
 

ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ  
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 
 

 
Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 
 
 
Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een 

vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt van 
vergoedingen voor non-auditdiensten (one to one ratio),  

zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid  
van het Wetboek van vennootschappen 

 
 
 
§ Inleiding / Doel van de vraag om advies 
 
Het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (hierna: het Comité) 
werd door een commissaris op grond van artikel 133, zesde lid, 2° van het Wetboek van 
vennootschappen verzocht om een voorafgaand advies uit te brengen over een afwijking van de 
zogenoemde “one to one” regel zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen. 
 
De zogenoemde “one to one” regel legt commissarissen (alsook hun netwerk) van bepaalde 
vennootschappen verbod op om non-auditdiensten te verstrekken, voor zover het totale bedrag 
van de vergoedingen voor deze diensten hoger ligt dan de bezoldiging voor de uitoefening van 
het mandaat als commissaris. 
 
 
§ Belangrijkste gegevens van het dossier 
 
De verzoeker is de commissaris van een vennootschap naar Belgisch recht die deel uitmaakt van 
een internationale financiële groep, waarvan de topvennootschap een vennootschap naar 
Nederlands recht is, die genoteerd is op onder meer Euronext en een geconsolideerde 
jaarrekening opstelt en openbaar maakt. 
 
De betrokken vennootschap is een dienstverlener voor de Belgische hypotheekmarkt. Zij richt 
zich hierbij op het ondersteunen van hypothecaire financiers bij de verkoop, het behandelen en 
de financiering van hypotheekportefeuilles. 
 
Volgens de medegedeelde gegevens, hebben de non-auditdiensten die door de betrokken 
vennootschap zouden worden opgedragen aan de commissaris (of zijn netwerk) gedurende het 
boekjaar 2005, betrekking op  
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- een attestatieopdracht met toepassing van de Amerikaanse “Statement on Auditing 
Standards n° 70 – Service organizations” (SAS 70) met de bedoeling aan de 
vennootschap  een zogenoemd “Type II” verslag te kunnen afleveren met betrekking 
tot haar  systemen ontwikkeld voor het beheer van hypotheekportefeuilles; 

 
Op grond van de door de commissaris medegedeelde informatie is deze opdracht in 
overeenstemming met de Amerikaanse auditnormen. De vennootschap zorgt zélf voor de 
beschrijving van de betrokken bedrijfsprocessen inzake beheer van hypotheekportefeuilles, 
bepaalt ook zélf de controledoelstellingen daaromtrent en identificeert en beschrijft de bestaande 
interne controles daaromtrent.  
 
De opdracht van de commissaris bestaat erin  

• de door de vennootschap opgestelde beschrijvingen te beoordelen op juistheid 
(attesteren dat zij overeenstemmen met de werkelijkheid), 

• te attesteren dat de bestaande controles, indien behoorlijk toegepast, de door de 
vennootschap vooropgestelde controleobjectieven redelijkerwijze kunnen 
realiseren,  

• te attesteren, via steekproeven, dat de controles voldoende effectief werken zodat 
redelijke zekerheid kan worden bekomen dat de controledoelstellingen tijdens de 
betrokken periode effectief werden gerealiseerd.  

 
- adviesverlening teneinde de vennootschap in staat te stellen zich te conformeren aan de 

British Standard “Information security management” (BS 7799) inzake 
informatiebeveiliging. 

 
Op grond van de door de commissaris medegedeelde informatie beperkt deze opdracht zich tot 
het beoordelen van de huidige informatiebeveiligingssystemen gelet op de vereisten van de 
voornoemde standaard,  het opleveren van bevindingen daaromtrent aan het management van de 
vennootschap en het verstrekken van aanbevelingen om conformiteit met de betrokken norm te 
realiseren. 
 
Beide opdrachten zullen naar verwachting recurrent zijn, zij het dat de omvang van de 
werkzaamheden op recurrente basis niet zo groot zal zijn als voor de initiële prestaties in 2005. 
 
De commissaris verduidelijkt dat de betrokken vennootschap naar Belgisch recht weliswaar niet 
over een eigen auditcomité beschikt maar dat de vennootschap als volle dochter onderworpen is 
aan de groepsregels inzake Auditor independence en Auditcomité pre-approval procedures. In 
dat kader werden beide voorgenomen dienstprestaties effectief aan deze procedures onderworpen 
en reeds vooraf goedgekeurd door het Auditcomité. De commissaris is van oordeel dat deze 
dienstprestaties niet verboden zijn en dat zijn onafhankelijkheidspositie als commissaris niet in 
het gedrang komt. 
 
Wat evenwel meer bepaald de naleving van de “one to one” regel betreft, zoals bedoeld in artikel 
133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen, verklaart de commissaris dat 
de erelonen voor de non-auditdiensten die de vennootschap hem wil opdragen voor het boekjaar 
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2005, een veelvoud zullen zijn van de bezoldiging toegekend voor het mandaat van commissaris 
voor datzelfde boekjaar. De commissaris kan de voornoemde bepalingen van het Wetboek van  
vennootschappen dus enkel naleven en de bedoelde diensten effectief presteren, als hij van het 
Comité een afwijking bekomt van de “one to one” regel. 

 
 

§ Advies van het Comité (afwijking) 
 
 
Procedureaspecten 
 
De verzoeker heeft schriftelijk bevestigd 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, dat hij aan het Comité alle nuttige informatie heeft 
verstrekt met het oog op een correcte beoordeling van zijn vragen. 
 
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.  
 
Aard en draagwijdte van het advies 
 
Het onderstaande advies werd uitgebracht op grond van artikel 133, zesde lid, 2° van het 
Wetboek van vennootschappen, dat het Comité de bevoegdheid geeft om met betrekking tot de 
naleving van de “one to one” regel zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen, afwijkingen toe te staan. 
 
 
Verenigbaarheid van de betrokken non-auditdiensten met de uitoefening van het mandaat 
van commissaris 
 
A. Attestatieopdracht met toepassing van de Amerikaanse “Statement on Auditing 

Standards n° 70 – Service organizations“ (SAS 70) met de bedoeling aan de 
vennootschap een zogenoemd “Type II” verslag te kunnen afleveren  met 
betrekking tot de systemen ze ontwikkeld heeft voor het beheer van 
hypotheekportefeuilles; 

 
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 het mandaat van commissaris, naar het oordeel van het Comité in 
dit dossier meer in het bijzonder te worden beoordeeld gelet op het bepaalde in artikel 183 ter (1°) 
en ( 2°)  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. 
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De voornoemde bepalingen stellen dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan verklaren in 
de gevallen waarin hijzelf of een lid van zijn “netwerk”  
 

- in de gecontroleerde vennootschap een beslissing nemen of in de besluitvorming 
tussenkomen (cfr. artikel 183 ter (1°)), 

 
- bijstand verlenen of deelnemen aan de voorbereiding of het voeren van de boekhouding 

of aan de opstelling van de jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening van de 
gecontroleerde vennootschap (artikel 183 ter (2°)). 

 
Uit het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003 blijkt dat 
beide categorieën van handelingen werden verboden, aangezien in die hypothesen de uit 
zelfcontrole voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheidspositie van de commissaris te 
groot wordt geacht.  
 
Noch uit de door de commissaris medegedeelde beschrijving van de reikwijdte en inhoud van 
deze controle-opdracht (supra), noch uit het onderzoek van de draagwijdte van de betrokken 
standaard SAS 70, blijkt dat de voorgenomen uitvoering van de betrokken opdracht in casu enig 
relevant risico van zelfcontrole in hoofde van de commissaris zou veroorzaken. De opdracht is 
inderdaad een zuivere attestatie- of certificeringsopdracht die op generlei wijze deelname aan het 
beslissings- of besluitvormingsproces van de vennootschap inhoudt. De met toepassing van SAS 
70 gecontroleerde bedrijfsprocessen zijn in casu specifieke processen van dienstverlening door 
de vennootschap aan derde partijen (cliëntele) en hebben geen rechtstreekse invloed op de 
financiële staten van de vennootschap.  
 
B. Adviesverlening teneinde de vennootschap in staat te stellen zich te conformeren 

aan de British Standard “Information security management” (BS 7799) inzake 
informatiebeveiliging. 

 
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 het mandaat van commissaris, naar het oordeel van het Comité in 
dit dossier meer in het bijzonder te worden beoordeeld gelet op het bepaalde in artikel 183 ter (1°) 
en ( 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. 
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De voornoemde bepalingen stellen dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan verklaren in 
de gevallen waarin hijzelf of een lid van zijn “netwerk”  
 

- in de gecontroleerde vennootschap een beslissing nemen of in de besluitvorming 
tussenkomen (cfr. artikel 183 ter (1°)), 

 
- instaat voor de opstelling, de ontwikkeling, de invoering en het beheer van 

technologische systemen van financiële informatie in de gecontroleerde vennootschap 
(artikel 183 ter (3°)). 

 
Uit het verslag aan de Koning bij het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003 blijkt dat 
beide categorieën van handelingen werden verboden, aangezien in die hypothesen de uit 
zelfcontrole voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheidspositie van de commissaris te 
groot wordt geacht.  
 
Uit de door de commissaris medegedeelde informatie met betrekking tot deze adviesverlening 
om de vennootschap in staat te stellen zich te conformeren aan de BS 7799 inzake 
informatiebeveiliging, blijkt dat  
 

- de vennootschap de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het project; 
 
- de processen waarop de adviesverlening van het netwerk van de commissaris betrekking 

heeft, geen rechtstreekse invloed hebben op de boekhouding en de jaarrekening van de 
vennootschap; 

 
- de opdracht van de commissaris en zijn netwerk zich beperkt tot het opleveren van 

bevindingen (beoordeling van de huidige beveiligingssystemen) en aanbevelingen om 
conformiteit met de voornoemde norm BS 7799 te realiseren; 

 
- de eventuele implementatie van de aanbevelingen van de commissaris en zijn netwerk,  

volledig onder de verantwoordelijkheid valt van het management van de vennootschap. 
 
De commissaris heeft bevestigd dat deze dienstverlening op generlei wijze betrokkenheid 
impliceert bij de opstelling, de ontwikkeling, de invoering en het beheer van technologische 
systemen.  
 
Gelet op hetgeen voorafgaat is het Comité van oordeel dat de hier beschreven specifieke 
dienstverlening in casu geen verboden activiteit uitmaakt die van aard zou zijn om de 
onafhankelijkheidspositie van de commissaris in het gedrang te brengen. 
 
Evenwel zou er naar het oordeel van het Comité een risico van aantasting van de 
onafhankelijkheidspositie van de commissaris ontstaan, mocht een bijkomende opdracht 
worden aanvaard met als doel de invoering en/of het beheer van concrete maatregelen om 
te beantwoorden aan de aanbevelingen die als gevolg van adviesopdracht met betrekking 
tot BS 7799 werden geformuleerd. 
 



Accom Afwijking 2005/1 

 6 

Onderzoek van de vraag om afwijking van de “one to one” regel 
 
Het Comité stelt vast dat de moedervennootschap van de groep over een auditcomité beschikt en 
dat de vennootschap als volle dochter aan de groepsregels inzake Auditor Independence en 
Auditcomité pre-approval is onderworpen.   
 
Op grond van de medegedeelde informatie stelt het Comité vast dat de voornoemde groepsregels 
in casu werden toegepast en dat beide voorgenomen dienstverleningen door de commissaris voor 
het boekjaar 2005, onderworpen werden aan deze procedures en vooraf reeds door het betrokken 
auditcomité werden goedgekeurd. 
 
Het Comité heeft ook kennis genomen van de interne procedures die de commissaris toepast om 
de naleving van de onafhankelijkheidsregels te vrijwaren. 
 
Gelet op hetgeen voorafgaat is het Comité van oordeel dat  de onafhankelijkheidspositie van de 
commissaris van de betrokken vennootschap, een uiteindelijke 100 % dochter van een 
internationale financiële groep, in wezen niet in het gedrang zal komen of dreigen te komen als 
gevolg van het feit dat de vergoedingen voor beide voormelde controle- en adviesopdrachten, 
aanzienlijk meer zullen bedragen dan de bezoldiging voor het mandaat als commissaris voor 
dezelfde periode. 
 
Niettemin merkt het Comité op dat het in casu voor het boekjaar 2005 zeer aanzienlijke verschil 
tussen beide vergoedingen (audit/non-audit) voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt 
moet vormen, zowel in hoofde van het auditcomité van de betrokken groep, als in hoofde van de 
commissaris, aangezien naar buiten toe de schijn van onafhankelijkheid van de commissaris 
daardoor onder druk kan komen te staan. Het Comité stelt daarbij vast dat dit grote verschil voor 
het boekjaar 2005 wellicht gedeeltelijk toe te schrijven is aan de omstandigheid dat het een 
opstartjaar is voor beide dienstprestaties. 
 
 
§ Afwijking 
 
Om de hierboven uiteengezette redenen heeft het Comité beslist aan de commissaris van de 
betrokken vennootschap, de gevraagde afwijking te verlenen van de one to one regel zoals 
bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Het Comité verwijst daarbij uitdrukkelijk naar zijn opmerking in verband met de verenigbaarheid 
van de dienstverlening met betrekking tot de norm BS 7799 inzake informatiebeveiliging. 
 
De afwijking geldt voor beide voormelde non-auditdiensten die tijdens het boekjaar 2005 zullen 
worden verricht. Zij kan worden hernieuwd, mits daartoe een behoorlijk gemotiveerd verzoek 
wordt ingediend. 
 
 
 
 


