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Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening
van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

Toepassingsveld:

Belgische emittenten waarvan aandelen tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten.
Samenvatting/Doelstelling:

De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad
van 18 april 2011, brengt een aantal wijzigingen aan in het Wetboek van vennootschappen. Naar
aanleiding van de vragen die haar hieromtrent werden gesteld, heeft de FSMA beslist om, ten
behoeve van de Belgische emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, een overzicht van deze wijzigingen op te stellen. Dit overzicht gaat meer
bepaald in op de wijzigingen die voor de meeste vennootschappen een praktische impact zullen
hebben en heeft derhalve geen exhaustieve opsomming van alle nieuwe bepalingen tot doel.
Structuur:

Het overzicht behelst drie delen: het eerste deel handelt over de nieuwe inhoudelijke bepalingen,
terwijl het tweede deel toelichting geeft bij enkele aanpassingen van termijnen. Tot slot wordt de
bepaling inzake inwerkingtreding van de wet in herinnering gebracht.

Congresstraat 12-14

1000 Brussel

T +32 2 220 54 08

F +32 2 220 59 03

/ www.fsma.be

2/6 / FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

1. Nieuwe inhoudelijke bepalingen
1.1. Gelijke behandeling
Artikel 551bis W.Venn. bepaalt uitdrukkelijk dat de vennootschap zorg draagt voor een gelijke
behandeling van alle aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden.
Deze bepaling zorgt voor een wettelijke verankering van het beginsel van de gelijke behandeling,
met betrekking tot de toepassing van de bepalingen over de oproeping tot, de deelname aan en de
organisatie van de algemene aandeelhoudersvergadering en over de uitoefening van het
stemrecht1.
1.2. Termijn en wijzen van oproeping van de algemene vergadering
Artikel 533, § 2, W.Venn. bevat nieuwe regels met betrekking tot de termijn en de wijzen van
oproeping tot een algemene vergadering.
De oproepingstermijn bedraagt ten minste 30 dagen vóór de vergadering.
Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd
gehaald, wordt – mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping werd vermeld en
er geen nieuw punt op de agenda werd geplaatst – de termijn van 30 dagen op minstens 17 dagen
vóór de vergadering gebracht.
De verplichting om de oproeping mee te delen aan de houders van effecten op naam, aan de
bestuurders en aan de commissarissen, alsook de wijze waarop die mededeling dient te gebeuren,
blijven ongewijzigd gehandhaafd. De termijn waarbinnen die mededeling dient te gebeuren, wordt
evenwel afgestemd op de minimale termijn voor de publicatie van de oproeping2.
De oproeping wordt geplaatst:
a) in het Belgisch Staatsblad;
b) in een nationaal verspreid blad (behalve voor gewone algemene vergaderingen met "beperkte"
agenda);
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 is3.
1.3. Inhoud van de oproeping en informatie op de website
Artikel 533bis W.Venn. bevat nieuwe regels met betrekking tot de inhoud van de oproeping en
schrijft tevens voor om bepaalde informatie op de website ter beschikking te stellen.
De oproeping bevat ten minste de volgende gegevens:
1° plaats, datum en uur waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden;
1
2
3

Parl. St., Kamer, DOC 53 0421/001, p. 46.
Ibid., p. 14.
Een identieke verplichting geldt al voor de vennootschappen die onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit
van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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2° de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit, in
voorkomend geval inclusief het voorstel van het auditcomité over de (hernieuwing van de)
benoeming van de commissaris;
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, m.n. de termijn waarbinnen de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan
de vergadering kenbaar moet maken, evenals informatie over:
a)

- het recht van de aandeelhouders om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en
voorstellen tot besluit in te dienen (zie artikel 533ter W.Venn.) en om - tijdens de
vergadering of schriftelijk vóór de vergadering - vragen te stellen (zie artikel 540 W.Venn.),
- de termijn waarbinnen deze rechten kunnen worden uitgeoefend en het e-mailadres
waarnaar de aandeelhouders hun verzoeken kunnen sturen,
- de uiterste datum waarop, in voorkomend geval, een aangevulde agenda zal worden
bekendgemaakt4;

b) de procedure voor het stemmen bij volmacht, m.n. een formulier dat hiervoor gebruikt kan
worden, de voorwaarden waarop de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen
van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden, en de termijn waarbinnen het recht
om te stemmen bij volmacht moet worden uitgeoefend;
c) in voorkomend geval, de procedure en termijnen voor de deelname op afstand aan de
algemene vergadering (zie artikel 538bis W.Venn.) en voor het stemmen op afstand vóór de
vergadering (zie artikel 550 W.Venn.);
4° een vermelding van de registratiedatum (zie artikel 536, § 2, W.Venn.) evenals de mededeling
dat alleen personen die op die datum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn om deel te nemen en te
stemmen op de algemene vergadering;
5° een vermelding van de plaats waar en de wijze waarop de onverkorte tekst kan worden
verkregen van bepaalde stukken, m.n. ter zetel, tegen overlegging van zijn effect, van zodra de
oproeping is gepubliceerd (zie artikel 535, lid 3, W.Venn.);
6° een vermelding van het adres van de website waarop informatie beschikbaar zal worden
gesteld.
Op de dag van de publicatie van de oproeping en ononderbroken tot op de dag van de algemene
vergadering stellen de vennootschappen ten minste de volgende informatie ter beschikking op hun
website:
a) de oproeping (met de agenda) evenals, in voorkomend geval, de aangevulde agenda;
b) het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, met in voorkomend
geval informatie per categorie van aandelen;
c) de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken;
d) voor elk onderwerp op de agenda een voorstel van besluit of, indien geen besluit vereist is,
commentaar van de raad van bestuur. Daarnaast worden eventuele voorstellen van besluit die
4

In plaats van informatie hierover op te nemen, kunnen vennootschappen zich ertoe beperken de termijnen en het
e-mailadres te vermelden, mits verwijzing naar meer gedetailleerde informatie over de voormelde rechten die op de
website van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld.
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door de aandeelhouders geformuleerd zijn (zie artikel 533ter W.Venn.), 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 (zie artikel 547
W.Venn.) en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief (zie artikel 550 W.Venn.), tenzij
deze rechtstreeks naar elke aandeelhouder worden gezonden.
Deze informatie blijft toegankelijk op de website gedurende 5 jaar.
1.4. Recht om onderwerpen toe te voegen aan de agenda en voorstellen van besluit in te dienen
Artikel 533ter W.Venn. bepaalt dat één of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % van het
kapitaal bezitten5 – uiterlijk op de 22ste dag vóór de datum van de algemene vergadering – te
behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering kunnen laten plaatsen en
voorstellen tot besluit kunnen indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op
te nemen te behandelen onderwerpen, mits zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn.
De uitoefening van dit recht gaat, zowel in hoofde van de aandeelhouders als in hoofde van de
genoteerde vennootschap, gepaard met regels die nageleefd dienen te worden. Zo dient de
vennootschap o.m. de aangevulde agenda uiterlijk 15 dagen vóór de datum van de algemene
vergadering bekend te maken en aangepaste formulieren ter beschikking te stellen voor het
stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief.
1.5. Vraagrecht
Artikel 540 W.Venn. bepaalt dat aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering vragen kunnen stellen op twee wijzen, m.n. mondeling tijdens
de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering.
Schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg gesteld worden van zodra de oproeping
gepubliceerd is en moeten uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering door de
vennootschap ontvangen worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de
aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de
hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.
Gestelde vragen moeten ter algemene vergadering beantwoord worden voor zover het antwoord
niet van dien aard is dat het nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor
de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of haar commissarissen zich
hebben verbonden.
1.6. Registratiedatum en melding deelneming
Artikel 536, § 2, W.Venn. verplicht het systeem van registratiedatum.
Het recht om deel te nemen aan en te stemmen op een algemene vergadering wordt verleend op
grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de
14de dag vóór de algemene vergadering, om 24 u., hetzij door hun inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een
5

Om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen is nog steeds 20% van het kapitaal vereist (zie artikel 532
W.Venn.).
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erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen
aan toonder aan een financiële tussenpersoon.
Daarnaast moet de aandeelhouder, uiterlijk de 6de dag vóór de datum van de algemene
vergadering, aan de vennootschap melden dat hij wil deelnemen aan de vergadering.
De financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de
aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven
te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
In een door de raad van bestuur aangewezen register worden bepaalde gegevens opgenomen voor
elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft
gemaakt.
1.7. Stemmen bij volmacht
In artikel 547, tweede tot vijfde lid, W.Venn. wordt o.m. het begrip volmacht gedefinieerd.
Artikel 547bis W.Venn. bepaalt dat een aandeelhouder behoudens uitzonderingen voor een
bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager.
Het bepaalt eveneens dat de aanwijzing van een volmachtdrager schriftelijk of via een elektronisch
formulier geschiedt en ondertekend moet worden.
De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de algemene
vergadering ontvangen.
De volmachtdrager brengt zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de
aandeelhouder. Hij houdt een register bij van de steminstructies.
In geval van een potentieel belangenconflict (zoals gedefinieerd in het artikel) dient de
volmachtdrager de feiten bekend te maken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te
beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de
aandeelhouder nastreeft en mag de volmachtdrager slechts stemmen op voorwaarde dat hij voor
ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.
1.8. Op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
Artikel 538bis W.Venn. bepaalt dat de statuten de aandeelhouders de mogelijkheid kunnen bieden
om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel.
Vermits het om een facultatieve regeling gaat, worden de in het wetboek bepaalde nadere regels
niet overgenomen in dit overzicht.
1.9. Op afstand stemmen vóór de algemene vergadering
Artikel 550 W.Venn. bepaalt dat de statuten iedere aandeelhouder kunnen 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.
Vermits het om een facultatieve regeling gaat, worden de in het wetboek bepaalde nadere regels
niet overgenomen in dit overzicht.
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1.10. Notulen
Artikel 546, tweede lid, W.Venn. bepaalt dat voor elk besluit in de notulen worden vermeld:
het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede de eventuele
onthoudingen.
Deze informatie wordt door de vennootschap openbaar gemaakt via de website, binnen 15 dagen
na de algemene vergadering.
2. Artikelen waarin termijnen worden aangepast
In artikel 143 W.Venn. wordt de termijn waarbinnen het bestuursorgaan de nodige stukken aan de
commissaris overhandigt op ten minste 45 dagen vóór de geplande datum van de algemene
vergadering gebracht. De aanpassing van deze termijn was noodzakelijk gelet op de verlenging van
de termijn waarbinnen de effectenhouders kennis kunnen nemen van de (geconsolideerde)
jaarrekeningen (zie artikel 553 W.Venn.)6.
In artikel 534 W.Venn. wordt de termijn waarmee de raad van bestuur de algemene vergadering kan
verdagen als zij een transparantiekennisgeving heeft ontvangen of weet dat er een had moeten
gebeuren of nog moet gebeuren op 5 weken gebracht. De aanpassing van de termijn was
noodzakelijk gelet op de verlenging van de oproepingstermijn (zie artikel 533 W.Venn.)7.
In artikel 553 W.Venn. wordt de termijn van "15 dagen vóór de algemene vergadering" gebracht op
"zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd". Vermits al de aan de algemene
vergadering voor te leggen stukken al op de dag van publicatie van de oproeping moeten worden
openbaar gemaakt op de website, dienen deze stukken logischerwijze vanaf diezelfde datum ter
zetel ter beschikking te zijn (zie artikel 533bis, § 2, W.Venn.)8.
In artikel 555 W.Venn. wordt de termijn waarmee de raad van bestuur de beslissing tot goedkeuring
van de jaarrekening kan uitstellen op 5 weken gebracht. Ook de aanpassing van de termijn was
noodzakelijk gelet op de verlenging van de oproepingstermijn (zie artikel 533, § 2, W.Venn.)9.
3. Inwerkingtreding
Luidens artikel 38 van de wet van 20 december 2010 10 treedt de wet in werking op 1 januari 2012.
De vennootschappen dienen hun statuten te wijzigen zodat ze vóór 1 januari 2012 in
overeenstemming zijn met de wet. De statutenwijzigingen treden in werking op 1 januari 2012.
Indien de statuten niet tijdig met de wet in overeenstemming zijn gebracht, worden de strijdige
bepalingen voor niet geschreven gehouden en worden de dwingende bepalingen van de wet van
toepassing op 1 januari 2012.
6
7
8
9
10

Parl. St., Kamer, DOC 53 0421/001, p. 9.
Ibid., p. 20.
Ibid., p. 47.
Ibid., p. 47.
Vervangen bij artikel 2 van de wet van 5 april 2011 tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de
uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen, B.S., 18 april 2011.
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