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BESTAANDE WETTELIJKE
BEPALINGEN

GEWIJZIGDE WETTELIJKE
BEPALINGEN

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN

Art. 114 Art. 114

De in de artikelen 112 en 113 bedoelde
vrijstellingen zijn niet van toepassing
wanneer alle of een deel van de aandelen die
zijn uitgegeven door één van de
vennootschappen die moeten worden
geconsolideerd, zijn genoteerd in de zin van
artikel 4.

De in de artikelen 112 en 113 bedoelde
vrijstellingen zijn niet van toepassing
wanneer alle of een deel van de aandelen die
zijn uitgegeven door één van de
vennootschappen die moeten worden
geconsolideerd, zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4.

Art. 143 Art. 143

De commissarissen stellen naar aanleiding
van de jaarrekening een omstandig
schriftelijk verslag op. Met het oog daarop
overhandigt het bestuursorgaan van de
vennootschap hen de nodige stukken, en dit
ten minste één maand vóór het verslag
volgens dit wetboek moet voorgelegd
worden.

De commissarissen stellen naar aanleiding
van de jaarrekening een omstandig
schriftelijk verslag op. Met het oog daarop
overhandigt het bestuursorgaan van de
vennootschap hen de nodige stukken, en dit
ten minste één maand of, bij de
vennootschappen waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt  als  bedoeld  in  artikel  4,  zes  weken
vóór het verslag volgens dit wetboek moet
voorgelegd worden.

Art. 270bis

§  1.  De  statuten  kunnen  bepalen  dat  de
vennoten op afstand kunnen deelnemen
aan de algemene vergadering, door
middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden de
vennoten  die  op  die  manier  aan  de
algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid is
vereist dat de vennootschap via het
gebruikte elektronische
communicatiemiddel in staat is de
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hoedanigheid en de identiteit van de
vennoot te controleren. De wijzen waarop
de hoedanigheid van vennoot en de
identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd, worden
bij of krachtens de statuten bepaald. Bij
of krachtens de statuten kunnen
voorwaarden worden gesteld aan het
gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.

Voor de toepassing van het eerste lid is
eveneens vereist dat de vennoot,
onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, via het
elektronische communicatiemiddel
rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kan kennisnemen van de
besprekingen tijdens de vergadering, kan
deelnemen aan de beraadslaging en het
recht kan uitoefenen om vragen te stellen.
Bovendien is vereist dat de vennoot over
alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken, het stemrecht kan
uitoefenen, desgevallend op geheime
wijze, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking.

De oproeping tot de algemene vergadering
omvat een beschrijving van de statutaire
of krachtens de statuten vastgestelde
procedures met betrekking tot de
deelname op afstand. In voorkomend
geval, kunnen die procedures voor
eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de website van de vennootschap.

Bij of krachtens de statuten wordt
bepaald hoe wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.

De notulen van de algemene vergadering
vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname
langs elektronische weg aan de algemene
vergadering en/of aan de stemming
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beletten of verstoren.

Deze paragraaf geldt niet voor de leden
van het bureau van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan en de
commissarissen.

§ 2. De statuten kunnen de op grond van §
1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de
houders van obligaties of certificaten die
met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.

§ 3. Artikel 270 is van toepassing wanneer
de vennootschap toestaat dat op afstand
aan de algemene vergadering wordt
deelgenomen.

Art. 274 Art. 274

De zaakvoerders geven antwoord op de
vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij
ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.

De zaakvoerders geven antwoord op de
vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij
ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij
hebben het recht ter algemene vergadering
het woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.

De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag, voor
zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van dien aard is dat zij ernstig
nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het
personeel van de vennootschap. Zij hebben
het recht ter algemene vergadering het
woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
zaakvoerders en de commissarissen
daarop één antwoord geven. Wanneer de
relevante informatie op de website van de
vennootschap beschikbaar is in de vorm
van vragen en antwoorden, worden de
zaakvoerders en de commissarissen,
louter door naar die website te verwijzen,
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geacht de gestelde vragen te hebben
beantwoord.

Onverminderd de toepassing van het
eerste en het tweede lid tijdens de
algemene vergadering, kunnen de statuten
bepalen dat de vennoten, vanaf de
mededeling van de oproeping, de
mogelijkheid hebben om schriftelijke
vragen te stellen over de verslagen van de
zaakvoerders of de commissarissen of
over de agendapunten, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord
door, naargelang het geval, de
zaakvoerders of de commissarissen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg
tot de vennootschap worden gericht via
het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres. In de statuten wordt de
termijn vastgelegd waarbinnen de
vennootschap die schriftelijke vragen
dient te ontvangen.

De vennoten die voornemens zijn gebruik
te maken van de hun conform het vierde
lid verleende mogelijkheid, bewijzen hun
hoedanigheid van vennoot aan de hand
van hun inschrijving in het
aandelenregister van de vennootschap.

Art. 295bis

De  statuten  kunnen  de  in  artikel  270bis
bedoelde regeling voor deelname op
afstand, onder dezelfde voorwaarden,
uitbreiden tot de algemene vergadering
van obligatiehouders.

Art. 382bis

§ 1. De statuten kunnen bepalen dat de
vennoten op afstand kunnen deelnemen
aan de algemene vergadering, door
middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden de
vennoten  die  op  die  manier  aan  de
algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de
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algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid is
vereist dat de vennootschap via het
gebruikte elektronische
communicatiemiddel in staat is de
hoedanigheid en de identiteit van de
vennoot te controleren. De wijzen waarop
de hoedanigheid van vennoot en de
identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd, worden
bij of krachtens de statuten bepaald. Bij
of krachtens de statuten kunnen
voorwaarden worden gesteld aan het
gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.

Voor de toepassing van het eerste lid is
eveneens vereist dat de vennoot,
onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, via het
elektronische communicatiemiddel
rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kan kennisnemen van de
besprekingen tijdens de vergadering, kan
deelnemen aan de beraadslaging en het
recht kan uitoefenen om vragen te stellen.
Bovendien is vereist dat de vennoot over
alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken, het stemrecht kan
uitoefenen, desgevallend op geheime
wijze, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking.

De oproeping tot de algemene vergadering
omvat een beschrijving van de statutaire
of krachtens de statuten vastgestelde
procedures met betrekking tot de
deelname op afstand. In voorkomend
geval, kunnen die procedures voor
eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de website van de vennootschap.

Bij of krachtens de statuten wordt
bepaald hoe wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.



- 6 -

De notulen van de algemene vergadering
vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname
langs elektronische weg aan de algemene
vergadering en/of aan de stemming
beletten of verstoren.

Deze paragraaf geldt niet voor de leden
van het bureau van de algemene
vergadering, de bestuurders en de
commissarissen.

§ 2. De statuten kunnen de op grond van §
1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de
houders van obligaties, rekening houdend
met de hun toegekende rechten.

Art. 412 Art. 412

De bestuurders geven antwoord op de vragen
die hun door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij
ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.

De bestuurders geven antwoord op de
vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij
ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.

De commissarissen wonen de algemene
vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een verslag door hen
opgemaakt. In dat geval geven zij antwoord
op de vragen die hun door de vennoten
worden gesteld met betrekking tot hun
verslag. Zij hebben het recht ter algemene
vergadering het woord te voeren in verband
met de vervulling van hun taak.

De commissarissen wonen de algemene
vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een verslag
door hen opgemaakt, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet
van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de
vennootschap. In dat geval geven zij
antwoord op de vragen die hun door de
vennoten worden gesteld met betrekking tot
hun verslag. Zij hebben het recht ter
algemene vergadering het woord te voeren
in verband met de vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
bestuurders en de commissarissen daarop
één antwoord geven. Wanneer de
relevante informatie op de website van de
vennootschap beschikbaar is in de vorm
van vragen en antwoorden, worden de
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bestuurders en de commissarissen, louter
door naar die website te verwijzen, geacht
de gestelde vragen te hebben beantwoord.

Onverminderd de toepassing van het
eerste en het tweede lid tijdens de
algemene vergadering, kunnen de statuten
bepalen dat de vennoten, vanaf de
mededeling van de oproeping, de
mogelijkheid hebben om schriftelijke
vragen te stellen over de verslagen van de
bestuurders of de commissarissen of over
de agendapunten, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord
door, naargelang het geval, de
bestuurders of de commissarissen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg
tot de vennootschap worden gericht via
het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres. In de statuten wordt de
termijn vastgelegd waarbinnen de
vennootschap die schriftelijke vragen
dient te ontvangen.

De vennoten die voornemens zijn gebruik
te maken van de hun conform het vierde
lid verleende mogelijkheid, bewijzen hun
hoedanigheid van vennoot aan de hand
van hun inschrijving in het
aandelenregister van de vennootschap.

Art. 514 Art. 514

Personen die overgaan tot de verwerving of
overdracht van stemrechtverlenende effecten
die al dan niet het kapitaal
vertegenwoordigen in naamloze
vennootschappen waarvan alle of een deel
van de aandelen of certificaten die deze
aandelen vertegenwoordigen zijn genoteerd
in de zin van artikel 4, moeten van deze
verwerving of overdracht kennisgeven in de
gevallen en volgens de modaliteiten
omschreven door de wet van 2 mei 2007 op
de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen.

Personen die overgaan tot de verwerving of
overdracht van stemrechtverlenende effecten
die al dan niet het kapitaal
vertegenwoordigen in naamloze
vennootschappen waarvan alle of een deel
van de aandelen of certificaten die deze
aandelen vertegenwoordigen zijn toegelaten
tot de verhandeling op een markt als
bedoeld in artikel 4, moeten van deze
verwerving of overdracht kennisgeven in de
gevallen en volgens de modaliteiten
omschreven door de wet van 2 mei 2007 op
de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen.

Het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing op personen op wie de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking van

Het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing op personen op wie de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking van

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'9')))&df=d200309e4299&msg=artikel%3F4
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL'%20))%20&df=d200309e4303&msg=wet%20van%202%3Fmei%202007
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL'%20))%20&df=d200309e4303&msg=wet%20van%202%3Fmei%202007
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL'%20))%20&df=d200309e4311&msg=wet%20van%202%3Fmei%202007
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&amp;search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20&apos;WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL&apos;%20))%20&amp;df=d200309e4311&amp;msg=wet%20van%202%3Fmei%202007
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL'%20))%20&df=d200309e4311&msg=wet%20van%202%3Fmei%202007
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&amp;search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20&apos;WKBE-JURA-WG-95302-*%40NL&apos;%20))%20&amp;df=d200309e4311&amp;msg=wet%20van%202%3Fmei%202007


- 8 -

belangrijke deelnemingen een
kennisgevingsplicht oplegt in andere
gevallen.

belangrijke deelnemingen een
kennisgevingsplicht oplegt in andere
gevallen.

Art. 524 Art. 524

§ 1. Op elke beslissing of elke verrichting
gedaan ter uitvoering van een beslissing van
een genoteerde vennootschap, wordt
voorafgaandelijk de procedure toegepast die
is vastgelegd in de §§ 2 en 3, wanneer ze
verband houdt met:

§ 1. Op elke beslissing of elke verrichting
gedaan ter uitvoering van een beslissing van
een vennootschap waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, wordt
voorafgaandelijk de procedure toegepast die
is vastgelegd in de §§ 2 en 3, wanneer ze
verband houdt met:

1° betrekkingen van de genoteerde
vennootschap met een vennootschap die
daarmee verbonden is, met uitzondering van
haar dochtervennootschappen;

1° betrekkingen van de genoteerde
vennootschap met een vennootschap die
daarmee verbonden is, met uitzondering van
haar dochtervennootschappen;

2° betrekkingen tussen een
dochtervennootschap van de genoteerde
vennootschap en een vennootschap die met
die dochtervennootschap verbonden is maar
geen dochtervennootschap is van de
dochtervennootschap.

2° betrekkingen tussen een
dochtervennootschap van de genoteerde
vennootschap en een vennootschap die met
die dochtervennootschap verbonden is maar
geen dochtervennootschap is van de
dochtervennootschap.

Met een genoteerde vennootschap wordt
gelijkgesteld de vennootschap waarvan de
effecten toegelaten zijn tot een markt die
gelegen is buiten de Europese Unie en door
de Koning erkend als gelijkwaardig voor de
toepassing van dit artikel.

Met een vennootschap waarvan de
aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4 wordt gelijkgesteld de
vennootschap waarvan de aandelen
toegelaten zijn tot een markt die gelegen is
buiten de Europese Unie en door de Koning
erkend als gelijkwaardig voor de toepassing
van dit artikel.

Dit artikel is niet van toepassing op: Dit artikel is niet van toepassing op:

1° de gebruikelijke beslissingen en
verrichtingen die hebben plaatsgevonden
onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk
gelden voor soortgelijke verrichtingen;

1° de gebruikelijke beslissingen en
verrichtingen die hebben plaatsgevonden
onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk
gelden voor soortgelijke verrichtingen;

2° beslissingen en verrichtingen die minder
dan één procent van het netto-actief van de
vennootschap vertegenwoordigen, zoals dat
blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening.

2° beslissingen en verrichtingen die minder
dan één procent van het netto-actief van de
vennootschap vertegenwoordigen, zoals dat
blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening.

§ 2. Alle beslissingen of verrichtingen, § 2. Alle beslissingen of verrichtingen,



- 9 -

bepaald in § 1, moeten voorafgaandelijk
onderworpen worden aan de beoordeling van
een comité van drie onafhankelijke
bestuurders. Dit comité wordt bijgestaan door
één of meer onafhankelijke experts, door het
comité aangesteld. De expert wordt door de
vennootschap vergoed.

bepaald in § 1, moeten voorafgaandelijk
onderworpen worden aan de beoordeling van
een comité van drie onafhankelijke
bestuurders. Dit comité wordt bijgestaan
door één of meer onafhankelijke experts,
door het comité aangesteld. De expert wordt
door de vennootschap vergoed.

Het comité omschrijft de aard van de
beslissing of verrichting, beoordeelt het
bedrijfsmatige voor- of nadeel voor de
vennootschap en voor haar aandeelhouders.
Het begroot de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan en stelt vast of de beslissing
of verrichting al dan niet van aard is de
vennootschap een nadeel te berokkenen dat
in het licht van het beleid dat de
vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig
is. Indien het comité de beslissing of
verrichting niet kennelijk onrechtmatig
bevindt, doch meent dat zij de vennootschap
benadeelt, verduidelijkt het comité welke
voordelen de beslissing of verrichting in
rekening brengt ter compensatie van de
vermelde nadelen.

Het comité omschrijft de aard van de
beslissing of verrichting, beoordeelt het
bedrijfsmatige voor- of nadeel voor de
vennootschap en voor haar aandeelhouders.
Het begroot de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan en stelt vast of de beslissing
of verrichting al dan niet van aard is de
vennootschap een nadeel te berokkenen dat
in het licht van het beleid dat de
vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig
is. Indien het comité de beslissing of
verrichting niet kennelijk onrechtmatig
bevindt, doch meent dat zij de vennootschap
benadeelt, verduidelijkt het comité welke
voordelen de beslissing of verrichting in
rekening brengt ter compensatie van de
vermelde nadelen.

Het comité brengt een schriftelijk
gemotiveerd advies uit bij de raad van
bestuur, onder vermelding van elk van de
voormelde beoordelingselementen.

Het comité brengt een schriftelijk
gemotiveerd advies uit bij de raad van
bestuur, onder vermelding van elk van de
voormelde beoordelingselementen.

§ 3. De raad van bestuur, na kennis te hebben
genomen van het advies van het comité
bepaald in § 2, beraadslaagt over de
voorgenomen beslissing of verrichting. In
voorkomend geval is artikel 523 van
toepassing.

§ 3. De raad van bestuur, na kennis te
hebben genomen van het advies van het
comité bepaald in § 2, beraadslaagt over de
voorgenomen beslissing of verrichting. In
voorkomend geval is artikel 523 van
toepassing.

De raad van bestuur vermeldt in zijn notulen
of de hiervoor omschreven procedure werd
nageleefd, en, in voorkomend geval, op
welke gronden van het advies van het comité
wordt afgeweken.

De raad van bestuur vermeldt in zijn notulen
of de hiervoor omschreven procedure werd
nageleefd, en, in voorkomend geval, op
welke gronden van het advies van het comité
wordt afgeweken.

De commissaris verleent een oordeel over de
getrouwheid van de gegevens die vermeld
staan in het advies van het comité en in de
notulen van de raad van bestuur. Dit oordeel
wordt aan de notulen van de raad van bestuur
gehecht.

De commissaris verleent een oordeel over de
getrouwheid van de gegevens die vermeld
staan in het advies van het comité en in de
notulen van de raad van bestuur. Dit oordeel
wordt aan de notulen van de raad van
bestuur gehecht.

Het besluit van het comité, een uittreksel uit
de notulen van de raad van bestuur en het

Het besluit van het comité, een uittreksel uit
de notulen van de raad van bestuur en het

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'786')))&df=d249080e4882&msg=artikel%20523
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'786')))&df=d249080e4882&msg=artikel%20523
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oordeel van de commissaris worden
afgedrukt in het jaarverslag.

oordeel van de commissaris worden
afgedrukt in het jaarverslag.

§ 4. In de ondernemingen waar een
ondernemingsraad werd ingesteld in
uitvoering van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven,
wordt de benoeming van de kandidaten tot
onafhankelijk bestuurder voorafgaand aan de
benoeming door de algemene vergadering,
ter kennisgeving aan de ondernemingsraad
medegedeeld. Eenzelfde procedure is vereist
bij hernieuwing van het mandaat.

§ 4. In de ondernemingen waar een
ondernemingsraad werd ingesteld in
uitvoering van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, wordt de benoeming van de
kandidaten tot onafhankelijk bestuurder
voorafgaand aan de benoeming door de
algemene vergadering, ter kennisgeving aan
de ondernemingsraad medegedeeld.
Eenzelfde procedure is vereist bij
hernieuwing van het mandaat.

De onafhankelijke bestuurders in de zin van
§ 2, eerste lid, voldoen aan de criteria van
artikel 526ter.

De onafhankelijke bestuurders in de zin van
§ 2, eerste lid, voldoen aan de criteria van
artikel 526ter.

§ 5. Beslissingen en verrichtingen
betreffende betrekkingen die een niet
genoteerde Belgische dochtervennootschap
van een genoteerde Belgische vennootschap
onderhoudt met vennootschappen die met die
genoteerde vennootschap verbonden zijn,
mogen eerst na toestemming van de
moedervennootschap plaatsvinden. Voor die
toestemming geldt de procedure vermeld in
de §§ 2 en 3. De §§ 6 en 7 alsook artikel 529,
tweede lid zijn van toepassing op de
moedervennootschap.

§ 5. Beslissingen en verrichtingen
betreffende betrekkingen die een niet
genoteerde Belgische dochtervennootschap
van een Belgische vennootschap waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4 onderhoudt met vennootschappen
die met die genoteerde vennootschap
verbonden zijn, mogen eerst na toestemming
van de moedervennootschap plaatsvinden.
Voor die toestemming geldt de procedure
vermeld in de §§ 2 en 3. De §§ 6 en 7 alsook
artikel 529, tweede lid zijn van toepassing
op de moedervennootschap.

§ 6. De vennootschap kan de nietigheid
vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de in dit artikel bepaalde regels, indien
de wederpartij bij die beslissingen of
verrichtingen van die overtreding op de
hoogte was of had moeten zijn.

§ 6. De vennootschap kan de nietigheid
vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de in dit artikel bepaalde regels, indien
de wederpartij bij die beslissingen of
verrichtingen van die overtreding op de
hoogte was of had moeten zijn.

§ 7. De genoteerde vennootschap vermeldt in
haar jaarverslag de wezenlijke beperkingen
of lasten die de moedervennootschap haar
tijdens het besproken jaar heeft opgelegd, of
waarvan zij de instandhouding heeft
verlangd.

§ 7. De vennootschap waarvan de
aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4 vermeldt in haar jaarverslag de
wezenlijke beperkingen of lasten die de
moedervennootschap haar tijdens het
besproken jaar heeft opgelegd, of waarvan
zij de instandhouding heeft verlangd.

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-376-*%40NL'%20))%20&df=d249080e4898&msg=wet%20van%2020%3Fseptember%201948
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-376-*%40NL'%20))%20&df=d249080e4898&msg=wet%20van%2020%3Fseptember%201948
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&amp;search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20&apos;WKBE-JURA-WG-376-*%40NL&apos;%20))%20&amp;df=d249080e4898&amp;msg=wet%20van%2020%3Fseptember%201948
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'791')))&df=d249080e4904&msg=artikel%3F526ter
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'791')))&df=d249080e4904&msg=artikel%3F526ter
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Art. 533 Art. 533

De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda en zij
worden gedaan door middel van een
aankondiging die wordt geplaatst:

§ 1. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda en zij
worden gedaan door middel van een
aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

a) ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt
deze termijn ten minste vierentwintig dagen
voor de vergadering : voor genoteerde
vennootschappen die gebruik maken van de
in artikel 536, derde lid, bepaalde procedure
van de registratiedatum, bedraagt deze
termijn ten minste vierentwintig dagen voor
de registratiedatum; ingeval een nieuwe
oproeping nodig is en de datum van de
tweede vergadering werd vermeld in de
eerste oproeping, bedraagt de termijn ten
minste zeventien dagen voor de vergadering
of in voorkomend geval, ten minste zeventien
dagen voor de registratiedatum;

[...]

b) behalve voor jaarvergaderingen die
plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de
dag en het uur aangeduid in de
oprichtingsakte met een agenda die zich
beperkt tot de behandeling van de
jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de
commissarissen en de stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, de commissarissen, ten
minste vijftien dagen voor de vergadering, in
een nationaal verspreid blad.

b) behalve voor jaarvergaderingen die
plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de
dag en het uur aangeduid in de
oprichtingsakte met een agenda die zich
beperkt tot de behandeling van de
jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de
commissarissen en de stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissarissen,
ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt
deze termijn ten minste vierentwintig dagen
voor de vergadering; voor genoteerde
vennootschappen die gebruik maken van de
in artikel 536, derde lid, bepaalde procedure
van de registratiedatum, moet de
aankondiging ten minste vierentwintig dagen
voor de registratiedatum plaatsvinden;
ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de
datum van de tweede vergadering werd
vermeld in de eerste oproeping, moet de
aankondiging voor de tweede vergadering ten

[...]

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'807')))&df=d560465e5994&msg=artikel%20536
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'807')))&df=d560465e6004&msg=artikel%20536
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minste zeventien dagen voor de vergadering
plaatsvinden, of in voorkomend geval, ten
minste zeventien dagen voor de
registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of
warrants op naam, aan de houders van
certificaten op naam, die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, aan
de bestuurders en aan de commissarissen
worden de oproepingen vijftien dagen voor
de vergadering meegedeeld; deze mededeling
geschiedt door middel van een gewone brief
tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een andere
communicatiemiddel te ontvangen; van de
vervulling van deze formaliteit behoeft geen
bewijs te worden overgelegd.

Aan de houders van aandelen, obligaties of
warrants op naam, aan de houders van
certificaten op naam, die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven,
aan de bestuurders en aan de commissarissen
worden de oproepingen vijftien dagen voor
de vergadering meegedeeld; deze
mededeling geschiedt door middel van een
gewone brief tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen;
van de vervulling van deze formaliteit
behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants
of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam
zijn, kan met mededeling van de oproepingen
worden volstaan; dergelijke mededeling
geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants
of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam
zijn, kan met mededeling van de
oproepingen worden volstaan; dergelijke
mededeling geschiedt door middel van een
ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de
oproeping via een andere
communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen
onderwerpen bevatten, alsmede, voor de
vennootschappen die een openbaar beroep op
het spaarwezen doen of hebben gedaan, de
voorstellen tot besluit. Bij de genoteerde
vennootschappen wordt tevens het voorstel
van het auditcomité over de benoeming van
een commissaris of van de bedrijfsrevisor
belast met de controle van de
geconsolideerde jaarrekening geagendeerd.
Hetzelfde geldt bij de hernieuwing van deze
benoeming.

De agenda moet de te behandelen
onderwerpen bevatten, alsmede, voor de
vennootschappen die een openbaar beroep
op het spaarwezen doen of hebben gedaan,
de voorstellen tot besluit. Bij de genoteerde
vennootschappen wordt tevens het voorstel
van het auditcomité over de benoeming van
een commissaris of van de bedrijfsrevisor
belast met de controle van de
geconsolideerde jaarrekening geagendeerd.
Hetzelfde geldt bij de hernieuwing van deze
benoeming.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 worden
de oproepingen tot een algemene
vergadering van een vennootschap
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4, gedaan door middel van een
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aankondiging die ten minste vierentwintig
dagen vóór de vergadering wordt
geplaatst :

a) in het Belgisch Staatsblad;

b) behalve voor de gewone algemene
vergaderingen die plaatsvinden in de
gemeente, op de plaats, de dag en het uur
aangeduid in de oprichtingsakte en met
een agenda die zich beperkt tot de
behandeling van de jaarrekening, het
jaarverslag en, in voorkomend geval, het
verslag van de commissarissen en tot de
stemming over de aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de
commissarissen te verlenen kwijting, in
een nationaal verspreid blad;

c) in media waarvan redelijkerwijze mag
worden aangenomen dat zij kunnen
zorgen voor een doeltreffende
verspreiding van de informatie bij het
publiek in de Europese Economische
Ruimte en die snel en op niet-
discriminerende wijze toegankelijk is.

Ingeval een nieuwe oproeping nodig is
omdat het bij de eerste oproeping vereiste
quorum niet is gehaald en mits voor de
eerste oproeping is voldaan aan het
bepaalde bij deze paragraaf, de datum
van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw
punt op de agenda is geplaatst, wordt de
in het eerste lid bedoelde termijn op
minstens zeventien dagen vóór de
vergadering gebracht.

Aan de houders van aandelen, obligaties
of warrants op naam, aan de houders van
certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, aan de bestuurders en aan de
commissarissen worden de oproepingen
vierentwintig dagen voor de vergadering
meegedeeld; deze mededeling geschiedt
door middel van een gewone brief, tenzij
de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander
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communicatiemiddel te ontvangen; van de
vervulling van deze formaliteit hoeft geen
bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties,
warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, op naam zijn, kan de
vennootschap volstaan met de mededeling
van de oproepingen via een ter post
aangetekende brief, tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de
oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.

De vennootschap mag de aandeelhouders
geen specifieke kosten aanrekenen op
grond van de toepassing van deze
paragraaf.

Art. 533bis

§ 1. De oproepingen tot de algemene
vergadering van een vennootschap
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4, bevatten ten minste de
volgende gegevens :

1° een vermelding van de plaats waar en
de datum waarop de algemene
vergadering zal plaatsvinden ;

2° de agenda, met opgave van te
behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit, onverminderd
artikel 533, § 1, vierde lid;

3° een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de formaliteiten die de
aandeelhouders moeten vervullen om
toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en om er hun stemrecht uit te
oefenen, evenals informatie over :

a) de in de artikelen 533ter en 540
bedoelde rechten van de aandeelhouders
evenals, in voorkomend geval, de termijn
waarbinnen deze rechten kunnen worden
uitgeoefend en het e-mailadres waarnaar
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de aandeelhouders hun verzoeken kunnen
sturen. De oproeping kan beperkt blijven
tot de vermelding van deze termijnen en
van dit e-mailadres, mits zij een
verwijzing bevat naar meer gedetailleerde
informatie over dergelijke rechten die op
de website van de vennootschap ter
beschikking wordt gesteld ;

b) de procedure voor het stemmen bij
volmacht, met name het formulier dat
hiervoor gebruikt kan worden en de
voorwaarden waarop de vennootschap
bereid is elektronische kennisgevingen
van de aanwijzing van een
volmachthouder te aanvaarden, en,

c) in voorkomend geval, de procedures
voor de deelname op afstand aan de
algemene vergadering, conform artikel
538bis, en voor het stemmen op afstand
vóór de vergadering, conform artikel
550 ;

4° een vermelding van de in artikel 536, §
2, bepaalde registratiedatum en van de
wijze waarop de aandeelhouders zich
moeten laten registreren, evenals de
mededeling dat alleen personen die op die
datum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn
deel te nemen aan en te stemmen op de
algemene vergadering;

5° een vermelding van de plaats waar en
de wijze waarop de onverkorte tekst kan
worden verkregen, conform artikel 535,
derde lid, van de in paragraaf 2, c), d) en
e) bedoelde stukken en voorstellen tot
besluit;

6° een vermelding van het adres van de
website waarop de in paragraaf 2
bedoelde informatie beschikbaar zal
worden gesteld.

§ 2. Gedurende een ononderbroken
periode die op de dag van de publicatie
van de oproeping tot de algemene
vergadering aanvangt, stellen de vennoot-
schappen waarvan de aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een
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markt als bedoeld in artikel 4, op de
website die zij moeten ontwikkelen, ten
minste de volgende informatie ter
beschikking van hun aandeelhouders :

a) de in paragraaf 1 bedoelde oproeping ;

b) het totale aantal aandelen en
stemrechten op de datum van de
oproeping, met inbegrip van afzonderlijke
totaalaantallen voor elke categorie van
aandelen, indien het kapitaal van de
vennootschap is verdeeld over twee of
meer categorieën aandelen;

c) de aan de algemene vergadering voor te
leggen stukken ;

d) voor elk te behandelen onderwerp op
de agenda van de algemene vergadering,
een voorstel tot besluit of, indien het te
behandelen onderwerp geen besluit
vereist, commentaar van de raad van
bestuur. Daarnaast worden eventuele
voorstellen tot besluit die door de
aandeelhouders geformuleerd zijn met
toepassing van artikel 533ter, zo spoedig
mogelijk na hun ontvangst door de
vennootschap aan de website toegevoegd;

e) de formulieren die gebruikt kunnen
worden voor het stemmen bij volmacht
en, indien van toepassing, voor het
stemmen op afstand, tenzij deze
formulieren rechtstreeks naar elke
aandeelhouder worden gezonden.

Indien de onder e) bedoelde formulieren
om technische redenen niet op de website
beschikbaar kunnen worden gesteld, geeft
de vennootschap op haar site aan hoe deze
formulieren op papier kunnen worden
verkregen. In dat geval is de
vennootschap gehouden de formulieren
per post en kosteloos aan elke
aandeelhouder die daarom vraagt te doen
toekomen.

Art. 533ter

§ 1. Een of meer aandeelhouders die
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samen minstens 5% van het
maatschappelijk kapitaal van een
vennootschap waarvan de aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, kunnen
vorderen dat te behandelen onderwerpen
op de agenda van de algemene
vergadering worden geplaatst en kunnen
voorstellen tot besluit indienen met
betrekking tot op de agenda opgenomen
of daarin op te nemen te behandelen
onderwerpen.

De aandeelhouders bewijzen dat zij in het
bezit zijn van het krachtens het eerste lid
vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op
grond van de inschrijving van de
desbetreffende aandelen in het register
van de aandelen op naam van de
vennootschap, hetzij door voorlegging van
de aandelen aan toonder aan een
financieel tussenpersoon, hetzij door
voorlegging van een door de erkende
rekeninghouder of de vereffenings-
instelling opgesteld attest waaruit blijkt
dat het desbetreffende aantal
gedematerialiseerde aandelen op hun
naam op rekening is ingeschreven.

De te behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit die met toepassing
van dit artikel op de agenda zijn
geplaatst, worden slechts besproken
indien de in het eerste lid bedoelde
aandeelhouders geregistreerd zijn
conform artikel 536, §2.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde verzoeken
worden schriftelijk geformuleerd en gaan
vergezeld van de tekst van de op de
agenda te plaatsen te behandelen
onderwerpen en/of voorstellen tot besluit.
Er wordt een e-mailadres in vermeld
waarnaar de vennootschap het bewijs van
ontvangst van deze verzoeken kan sturen.

De vennootschap moet deze verzoeken
uiterlijk op de zestiende dag vóór de
datum van de algemene vergadering
ontvangen. Zij kunnen naar de
vennootschap worden gezonden langs
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elektronische weg, op het adres dat
vermeld is in de conform artikel 533bis, §
1, gepubliceerde oproeping. De
vennootschap bevestigt de ontvangst van
de in paragraaf 1 bedoelde verzoeken
binnen een termijn van achtenveertig uur
te rekenen vanaf die ontvangst.

§ 3. Onverminderd artikel 533bis, § 2,
1ste lid, d), maakt de vennootschap
uiterlijk op de tiende dag vóór de datum
van de algemene vergadering, conform
artikel 533, § 2, een agenda bekend die
aangevuld is met de bijkomende te
behandelen onderwerpen die erin
opgenomen zouden zijn en met de
voorstellen tot besluit die geformuleerd
zouden zijn. Artikel 533bis, §§ 1 en 2, is
van toepassing.

Art. 534 Art. 534

Wanneer, binnen twintig dagen vóór de
datum waarop een algemene vergadering is
samengeroepen, een vennootschap een
kennisgeving heeft ontvangen of weet dat een
kennisgeving had moeten of nog moet
worden verricht op grond van de
artikelen 514 of 515, eerste lid, kan de raad
van bestuur de vergadering tot drie weken
verdagen. De algemene vergadering wordt op
de gewone wijze samengeroepen. Haar
agenda mag aangevuld of gewijzigd worden.

Wanneer, binnen twintig dagen vóór de
datum waarop een algemene vergadering is
samengeroepen, een vennootschap een
kennisgeving heeft ontvangen of weet dat
een kennisgeving had moeten of nog moet
worden verricht op grond van de
artikelen 514 of 515, eerste lid, kan de raad
van bestuur de vergadering tot vier weken
verdagen. De algemene vergadering wordt
op de gewone wijze samengeroepen. Haar
agenda mag aangevuld of gewijzigd worden.

Art. 535 Art. 535

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de
houders van aandelen op naam, aan de
bestuurders en aan de commissarissen een
afschrift toegezonden van de stukken, die hen
krachtens dit wetboek moeten worden ter
beschikking gesteld.

Samen met de oproepingsbrief en volgens
dezelfde modaliteiten, wordt aan de
houders van aandelen op naam, aan de
bestuurders en aan de commissarissen een
afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens dit wetboek moeten worden
ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van
deze stukken gezonden aan degenen die,
uiterlijk zeven dagen voor de algemene
vergadering, hebben voldaan aan de
formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te
worden toegelaten. De personen die deze

Behalve bij de vennootschappen waarvan
de aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4 wordt ook onverwijld een afschrift
van deze stukken gezonden aan degenen die,
uiterlijk zeven dagen voor de algemene
vergadering, hebben voldaan aan de

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'773')))&df=d1578452e6076&msg=515
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'773')))&df=d1578452e6076&msg=515
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formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld,
krijgen een afschrift van deze stukken op de
algemene vergadering.

formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te
worden toegelaten. De personen die deze
formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld,
krijgen een afschrift van deze stukken op de
algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder,
warranthouder of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap
werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van
zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de
algemene vergadering ter zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van
deze stukken verkrijgen.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder,
warranthouder of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap
werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van
zijn effect of van het in artikel 474
bedoelde attest, vanaf vijftien dagen voor
de vergadering, of, bij de
vennootschappen waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, zodra de
oproeping tot de algemene vergadering
gepubliceerd is, ter zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van
deze stukken verkrijgen.

Art. 536 Art. 536

De statuten bepalen de formaliteiten die
moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.

§ 1. De statuten bepalen de formaliteiten die
moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.

Het recht om deel te nemen aan de algemene
vergadering van een vennootschap die een
publiek beroep op het spaarwezen doet of
heeft gedaan, wordt slechts verleend, hetzij
op grond van de inschrijving van de
aandeelhouder in het register van de aandelen
op naam van de vennootschap, hetzij op
grond van de neerlegging van de aandelen
aan toonder, hetzij op grond van de
neerlegging van een door de erkende
rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen tot op de datum
van de algemene vergadering wordt
vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de
oproepingsbrief, zulks binnen de statutair
vastgestelde termijn, maar ten minste drie
werkdagen en ten hoogste zes werkdagen
vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst
van de algemene vergadering. Bij gebreke
van enige vermelding ter zake in de statuten
verstrijkt de termijn op de derde dag voor de

Het recht om deel te nemen aan de algemene
vergadering van een vennootschap die een
publiek beroep op het spaarwezen doet of
heeft gedaan, wordt slechts verleend, hetzij
op grond van de inschrijving van de
aandeelhouder in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap,
hetzij op grond van de neerlegging van de
aandelen aan toonder, hetzij op grond van de
neerlegging van een door de erkende
rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt
vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de
oproepingsbrief, zulks binnen de statutair
vastgestelde termijn, maar ten minste drie
werkdagen en ten hoogste zes werkdagen
vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst
van de algemene vergadering. Bij gebreke
van enige vermelding ter zake in de statuten
verstrijkt de termijn op de derde dag voor de
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datum bepaald voor de bijeenkomst van de
algemene vergadering.

datum bepaald voor de bijeenkomst van de
algemene vergadering.

De statuten van een genoteerde vennootschap
kunnen bepalen dat de aandeelhouders aan de
algemene vergadering kunnen deelnemen en
er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met
betrekking tot de aandelen waarvan zij op de
registratiedatum om 24 uur houder zijn,
ongeacht het aantal aandelen waarvan zij
houder zijn op de dag van de algemene
vergadering. Deze registratiedatum kan niet
vroeger dan op de vijftiende dag en niet later
dan vijf werkdagen voor de algemene
vergadering worden vastgesteld. In een door
de raad van bestuur aangewezen register
wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de
registratiedatum om 24 uur. Bij de oproeping
tot de algemene vergadering wordt de dag
van de registratie vermeld alsmede de wijze
waarop de aandeelhouders zich kunnen laten
registreren.

[...]

De aandeelhouders kunnen eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden verleden. De
houders van obligaties, warrants of
certificaten bepaald in artikel 537, mogen van
die besluiten kennis nemen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden verleden.
De houders van obligaties, warrants of
certificaten bepaald in artikel 537, mogen
van die besluiten kennis nemen.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, tweede
lid, wordt het recht om deel te nemen aan
een algemene 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 op naam van de
aandeelhouder, op de vijfde dag vóór de
algemene vergadering, om vierentwintig
uur (Belgisch uur), 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 of van een vereffenings-

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'808')))&df=d1722057e6146&msg=artikel%20537
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-33036-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'808')))&df=d1722057e6146&msg=artikel%20537
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instelling, hetzij door voorlegging van de
aandelen aan toonder aan een financieel
tussenpersoon, ongeacht het aantal
aandelen dat de aandeelhouder bezit op
de dag van de algemene vergadering.

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

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de
registratiedatum, aan de vennootschap, in
het geval van aandelen op naam, of aan
een financieel tussenpersoon, in het geval
van aandelen aan toonder of
gedematerialiseerde aandelen, dat hij
geregistreerd wil worden om deel te
kunnen nemen aan de algemene
vergadering.

De financieel tussenpersoon of de erkende
rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling leveren aan de
aandeelhouder en aan de vennootschap
een attest af waaruit blijkt hoeveel
aandelen aan toonder of
gedematerialiseerde aandelen
respectievelijk zijn voorgelegd of op naam
van de aandeelhouder op zijn rekeningen
zijn ingeschreven op de registratiedatum.

In  een  door  de  raad  van  bestuur
aangewezen register wordt voor elke
aandeelhouder die zijn wens om
geregistreerd te worden om deel te
kunnen nemen aan de algemene
vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn
naam of maatschappelijke benaming en
adres of maatschappelijke zetel
opgenomen, het aantal aandelen dat hij
bezat op de registratiedatum en de
beschrijving van de stukken die aantonen
dat hij op die registratiedatum in het bezit
was van de aandelen.

Art. 538bis

§ 1. De statuten kunnen bepalen dat de
aandeelhouders op afstand kunnen
deelnemen aan de algemene vergadering,
door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld
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elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.

Voor de toepassing van het eerste lid is
vereist dat de vennootschap via het
gebruikte elektronische
communicatiemiddel in staat is de
hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder te controleren. De wijzen
waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, worden gecontroleerd en
gewaarborgd, worden bij of krachtens de
statuten bepaald.

Bij of krachtens de statuten kunnen
voorwaarden worden gesteld aan het
gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.

Voor de toepassing van het eerste lid is
eveneens vereist dat de aandeelhouder,
onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, via het
elektronische communicatiemiddel
rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kan kennisnemen van de
besprekingen tijdens de vergadering, kan
deelnemen aan de beraadslaging en het
recht kan uitoefenen om vragen te stellen.
Bovendien is vereist dat de aandeelhouder
over alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken, het stemrecht
kan uitoefenen, desgevallend op geheime
wijze, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking.

Onverminderd artikel 533bis omvat de
oproeping tot de algemene vergadering
een beschrijving van de statutaire of
krachtens de statuten vastgestelde
procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene
vergadering. In voorkomend geval,
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kunnen die procedures voor eenieder
toegankelijk worden gemaakt op de
website van de vennootschap.

Bij of krachtens de statuten wordt
bepaald hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.

De notulen van de algemene vergadering
vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname
langs elektronische weg aan de algemene
vergadering en/of aan de stemming
beletten of verstoren.

Deze paragraaf geldt niet voor de leden
van het bureau van de algemene
vergadering, de bestuurders en de
commissarissen.

§ 2. De statuten kunnen de op grond van §
1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de
houders van winstbewijzen, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.

§ 3. De statuten kunnen de op grond van §
1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de
houders van obligaties, warrants of
certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.

§ 4. Artikel 536 is van toepassing wanneer
de vennootschap toestaat dat op afstand
aan de algemene vergadering wordt
deelgenomen.

Art. 540 Art. 540

De bestuurders geven antwoord op de vragen
die hun door de aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot
de agendapunten, voorzover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat
zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het
personeel van de vennootschap.

De bestuurders geven antwoord op de
vragen die hun door de aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, voorzover de
mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de
vennootschap.
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De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hun door de aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun
verslag. Zij hebben het recht ter algemene
vergadering het woord te voeren in verband
met de vervulling van hun taak.

De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hun door de aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun
verslag, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van dien aard is dat
zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het
personeel van de vennootschap. Zij hebben
het recht ter algemene vergadering het
woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.

Wanneer verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
bestuurders en de commissarissen daarop
één antwoord geven. Wanneer de
relevante informatie op de website van de
vennootschap beschikbaar is in de vorm
van vragen en antwoorden, worden de
bestuurders en de commissarissen, louter
door naar die website te verwijzen, geacht
de gestelde vragen te hebben beantwoord.

Onverminderd de toepassing van het
eerste en het tweede lid tijdens de
algemene vergadering, kunnen de statuten
bepalen dat de aandeelhouders, zodra de
oproeping is gepubliceerd, de
mogelijkheid hebben om schriftelijke
vragen te stellen over de verslagen van de
bestuurders of de commissarissen of over
de agendapunten, die tijdens de
vergadering zullen worden beantwoord
door, naargelang het geval, de
bestuurders of de commissarissen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg
tot de vennootschap worden gericht via
het in de oproeping tot de algemene
vergadering vermelde adres. In de
statuten wordt de termijn vastgelegd
waarbinnen de vennootschap die
schriftelijke vragen dient te ontvangen.

De aandeelhouders die voornemens zijn
gebruik te maken van de hun conform het
vierde lid verleende mogelijkheid,
bewijzen hun hoedanigheid van
aandeelhouder aan de hand van hun
inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap,
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door de neerlegging van hun aandelen aan
toonder bij een financieel tussenpersoon
of de voorlegging van die aandelen aan
een financieel tussenpersoon, of via de
voorlegging van een door de erkende
rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling opgesteld attest dat
het aantal gedematerialiseerde aandelen
bevestigt dat op hun naam is
ingeschreven.

Art. 546 Art. 546

De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken; afschriften voor derden worden
ondertekend door één of meer bestuurders,
zoals bepaald in de statuten.

De notulen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken; afschriften voor derden worden
ondertekend door één of meer bestuurders,
zoals bepaald in de statuten.

In de notulen van de algemene ver-
gaderingen van de vennootschappen
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de verhandeling op een markt als bedoeld
in  artikel  4,  wordt  voor  elk  besluit  het
aantal aandelen vermeld waarvoor
geldige stemmen zijn uitgebracht, het
percentage dat deze aandelen in het
maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het totale aantal
geldig uitgebrachte stemmen, en het
aantal stemmen dat voor of tegen elk
besluit is uitgebracht, alsmede het
eventuele aantal onthoudingen. Deze
informatie wordt door die
vennootschappen openbaar gemaakt via
hun website, binnen vijftien dagen na de
algemene vergadering.

Art. 547 Art. 547

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen
in persoon of bij volmacht stemmen.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders
kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

Onder volmacht moet worden verstaan de
door een aandeelhouder aan een
natuurlijke of rechtspersoon verleende
machtiging om sommige of alle rechten
van die aandeelhouder in de algemene
vergadering in zijn naam uit te oefenen.
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Deze machtiging kan niet worden gegeven
voor een onbeperkt aantal vergaderingen
of voor een onbeperkte periode.

De volmachthouder geniet dezelfde
rechten om in de algemene vergadering
het woord te voeren en vragen te stellen
als die welke de aldus vertegenwoordigde
aandeelhouder zou hebben genoten.

Art. 547bis

§ 1. De aandeelhouder van een
vennootschap waarvan de aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, mag voor
elke algemene vergadering slechts een
persoon aanwijzen als volmachthouder.
Indien een aandeelhouder aandelen in een
vennootschap op meer dan één
effectenrekening heeft, kan hij per
effectenrekening een volmachthouder
aanwijzen voor de aandelen die op elk van
die effectenrekeningen zijn
ondergebracht.

Bij de in het eerste lid bedoelde
vennootschappen worden de statutaire
bepalingen die de mogelijkheid voor
personen om als volmachthouder te
worden aangewezen, beperken, voor niet
geschreven gehouden.

Een persoon die als volmachthouder
optreedt, mag een volmacht van meer dan
een aandeelhouder van een in het eerste
lid bedoelde vennootschap bezitten. De
volmachthouder mag zich niet laten
vervangen door een andere persoon,
onverminderd de mogelijkheid voor een
volmachthouder die een rechtspersoon is,
om de hem verleende bevoegdheden uit te
oefenen via een lid van zijn bestuurs- of
leidinggevend orgaan of via een van zijn
werknemers. Ingeval een volmachthouder
volmachten van meerdere aandeelhouders
bezit, kan hij namens een bepaalde
aandeelhouder anders stemmen dan
namens een andere aandeelhouder.
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§ 2. De aanwijzing van een
volmachthouder door een aandeelhouder
van een in paragraaf 1 bedoelde
vennootschap geschiedt schriftelijk of via
een elektronisch formulier en moet
ondertekend worden door de
aandeelhouder, in voorkomend geval met
een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4,
van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in
verband met het juridisch kader voor
elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet
aan de voorwaarden van artikel 1322 van
het Burgerlijk Wetboek.

De kennisgeving van de volmacht aan de
vennootschap dient schriftelijk te
gebeuren. Deze kennisgeving kan ook
langs elektronische weg geschieden, op het
adres dat vermeld is in de conform artikel
533bis, § 1, gepubliceerde oproeping.

De aandeelhouder bewijst zijn
hoedanigheid hetzij op grond van zijn
inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap,
hetzij door voorlegging van de aandelen
aan toonder aan een financieel
tussenpersoon, hetzij door voorlegging
van een door de erkende rekeninghouder
of de vereffeningsinstelling opgesteld
attest waaruit blijkt hoeveel
gedematerialiseerde aandelen zijn
ingeschreven op naam van de
aandeelhouder.

De volmacht waarvan kennis gegeven
wordt door een aandeelhouder die zijn
aandelen heeft overgedragen op de in
artikel 536, § 2, bedoelde registratie-
datum, wordt als nietig beschouwd. De
erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling brengt de
overdracht ter kennis van de vennoot-
schap en bezorgt haar de vereiste
informatie.



- 28 -

§ 3. Onverminderd artikel 549, tweede lid,
brengt de volmachthouder zijn stem uit
overeenkomstig de instructies van de
aandeelhouder die hem heeft aangewezen.
Hij moet gedurende ten minste een jaar
een register van de steminstructies
bijhouden en op verzoek bevestigen dat
hij zich aan de steminstructies heeft
gehouden.

§ 4. In geval van een potentieel
belangenconflict tussen de aandeelhouder
van een in paragraaf 1 bedoelde
vennootschapen de volmachthouder die
hij heeft aangewezen :

1° moet de volmachthouder de precieze
feiten bekendmaken die voor de aandeel-
houder van belang zijn om te beoordelen
of er gevaar bestaat dat de
volmachthouder enig ander belang dan
het belang van de aandeelhouder nastreeft
;

2° mag de volmachthouder slechts namens
de aandeelhouder stemmen op
voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp
op de agenda over specifieke
steminstructies beschikt;

3° is de overdracht van een volmacht aan
een andere persoon verboden,
onverminderd de mogelijkheid voor een
volmachthouder die een rechtspersoon is,
om de hem verleende bevoegdheden uit te
oefenen via een lid van zijn bestuurs- of
leidinggevend orgaan of via een van zijn
werknemers.

Voor de toepassing van deze paragraaf is
er met name sprake van een
belangenconflict wanneer de
volmachthouder :

1° een aandeelhouder is die de
vennootschap controleert of een andere
entiteit is die door een dergelijke
aandeelhouder gecontroleerd wordt;

2° lid is van het bestuurs-, het
leidinggevend of het toezichthoudend



- 29 -

orgaan van de vennootschap of van een
aandeelhouder die de vennootschap
controleert of van een gecontroleerde
entiteit zoals bedoeld in 1°;

3° werknemer of wettelijke controleur is
van de rekeningen van de vennootschap,
of van een aandeelhouder die de
vennootschap controleert of van een
gecontroleerde entiteit zoals bedoeld in 1°;

4° een familieband heeft met een
natuurlijke persoon zoals bedoeld in 1° tot
3°.

§ 5. Paragraaf 2, leden 1 en 2, is van
toepassing in geval van intrekking van de
volmacht.

Een aandeelhouder die zijn stem bij
volmacht heeft uitgebracht, mag geen
andere wijze van deelname aan de
vergadering meer kiezen.

Art. 550 Art. 550

De statuten kunnen iedere aandeelhouder
toestaan per brief te stemmen door middel
van een formulier waarvan de vermeldingen
in de statuten zijn bepaald.

§ 1. De statuten kunnen iedere
aandeelhouder toestaan op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of langs elektronische weg, door
middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.

De formulieren waarin noch de stemwijze,
noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Als de vennootschap stemmen op afstand
toestaat, moet zij in staat zijn de
hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder te controleren. De wijzen
waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die op afstand wenst te stemmen,
worden gecontroleerd en gewaarborgd,
worden bij of krachtens de statuten
bepaald.

Voor de berekening van het quorum wordt
alleen rekening gehouden met de formulieren
die de vennootschap ontvangen heeft voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering,
met inachtneming van de termijnen bepaald
in de statuten.

§ 2. Het formulier voor het stemmen op
afstand dient minstens de volgende
vermeldingen te bevatten :
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Artikel 536, tweede lid, is van toepassing
indien een vennootschap stemming bij brief
toestaat.

1° de naam of de firma van de
aandeelhouder en zijn woonplaats of
maatschappelijke zetel;

2° het aantal stemmen dat de
aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen;

3° de vorm van de gehouden aandelen;

4° de agenda van de vergadering, inclusief
de voorstellen van beslissing;

5° de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier voor het
stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de
aandeelhouder, in voorkomend geval, met
een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4,
van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in
verband met het juridisch kader voor
elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet
aan de voorwaarden van artikel 1322 van
het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren waarin noch de stemwijze,
noch de onthouding zijn vermeld, zijn
nietig. Indien, tijdens de vergadering, een
voorstel van beslissing wordt gewijzigd
waarover al is gestemd, wordt die
stemming nietig geacht.

§ 3. Artikel 536, § 1, tweede lid, en, voor
de vennootschappen waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, artikel 536,
§ 2, zijn van toepassing wanneer de
vennootschap stemmen op afstand
toestaat.

Voor de berekening van het quorum
wordt alleen rekening gehouden met de
formulieren die de vennootschap vóór de
datum van de algemene vergadering heeft
ontvangen, met inachtneming van de in de
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statuten bepaalde termijnen.

De stemming op afstand door een
aandeelhouder die zijn aandelen heeft
overgedragen op de conform artikel 536, §
1, tweede lid, vastgestelde datum of, bij de
vennootschappen waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt  als  bedoeld  in  artikel  4,  op  de  in
artikel 536, § 2 bedoelde registratiedatum,
wordt nietig geacht. De erkende
rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling brengt de
overdracht ter kennis van de
vennootschap en bezorgt haar de vereiste
informatie.

Een aandeelhouder die, per brief of langs
elektronische weg, op afstand heeft
gestemd, mag geen andere wijze van
deelname aan de vergadering meer
kiezen.

Art. 551bis

Bij de toepassing van dit Hoofdstuk
draagt de vennootschap zorg voor een
gelijke behandeling van alle
aandeelhouders die zich in identieke
omstandigheden bevinden.

Art. 553 Art. 553

Vijftien dagen voor de algemene vergadering
mogen de aandeelhouders, de houders van
obligaties, warrants en certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, ter zetel van de vennootschap
kennisnemen van:

Vijftien dagen vóór de algemene
vergadering of, bij de vennootschappen
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de verhandeling op een markt als bedoeld
in artikel 4, vierentwintig dagen vóór de
algemene vergadering mogen de
aandeelhouders, de houders van obligaties,
warrants en certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, ter zetel van de vennootschap
kennisnemen van:

1° de jaarrekening; 1° de jaarrekening;

2° in voorkomend geval, de geconsolideerde
jaarrekening;

2° in voorkomend geval, de geconsolideerde
jaarrekening;

3° de lijst der aandeelhouders die hun 3° de lijst der aandeelhouders die hun
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aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het getal van hun aandelen en
van hun woonplaats;

aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het getal van hun aandelen
en van hun woonplaats;

4° de lijst der openbare fondsen, aandelen,
obligaties en andere effecten van
vennootschappen die de portefeuille
uitmaken;

4° de lijst der openbare fondsen, aandelen,
obligaties en andere effecten van
vennootschappen die de portefeuille
uitmaken;

5° het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen.

5° het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen worden ter
beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 535.

De jaarrekening, het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen worden ter
beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 535.

Art. 555 Art. 555

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken
uit te stellen. Deze verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens
de zitting, de beslissing met betrekking tot
de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Bij de
vennootschappen waarvan de aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een
markt als bedoeld in artikel 4, bedraagt
deze termijn vier weken. Deze verdaging
doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.

Art. 571bis

De  statuten  kunnen  de  in  artikel  538bis
bedoelde regeling voor deelname op
afstand, onder dezelfde voorwaarden,
uitbreiden tot de algemene vergadering
van obligatiehouders.

Art. 580bis

Bij de toepassing van dit Hoofdstuk
draagt de vennootschap zorg voor een
gelijke behandeling van alle
obligatiehouders die zich in identieke
omstandigheden bevinden.
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Art. 598 Art. 598

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van een of meer
bepaalde personen die geen personeelsleden
zijn van de vennootschap of van een van haar
dochtervennootschappen, moet de identiteit
van de begunstigde of de begunstigden van
de beperking of de opheffing van het
voorkeurrecht worden vermeld in het verslag
dat door de raad van bestuur wordt opgesteld,
alsook in de oproeping.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van een of meer
bepaalde personen die geen personeelsleden
zijn van de vennootschap of van een van
haar dochtervennootschappen, moet de
identiteit van de begunstigde of de
begunstigden van de beperking of de
opheffing van het voorkeurrecht worden
vermeld in het verslag dat door de raad van
bestuur wordt opgesteld, alsook in de
oproeping.

Bovendien mag voor genoteerde
vennootschappen de uitgifteprijs niet minder
bedragen dan het gemiddelde van de koersen
gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan
de dag waarop de uitgifte een aanvang nam.

Bovendien mag voor vennootschappen
waarvan de aandelen zijn toegelaten tot
de verhandeling op een markt als bedoeld
in  artikel  4 de uitgifteprijs niet minder
bedragen dan het gemiddelde van de koersen
gedurende de dertig dagen, voorafgaande
aan de dag waarop de uitgifte een aanvang
nam.

Voor de andere vennootschappen dan die
welke zijn bedoeld in het tweede lid, moet de
uitgifteprijs ten minste gelijk zijn aan de
vastgestelde intrinsieke waarde van het effect
die, behoudens eenparig akkoord tussen de
aandeelhouders, vastgesteld wordt op grond
van een verslag opgesteld, hetzij door de
commissaris, hetzij, voor de
vennootschappen die geen commissaris
hebben, door een bedrijfsrevisor aangewezen
door de raad van bestuur, of door een extern
accountant aangewezen op dezelfde manier.

Voor de andere vennootschappen dan die
welke zijn bedoeld in het tweede lid, moet
de uitgifteprijs ten minste gelijk zijn aan de
vastgestelde intrinsieke waarde van het
effect die, behoudens eenparig akkoord
tussen de aandeelhouders, vastgesteld wordt
op grond van een verslag opgesteld, hetzij
door de commissaris, hetzij, voor de
vennootschappen die geen commissaris
hebben, door een bedrijfsrevisor aangewezen
door de raad van bestuur, of door een extern
accountant aangewezen op dezelfde manier.

De verslagen die door de raad van bestuur
worden opgesteld, moeten de weerslag
vermelden van de voorgestelde uitgifte op de
toestand van de vroegere aandeelhouder, in
het bijzonder wat diens aandeel in de winst
en in het eigen kapitaal betreft. Een
commissaris of, bij diens ontstentenis, een
bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van
bestuur, of een accountant aangewezen op
dezelfde manier, verstrekt een omstandig
advies omtrent de elementen op grond
waarvan de uitgifteprijs is berekend, alsmede
omtrent de verantwoording ervan.

De verslagen die door de raad van bestuur
worden opgesteld, moeten de weerslag
vermelden van de voorgestelde uitgifte op de
toestand van de vroegere aandeelhouder, in
het bijzonder wat diens aandeel in de winst
en in het eigen kapitaal betreft. Een
commissaris of, bij diens ontstentenis, een
bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van
bestuur, of een accountant aangewezen op
dezelfde manier, verstrekt een omstandig
advies omtrent de elementen op grond
waarvan de uitgifteprijs is berekend,
alsmede omtrent de verantwoording ervan.
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Art. 924 Art. 924

De bestuurders, de leden van de directieraad
en leden van de raad van toezicht, geven
ieder in functie van hun bevoegdheden
antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot de vervulling van hun taak en
tot de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, aan haar
aandeelhouders of aan haar personeel en
onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 49 van Verordening (EG)
nr. 2157/2001.

De bestuurders, de leden van de directieraad
en leden van de raad van toezicht, geven
ieder in functie van hun bevoegdheden
antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot de vervulling van hun taak en
tot de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, aan haar
aandeelhouders of aan haar personeel en
onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 49 van Verordening (EG)
nr. 2157/2001.

Wanneer verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
bestuurders, de leden van de directieraad
en de leden van de raad van toezicht
daarop één antwoord geven. Wanneer de
relevante informatie op de website van de
vennootschap beschikbaar is in de vorm
van vragen en antwoorden, worden de
bestuurders, de leden van de directieraad
of de leden van de raad van toezicht,
louter door naar die website te verwijzen,
geacht de gestelde vragen te hebben
beantwoord.

Onverminderd de toepassing van het
eerste lid tijdens de algemene
vergadering, kunnen de statuten bepalen
dat de aandeelhouders, zodra de
oproeping is gepubliceerd, de
mogelijkheid hebben om schriftelijke
vragen te stellen over de wijze waarop de
bestuurders, de leden van de directieraad
en de leden van de raad van toezicht hun
opdrachten vervullen, en over de
agendapunten, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord door,
naargelang het geval, de bestuurders, de
leden van de directieraad of de leden van
de raad van toezicht. Die vragen kunnen
langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de algemene vergadering
vermelde adres, gepubliceerde oproeping.
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In de statuten wordt de termijn
vastgelegd waarbinnen de vennootschap
die schriftelijke vragen dient te
ontvangen.

De aandeelhouders die voornemens zijn
gebruik te maken van de hun conform het
derde lid verleende mogelijkheid,
bewijzen hun hoedanigheid van
aandeelhouder aan de hand van hun
inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap,
door de neerlegging van hun aandelen aan
toonder bij een financieel tussenpersoon
of de voorlegging van die aandelen aan
een financieel tussenpersoon, of via de
voorlegging van een door de erkende
rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling opgesteld attest dat
het aantal gedematerialiseerde aandelen
bevestigt dat op hun naam is
ingeschreven.

Art. 927 Art. 927

De raad van bestuur of de directieraad
hebben/heeft het recht, tijdens de zitting, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.

De raad van bestuur of de directieraad
hebben/heeft het recht, tijdens de zitting, de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Bij de vennootschappen waarvan de
aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een markt als bedoeld in
artikel 4, bedraagt deze termijn vier
weken. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.

Art. 988 Art. 988

De bestuurders, de leden van de directieraad
en leden van de raad van toezicht, geven
ieder in functie van hun bevoegdheden
antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot de vervulling van hun taak en
tot de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou

De bestuurders, de leden van de directieraad
en leden van de raad van toezicht, geven
ieder in functie van hun bevoegdheden
antwoord op de vragen die hen door de
aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot de vervulling van hun taak en
tot de agendapunten, voor zover de
mededeling van gegevens of feiten niet van
die aard is dat zij ernstig nadeel zou
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berokkenen aan de vennootschap, aan haar
aandeelhouders of aan haar personeel en
onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 49 van Verordening (EG)
nr. 1435/2003.

berokkenen aan de vennootschap, aan haar
aandeelhouders of aan haar personeel en
onder voorbehoud van de toepassing van
artikel 49 van Verordening (EG)
nr. 1435/2003.

Wanneer verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp handelen, mogen de
bestuurders, de leden van de directieraad
en de leden van de raad van toezicht
daarop één antwoord geven. Wanneer de
relevante informatie op de website van de
vennootschap beschikbaar is in de vorm
van vragen en antwoorden, worden de
bestuurders, de leden van de directieraad
of de leden van de raad van toezicht,
louter door naar die website te verwijzen,
geacht de gestelde vragen te hebben
beantwoord.

Onverminderd de toepassing van het
eerste lid tijdens de algemene
vergadering, kunnen de statuten bepalen
dat de aandeelhouders, zodra de
oproeping is gepubliceerd, de
mogelijkheid hebben om schriftelijke
vragen te stellen over de wijze waarop de
bestuurders, de leden van de directieraad
en de leden van de raad van toezicht hun
opdrachten vervullen, en over de
agendapunten, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord door,
naargelang het geval, de bestuurders, de
leden van de directieraad of de leden van
de raad van toezicht. Die vragen kunnen
langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde
adres. In de statuten wordt de termijn
vastgelegd waarbinnen de vennootschap
die schriftelijke vragen dient te
ontvangen.

De aandeelhouders die voornemens zijn
gebruik te maken van de hun conform het
derde lid verleende mogelijkheid,
bewijzen hun hoedanigheid van
aandeelhouder aan de hand van hun
inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap.

http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-62337-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'59')))&df=d1329239e2187&msg=artikel%2049
http://www.jura.be/modules/search/result/qlink.jsp?init=true&search=MODE%20(EXPAND-WORDS%20%2C%20INTERSECTION%20%2C%20ADVANCED%20)%20IN-COLLECTION%20(WKBE-JURA-VIC-WG%40NL%20)%20WHERE%20(%20AND%20(%20FIELD%20(docid%20IN%20'WKBE-JURA-WG-62337-*%40NL'%20)%20%20%2CFIELD%20(teller%20IN%20'59')))&df=d1329239e2187&msg=artikel%2049
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Art. 15 Art. 15

§ 1. De Bevek is onderworpen aan het
Wetboek van vennootschappen voorzover
daarvan niet wordt afgeweken door deze
Titel.

§ 1. De Bevek is onderworpen aan het
Wetboek van vennootschappen voorzover
daarvan niet wordt afgeweken door deze
Titel.

§ 2. In afwijking van artikel 78 van het
Wetboek van vennootschappen bevat de
naam van de Bevek en alle stukken die van
haar uitgaan, de woorden " openbare
beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Belgisch recht " of " openbare
Bevek naar Belgisch recht " ofwel volgen
deze woorden onmiddellijk op haar naam.
Indien uit deze naam niet blijkt voor welke
categorie van toegelaten beleggingen zij
overeenkomstig artikel 7, eerste lid, heeft
geopteerd, moet de aanduiding van die
categorie altijd onmiddellijk volgen op haar
naam.

§ 2. In afwijking van artikel 78 van het
Wetboek van vennootschappen bevat de
naam van de Bevek en alle stukken die van
haar uitgaan, de woorden " openbare
beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal naar Belgisch recht " of " openbare
Bevek naar Belgisch recht " ofwel volgen
deze woorden onmiddellijk op haar naam.
Indien uit deze naam niet blijkt voor welke
categorie van toegelaten beleggingen zij
overeenkomstig artikel 7, eerste lid, heeft
geopteerd, moet de aanduiding van die
categorie altijd onmiddellijk volgen op haar
naam.

§ 3. Het maatschappelijk kapitaal is steeds
gelijk aan de waarde van het netto-actief. Het
mag niet minder bedragen dan 1.200.000
euro. Voor de toepassing van artikel 634 van
het Wetboek van vennootschappen wordt
onder minimumkapitaal het in deze paragraaf
voorgeschreven bedrag verstaan.

§ 3. Het maatschappelijk kapitaal is steeds
gelijk aan de waarde van het netto-actief.
Het mag niet minder bedragen dan
1.200.000 euro. Voor de toepassing van
artikel 634 van het Wetboek van
vennootschappen wordt onder
minimumkapitaal het in deze paragraaf
voorgeschreven bedrag verstaan.

§ 4. Elke inbreng gebeurt in geld. Deze
bepaling is niet van toepassing in geval van
inbreng van de activa van een (op de in
artikel 31 bedoelde lijst) ingeschreven
instelling voor collectieve belegging of in
geval van inbreng van de korf van de
samenstellende effecten van een index,
wanneer in de statuten van de instelling voor
collectieve belegging bepaald is dat haar
beleggingsbeleid gericht is op het volgen van
een bepaalde effectenindex.

§ 4. Elke inbreng gebeurt in geld. Deze
bepaling is niet van toepassing in geval van
inbreng van de activa van een (op de in
artikel 31 bedoelde lijst) ingeschreven
instelling voor collectieve belegging of in
geval van inbreng van de korf van de
samenstellende effecten van een index,
wanneer in de statuten van de instelling voor
collectieve belegging bepaald is dat haar
beleggingsbeleid gericht is op het volgen
van een bepaalde effectenindex.

§ 5. De aandelen moeten vanaf de
inschrijving zijn volgestort; zij vermelden
geen nominale waarde.

§ 5. De aandelen moeten vanaf de
inschrijving zijn volgestort; zij vermelden
geen nominale waarde.

Er kunnen geen aandelen worden uitgegeven Er kunnen geen aandelen worden uitgegeven
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die het kapitaal niet vertegenwoordigen. die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

 § 6. De artikelen 78, 79, eerste lid, 141,
(184, § 1, tweede en vijfde lid, en § 2,
189bis, 190, § 1, derde en vierde lid, 195bis,
eerste lid, 3°, 196, eerste lid, 5°,) 439, 440 tot
443, 445 tot 448, 453, eerste lid, 1°, 458, 460,
eerste lid, 463, derde lid, 465, derde lid, 466,
vierde lid, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506,
508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 tot
590, 592 tot 607, 612 tot 617, 619 tot 628,
van het Wetboek van vennootschappen zijn
niet van toepassing.

 § 6. De artikelen 78, 79, eerste lid, 141,
(184, § 1, tweede en vijfde lid, en § 2,
189bis, 190, § 1, derde en vierde lid, 195bis,
eerste lid, 3°, 196, eerste lid, 5°,) 439, 440
tot 443, 445 tot 448, 453, eerste lid, 1°, 458,
460, eerste lid, 463, derde lid, 465, derde lid,
466, vierde lid, 476, 477, 479, 483, 484, 505,
506, 508, 509, 533, § 2, 533bis, 533ter, 536,
§ 2, 542, 546, tweede lid, 547bis, 557, 559,
560, 581, 582 tot 590, 592 tot 607, 612 tot
617, 619 tot 628, van het Wetboek van
vennootschappen zijn niet van toepassing.

In afwijking van het eerste lid is artikel 560
van het Wetboek van vennootschappen van
toepassing in het in artikel 8, § 2, 2°,
bedoelde geval.

In afwijking van het eerste lid is artikel 560
van het Wetboek van vennootschappen van
toepassing in het in artikel 8, § 2, 2°,
bedoelde geval.


