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Art. 6, Art. 9 en Art. 19 (Art. 9 Richtlijn 2007/36/EG) 
1° De wijziging is natuurlijk nodig, maar ik vind dat in het algemeen, dus zowel voor 
zaakvoerders als commissarissen, het “comply or explain”-principe van toepassing zou 
moeten zijn; d.w.z. dat, indien men om die reden niet antwoordt, men wel moet uitleggen 
waaruit en voor wie dat nadeel bestaat; de vraag en het antwoord zouden ook steeds in de 
notulen moeten worden vastgelegd, zodat bij betwisting, hiernaar kan worden verwezen. 
2° Wat betreft het verwijzen naar de website als antwoord op een vraag, dit vind ik niet 
correct. De vraagsteller heeft dan niet meer de mogelijkheid om eventueel bijkomende 
verduidelijking of meer detail te vragen, omdat hij pas achteraf kan vaststellen in hoeverre de 
website werkelijk zijn vraag behandeld.  
Ik vind dit een onaanvaardbare beperking van het vraagrecht. 
Als deze tekst toch zou worden aangenomen, wil ik voorstellen om de woorden “Wanneer de 
relevante informatie op de website…” te vervangen door “Wanneer alle relevante informatie 
op de website…”. 
 
Art. 16 (Art. 5 Richtlijn 2007/36) 
2° Deze wijziging zou volgens mij betekenen dat de bedoelde vennootschappen ook geen 
afschrift van de stukken meer moeten beschikbaar stellen op de algemene vergadering. Dat 
kan toch niet de bedoeling van de wijziging zijn. 
 
Art. 22 (Art. 10 & 11 Richtlijn 2007/36) 
§5 Bevat de tekst “Een aandeelhouder die zijn stem bij volmacht heeft uitgebracht, mag geen 
andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen.". 
betekent dit dat iemand die aandelen bij verschillende instellingen bewaart, wel verschillende 
volmachthouders mag aanwijzen, maar niet zelf mag deelnemen aan de stemming ? Geldt dit 
ook voor iemand die aandelen op naam heeft en tegelijk aandelen op rekening, m.a.w. is het 
verboden om als aandeelhouder op naam deel te nemen aan een algemene vergadering en 
tegelijkertijd volmacht te geven voor de aandelen op een effectenrekening ? 
 
Extra 
In het kader van de Richtlijn 2007/36 die de aandeelhouders ertoe wil aanzetten om hun 
stemrecht uit te oefenen wil ik nog het volgende voorstel doen:  
De deelname aan een algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn 
toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 is kosteloos, d.w.z. dat de 
vennootschap de kosten van de registratie van de aandelen voor deelname aan de vergadering 
op zich neemt. 
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