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MEDEDELING1 2020/09 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/CL/jv     10.04.2020 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en 

de vergaderingen van het bestuursorgaan 
 
De Covid-19 pandemie heeft tot gevolg dat vennootschappen en verenigingen zich 
geconfronteerd zien met onoverkomelijke praktische moeilijkheden om hun geplande 
gewone algemene vergadering ook effectief volgens de gebruikelijke regels te houden, 
zonder de dwingende regels opgelegd ter bestrijding van het virus te overtreden.  
 
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) biedt een aantal oplossingen 
zoals het stemmen op afstand of de elektronische deelname aan de algemene 
vergadering maar dan moet dit ook statutair voorzien zijn, wat meestal niet het geval is.  
 
Bij koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het 
vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 
pandemie van 9 april 20202 werd een regeling uitgewerkt die de organisatie van een 
algemene vergadering tijdelijk versoepelt.  
 
Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt voor alle algemene vergaderingen van 
vennootschappen en verenigingen die van 1 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 worden 
gehouden of gedurende deze periode moeten worden samengeroepen. De Koning kan 
desgevallend nog beslissen om deze datum te verlengen in functie van de evolutie van 
Covid-19 pandemie bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wat het geval 
zal zijn indien de quarantaineperiode wordt verlengd.  
 
Tijdelijk worden een aantal versoepelingen en opties ingevoerd. De rechtspersonen 
krijgen de keuze tussen twee opties: 
 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 BS 9 april 2020. 
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• De eerste optie: de algemene vergadering te laten doorgaan, maar in omstandigheden 
die enerzijds verzoenbaar zijn met de maatregelen genomen naar aanleiding van de 
Covid-19 pandemie, en anderzijds toch aan de aandeelhouders of 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 beslissen, al dan niet in 
combinatie met stemmen per volmacht, waarbij uitsluitend een door het 
bestuursorgaan aangestelde persoon als volmachthouder kan optreden.  
 
Er is voorzien dat de commissaris de algemene vergadering vanop afstand via 
elektronische communicatie kan bijwonen.  
 

• De tweede optie bestaat erin de algemene vergadering uit te stellen tot de toestand 
terug is genormaliseerd.  
 
Men zal in casu tot 10 weken uitstel krijgen na de uiterste datum waarop de algemene 
vergadering volgens het WVV moet plaatsvinden. Voor de rechtspersoon wiens 
boekjaar het kalenderjaar volgt, is de wettelijke deadline  
30 juni 2020. Deze termijn zal in dat geval met 10 weken worden verlengd, te rekenen 
vanaf 30 juni 2020 tot 8 september 2020.  
 
Dit uitstel kan ook worden toegepast als er al een oproeping zou zijn uitgestuurd of 
een specifieke datum door de statuten is vastgelegd op voorwaarde dat de 
aandeelhouders daarover correct worden geïnformeerd.  

 
Ten slotte wordt verduidelijkt dat het bestuursorgaan van vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 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.  
 
Indien het gaat om beslissingen die voor notaris moeten worden genomen, volstaat het 
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 
elektronische communicatie. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
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