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Algemene vergadering. - Groeperingen.

ANTWOORD

Sinds de programmawet van 27 december 2004 De programmawet van 27 december 2004
is het in de NV art. 533 W. Venn.) mogelijk dat heeft een belangrijke vereenvoudiging
de houders van aandelen op naam (evenals de doorgevoerd wat betreft de formaliteiten van
obligatiehouders en warranthouders op naam, het bijeenroepen van algemene
de bestuurders en de commissaris) niet langer vergaderingen, zowel voor besloten
tot een algemene vergadering worden vennootschappen als voor naamloze
uitgenodigd bij middel van een gewone brief. vennootschappen.
Krachtens de termen van de wet kunnen deze
"bestemmelingen" individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk ermee instemmen om de oproeping
via een ander communicatiemiddel te ontvangen
(denk hierbij aan e-mail of fax bijvoorbeeld).
Een gelijkaardige bepaling bestaat voor de
BVBA (art. 268 W. Venn.).
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Er bestaat in de praktijk enige onduidelijkheid
omtrent de concrete toepassing en inhoud van
de begrippen "individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk" binnen het kader van deze
uitzonderingsbepaling.
Zo stelt zich bijvoorbeeld de vraag of het
juridisch mogelijkheid is in de statuten van de
vennootschap naar aanleiding van een
beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders/vennoten een
clausule op te nemen - in het artikel dat de
oproepingen tot de algemene vergadering regelt

Zo wordt deze vennootschappen de
mogelijkheid geboden om de oproeping via
andere communicatiemiddelen te verrichten.
Ter bescherming van de rechten van de
aandeelhouders of andere effectenhouders
moeten deze evenwel uitdrukkelijk en
schriftelijk instemmen met een alternatieve
communicatievorm.

1. Een clausule in de statuten staat niet gelijk
met een individuele, schriftelijke en
uitdrukkelijke overeenstemming zoals bedoeld
door de wet.

2. De gebruikte terminologie kan bezwaarlijk
verwarrend gevonden worden en is mijns
inziens duidelijk. Zo kan de vennoot of een
andere effectenhouder zelf een schrijven
richten aan de vennootschap om aan te geven



- waarbii de vennoten instemmen voor

I

dat hij de oproeping via een ander
onbépaald-eduur (lees: tot aan de eventuele in communicatiemiddel wenst te ontvangen.
wijzigingstelling van het desbetreffend statutair
artikel) om de oproepingen tot de algemene
vergadering niet via brief te ontvangen maar
bijvoorbeeld via e-mail of fax.

1. Kan dergelijke statutaire bepalingen
gelijkgesteld worden met een
"individuele, uitdrukkelijke en
schriftelijke instemming" in de zin van
de wet?

Een individuele, schriftelijke en uitdrukkelijke
overeenstemming sluit a priori evenwel niet uit
dat de vennootschap daartoe zelf het initiatief
neemt, door bijvoorbeeld een ontwerpbrief aan
de vennoten over te maken die deze dan
desgewenst voor akkoord kunnen
ondertekenen en terugsturen.

3. en 4. Nergens in de wet staat dat die
instemming beperkt moet zijn tot één

Indien dergelijke statutaire bepaling Ialgemene vergadering.
niet mogelijk is, wat is dan concreet
wel vereist?

2.

3. Moet deze nieuwe wetsbepaling zo
begrepen worden dat naar aanleiding
van iedere concrete algemene
vergadering (het weze een
jaarvergadering of een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering)
de instemming opnieuw moet
gegeven (hernieuwd) worden? Dit
zou betekenen dat de vennoten (en
andere bestemmelingen) minstens
één keer per jaar, naar aanleiding van
de jaarvergadering, telkens hun
instemming moeten hernieuwen?
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4. Of is het mogelijk dat de in de wet
bedoelde "bestemmelingen" schriftelijk
(bijvoorbeeld via eenvoudige brief) aan
de vennootschap voor onbepaalde
duur (bijvoorbeeld tot intrekking van de
gegeven instemming) kennis geven
van de wijze waarop ze. wensen
opgeroepen te worden, zodat de
vennootschap (tot schriftelijke
wederherroeping van de gegeven
instemming) voor iedere toekomstige
algemene vergadering op deze
eenmalig gegeven schriftelijke
instemming kan terugvallen?
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