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ALGEMENE VERGADERINGEN VAN FEDERALE VERZEKERING  
VAN 12 MEI 2020 

 
De verzekeringsondernemingen van FEDERALE Verzekering roepen hun respectievelijke 
gewone algemene vergadering  bijeen, die zal plaatshebben op 12 mei 2020 , op hun 
maatschappelijke zetel te Stoofstraat 12, 1000 Brussel, op de volgende tijdstippen :  
 
- FEDERALE VERZEKERING, Coöperatieve Vennootschap v oor Verzekering tegen 

Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en  Diverse Risico’s CV : 10u. 
 
- FEDERALE VERZEKERING, Gemeenschappelijke Kas voor  Verzekering tegen 

Arbeidsongevallen : 10u30. 
 
- FEDERALE VERZEKERING, Vereniging van Onderlinge L evensverzekeringen : 11u. 
 
 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME EN  
DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT OP DE ALGEMENE VER GADERINGEN 

 
De Belgische regering heeft het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 gepubliceerd, houdende 
diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het 
kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (“het koninklijk besluit”). Het koninklijk besluit 
voorziet in uitzonderlijke maatregelen die kunnen genomen worden voor algemene 
vergaderingen die werden of nog moeten worden samengeroepen voor 3 mei 2020, wat het 
geval is voor de algemene vergaderingen van de verzekeringsondernemingen van 
FEDERALE Verzekering. 
 
FEDERALE Verzekering hecht veel belang aan de gezondheid van haar aandeelhouders, haar 
aangeslotenen, haar leden, haar personeel en het publiek. FEDERALE Verzekering wenst 
tevens strikt de maatregelen en de regelgeving te volgen die de Belgische regering en andere 
publieke instanties uitgevaardigd hebben in het kader van de Covid-19 pandemie.  
 
Gelet op het voorgaande, heeft FEDERALE Verzekering beslist om haar algemene 
vergaderingen te houden op datum van 12 mei 2020 en artikel 6 van het koninklijk besluit te 
implementeren als volgt : 
 
- De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, leden, aangeslotenen, lasthebbers of 

andere personen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, wordt niet 
toegelaten. De algemene vergaderingen  zullen bijgevolg gehouden worden achter 
gesloten deuren . 
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- Stemmen  kunnen uitsluitend worden uitgebracht per brief  of per volmacht  die exclusief 

verleend wordt aan een volmachthouder  die zal aangeduid  worden door de raad van 
bestuur . Een stemformulier per brief en een volmachtformulier zullen ter beschikking 
gesteld worden op onze website vanaf 29 april 2020. De stemformulieren en de 
volmachten dienen ingevuld, ondertekend, en teruggestuurd te worden uiterlijk op 8 mei 
2020. De praktische modaliteiten worden opgenomen in de verschillende documenten. 

 
- Met betrekking tot het vraagrecht , is het de aandeelhouders, leden, of aangeslotenen 

toegestaan om hun vragen met betrekking tot de agendapunten van de algemene 
vergaderingen schriftelijk  voor te leggen, ten laatste op 8 mei 2020 . Vragen ontvangen 
na deze datum, zullen niet meer behandeld kunnen worden. De vragen zullen schriftelijk 
beantwoord worden voor de datum van de algemene vergaderingen. 

 
FEDERALE Verzekering wenst haar aandeelhouders, leden, en aangeslotenen te bedanken 
voor hun steun in deze uitzonderlijke tijden, en wenst hen vooral een goede gezondheid toe. 
 
 

 
 
CONTACT 
Bij voorkeur via e-mail : direction.generale@federale.be  
 
 
BESCHIKBARE DOCUMENTEN 
De benodigde documenten in verband met de gewone algemene vergaderingen zijn 
beschikbaar (of zijn beschikbaar op 29 april 2020) op onze website www.federale.be/overons. 
 
 
GEGEVENSBESCHERMING 
FEDERALE Verzekering verwijst naar zijn privacybeleid, beschikbaar op onze website 
www.federale.be/klantenbescherming. 
 
 
 


