
WVV KB nr. 4 WVV na COVID-wet
Het bestuursorgaan kan (voortaan) steeds 
beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk besluit 
(ESB), ongeacht de aard van de te nemen 
beslissing. De statuten kunnen deze mogelijkheid 
evenwel beperken of uitsluiten. 

Het bestuursorgaan kan tijdelijk alle beslissingen 
nemen door middel van ESB, zelfs als de statuten 
de mogelijkheden daartoe beperken of uitsluiten. 

Vervangt de fysieke vergadering. Vervangt de fysieke vergadering. 

Geldt voor de BV/CV/NV/VZW/de stichting. Geldt voor alle entiteiten die onder het ruime 
toepassingsgebied van KB nr. 4 vallen, inclusief 
de BV/CV/NV/VZW/stichting.

Artt. 5:75 2 e  lid, 6:63 2 e  lid, 7:95 2 e  lid (raad van 
bestuur), 7:113 2 e  lid (raad van toezicht), 7:114 
2 e  lid (directieraad), 9:9 1 e  lid, 11:10 1 e  lid 
WVV)

Art. 8, 1 e  lid KB nr. 4

ESB is mogelijk, tenzij  de statuten deze 
mogelijkheid uitsluiten of beperken en mits 
1) alle aandeelhouders instemmen met het 
gebruik van de procedure ESB;
2) de beslissingen die via het ESB worden 
voorgelegd een unaniem positieve stem bekomen 
van alle aandeelhouders;
3) het niet  gaat over beslissingen die bij 
authentieke akte  moeten worden verleden.

Geldt voor de BV/CV/NV. Is niet nadrukkelijk 
geregeld voor bv. de VZW.

Invoering van de mogelijkheid tot ESB in de VZW 
en IVZW, met gelijkaardige regeling als die voor 
de BV/CV/NV.

Vervangt de fysieke vergadering. Vervangt de fysieke vergadering. 

Artt. 5:85, 6:71, 7:133 WVV Gewijzigde artt. 5:85, 6:71, 7:133 WVV. Nieuwe 
artt. 9:14/1 en 10:6/1 WVV

Niet nadrukkelijk geregeld. 

Doorgaans wordt aangenomen dat tenzij de 
statuten anders voorzien, een digitale vergadering 
op afstand kan mits een effectieve beraadslaging 
mogelijk is.

Tijdelijk wordt nadrukkelijk de mogelijkheid 
geboden dat het bestuursorgaan vergadert door 
middel van elk telecommunicatiemiddel dat 
beraadslaging toelaat - zoals telefonische of 
videoconferentie - zelfs als de statuten dit 
verbieden.

Vervangt de fysieke vergadering. Vervangt de fysieke vergadering.

Cf. art. 2:41 WVV Art. 8, 2 e  lid KB nr. 4

Deelname via elektronische weg aan de algemene 
vergadering kan in de BV/CV/NV mits 

1.  de statuten deze mogelijkheid en de 
modaliteiten uitwerken (o.a. de wijze van controle 
van de hoedanigheid en de identiteit van de 
aandeelhouders) en 

Tijdelijk kan ook deelname via elektronische weg, 
zelfs zonder statutaire machtiging. 

2. het ter beschikking gestelde elektronische 
communicatiemiddel voldoet aan bepaalde 
(gesofisticeerde technische) vereisten die het 
WVV oplegt of die de statuten bijkomend bepalen. 

Het elektronische communicatiemiddel moet 
onder meer toelaten dat:
- de deelnamegerechtigden minstens in staat zijn 
om ‘rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken’ 
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de 
vergadering

De (gesofisticeerde) technische vereisten en de 
wettelijke voorwaarden waaraan het elektronische 
communicatiemiddel moet voldoen (die gelden 
voor de NV cf. art. 7:137 WVV) moeten blijvend 
vervuld zijn.

Het elektronische communicatiemiddel moet, uit 
zijn aard, onder meer toelaten de wettelijk 
voorziene controle (hoedanigheid en identiteit) uit 
te voeren.

en 
- de aandeelhouders hun stemrecht kunnen 
uitoefenen met betrekking tot alle punten 
waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Geldt voor alle entiteiten die onder het ruime 
toepassingsgebied van KB nr. 4 vallen, inclusief 
bv. de VZW en de ingevolge het WVV afgeschafte 
rechtsvormen.

De deelname aan de algemene vergadering via 
elektronische weg wordt ook nadrukkelijk 
ingevoerd voor de VZW en de IVZW.

Er kan enkel een actieve deelname (incl. vragen) 
zijn door de aandeelhouders als de statuten dit 
recht voorzien. 

Lijkt ongewijzigd op het vlak van actieve 
deelname. 

Actieve deelname (incl. vragen) wordt wettelijk 
verplicht. Het elektronische communicatiemiddel 
moet dit mogelijk maken. 

Volgens de wet volstaat dus een 
eenrichtingsverkeer waarbij de aandeelhouders de 
beraadslaging louter kunnen volgen (realtime-
transmissie ), maar de statuten kunnen een stap 
verder gaan. 

Voortaan moet dus een tweerichtingsverkeer 
worden opgezet dat de aandeelhouders in staat 
stelt actief deel te nemen en vragen te stellen 
(realtime-communicatie ).

Tijdelijke uitzondering tot 30 juni 2021 mits 
motivatie door het bestuursorgaan in de oproeping 
waarom de vennootschap niet over een dergelijk 
elektronisch communicatiemiddel beschikt. 

Fysieke samenkomst: Fysieke samenkomst lijkt ongewijzigd: Fysieke samenkomst:
- de leden van het bureau, de bestuurders en de 
eventuele commissaris moeten  fysiek aanwezig 
zijn;
- de aandeelhouders die dat wensen, kunnen 
aanwezig zijn.

- de leden van het bureau, de bestuurders en de 
eventuele commissaris moeten  fysiek aanwezig 
zijn;
- de aandeelhouders die dat wensen, kunnen 
aanwezig zijn.

-  enkel de leden van het bureau moeten  fysiek 
aanwezig zijn;
- de aandeelhouders, de bestuurders en de 
commissaris kunnen  aanwezig zijn als ze dat 
wensen.

Artt. 5:89, 6:75, 7:137 WVV Art. 6 §2, 2 e  lid KB nr. 4 Gewijzigde artt. 5:89, 6:75, 7:137 WVV.
Nieuwe artt. 9:16/1 §1, 10:7/1 §1 WVV

Niet nadrukkelijk geregeld. 

Vrije invulling door de statuten (cf. volmacht) 
versus de vereiste van beraadslaging binnen een 
college.

Op voorhand stemmen via brief of elektronische 
weg in de BV/CV/NV kan mits  deze mogelijkheid 
statutair is voorzien. 

Tijdelijk kan het bestuursorgaan, zelfs zonder 
statutaire machtiging, de deelnemers verplichten 
om: 

De mogelijkheid om via elektronische weg te 
stemmen is voortaan nadrukkelijk geregeld voor 
de VZW en de IVZW. 

(1)     vóór de algemene vergadering te stemmen 
of
(2)     een volmacht te verlenen. 

De procedure van het stemmen per brief , die 
apart geregeld is in de BV/CV/NV, is niet 
nadrukkelijk overgenomen. 

Een meer gedetailleerde regeling is uitgewerkt 
voor de NV, o.a. voor het te gebruiken formulier 
om de stem uit te brengen.

Als er niets statutair is bepaald, gebeurt de 
stemming op voorhand conform de regels van de 
NV, o.a. over het te gebruiken formulier. 

De vennootschap moet bij het stemmen via 
elektronische weg in staat zijn de hoedanigheid 
en de identiteit van de aandeelhouder te 
controleren op de wijze bepaald bij of krachtens 
de statuten.

Fysieke vergadering blijft nodig. Het bestuursorgaan kon beslissen tot een verbod 
op fysieke aanwezigheid als niet gegarandeerd 
kon worden dat de samenkomst kon plaatsvinden 
met respect voor de geldende COVID-19-regels. 

Fysieke vergadering blijft nodig. 

Een dergelijk verbod kan zich niet uitstrekken tot 
de leden van het bureau, de bestuurders, de 
commissaris en de eventuele volmachthouder. Zij 
kunnen evenwel beslissen om niet fysiek 
aanwezig te zijn en louter deel te nemen op 
afstand, bv. via telefoon- of videoconferentie.

Een volledige digitale vergadering voor alle 
deelnemers is dus mogelijk onder KB nr. 4.

Artt. 5:95 j° 5:89 §4; 6:80 j° 6:75 §4; 7:146 WVV Artt. 6 §1; 6 §2 1 e  lid j° 6 §4 1 e  lid KB nr. 4 Artt. 9:16/1 §2, 10:7/1 §2 WVV

Niet nadrukkelijk geregeld in de BV/CV/NV. 

Doorgaans wordt aangenomen dat een 
bestuurder zich bij volmacht kan laten 
vertegenwoordigen door één collega-bestuurder 
mits  de statuten dit voorzien én het eerder 
uitzonderlijk gebeurt. 

In de VZW en de stichting voorziet het WVV dat 
een bestuurder zich door een collega-bestuurder 
kan laten vertegenwoordigen, mits statutaire 
bepaling.

Artt. 9:9, 2 e  lid en 11:10, 2 e  lid WVV

In de BV/CV mag vertegenwoordiging door eender 
wie, tenzij de statuten anders bepalen.

Tijdelijk kan het bestuursorgaan, zelfs zonder 
statutaire machtiging, de deelnemers verplichten 
om: 
1. een volmacht te verlenen of

In de NV kunnen de statuten het recht op 
vertegenwoordiging niet uitsluiten.

2. vóór de algemene vergadering te stemmen.

In de VZW kan vertegenwoordiging, maar een 
volmacht aan een niet-lid moet nadrukkelijk 
voorzien zijn in de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat de 
volmacht aan één specifieke persoon moet 
worden gegeven die door het bestuursorgaan 
wordt aangewezen (mits naleving van de 
belangenconflictenregeling). 

Specifieke steminstructies per agendapunt zijn 
waren in dat geval verplicht te geven.

Fysieke vergadering blijft nodig. Het bestuursorgaan kon beslissen tot een verbod 
op fysieke aanwezigheid als niet kon worden 
gegarandeerd dat de samenkomst kon 
plaatsvinden met respect voor de geldende 
COVID-19-regels. 

Dergelijk verbod kan zich niet uitstrekken tot de 
leden van het bureau, de bestuurders, de 
commissaris en de eventuele volmachthouder. Zij 
kunnen evenwel beslissen om niet fysiek 
aanwezig te zijn en louter deel te nemen op 
afstand, bv. via  telefoon- of videoconferentie.

Een volledig digitale vergadering voor alle 
deelnemers is dus mogelijk onder KB nr. 4.

Artt. 5:95, 6:80, 7:142, 9:15 WVV Artt. 6 §1; 6 §2 1 e  lid j° 6 §4 1 e  lid KB nr. 4

De reeds bestaande uitzondering wordt voor de 
BV/CV/NV anders geformuleerd: voor 
statutenwijzigingen kan het ESB niet worden 
gevolgd.

Een statutaire machtiging om via elektronische 
weg deel te nemen is niet (meer) nodig in de 
BV/CV/NV. Het bestuursorgaan beslist voortaan 
de procedure van deelname op afstand te 
initiëren. 
De aandeelhouders kunnen  in dat geval via 
digitale weg deelnemen, maar zijn daar niet toe 
verplicht.
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