, lid 2 W. Venn.? 
Moet bij de uitwerking van de voorwaarden rekening gehouden worden met art. 8.2. van 

Wat art. 538bis §1, lid 4 W. Venn. betreft stelt zich de vraag waarom de Belgische 
verschillende vormen 
De lidstaten staan 

vennootschappen toe hun aandeelhouders in de gelegenheid te stellen om langs 
elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen, met name deelname in 

6 & 9 & 19 van 
van het Wetboek 

elektronische weg tot de 
estigen op volgende 

et zou beter zijn in de wet de termijn te bepalen waarbinnen de vennootschap de 
in plaats van dit over te laten aan de statuten van 

voor de algemene vergadering lijkt een redelijke termijn 
hriftelijke vragen. 

angezien het bewijzen van hoedanigheid van vennoot aan de hand van de inschrijving in 
het aandelenregister van de vennootschap (art.6 laatste paragraaf) moet gebeuren houdt 

r aanhouden. 
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- Art. 540 W. Venn. voorziet dat de aandeelhouders die voornemens zijn gebruik te maken 
van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, hun hoedanigheid van 
aandeelhouder bewijzen. 
een attest voor gedematerialiseerde aandelen)
welke datum/welk uur) dit attest moet vermelden.

- Art. 540 W. Venn. voorziet dat de vragen tijdens de A
waardoor het wenselijk is 
beantwoord van aandeelhouders die voldaan hebben aan de toelatingsformaliteiten voor de 
A.V., overeenkomstig art. 536 W.
gestelde vragen uitgaan
waardoor de vraag zich stelt of het nuttig is om te controleren of de vraagsteller reeds 
aandeelhouder was op het moment waarop hij de vraag stelde wat voor de emittent een 
extra controleverrichting zou betekenen en dus extra kosten.

 

Oproeping tot de A.V. (A
van het Wetboek van vennootschappen

 

Standpunt BEAMA: 

De termijn van 24 dagen vóór de A.V. biedt voldoende tijd aan de 
nemen van de agenda. 

 

Gegevens die de oproeping tot de A.V. 
voorontwerp van wet –
vennootschappen ) 

Standpunt BEAMA: 

Wat de ontwerpbepalingen 
moet bevatten, evenals de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om 
toegelaten te worden tot de A.V. en om er hun stemrecht uit te oefenen
volgende bedenkingen te formuleren:

- Art. 533bis §1, 2° stipuleert 
opgave van de te behandelen onderwerpen
daar waar de Richtlijn bepaalt dat het voldoende is de voorstellen tot besluit op de 
te vermelden. Vandaar het voorstel
waarvan de aandelen genoteerd zijn
vermelden. 

- Betreffende art.  533bis  §2,e)  in  samenlezing  met  art.  550  W.  Ve
beschikking stelling van 
toepassing) stelt zich d
dat, als het elektronisch stemmen op afstand georganiseerd wordt via een extern bedrijf 
dat de technologie hiervoor levert en dus ook het formulier beschikbaar is op de website 
van dit bedrijf (de website van de ve
het formulier ter beschikking is), 
dient opgestuurd te worden?
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Art. 540 W. Venn. voorziet dat de aandeelhouders die voornemens zijn gebruik te maken 
van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, hun hoedanigheid van 
aandeelhouder bewijzen. Er is echter geen attest voorzien voor toonderaandelen (
een attest voor gedematerialiseerde aandelen). Er is ook niet voorzien welke positie (op 
welke datum/welk uur) dit attest moet vermelden. 

Art. 540 W. Venn. voorziet dat de vragen tijdens de A.V. beantwoord zullen worden 
waardoor het wenselijk is om in de tekst van de wet op te nemen, dat enkel vragen worden 
beantwoord van aandeelhouders die voldaan hebben aan de toelatingsformaliteiten voor de 

, overeenkomstig art. 536 W. Venn. De emittent zal kunnen nagaan of de vooraf 
gestelde vragen uitgaan van een aandeelhouder die voldeed aan de toelatingsformaliteiten
waardoor de vraag zich stelt of het nuttig is om te controleren of de vraagsteller reeds 
aandeelhouder was op het moment waarop hij de vraag stelde wat voor de emittent een 

richting zou betekenen en dus extra kosten. 

Art. 12 van het voorontwerp van wet 
van het Wetboek van vennootschappen) 

vóór de A.V. biedt voldoende tijd aan de aandeelhouders 

de oproeping tot de A.V. moet bevatten  (Art. 
– Art. 533bis van het Wetboek van 

bepalingen betreft die handelen over welke gegevens de oproeping tot de 
evenals de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om 

laten te worden tot de A.V. en om er hun stemrecht uit te oefenen
volgende bedenkingen te formuleren: 

Art. 533bis §1, 2° stipuleert dat de oproeping tot de A.V. ten minste 
opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit
daar waar de Richtlijn bepaalt dat het voldoende is de voorstellen tot besluit op de 
te vermelden. Vandaar het voorstel dat het volstaat, minstens voor vennootschappen 
waarvan de aandelen genoteerd zijn, om de ‘voorstellen tot besluit’ enkel op de website te 

rt.  533bis  §2,e)  in  samenlezing  met  art.  550  W.  Ve
van de formulieren voor het stemmen op afstand (indien van 

stelt zich de vraag of de huidige tekst van het voorontwerp van wet inhoudt 
dat, als het elektronisch stemmen op afstand georganiseerd wordt via een extern bedrijf 

de technologie hiervoor levert en dus ook het formulier beschikbaar is op de website 
van dit bedrijf (de website van de vennootschap informeert/verwijst naar de website waar 
het formulier ter beschikking is), het zo is dat het formulier toch nog op papier en per post 
dient opgestuurd te worden? 
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Art. 540 W. Venn. voorziet dat de aandeelhouders die voornemens zijn gebruik te maken 
van de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, hun hoedanigheid van 

toonderaandelen (er is wel 
. Er is ook niet voorzien welke positie (op 

beantwoord zullen worden 
om in de tekst van de wet op te nemen, dat enkel vragen worden 

beantwoord van aandeelhouders die voldaan hebben aan de toelatingsformaliteiten voor de 
De emittent zal kunnen nagaan of de vooraf 

van een aandeelhouder die voldeed aan de toelatingsformaliteiten 
waardoor de vraag zich stelt of het nuttig is om te controleren of de vraagsteller reeds 
aandeelhouder was op het moment waarop hij de vraag stelde wat voor de emittent een 

van het voorontwerp van wet – Art. 533 

aandeelhouders om kennis te 

. 13 van het 

welke gegevens de oproeping tot de A.V. 
evenals de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om 

laten te worden tot de A.V. en om er hun stemrecht uit te oefenen,  wenst  BEAMA  

dat de oproeping tot de A.V. ten minste de agenda, met 
en de voorstellen tot besluit”, moet bevatten 

daar waar de Richtlijn bepaalt dat het voldoende is de voorstellen tot besluit op de website 
, minstens voor vennootschappen 

enkel op de website te 

rt.  533bis  §2,e)  in  samenlezing  met  art.  550  W.  Venn.,  over  de  ter  
afstand (indien van 

tekst van het voorontwerp van wet inhoudt 
dat, als het elektronisch stemmen op afstand georganiseerd wordt via een extern bedrijf 

de technologie hiervoor levert en dus ook het formulier beschikbaar is op de website 
nnootschap informeert/verwijst naar de website waar 

het zo is dat het formulier toch nog op papier en per post 



 

2009-08-13_AB_Beama DEF versie CBFA voorontwerp wet uitoefening aandeelhoudersrechten (3).docx

- We wensen te verwijzen naar Art. 5.4 e) van de Richtlijn die enkel de verplichting
tot vermelding op de website van de formulieren voor het stemmen per brief en niet van de 
formulieren voor het elektronisch stemmen op afstand voorafgaand aan de A.V.

Voorwaarden om punt(en)
tot besluit in te dienen ( 
533ter van het Wetboek van vennootschappen 
BEAMA wil er de aandacht op vestigen 

 het opportuun is om rekening te houden met het criterium ‘verspreidheid van het 
aandeelhouderschap’. Bij een 
binnen de voorziene tijdspanne de betreffende aandeelhouders te verz
te agenderen 

 de bekendmaking van de aangevulde agenda 
rekening houdend met de operationele vereisten van de financiële tussenpersonen om zich 
verder in te lichten en een opinie te vormen over de resoluties; voorstel zou zijn om die 
publicatie uiterlijk de 13

Standpunt en opmerkingen 

- In de eerste zin van 

- Voor BEAMA lijkt 
opgenomen, haalbaar 
de agenda, maar om de redenen zoals hierboven 
aandeelhouderschap) zou 

- Art. 533ter §1, lid 2 voorziet in bepalingen hoe de aandeelhouders moeten bewijzen 
over het nodige kapitaal te beschikken

o Er is geen attest voorzien voor toonderaandelen wat vragen doet rijzen naar de 
praktische werkbaarheid.

o Kan verduidelijkt worden welke positie (op welke datum/uur) op het attest 
vermeld moet worden?

- Is het de bedoeling dat Art. 533ter §1, laatste lid W. 
dat er geen verplichting is dat de aandeelhouders die hun recht uitoefenden om 
bijkomende agendapunten of voorstellen van besluit indienen, op registratiedatum 
aandelen moeten geregistreerd hebben die minstens 5% van het kapi
vertegenwoordigen? Zou het niet wenselijk zijn om in de ontwerptekst op te nemen dat 
de onderwerpen en voorstellen tot besluit enkel besproken worden indien de 
aandeelhouders die deze indienden op  registratiedatum
minstens 5% van het kapitaal vertegenwoordigen?

- Art. 533ter: De aandacht wordt erop gevestigd dat bij de omzetting van de Richtlijn, de 
publicatieverplichtingen die de Belgische wetgever oplegt, verregaander zijn dan deze 
bepaald in de Richtlijn (o.a. uitbreiding 
worden ingediend waarbij het voorstel is om deze enkel te publiceren op de website; 
voorstel dat de publicatie van de vervolledigde agenda moet volstaan zonder de 
verplichting om de oproeping integraal te herp

- Art. 533ter §3: BEAMA stelt voor
de 13e of 12e dag v
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We wensen te verwijzen naar Art. 5.4 e) van de Richtlijn die enkel de verplichting
tot vermelding op de website van de formulieren voor het stemmen per brief en niet van de 
formulieren voor het elektronisch stemmen op afstand voorafgaand aan de A.V.

(en) op de agenda te plaatsen en om voorstellen 
n te dienen ( Art. 14 van het voorontwerp van wet 

van het Wetboek van vennootschappen ) 
vestigen dat: 

om rekening te houden met het criterium ‘verspreidheid van het 
aandeelhouderschap’. Bij een ruim verspreid aandeelhouderschap kan het moeilijk zijn om 
binnen de voorziene tijdspanne de betreffende aandeelhouders te verzamelen om een punt 

van de aangevulde agenda op de 10e dag vóór de 
met de operationele vereisten van de financiële tussenpersonen om zich 

verder in te lichten en een opinie te vormen over de resoluties; voorstel zou zijn om die 
publicatie uiterlijk de 13e of 12e dag voor de A.V. te doen 

en opmerkingen BEAMA: 

de eerste zin van art. 533ter §1 W.Venn. ontbreekt het werkwoord ‘bezitten’.

lijkt de minimumdrempel van 5%, zoals nu in de ontwerptekst 
opgenomen, haalbaar om een agendapunt of een voorstel tot besluit toe te voegen aan 

, maar om de redenen zoals hierboven toegelicht 
aandeelhouderschap) zou een minimumdrempel van 3% mogelijk kunnen zijn

Art. 533ter §1, lid 2 voorziet in bepalingen hoe de aandeelhouders moeten bewijzen 
over het nodige kapitaal te beschikken: 

Er is geen attest voorzien voor toonderaandelen wat vragen doet rijzen naar de 
praktische werkbaarheid. 
Kan verduidelijkt worden welke positie (op welke datum/uur) op het attest 
vermeld moet worden? 

Is het de bedoeling dat Art. 533ter §1, laatste lid W. Venn. zo geïnterpreteerd wordt 
dat er geen verplichting is dat de aandeelhouders die hun recht uitoefenden om 
bijkomende agendapunten of voorstellen van besluit indienen, op registratiedatum 
aandelen moeten geregistreerd hebben die minstens 5% van het kapi
vertegenwoordigen? Zou het niet wenselijk zijn om in de ontwerptekst op te nemen dat 
de onderwerpen en voorstellen tot besluit enkel besproken worden indien de 
aandeelhouders die deze indienden op  registratiedatum, aandelen registreerden die 

5% van het kapitaal vertegenwoordigen? 

Art. 533ter: De aandacht wordt erop gevestigd dat bij de omzetting van de Richtlijn, de 
publicatieverplichtingen die de Belgische wetgever oplegt, verregaander zijn dan deze 
bepaald in de Richtlijn (o.a. uitbreiding tot de situatie waarin voorstellen tot besluit
worden ingediend waarbij het voorstel is om deze enkel te publiceren op de website; 
voorstel dat de publicatie van de vervolledigde agenda moet volstaan zonder de 
verplichting om de oproeping integraal te herpubliceren). 

Art. 533ter §3: BEAMA stelt voor om de publicatie van de aangevulde agenda 
dag vóór de A.V. te doen. 
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We wensen te verwijzen naar Art. 5.4 e) van de Richtlijn die enkel de verplichting inhoudt 
tot vermelding op de website van de formulieren voor het stemmen per brief en niet van de 
formulieren voor het elektronisch stemmen op afstand voorafgaand aan de A.V. 

op de agenda te plaatsen en om voorstellen 
van het voorontwerp van wet – Art. 

om rekening te houden met het criterium ‘verspreidheid van het 
ruim verspreid aandeelhouderschap kan het moeilijk zijn om 

amelen om een punt 

dag vóór de A.V. te kort is, 
met de operationele vereisten van de financiële tussenpersonen om zich 

verder in te lichten en een opinie te vormen over de resoluties; voorstel zou zijn om die 

art. 533ter §1 W.Venn. ontbreekt het werkwoord ‘bezitten’. 

zoals nu in de ontwerptekst 
om een agendapunt of een voorstel tot besluit toe te voegen aan 

toegelicht (verspreidheid 
een minimumdrempel van 3% mogelijk kunnen zijn. 

Art. 533ter §1, lid 2 voorziet in bepalingen hoe de aandeelhouders moeten bewijzen 

Er is geen attest voorzien voor toonderaandelen wat vragen doet rijzen naar de 

Kan verduidelijkt worden welke positie (op welke datum/uur) op het attest 

Venn. zo geïnterpreteerd wordt 
dat er geen verplichting is dat de aandeelhouders die hun recht uitoefenden om 
bijkomende agendapunten of voorstellen van besluit indienen, op registratiedatum 
aandelen moeten geregistreerd hebben die minstens 5% van het kapitaal 
vertegenwoordigen? Zou het niet wenselijk zijn om in de ontwerptekst op te nemen dat 
de onderwerpen en voorstellen tot besluit enkel besproken worden indien de 

aandelen registreerden die 

Art. 533ter: De aandacht wordt erop gevestigd dat bij de omzetting van de Richtlijn, de 
publicatieverplichtingen die de Belgische wetgever oplegt, verregaander zijn dan deze 

voorstellen tot besluit 
worden ingediend waarbij het voorstel is om deze enkel te publiceren op de website; 
voorstel dat de publicatie van de vervolledigde agenda moet volstaan zonder de 

van de aangevulde agenda uiterlijk 
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Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de A.V. 
bepalen van het aantal stemrechten 
wet – Art. 536 van het Wetboek van vennootschappen

“§2 In afwijking van §1, tweede lid, wordt h
vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, en om er het stemrecht uit te oefenen 
slechts verleend op grond van de registratie van de aandelen o
aandeelhouder, op de 5
hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, 
hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder
vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging 
financieel tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de 
dag van de algemene vergadering.

De dag en uur bedoeld in het eerste lid vormen de  registratiedatum.

(…) 

Deze termijn is uitgedrukt in kalenderdagen. De aandeelhouder moet 
tussenpersoon (doorgaans door de vennootschap aangewezen) kenbaar maken dat 
geregistreerd wil worden om deel te kunnen nemen aan de A.V.

De financieel tussenpersoon levert een attest af waaruit blijkt hoeveel aandelen in bezit waren
dag van registratie. 

BEAMA wil toch volgende bemerking
termijnen zoals vervat in Art. 17 (zie hierboven) en het gebruik van de registratiedatum

- Een registratiedatum van 5 kalenderdagen
in de praktijk rekening houdend met de diverse operationele aspecten
ondermeer dat attesten te laat ontvangen worden.

- De aandeelhouder kan zelf tot op de registratiedatum aan de financiële 
dat hij geregistreerd wil worden. Het ontbreken van een uiterste uur van melding kan voor 
gevolg hebben dat de financiële tussenpersoon de aanvraag van de aandeelhouder pas de 
eerstvolgende werkdag effectief ontvangt waardoor hij pas o
opmaak van het attest. 

- De operationele vereisten van tussenpersonen, voornamelijk in de situatie van proxy voting, 
kunnen toch aanleiding geven tot een 
het verzenden van de steminstructie (indien er via financiële tussenpersoon wordt gestemd of 
in geval van stemmen via het elektronisch communicatiemiddel).

- Een minimum vereiste is dat de voting deadline na de registratiedatum valt

 

 

Openbaarmaking van de resultaten van de A.V. (
voorontwerp van wet –
 

Standpunt BEAMA: 

BEAMA ziet geen problemen in het openbaar maken van de resultaten van de algemene 
vergadering via de website van de vennootschap.
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Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de A.V. 
bepalen van het aantal stemrechten (Art. 17 van het voorontwerp van 

van het Wetboek van vennootschappen) 
“§2 In afwijking van §1, tweede lid, wordt het recht om deel te nemen aan een algemene 
vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de 

een markt als bedoeld in artikel 4, en om er het stemrecht uit te oefenen 
op grond van de registratie van de aandelen op naam van de 

5e dag vóór de A.V., om 24 uur (Belgisch uur) [registratiedatum]
chrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, 

hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder
vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een 

senpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de 
dag van de algemene vergadering. 

De dag en uur bedoeld in het eerste lid vormen de  registratiedatum. 

Deze termijn is uitgedrukt in kalenderdagen. De aandeelhouder moet aan een financieel 
tussenpersoon (doorgaans door de vennootschap aangewezen) kenbaar maken dat 
geregistreerd wil worden om deel te kunnen nemen aan de A.V.. 

De financieel tussenpersoon levert een attest af waaruit blijkt hoeveel aandelen in bezit waren

toch volgende bemerkingen maken met betrekking tot toepassing van de procedure en 
termijnen zoals vervat in Art. 17 (zie hierboven) en het gebruik van de registratiedatum

5 kalenderdagen voor de A.V. is veel te kort 
rekening houdend met de diverse operationele aspecten. Het risico ontstaat 

ondermeer dat attesten te laat ontvangen worden. 

De aandeelhouder kan zelf tot op de registratiedatum aan de financiële tussenpersoon melden 
dat hij geregistreerd wil worden. Het ontbreken van een uiterste uur van melding kan voor 
gevolg hebben dat de financiële tussenpersoon de aanvraag van de aandeelhouder pas de 
eerstvolgende werkdag effectief ontvangt waardoor hij pas op dat moment kan starte

e operationele vereisten van tussenpersonen, voornamelijk in de situatie van proxy voting, 
kunnen toch aanleiding geven tot een indirecte blokkering van de effecten in de periode tussen 
het verzenden van de steminstructie (indien er via financiële tussenpersoon wordt gestemd of 
in geval van stemmen via het elektronisch communicatiemiddel). 

en minimum vereiste is dat de voting deadline na de registratiedatum valt. 

Openbaarmaking van de resultaten van de A.V. (Art. 20 van het 
– Art. 546 van het Wetboek van vennootschappen

BEAMA ziet geen problemen in het openbaar maken van de resultaten van de algemene 
website van de vennootschap. 
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Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de A.V.  en het 
van het voorontwerp van 

deel te nemen aan een algemene 
vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de 

een markt als bedoeld in artikel 4, en om er het stemrecht uit te oefenen 
naam van de 

[registratiedatum], 
chrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, 

hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 
van de aandelen aan toonder aan een 

senpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de 

aan een financieel 
tussenpersoon (doorgaans door de vennootschap aangewezen) kenbaar maken dat hij 

De financieel tussenpersoon levert een attest af waaruit blijkt hoeveel aandelen in bezit waren op 

met betrekking tot toepassing van de procedure en 
termijnen zoals vervat in Art. 17 (zie hierboven) en het gebruik van de registratiedatum: 

 en niet werkbaar 
. Het risico ontstaat 

tussenpersoon melden 
dat hij geregistreerd wil worden. Het ontbreken van een uiterste uur van melding kan voor 
gevolg hebben dat de financiële tussenpersoon de aanvraag van de aandeelhouder pas de 

p dat moment kan starten met de 

e operationele vereisten van tussenpersonen, voornamelijk in de situatie van proxy voting, 
in de periode tussen 

het verzenden van de steminstructie (indien er via financiële tussenpersoon wordt gestemd of 

 

van het 
Art. 546 van het Wetboek van vennootschappen) 

BEAMA ziet geen problemen in het openbaar maken van de resultaten van de algemene 
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Stemmen bij volmacht 
547bis van het Wetboek van vennootschappen
Aangezien de aandeelhouder van een vennootschap voor elke algemene vergadering slechts één 
persoon mag aanwijzen als volmachthouder
met betrekking tot het stemmen bij volmacht en het bepalen van de modaliteiten inzake de 
volmachthouder, geen rekening

In de praktijk is het zo dat een cascade van volmachten 
stemrechten verbonden aan het aandeelhouderschap kan gebeuren. 

Standpunt BEAMA: 

- De tekst zou er moeten in voorzien dat de finale volmachthouder, in de ketting van volmachten, 
het stemrecht rechtsgeldig kan uitoefenen voor de aandeelhouder. 

Het  is  derhalve  aangewezen  om in  de  tekst   modaliteiten  op  te  nemen  voor  toekenning  van  
volmachten in een ketting, afgestemd op de realiteit van de ICB’s en hun beheer.

- Art. 547bis §2, lid 3 W. Venn. en bewijs van hoedanigheid:
o Het lijkt evident dat enkel een aandeelhouder die zelf gerechtigd is om deel te nemen 

aan/te stemmen op de A.V. deze rechte
lasthebber/volmachthouder. Het attest met de positie op registratiedatum (cfr. Art. 536 
§2 W. Venn.) moet kunnen volstaan om dit recht aan te tonen.

- Verwijzend naar art. 547bis §3, is het niet duidelijk of dit artikel betekent dat enkel nog 
volmachten met steminstructies toegelaten zullen zijn. 
register van steminstructies dat d
zijn: wie kan dit verzoek richten tot de volmachthouder?

- Meer duidelijkheid wordt gevraagd aangaande de verantwoordelijkheid van de emittent in geval 
van het bestaan van (potentiële) belangenconflichten.

 

In werking treding 

Standpunt BEAMA: 

Het voorontwerp van wet bevat in deze tekstversie geen overgangsbepalingen. Gezien de impact 
van de nieuwe regelgeving zouden we willen voorstellen dat 

- ofwel er een overgangsperiode van 12 maanden ingesteld zou worden,
- ofwel de wet in werking treedt op 1 juli van het jaar na de bekendmaking ervan in het Belgisch 

Staatsblad 
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 (Art. 22 van het voorontwerp van wet 
547bis van het Wetboek van vennootschappen) 
Aangezien de aandeelhouder van een vennootschap voor elke algemene vergadering slechts één 

volmachthouder, wijst BEAMA erop dat de tekst  van het voorontwerp 
het stemmen bij volmacht en het bepalen van de modaliteiten inzake de 

rekening houdt met de situatie van de ICB als aandeelhouder

et zo dat een cascade van volmachten noodzakelijk is opdat de uitoefening van de 
stemrechten verbonden aan het aandeelhouderschap kan gebeuren.  

De tekst zou er moeten in voorzien dat de finale volmachthouder, in de ketting van volmachten, 
het stemrecht rechtsgeldig kan uitoefenen voor de aandeelhouder.  

Het  is  derhalve  aangewezen  om in  de  tekst   modaliteiten  op  te  nemen  voor  toekenning  van  
ten in een ketting, afgestemd op de realiteit van de ICB’s en hun beheer.

Art. 547bis §2, lid 3 W. Venn. en bewijs van hoedanigheid: 
Het lijkt evident dat enkel een aandeelhouder die zelf gerechtigd is om deel te nemen 
aan/te stemmen op de A.V. deze rechten kan uitoefenen via 
lasthebber/volmachthouder. Het attest met de positie op registratiedatum (cfr. Art. 536 
§2 W. Venn.) moet kunnen volstaan om dit recht aan te tonen. 

Verwijzend naar art. 547bis §3, is het niet duidelijk of dit artikel betekent dat enkel nog 
volmachten met steminstructies toegelaten zullen zijn. De bepalingen met betrekking tot het 
register van steminstructies dat de volmachthouder moet bijhouden zouden
zijn: wie kan dit verzoek richten tot de volmachthouder? 

Meer duidelijkheid wordt gevraagd aangaande de verantwoordelijkheid van de emittent in geval 
van het bestaan van (potentiële) belangenconflichten. 

Het voorontwerp van wet bevat in deze tekstversie geen overgangsbepalingen. Gezien de impact 
van de nieuwe regelgeving zouden we willen voorstellen dat  

er een overgangsperiode van 12 maanden ingesteld zou worden, 
de wet in werking treedt op 1 juli van het jaar na de bekendmaking ervan in het Belgisch 

*** 
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van het voorontwerp van wet – Art. 

Aangezien de aandeelhouder van een vennootschap voor elke algemene vergadering slechts één 
BEAMA erop dat de tekst  van het voorontwerp 

het stemmen bij volmacht en het bepalen van de modaliteiten inzake de 
als aandeelhouder. 

noodzakelijk is opdat de uitoefening van de 

De tekst zou er moeten in voorzien dat de finale volmachthouder, in de ketting van volmachten, 

Het  is  derhalve  aangewezen  om in  de  tekst   modaliteiten  op  te  nemen  voor  toekenning  van  
ten in een ketting, afgestemd op de realiteit van de ICB’s en hun beheer. 

Het lijkt evident dat enkel een aandeelhouder die zelf gerechtigd is om deel te nemen 
n kan uitoefenen via 

lasthebber/volmachthouder. Het attest met de positie op registratiedatum (cfr. Art. 536 

Verwijzend naar art. 547bis §3, is het niet duidelijk of dit artikel betekent dat enkel nog 
e bepalingen met betrekking tot het 

e volmachthouder moet bijhouden zouden preciezer dienen te 

Meer duidelijkheid wordt gevraagd aangaande de verantwoordelijkheid van de emittent in geval 

Het voorontwerp van wet bevat in deze tekstversie geen overgangsbepalingen. Gezien de impact 

de wet in werking treedt op 1 juli van het jaar na de bekendmaking ervan in het Belgisch 


