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De mogelijkheid tot uitstel van de 
goedkeuring van de jaarrekening 
van het boekjaar 2019 voor elke 

rechtspersoon werd goedgekeurd 
door middel van Koninklijk Besluit 
op 9 april 2020.  
 

De huidige Newsflash is een update van de Newsflash die op 6 
april 2020 werd gepubliceerd en waarin we de context hebben 
geschetst en een overzicht hebben gegeven van de 

mogelijkheden die de bestuursorganen worden geboden om de 
notulen van hun eigen vergaderingen te ondertekenen. 

Periode waarbinnen de maatregelen gelden 

De bepalingen van het Koninklijk Besluit met betrekking tot de 

algemene vergaderingen en de vergaderingen van de 
bestuursorganen gelden (retroactief) van 1 maart tot en met 3 

mei 2020. Deze periode kan door middel van Koninklijk Besluit 
verlengd worden. Een algemene vergadering of een 
vergadering van een bestuursorgaan opgeroepen vóór 3 mei 

2020 mag overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk 
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Besluit worden gehouden, zelfs als zij na deze datum wordt 
gehouden. 

We focussen hieronder op de algemene regels van toepassing 
op alle niet-beursgenoteerde vennootschappen en 

verenigingen beheerst door Belgisch vennootschapsrecht. Voor 
beursgenoteerde vennootschappen gelden specifieke regels in 

aanvulling tot de regels hieronder vermeld. 

De opties  

a) De algemene vergadering laten doorgaan 
 

Het bestuursorgaan krijgt de bevoegdheid om te beslissen 
dat de aandeelhouders uitsluitend op afstand mogen 
stemmen en per volmacht of een algemene vergadering te 

organiseren door middel van elk elektronisch 
communicatiemiddel (teleconferentie, videoconferentie), 

zelfs indien deze mogelijkheid niet specifiek wordt voorzien 
in de statuten. 
 

Stemmen op afstand is tijdelijk van toepassing verklaard 
voor de BV en de CV. 

 
In geval van stemmen op afstand of per volmacht kan de 
vennootschap eisen dat de aandeelhouders enkel 

schriftelijke vragen kunnen stellen en dat deze vragen 
uiterlijk vier dagen voor de algemene vergadering worden 

doorgegeven. Het bestuursorgaan moet uiterlijk op de dag 
van de algemene vergadering op deze vragen antwoorden 
en in ieder geval voor de stemming. 

 
b) De algemene vergadering uit te stellen tot de 

toestand terug is genormaliseerd, zelfs indien de 
algemene vergadering reeds werd samengeroepen 
 

Het uitstellen van de algemene vergadering wordt 
toegelaten, ook als de vergadering reeds bijeengeroepen 

is, op voorwaarde dat de aandeelhouders daarover correct 
worden geïnformeerd.  In dat geval krijgen de betrokken 
entiteiten ook een uitstel van tien weken voor een aantal 

wettelijke termijnen, zoals de verplichting de algemene 
vergadering binnen zes maanden na afsluiting van het 

boekjaar te houden en de verplichting de jaarrekening 
binnen zeven maanden na afsluiting van het boekjaar 
samen met een aantal andere stukken bij de NBB neer te 

leggen. 
 

Artikel 7. § 3: “Voor zover als nodig wordt verduidelijkt dat 
het bestuursorgaan dat dat wenst elke andere algemene 

vergadering die reeds is bijeengeroepen op de datum van 
inwerkingtreding van dit hoofdstuk kan uitstellen tot de 
datum van zijn keuze, met uitzondering van vergaderingen 

bijeengeroepen wanneer het nettoactief negatief dreigt te 
worden of is, de vergaderingen bijeengeroepen door of op 

verzoek van de commissaris of de vergaderingen 
bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders of leden 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen. Deze vergaderingen kunnen niet worden 
uitgesteld, maar ze kunnen wel worden gehouden 

overeenkomstig de modaliteiten die artikel 6 voorschrijft. 



Het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan kan onder alle omstandigheden door 
middel van elk elektronisch communicatiemiddel worden 

gehouden (teleconferentie, videoconferentie), of kan unaniem 
schriftelijk besluiten nemen, zelfs indien dit niet expliciet in de 
statuten wordt voorzien. 

De bijkantoren 

Ook de bijkantoren van buitenlandse rechtspersonen krijgen 
een uitstel van tien weken van de deadline om de stukken van 
hun moederhuis neer te leggen. 

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 vennootschapsgebeurtenissen 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 en de vennootschapsgegevens te allen 

tijde up-to-date te houden aanzienlijk verminderen.  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.  

 

Contacts  

If you have any questions concerning the items in this 
newsflash, please get in touch with your usual Deloitte Legal - 

Lawyers contact at our office in Belgium or: 

• Christoph Michiels, cmichiels@deloitte.com, + 32 2 800 71 38 

• Filip Van Acoleyen, fvanacoleyen@deloitte.com, + 32 2 800 70 35 

• Pierre Luttgens, pluttgens@deloitte.com, + 32 2 800 70 30 

For general inquiries, please contact: 

bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 

Be sure to visit us at our website: http://www.deloittelegal.be 
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