
ADVIES- EN CONTROLECOMITE 
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 

 
 
Ref: Accom ADVIES 2005/1 

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van                                
artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen  

§ Belangrijkste gegevens van het dossier / Aard van de 
betrokken dienstprestatie 

 

Het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (hierna: het 
Comité) werd door de vaste vertegenwoordiger van een commissaris verzocht om op grond 
van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen een voorafgaand advies uit 
te brengen over zijn onafhankelijkheidspositie.  

De verzoeker is de vaste vertegenwoordiger van de commissaris bij twee vennootschappen 
naar Belgisch recht die deel uitmaken van een groep naar Belgisch recht. 

De commissaris (en zijn netwerk) werd door de directie van de groep gecontacteerd voor een 
in 2005 uit te voeren onderhoudsopdracht in verband met computersoftware die beide 
vennootschappen naar Belgisch recht gebruiken. De betrokken software werd tussen 1999 en 
oktober 2003 door het netwerk van de commissaris speciaal voor die twee vennootschappen 
ontwikkeld (met andere woorden, vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 
april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het 
gedrang brengen). De software is een ‘back office’ toepassing waarmee aankoopcontracten, 
verkoopcontracten en hedgingcontracten, alsook de cliëntenfacturen kunnen worden 
behandeld.  

De verzoeker heeft meegedeeld dat er geen ontwerpcontract bestaat voor de 
“onderhoudsopdracht” van de software waarvoor aan het Comité een voorafgaand advies 
wordt gevraagd. Uit de briefwisseling met het Comité blijkt echter dat die 
onderhoudsopdracht slaat op taken zoals de installatie van toepassingen op nieuwe PC’s, de 
installatie van software en het oplossen van softwareproblemen, de wachtwoorden opnieuw 
initialiseren, data-export naar verschillende formaten, recuperatie van gewiste data door 
gebruik van ‘back-up’ bestanden, ‘debugging’ en het oplossen van problemen. In algemene 
bewoordingen wordt gesteld dat het eigenlijke “onderhoud” geen fundamentele wijzigingen 
aan de bestaande toepassing zou impliceren, maar enkel een nazicht daarvan om de huidige 
functionaliteiten te vrijwaren.  

De verzoeker heeft het Comité ook meegedeeld dat de directie van de groep het netwerk van 
de commissaris nog met een bijkomende opdracht wenste te belasten, namelijk een opleiding 
in die computersoftware geven aan onlangs in beide vennootschappen naar Belgisch recht 
aangeworven personen. 

De verzoeker is van oordeel dat, gelet op “de geest van de wet”, de onderhoudsopdracht in 
verband met de betrokken computersoftware die hij zou willen uitvoeren, zijn 
onafhankelijkheidspositie als commissaris niet in het gedrang zou brengen. Voor die visie 
steunt hij op de volgende elementen : 
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- De voorgestelde opdracht heeft alleen betrekking op “onderhoudstaken” die geen 
ontwikkeling van de voornoemde software impliceren; nu is wel het ontwikkelen van 
software effectief verboden door artikel 183 ter, 3° van het koninklijk besluit van 30 
januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, maar het gewone 
“onderhoud” daarvan niet; 

- De “onderhoudstaken” zouden worden onderzocht en goedgekeurd door een derde, 
onafhankelijk informaticabedrijf, dat een beroep doet op vroegere medewerkers van 
het kabinet van de commissaris die in het verleden aan de ontwikkeling van de 
betrokken software hebben meegewerkt.  

Tot besluit is de commissaris van oordeel dat er geen gevaar voor zelfcontrole bestaat 
wanneer hij de hier bedoelde onderhoudsopdracht uitvoert.  

De verzoeker benadrukt het feit dat de software speciaal en specifiek voor de twee 
vennootschappen naar Belgisch recht is bedacht en ontwikkeld door het netwerk van de 
commissaris (maatwerk). Volgens de commissaris kan men onmogelijk zonder historische en 
specifieke kennis van de bedrijfsprocessen van de groep, instaan voor de ondersteuning van 
de informaticatoepassing in kwestie. 

§ Doel van de vraag om een voorafgaand advies 
 

De commissaris vraagt op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van 
vennootschappen, aan het Comité een voorafgaand advies over de verenigbaarheid van de 
onderhoudsopdracht in verband met computersoftware, zoals hierboven beschreven, bij de 
twee vennootschappen naar Belgisch recht, met de onafhankelijke uitoefening van zijn 
mandaten als commissaris in diezelfde vennootschappen. 
 
§ Advies van het Comité  
 
 
Procedureaspecten 
 
De verzoeker heeft schriftelijk bevestigd dat hij met toepassing van artikel 2, zevende lid van 
het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het artikel 133, tiende lid van het 
Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het Advies- en controlecomité op de 
onafhankelijkheid van de commissaris, aan het Comité alle nuttige informatie heeft verstrekt 
met het oog op een correcte beoordeling van zijn vraag. 
 
Conform artikel 1, vijfde lid van het voornoemde koninklijk besluit werden de deskundigen 
respectievelijk aangeduid door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen, uitgenodigd om hun advies te verstrekken over het dossier.  

Conform artikel 4, zevende lid, van het voornoemde koninklijk besluit, werd de 
vertegenwoordiger van de commissaris op verzoek van het Comité gehoord.  

Aard en draagwijdte van het advies 
 
Het hierna geformuleerde advies uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het 
Wetboek van vennootschappen is niet bindend. Het kan niet worden aangevoerd in een andere 
juridische of feitelijke context. 
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Verenigbaarheid van de betrokken dienstprestatie met de uitoefening van het mandaat 
van commissaris 
 
Onverminderd de relevante bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen, in de wet 
van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren en in de besluiten 
ter uitvoering van deze wetten, dient de verenigbaarheid van de betrokken dienstprestatie met 
de onafhankelijke uitoefening van een mandaat als commissaris in dit dossier in het bijzonder 
te worden beoordeeld gelet op het bepaalde in artikel 183 ter, 3° van het koninklijk besluit 
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals ingevoegd 
door artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de 
onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen . 
 

Draagwijdte van artikel 183 ter, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen 
 
De voornoemde bepaling stelt dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan verklaren 
in het geval waarin hijzelf of een lid van zijn netwerk instaat voor de opstelling, de 
ontwikkeling, de invoering en het beheer van technologische systemen van financiële 
informatie in de gecontroleerde vennootschap.  
Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties 
die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen, verduidelijkt ten 
aanzien van deze bepaling dat de controleopdracht onder meer de toetsing omvat van de 
informaticasystemen (apparatuur en programmatuur) die door de gecontroleerde cliënt 
worden gebruikt om de financiële informatie te verkrijgen die een materiële invloed kan 
hebben op het getrouw beeld van de jaarrekening. Wanneer een commissaris of iemand uit 
zijn netwerk betrokken is bij het opstellen, ontwikkelen of invoeren van dergelijk 
informatietechnologiesysteem, kan er zich een uit zelfcontrole voortvloeiende bedreiging voor 
de onafhankelijkheid voordoen.   

In dit verband wijst het Comité erop dat het Belgisch recht een algemeen verbod heeft 
ingesteld met een ruim toepassingsgebied, waarin zowel het opstellen, ontwikkelen en 
invoeren als het beheer van informatietechnologiesystemen vallen en waarop geen 
uitzondering bestaat. Op dit punt is de Belgische reglementering dus heel wat strenger dan de 
Europese Aanbeveling van 16 mei 2002.   

Toepassing van de voornoemde beginselen op het onderzochte geval 

De computersoftware waarvan sprake in dit dossier moet worden beschouwd als een 
technologisch systeem van financiële informatie, daarover bestaat geen betwisting. Met die 
software kunnen immers aankoopcontracten, verkoopcontracten en hedgingcontracten, alsook 
de cliëntenfacturen worden behandeld. De cliënt gebruikt die dus om boekhoudkundige en 
financiële informatie te produceren en te beheren, die bedoeld is om te worden verwerkt in de 
boekhoudkundige procedures die gericht zijn op de opstelling van de jaarrekening. 

Uit het dossier dat de verzoeker heeft ingediend, blijkt dat de ontwikkeling van de software 
bij de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties 
die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen, op verzoek van de 
groep zelf werd stopgezet – terwijl men daarmee volgens de commissaris zo goed als klaar 
was. De voorgenomen dienstprestatie zal volgens de verzoeker dan ook beperkt blijven tot 
een “onderhoudsopdracht” voor de betrokken software, wat de reglementering volgens hem 
niet verbiedt.  
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Uit de informatie die de verzoeker heeft meegedeeld en in het bijzonder uit de beschrijving 
die hij van het « onderhoud » van de betrokken software (supra) geeft in zijn  briefwisseling 
(zonder echter een ontwerpcontract voor te leggen), leidt het Comité niettemin af dat de 
dienstprestatie waarmee het netwerk van de commissaris zou worden belast, namelijk instaan 
voor het onderhoud van software die het netwerk van de commissaris speciaal voor de groep 
heeft ontwikkeld op een ogenblik waarop dit nog kon worden aanvaard, beschouwd in zijn 
geheel zou neerkomen op het “beheer” van die software. Welnu, het “beheer” van 
technologische systemen van financiële informatie is een dienstprestatie die uitdrukkelijk 
door artikel 183 ter, 3° van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 2001 is 
verboden.   

Het Comité is inderdaad enerzijds van oordeel dat de term “beheer” zoals die wordt gebruikt 
in artikel 183 ter, 3° van het voornoemde koninklijk besluit van 30 januari 2001, een 
algemene draagwijdte heeft, en stelt anderzijds vast dat de voornoemde bepaling geen enkele 
uitzondering of beperking formuleert op grond waarvan men zou kunnen aannemen dat 
“onderhoudsprestaties” niet zouden vallen onder het verbod voor de commissaris om 
technologische systemen van financiële informatie te “beheren”.  

Gelet op wat voorafgaat, zou het Comité overigens zijn bevoegdheid te buiten gaan als het op 
eigen initiatief een subtiel en delicaat onderscheid zou maken tussen het “beheer” van 
software, enerzijds, en het “onderhoud” van software, anderzijds, terwijl het verbod in 
algemene bewoordingen is geformuleerd. 

Aangezien het voorgenomen softwareonderhoud derhalve als “beheer” dient te worden 
gekwalificeerd en dus onder  het verbod valt van artikel 183 ter, 3° van het voornoemde 
koninklijk besluit van 30 januari 2001, kan de vrijwaringsmaatregel die de commissaris 
voorstelt om het gevaar van zelftoetsing te vermijden en die erop neerkomt dat de 
“onderhoudstaken” zouden worden onderzocht en goedgekeurd door een derde, onafhankelijk 
informaticabedrijf, hem dan ook onmogelijk vrijstellen van de naleving van het voornoemde 
verbod. De voorgestelde vrijwaringsmaatregel bewijst daarentegen dat de commissaris zich 
bewust is van het gevaar van zelfcontrole dat hij zou lopen mocht zijn netwerk de bewuste 
“onderhoudsopdracht” uitvoeren. Dit gevaar vloeit voort uit een al te grote betrokkenheid bij 
de software in kwestie, aangezien het gaat om om software die boekhoudkundige en 
financiële informatie produceert en die het netwerk van de commissaris speciaal voor de 
groep heeft ontwikkeld op een ogenblik waarop dit nog kon worden aanvaard. 

Ten slotte wijst het Comité erop dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, toen hij 
gehoord werd, bevestigde dat het technisch perfect mogelijk was om de voorgenomen 
onderhoudsopdracht toe te vertrouwen aan een derde, van zijn netwerk onafhankelijke 
vennootschap, waaraan hij niettemin toevoegde dat het de groep, gelet op de voorgeschiedenis 
van het dossier, tijdswinst en besparingen zou kunnen opleveren als die een beroep zou 
mogen doen op het netwerk van de commissaris. 

§ Conclusie 

Tot besluit is het Comité van oordeel dat er, op basis van de gegevens die hem door de 
commissaris zijn meegedeeld, in de huidige stand van zaken, om reden van het feit dat 
zijn onafhankelijkheid in het gedrang wordt gebracht, een onverenigbaarheid kan 
worden vastgesteld tussen de uitoefening, door de verzoeker, van de 
“onderhoudsopdracht” met betrekking tot technologische systemen van financiële 
informatie (software), enerzijds, en de uitoefening, door de verzoeker, van een functie 
als commissaris bij de twee vennootschappen naar Belgisch recht, anderzijds. 
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Controlebevoegdheid van het Comité 
 
Het Comité verzoekt de commissaris om hem zo snel mogelijk zijn beslissing mee te delen in 
verband met het dienstenaanbod dat in dit advies wordt onderzocht. 
 
In het kader van zijn adviesbevoegdheid spreekt het Comité zich uit op grond van de 
informatie die hem wordt bezorgd door de commissaris, waarbij deze laatste overigens 
bevestigt aan het Comité alle nuttige informatie te hebben verstrekt met het oog op een 
correcte behandeling van zijn vraag om voorafgaand advies (cf. artikel 2, zevende lid van het 
koninklijk besluit van 4 april 2003 waarbij het Comité werd opgericht). 
 
Het Comité behoudt zich het recht voor om zich in het kader van zijn controlebevoegdheid te 
gelegener tijd bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren en bij de verzoeker, te informeren over 
latere, significante ontwikkelingen in dit dossier vanuit de invalshoek van de naleving van de 
onafhankelijkheidsregels door de commissaris. 

 

___________________________________________________________________________ 

 


