
De Voorzitter 

Bid E. Jacqmainlaan 135/1 
B-lOOD Bruxelles/Brussel 

TEL.: 02 512 51 36 
FAX: 02 512 78 86 

e-mail info@ibl·ire.be 
Bank/Banque: 

I BAN: BE 11 DOOD 0392 3648 
BIC. BPOTBEBl 

Crèè par la 101 du 22 j11illet 1953 
Opgericht bij wet van 22 JUli 1953 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
lnstitut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Ins tit uu t- lnstitut royal 

ADVIES!1l 201118 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUTVAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

Correspondent 
sg@ihr-ire.be 

Onze referte 

EV /DS/SDB/svds 
Uw relerte Datum 

2 5 -11- 2011 

Geachte Confrater, 

Betreft: Activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situa tie van feiteli jk 
bestuurder zouden brengen o ereenkom tig artikel 13, § 2, b) van 
de gecoördineerde wet van 1953 

1. INLEIDING 

Bepaalde activiteiten van een bedrijfsrevisor zouden kunnen worden gecatalogeerd 
als daden van feitelijk bestuur. 

Artikel 13, § 2, eerste lid, b) van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 stipuleert 
omtrent het bestuur van vennootschappen het volgende: 

"Het is de bedrijfsrevisor niet toegelaten revisorale opdrachten uit te voeren in de 
volgende omstandigheden: 
(. . .) 
rechts/reeks of onrecht treeks een handelsactiviteit uitoefènen. onder andere in de 
hoedani heid van hestuurder van een handelsvennootschap(2); het uitoefenen van 
een mandaat van bestuurder in burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van 
een handelsvennootschap hebben aangenomen, wordt niet bedoeld door deze 
onverenigbaarheid; 
(. . .)" 

Het advies van de Raad van State analyseerde de toenmalige ontwerpbepaling als 
volgt: 

1 De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad van het 
Instituut en laten in het bijzonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten vooraf te kennen die de 
Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 
2007, BS 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de interpretaties in die de Raad van het 
Instituut ontwikkelt in het kader van een bepaalde wetgeving, besluit, nonn of aanbeveling, maar 
tevens het standpunt inzake om het even welk document dat van belang is voor het beroep van()) 
bedrijfsrevisor. 

2 Behoudens afwijking overeenkomstig artikel 13, § 3 van de gecoördineerde wet van 1953. 
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"Overeenkomstig hel ontworpen artikel 13, § 2. eerste lid, b). van de wet. is het de 
bedrijfsrevisor verboden om "rechlSireeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit 
(uil te oefenen)" Het is niet duidelijk wat precies moer worden verstaan onder het 
"onrechtstreeks" uiloefenen van een handelsactiviteit. De uitzondering die in 
dezelfde bepaling wordt gemaakt voor het uitoefenen van "het mandaat van 
hestuurder in burgerliike vennootschappen" lijkt erop Ie wijzen dat het 
"onrechtstreeks" uitoefenen van een handelsactiviteit niet enkel de 
handelsactiviteiten via tussenpersonen of naamleners beoog/, maar eveneens de 
uitoefening van mandaten van bestuurder of zaakvoerder in een commerciële 
vennootschap). Indien dat de bedoeling is. wordt die bedoeling best uitdrukkelijk 
verwoord in de onf1.vorpen bepaling. " 

Dit werd gedaan in de tekst die uiteindelijk werd bekrachtigd. De "onrechtstreekse'' 
uitoefening van een handelsactiviteit werd nochtans behouden. Het stellen van 
daden als feitelijk bestuurder komt overeen met het onrechtstreeks uitoefenen van 
handelsactiviteiten door een bedrijfsrevisor. 

2. NOTIE FEITELIJK BESTUURDER 

Aangezien de wetgever de notie van feitelijk bestuurder niet heeft gedefinieerd, zal 
het kwalificeren van een persoon als feitelijk bestuurder enkel kunnen afhangen van 
het oordeel van de rechter. Nochtans wordt doorgaans op grond van de rechtsleer 
aangenomen dat drie voorwaarden cumulatief vervuld dienen te zijn vooraleer men 
over feitelijk bestuur kan spreken(3

l, met name het stellen van een positieve daad 
van bestuur in volle autonomie en vrijheid, anders dan de uitvoering van de wet of 
de overeenkomst. 

2.1. Het stellen van een positieve daad van bestuur 

Deze voorwaarde is noodzakelijk vooral omdat niets doen niet kan leiden tot het 
besluit dat een niet-bestuurder beschouwd wordt als een feitelijk bestuurder. Het 
louter geven van raad of suggesties, of het uitvoeren van een controle, zonder 
beslissingen te nemen en documenten te tekenen, kan niet beschouwd worden als 
een positieve daad (Kh. Brussel, 20 september 1979,.! T. , 1980, 49; C. LEMPEREUR, 

noot onder Luik, I december 1969, R.P.S. 1971, 280). 

Het enkele feit aanwezig te zijn op een raad van bestuur van de gecontroleerde 
onderneming wordt niet beschouwd als positieve daad. In ieder geval stelt het 
occasioneel bij nen van een algemene " ergader:in8 van d - gecontroleerde 
ondememing geen probleem, in tegen telli ng~ t het ystemati eh bijwonen van de 
aliefllette vergaelerieg. PMfl~ t~Ar.J @.'aS-rvu R. 
M D \11\rJ e.-:.ST<Jv~ 

.l J. TIMP, De feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht, Jur. Fale. 1995-96, 196. 
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2.2. Daad van bestuur niet vereist door de wet of de uitvoering van de 
overeenkomst 

Hieronder wordt het nemen van die beslissingen verstaan die het commerciële, 
industriële, financiële, enz. lot van de ondememing bepalen. Als voorbeelden 
kunnen worden aangehaald: inmenging met het openen van een kredietlijn op naam 
van de ondememing, de verkoop van onroerende goederen of het sluiten van andere 
overeenkomsten. 

De kwalificatie als feitelijk bestuurder kan nochtans worden venneden indien de 
inmenging in het vennootschapsgebeuren zich rechtvaardigt door een wettelijke of 
contractuele verplichting (J. STOUFFLET, noot onder Nancy, 15 december 1977, 
JC.P 1978, 11, 18912)(4

l. Aldus vloeit in het geval van de commissaris de 
bijeenroeping van de algemene vergadering door hem voort uit een wettelijke 
bepaling. 

2.3. In volle autonomie en vrijheid 

Als laatste voorwaarde dient de daad van bestuur volledig autonoom en vrij te 
gebeuren, m.a.w. niet onderworpen aan het gezag van enig orgaan. Zo wordt 
duidelijk dat een werknemer, die per definitie in ondergeschikt verband werkt, 
normaal gezien niet als feitelijk bestuurder kan worden gekwalificeerd. Echter kan 
dergelijke kwalificatie wel aangenomen worden door een derde, indien hij zich in 
zo'n machtspositie zou bevinden dat hij het vennootschapsbeleid naar e1gen 
goeddunken zou kunnen bepalen, los van elk vennootschapsorgaan. 

3. ANALYSE VAN ENKELE ACTIVITEITEN DIE EEN BEDRIJFSREVISOR 
IN SITUATIE VAN FEITELIJK BESTUURDER ZOUDEN BRENGEN 

3.1. Domiciliëring van vennootschappen op het kantoor van een bedrijfsrevisor 

Indien de rechtsleer van de feitelijke bestuurder hierop wordt toegepast, kan worden 
gesteld dat deze praktijk inderdaad een positieve daad stelt en gebeurt in volle 
autonomie en vrijheid. Echter bestaat twijfel over de vraag of dergelijke 
domiciliëring al dan niet een bestuursdaad uitmaakt. Initieel maakt de domiciliëring 
geen daad van bestuur uil, maar er dient te worden toegezien op het feit dat de 
domiciliëring meestal gepaard gaat met het verlenen van diensten die wel 
rechtstreeks verband kunnen houden met het bestuur (IBR, Vademecum Deel 1: 
Rechtsleer, 2009, Standaard Uitgeverij, p. 396). 

Wanneer dit inderdaad het geval zou zijn, zou de bedrijfsrevisor kunnen worden 
gekwalificeerd als feitelijk bestuurder en zou het op grond van artikel 13, § 2, b) 
niet toegelaten zijn om deze domiciliëringsactiviteit uit te oefenen. De Raad van het 
Instituut is derhalve van mening dat het verkieslijk is dat de bedrijt:~revisor zich zou 

• v .. k h»ndelt de pern>On in d" gmltmnw'"' in opdt"htvon oeo dotde-1"'•"" wd" hij gedekt !57 
is door de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (Kh. Luik, R.P.S. 1984, 63 ). 
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onthouden van alle domiciliëringsactiviteiten die eender welke vorm van 
bestuursinmenging met zich zou meebrengen omdat hij anders dreif,rt gekwalificeerd 
te worden als feitelijk bestuurder. 

3.2. Deelneming in een handelsvennootschap 

Een bedrijfsrevisor stelt een positieve daad wanneer hij een deelneming in een 
handelsvennootschap verwerft. Indien hij meerderheidsaandeelhouder zou worden, 
zou hij de facto zo'n aanzienlijke machtspositie kunnen verwerven dat hij het 
vennootschapsbeleid naar eigen zin zou kunnen bepalen, los van elk 
vennootschapsorgaan. 

Het bezit van een meerderheidsparticipatie levert nochtans niet automatisch het 
bewijs van feitelijk bestuur, want anders zou dit in tegenspraak zijn met de 
basisbeginselen van de beperkte aansprakelijkheid in de NV en de BVBA. Een 
bedrijfsrevisor zelfs meerderheidsvennoot zal dus in dergelijke situatie volgens de 
rechtspraak enkel als feitelijk bestuurder kunnen worden gekwalificeerd, indien kan 
worden aangetoond dat hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks inmengt in het 
bestuur van desbetreffende vennootschap. 

3.3. Neerlegging van de jaarrekening 

Indien een commissaris zelf de jaarrekening neerlegt bij de Nationale Bank van 
België, terwijl artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk 
voorschrijft dat dit door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders gebeurt, stelt 
de bedrijfsrevisor een positieve daad van bestuur in volle onafhankelijkheid 
autonomie en vrijheid, anders dan de uitvoering van de wet of de 
commissarisovereenkomst, zodat hij hierdoor als feitelijk bestuurder zou kunnen 
worden gekwalificeerd. 

4. BESLUIT 

Na juridische analyse is de Raad van het Instituut van mening dat het verbod 
opgenomen in artikel 13, § 2 van de gecoördineerde wet van 1953 ook de notie van 
feitelijk bestuurder beoogt. 

Ter bevordering van de transparantie van de revisorale tussenkomsten ligt het echter 
niet in de bedoeling van de Raad om, op grond van at1ikel 13, § 3 van de 
gecoördineerde wet van 1953, een vrijstelling aan de bedrijfsrevisor toe te kennen 
die zich zou bevinden in een positie van feitelijk bestuurder. 

Met confratemele groeten, 

Michel DE WOLF 


