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Uitstel van de goedkeuring van de
jaarrekening van boekjaar 2019
voor elke rechtspersoon?
In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de
verspreiding van COVID-19 en meer bepaald in het kader van
de goedkeuring van de jaarrekening staat een Koninklijk
Besluit op het punt te worden goedgekeurd.

Herinnering aan de theorie
Elk jaar komt de algemene vergadering van aandeelhouders
bijeen op het tijdstip en de plaats zoals aangegeven in de
statuten om de jaarrekening goed te keuren. Deze
vergadering dient noodzakelijkerwijs binnen de eerste zes
maanden na afloop van het boekjaar te worden gehouden.
Indien van toepassing neemt de algemene vergadering ook de
volgende besluiten:





kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan;
kennisname van het controleverslag van de commissaris;
kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris;
verlenging van mandaten van de bestuurders en van de
commissaris.

In België kunnen de aandeelhouders van een niet
beursgenoteerde vennootschap, tenzij in de statuten anders is

bepaald, de jaarrekening unaniem en schriftelijk goedkeuren
in plaats van door middel van een fysieke algemene
vergadering.
Minister Koen Geens heeft volgende tekst gepubliceerd:
« De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat alle
rechtspersonen voor wie de voorbereidingen voor de gewone
algemene vergaderingen veelal net waren gestart, zich
geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische
moeilijkheden om die vergaderingen ook effectief volgens de
gebruikelijke regels te houden, zonder de dwingende regels
opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden. Daarom
worden, naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in
andere landen, tijdelijk een aantal versoepelingen en opties
ingevoerd, die de rechtspersonen de nodige flexibiliteit geven,
zonder de rechten van de aandeelhouders uit het oog te
verliezen. De rechtspersonen krijgen keuze tussen drie opties:
1) De eerste optie: de vergadering te laten doorgaan, maar in
omstandigheden die enerzijds verzoenbaar zijn met de
maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19
crisis, en anderzijds toch aan de aandeelhouders en de
leden toe te laten hun stemrecht uit te oefenen en hen de
kans geven vragen te stellen. In concreto krijgt het
bestuursorgaan de bevoegdheid om te beslissen dat de
aandeelhouders of de leden uitsluitend op afstand mogen,
al dan niet in combinatie met stemmen per volmacht,
waarbij uitsluitend een door het bestuursorgaan
aangestelde persoon als volmachthouder kan optreden.
2) De tweede optie bestaat erin de algemene vergadering uit
te stellen tot de toestand terug is genormaliseerd. Ook dit
is toegelaten als de vergadering reeds is bijeengeroepen,
op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover
correct worden geïnformeerd.
3) Ten slotte wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan
onder alle omstandigheden unaniem schriftelijk kan
besluiten. Het bestuursorgaan kan ook (in voorkomend
geval bij meerderheid) beraadslagen en besluiten via een
elektronische communicatie die discussie toelaat. Gaat het
om beslissingen die voor notaris moeten worden genomen
– men denke vooral aan toegestaan kapitaal – dan volstaat
opnieuw dat één lid van het bestuursorgaan of een door
het bestuursorgaan aangesteld persoon samen met de
notaris fysiek vergadert; de andere leden kunnen
deelnemen via de elektronische communicatie.»
Het Koninklijk Besluit zal dus, indien het wordt goedgekeurd,
een rechtsgrondslag en een oplossing bieden voor het houden
van jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders en
vergaderingen van bestuursorganen (raad van bestuur of raad
van toezicht en directieraad).

Besluiten van de bestuursorganen en (e)handtekening
In België is het algemeen aanvaard dat de raden van bestuur
van naamloze vennootschappen en vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid per conference call kunnen worden
gehouden.
Indien de statuten dit toelaten (wat nog niet het geval is voor
de meeste vennootschappen die hun statuten niet hebben

aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), mag het bestuursorgaan het jaarverslag en de
jaarrekening opstellen door middel van een eenparig
schriftelijk akkoord. In dit kader, zal het Koninklijk Besluit,
indien het wordt goedgekeurd, de raad van bestuur de
mogelijkheid bieden om de jaarrekening met eenparigheid van
stemmen en schriftelijk op te stellen, zelfs als de statuten
daarin niet voorzien.
Met betrekking tot het bewijs/ondertekening van de notulen
bestaan over het algemeen de volgende oplossingen:
 ofwel worden de notulen ondertekend overeenkomstig de
statuten van de vennootschap;
 ofwel wordt een uittreksel van de notulen ondertekend
overeenkomstig de statuten;
 ofwel, als het niet dringend is, zullen de notulen worden
ondertekend zodra de lockdown wordt opgeheven of bij de
volgende vergadering.
Met betrekking tot de ondertekening van het jaarverslag dat
naar de commissaris moet worden gestuurd, zou één van de
bestuurders op de vergadering kunnen worden gemachtigd om
het in naam en voor rekening van het bestuursorgaan te
ondertekenen.
Wat de handtekeningen betreft dient men te onthouden dat
een elektronische handtekening volgens de Belgische wet
geldig is.

Beheer van juridische entiteiten in het kader van
de goedkeuring van de jaarrekening
De formaliteiten in het kader van de goedkeuring van de
jaarrekening en andere vennootschapsevenementen worden
vaak gezien als een administratieve last. Het inzetten van de
juiste instrumenten kan de tijd en moeite om aan de wettelijke
formaliteiten te voldoen, aanzienlijk verminderen en de
vennootschapsgegevens te allen tijde up-to-date te houden.
In deze context kan de myInsight Entity Management
oplossing van Deloitte Legal ook uw juridische afdeling helpen
om de compliance doelstellingen op een meer geïntegreerde
en tijdsefficiënte manier te bereiken.
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