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Informatiedocument  

bij de voornaamste wijzigingen aan de statuten die voorgelegd worden ter goedkeuring aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van maandag 11 september 2019 om 9 u 
(of, indien het vereiste quorum niet wordt bereikt, of de zaakvoerder niet aanwezig is, van maandag 
30 september 2019 om 9u). 
 

Huidige statuten Voorstel nieuwe statuten 
Aanhef 
 

Aanhef 
 Formele aanpassing van de rechtsvorm (NV i.p.v. Comm.VA). 
 Verwijdering van de aanduiding “die een publiek beroep op het 

spaarwezen heeft gedaan” aangezien het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV) een einde maakt aan deze 
definitie en nu één definitie van ‘genoteerde vennootschap’ hanteert. 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
Artikel 1 
 
 
 
 
 

Artikel 1 – NAAM - VORM 
 Formele aanpassing van de rechtsvorm (NV i.p.v. Comm.VA). 
 Verwijdering van de aanduiding “die een publiek beroep op het 

spaarwezen heeft gedaan” aangezien het WVV een einde maakt aan 
deze definitie en nu één definitie van ‘genoteerde vennootschap’ 
hanteert. 

Artikel 2 Artikel 2 - DUUR 
Artikel 3 Artikel 3 - ZETEL 

 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 
van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 

 Het WVV bepaalt dat de statuten minstens het Gewest dienen te 
bepalen waar de zetel van WDP gevestigd is. Het bestuursorgaan is – 
net als onder het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) – 
bevoegd om de zetel te verplaatsen voor zover die verplaatsing 
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een 
wijziging van de taal van de statuten.  
Door enkel het Gewest in de statuten op te nemen, is WDP niet 
genoodzaakt een statutenwijziging door te voeren voor een 
eenvoudige zetelwijziging.  

 Rekening houdend met de overstap in het WVV naar de statutaire 
zetelleer (in tegenstelling tot de werkelijke zettelleer onder het 
W.Venn.) is de laatste paragraaf (ter verantwoording van de werkelijke 
zetel) niet langer vereist.  

N.v.t. Artikel 4 – WEBSITE EN E-MAILADRES 
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 WDP kiest ervoor het adres van haar website alsook het e-mailadres 
via hetwelk aandeelhouders met haar kunnen communiceren 
transparant op te nemen in haar statuten.  

Artikel 4 Artikel 5 - VOORWERP 
 Enkele terminologische aanpassingen in functie van het WVV:  

 voorwerp i.p.v. doel 
 kapitaal i.p.v. maatschappelijk kapitaal. 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
Artikel 5 Artikel 6 - VERBODSBEPALINGEN 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
Artikel 6 Artikel 7 - KAPITAAL 
Artikel 7 Artikel 8 – TOEGESTAAN KAPITAAL 

 Er wordt een nieuwe machtiging toegestaan kapitaal voorgesteld. Voor 
de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het bijzonder verslag van 
de zaakvoerder betreffende de bijzondere omstandigheden waarin 
gebruik kan worden gemaakt van het toegestaan kapitaal en van de 
doeleinden die kunnen worden nagestreefd, beschikbaar op 
www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering. 

Artikel 8 Artikel 9 – AARD VAN DE AANDELEN 
 Een terminologische aanpassing in functie van het WVV: kapitaal i.p.v. 

maatschappelijk kapitaal. 
Artikel 9 Artikel 10 – EFFECTEN 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving 
 Loutere herformulering in het kader van het WVV betreffende het 

soort van effecten dat uitgegeven kan worden door WDP.  
Artikel 10 Artikel 11 – VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN 

EFFECTEN 
 De huidige machtiging wordt ter hernieuwing voorgelegd aan de 

aandeelhouders. 
Artikel 11 Artikel 12 – WIJZIGING VAN HET KAPITAAL 

 Herformulering van het bestaande artikel met het oog op een meer 
generieke verwijzing naar de toepasselijke (al dan niet dwingende) 
bepalingen van de vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving. 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 

van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
Artikel 12 N.v.t. 
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 Een verwijzing naar de beherende en stille vennoten, eigen aan de 
rechtsvorm van een NV, is niet meer aan de orde gegeven de 
voorgestelde omzetting in een NV.  

Artikel 13 Artikel 13 – KENNISGEVING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN 
 Herformulering in het kader van de wet van 2 mei 2007 op de 

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.  
 Naast de reeds bestaande drempel van 3%, wordt een bijkomende 

statutaire drempel van 7,5% geïntroduceerd onder meer met het oog 
op het nieuwe bindend voordrachtrecht (zie artikel 15). 

Artikel 14 Artikel 14 – BENOEMING – ONTSLAG – VACATURE 
 Formele aanpassing van de governance structuur, met name van een 

statutair zaakvoerder in een Comm.VA naar een monistische raad van 
bestuur in een NV.  

 De voorgestelde governance structuur is in lijn met de vereisten van 
het WVV en de nieuwe Corporate Governance Code 2020 (Code 2020). 

 Voor de inhoudelijke toelichting omtrent de omzetting in een NV met 
een monistische raad van bestuur verwijzen we naar het bijzonder 
verslag van de zaakvoerder hieromtrent, beschikbaar op 
www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering. U vindt daar tevens een overzicht van de samenstelling 
van de raad van bestuur van WDP NV.  

Artikel 15 N.v.t. 
 De bepaling omtrent het salaris van de zaakvoerder is niet langer 

relevant gezien de keuze voor een NV met een monistische raad van 
bestuur.  

Artikel 16 N.v.t.  
 De bepaling omtrent de bestuursbevoegdheden van de zaakvoerder 

zijn niet langer relevant gezien de keuze voor een NV met een 
monistische raad van bestuur. De bestuursbevoegdheden van de raad 
van bestuur in de NV zijn nu beschreven in artikel 17. 

 De bepalingen omtrent de (oprichting van) adviserende comités, staan 
nu in artikel 19. 

N.v.t. Artikel 15 – BINDEND VOORDRACHTRECHT 
 Samen met de keuze voor een NV en een monistische raad van 

bestuur, wordt er eveneens een bindend voordrachtrecht 
geïntroduceerd ten gunste van elke aandeelhouder die aan de 
voorwaarden opgesomd in dit artikel voldoet.  

 Voor de inhoudelijke toelichting bij dit bindend voordrachtrecht 
verwijzen we naar het bijzonder verslag van de zaakvoerder over de 
voorgestelde omzetting in een NV met een monistische raad van 
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bestuur onder het WVV, beschikbaar op 
www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering. 

N.v.t. Artikel 16 – VOORZITTERSCHAP – WERKING 
 Formele aanpassing van de governance structuur, met name van een 

statutair zaakvoerder in een Comm.VA naar een monistische raad van 
bestuur in een NV.   

 Dit artikel beschrijft de werking van de raad van bestuur, met haar 
voornaamste kenmerken:  
 Meerderheid van de leden van de raad van bestuur dient 

aanwezig te zijn om geldig te kunnen beraadslagen.  
 Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een 

andere bestuurder.  
 Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid 

van stemmen. 
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden 

genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders 
(ter toelichting: dit is een versoepeling van het WVV; onder het 
W.Venn. kon dit enkel in het geval van statutaire machtiging, 
nu kan het sowieso tenzij de statuten hier grenzen aan stellen. 
WDP kiest ervoor om hier geen verdere grenzen aan te 
stellen). 

 Voorzitterschap zal worden waargenomen door Rik 
Vandenberghe, eveneens huidig voorzitter van de raad van 
bestuur van de zaakvoerder.  

N.v.t. (Artikel 16) Artikel 17 – BEVOEGDHEDEN 
 De bepaling omtrent de bestuursbevoegdheden van de raad van 

bestuur, in overeenstemming met de vereisten van het WVV, de Code 
2020 en de GVV-Wetgeving. 

N.v.t.  Artikel 18 – EFFECTIEVE LEIDING 
 In het kader van de formele aanpassing van de governance structuur, 

dient de effectieve leiding eveneens aangeduid te worden op het 
niveau van WDP NV.  

N.v.t. (Artikel 16) Artikel 19 – ADVISERENDE COMITÉS 
 Dit artikel herneemt de bepalingen van het huidige artikel 16.2 

omtrent de adviserende comités. 
 In het nieuwe Corporate Governance Charter (beschikbaar op 

www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering kan men het intern reglement van deze comités 
raadplegen.  
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N.v.t. Artikel 20 – INTERN REGLEMENT 
 Men kan het intern reglement van de raad van bestuur raadplegen in 

het nieuwe Corporate Governance Charter (beschikbaar op 
www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering). 

Artikel 17 Artikel 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT 
 Uit de formele aanpassing van de governance structuur, vloeit een 

nieuwe externe vertegenwoordigingsbevoegdheid voort:  
 WDP wordt in alle handelingen in en buiten rechte geldig 

vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. 
 Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt WDP  geldig 

vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van 
diegenen(n) aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd. 

Artikel 18 Artikel 22 – BIJZONDERE VOLMACHTEN 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 

van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
Artikel 19 N.v.t. 

 De bepaling omtrent de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder is 
niet langer relevant gezien de keuze voor een NV met een monistische 
raad van bestuur. 

Artikel 20 Artikel 23 – CONTROLE 
Artikel 21 Artikel 24 – DE ALGEMENE VERGADERING 

 Verduidelijking dat de algemene vergadering in Meise gehouden 
wordt, gezien er niet gekozen wordt voor de aanduiding van een 
volledig adres als maatschappelijke zetel (zie toelichting onder artikel 
3).  

 De bepaling omtrent de bijeenroeping door de zaakvoerder is niet 
langer relevant gezien de keuze voor een NV met een monistische raad 
van bestuur. 

Artikel 22 N.v.t.  
 De bevoegdheid van de algemene vergadering wordt niet apart 

omschreven in de statuten aangezien deze bevoegdheden 
voortvloeien uit het WVV. 

Artikel 23 Artikel 25 – BIJEENROEPING 
 Herformulering van het bestaande artikel in lijn met de vereisten van 

het WVV: 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan 

(raad van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
 Voortaan kunnen één of meer aandeelhouders die alleen of 

gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen 
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vragen om een algemene vergadering bijeen te roepen, met 
ten minste de door de betrokken aandeelhouders 
voorgestelde agendapunten (ter toelichting: dit is een 
versoepeling in het WVV; onder het W.Venn. kon dit pas vanaf 
één/vijfde van het kapitaal).  

Artikel 24 Artikel 26 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 

van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
 Eenvoudige herformulering van het bestaande artikel in lijn met de 

vereisten van het WVV, maar inhoudelijk zijn er geen nieuwe 
bepalingen betreffende de toelating tot de algemene vergadering in 
vergelijking met het W.Venn. 

Artikel 25 Artikel 27 – VOORWAARDEN VAN DEELNEMING EN STEMMING 
BETREFFENDE DE VERGADERING 

 Onder het WVV hebben aandeelhouders zonder stemrecht, houders 
van inschrijvingsrechten en converteerbare obligatiehouders het recht 
om aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende 
stem. Dit recht is niet langer voorbehouden aan houders van niet-
converteerbare obligaties.  
 WDP stelt echter voor om de huidige houders van niet-

converteerbare obligaties (met name in het kader van alle 
bonduitgiftes van WDP tot op heden) hun recht tot deelname 
aan de algemene vergadering met raadgevende stem niet te 
ontnemen. Voor toekomstige bonduitgiftes zal de wettelijke 
regeling gevolgd worden en wordt er aan houders van niet-
converteerbare obligaties geen deelnamerecht met 
raadgevende stem geboden.  

 Verder worden enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht om 
onder meer op generieke wijze naar de toepasselijke 
vennootschapswetgeving te verwijzen.  

Artikel 26 Artikel 28 – VOORZITTERSCHAP – BUREAU 
 De verwijzing naar de zaakvoerder is niet langer relevant gezien de 

keuze voor een NV met een monistische raad van bestuur. 
Artikel 27 Artikel 29 – VERLOOP VAN DE VERGADERING 

 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 
van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 

 Eenvoudige herformulering van het bestaande artikel in lijn met het 
WVV, maar inhoudelijk zijn er geen nieuwe bepalingen betreffende het 
verloop van de algemene vergadering in vergelijking met het W.Venn. 
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 Verder worden enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht om 
onder meer op generieke wijze naar de toepasselijke 
vennootschapswetgeving te verwijzen. 

Artikel 28 Artikel 30 – STEMRECHT 
 WDP behoudt haar keuze voor één aandeel, één stem.  
 Eenvoudige herformulering van het bestaande artikel in lijn met het 

WVV, maar inhoudelijk zijn er geen nieuwe bepalingen betreffende het 
stemrecht in vergelijking met het W.Venn. 

Artikel 29 Artikel 31 – BESLUITVORMING 
 Samen met de keuze voor een NV met een monistische raad van 

bestuur, wordt er eveneens een einde gesteld aan het vetorecht van 
de zaakvoerder. Deze bepaling verdwijnt dus uit de statuten.  

 Voor de inhoudelijke toelichting bij de omzetting in een NV verwijzen 
we naar het bijzonder verslag van de zaakvoerder hieromtrent, 
beschikbaar op 
www.wdp.eu/nl/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-
vergadering. 

 Herformulering van het bestaande artikel in lijn met (de terminologie 
van) het WVV waaronder het feit dat onder het WVV een onthouding 
of blanco stemmen, alsook de nietige stemmen niet mee worden 
opgenomen in de berekening van de meerderheid (zowel in de teller 
als in de noemer) (ter toelichting: onder het W.Venn. was dit enkel het 
geval in het kader van een gewone of een bijzonder algemene 
vergadering want bij een buitengewone algemene vergadering golden 
dergelijke stemmen als tegenstem).  

 Een terminologische aanpassing in functie van het WVV: kapitaal i.p.v. 
maatschappelijk kapitaal. 

Artikel 30 Artikel 32- BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 

van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
 Verder worden enkele tekstuele verduidelijkingen aangebracht om 

onder meer op generieke wijze naar de toepasselijke 
vennootschapswetgeving te verwijzen. 

 Een terminologische aanpassing in functie van het WVV: kapitaal i.p.v. 
maatschappelijk kapitaal. 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
Artikel 31 Artikel 33 – BESTEMMING VAN DE WINST 
Artikel 32 Artikel 34 – INTERIMDIVIDEND 

 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 
van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
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 Herformulering van de huidige bepaling om op generieke wijze naar de 
vereisten van de toepasselijke vennootschapswetgeving te verwijzen. 

Artikel 33 Artikel 35 – ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS 
 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 

van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 
 Herformulering van de huidige bepaling om op generieke wijze naar de 

vereisten van de toepasselijke vennootschapswetgeving te verwijzen. 
Artikel 34 Artikel 36 – BENOEMING VEREFFENAARS 

 Formele aanpassing van de benaming van het bestuursorgaan (raad 
van bestuur i.p.v. zaakvoerder). 

 Herformulering van de huidige bepaling om op generieke wijze naar de 
vereisten van de toepasselijke vennootschapswetgeving te verwijzen. 

Artikel 35 Artikel 37 – ONTBINDING 
Artikel 36 Artikel 38 – KEUZE VAN WOONPLAATS 

 De verwijzing naar de zaakvoerder is niet langer relevant gezien de 
keuze voor een NV met een monistische raad van bestuur. 

Artikel 37 Artikel 39 – RECHTSBEVOEGDHEID 
 De verwijzing naar de zaakvoerder is niet langer relevant gezien de 

keuze voor een NV met een monistische raad van bestuur. 
Artikel 38 Artikel 40 – GEMEEN RECHT 

 Herformulering van de huidige bepaling om op generieke wijze naar de 
vereisten van de toepasselijke vennootschapswetgeving te verwijzen. 

 Tekstuele aanpassing: GVV-Wetgeving i.p.v. GVV-wetgeving. 
 


