
 

ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ  
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 
 

 
Ref : Accom AFWIJKING 2005/2 
 
 
Samenvatting van het advies dd. 6 juni 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 vraag om 
afwijking van de zogenoemde “one to one” regel 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 twee vennootschappen naar Belgisch recht die deel 
uitmaken van een internationale groep met hoofdzetel gevestigd in Nederland. Deze 
internationale groep is een 50-50 jointventure tussen twee aandeelhouders die respectievelijk 
genoteerd zijn in Frankfurt, Euronext-Amsterdam en op de New York Stock Exchange (toezicht 
van de Securities and Exchange Commission). Een van de vennootschappen naar Belgisch recht 
is de voornaamste schakel in de Europese verkoopsorganisatie van de groep. De andere 
vennootschap naar Belgisch recht fungeert als coördinatiecentrum en levert een hele reeks 
financiële diensten aan andere groepsondernemingen. 
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Op het niveau van de Nederlandse moedervennootschap is een internationaal auditcomité 
ingesteld dat volgens het Nederlandse “duale” bestuursmodel op 2 niveaus opereert : 
 

- het Supervisory Board Audit Committee zetelt op het niveau van de Raad van 
Commissarissen; 

- het Management Board Audit Committee zetelt op het niveau van de Raad van Bestuur. 
 

Het is dat laatste auditcomité dat belast is met de evaluatie en de goedkeuring van eventuele 
“non-audit” diensten (volgens het systeem van de pre-approval) en met de goedkeuring van de 
overeenkomstige erelonen.  Er werden géén auditcomités ingericht op het niveau van de 
vennootschappen naar Belgisch recht. 
 
Het coördinatiecentrum heeft aan het netwerk van de commissaris gevraagd om bepaalde 
specifieke non-auditdiensten te leveren, met name advies en assistentie ten behoeve van de 
fiscale aangiften voor de in België tewerkgestelde “expatriates” voor het inkomstenjaar 2004.  
De verzoeker heeft bevestigd dat de geplande opdrachten van fiscale aard geenszins impliceren 
dat hij de gecontroleerde vennootschap zou vertegenwoordigen bij het afwikkelen van geschillen.  
De verzoeker is van oordeel dat deze dienstprestaties niet verboden zijn en dat zijn 
onafhankelijkheidspositie als commissaris niet in het gedrang komt. 
 
Volgens de door de commissaris medegedeelde gegevens werden het gedetailleerde takenpakket 
en de voorgestelde erelonen voor de gevraagde dienstverlening vooraf ter goedkeuring 
voorgelegd aan het voornoemde internationaal auditcomité die ze expliciet heeft goedgekeurd. 
 
Gelet op de centraal georganiseerde structuur en de rol van het coördinatiecentrum daarin, zou 
deze dienstverlening centraal gefactureerd worden aan het coördinatiecentrum, die deze kosten 
vervolgens binnen de groep volledig doorrekent aan andere groepsvennootschappen die deel 
uitmaken van de centrale Europese verkoopsorganisatie. 
 
Wat meer bepaald de naleving van de one to one regel zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en 
zevende lid van het Wetboek van vennootschappen betreft, verklaart de commissaris dat de 
geplande erelonen voor de beschreven dienstverlening aan expatriates, in belangrijke mate de 
bezoldiging voor het mandaat van commissaris voor hetzelfde boekjaar in beide 
vennootschappen naar Belgisch recht overschrijdt. 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) 
 
Procedure-aspecten 
 
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. 
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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 
 
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 non-auditdiensten met 
de onafhankelijke uitoefening van het mandaat als commissaris in dit dossier meer in het 
bijzonder te worden beoordeeld gelet op het bepaalde in artikel 183 ter ( 6°) 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. 
 
De voornoemde bepaling stelt dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan verklaren in het 
geval waarin hijzelf of een lid van zijn “netwerk” de gecontroleerde vennootschap 
vertegenwoordigt bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen. 
 
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 verrichtingen met betrekking tot advies verstrekt in fiscale aangelegenheden 
noch in de Europese aanbeveling van 16 mei 2002 met betrekking tot de onafhankelijkheid van 
de commissarissen, noch in de nieuwe Amerikaanse bepalingen verboden worden. Ditzelfde 
verslag voegt hieraan toe dat, gezien het open karakter van de Belgische economie, het niet 
verantwoord lijkt adviesverstrekking omtrent fiscale aangelegenheden in de lijst van verboden 
verrichtingen in te schrijven. Het verslag stelt daarentegen wel dat van een commissaris of 
iemand uit zijn netwerk die bij de beslechting van een (rechts)geschil namens de gecontroleerde 
vennootschap of iemand uit haar netwerk optreedt, wordt aangenomen dat hij een rol speelt die 
onverenigbaar is met de verantwoordelijkheid van de commissaris om een objectief oordeel uit te 
spreken over de jaarrekening.    
 
Uit de gegevens die de commissaris verstrekt, blijkt dat de non-auditdiensten die het 
coördinatiecentrum in het boekjaar 2005 aan de commissaris zou opdragen, betrekking hebben 
op adviezen en consultaties van fiscale aard ten behoeve van de aangiften in de 
personenbelasting voor de in België tewerkgestelde “expatriates”. Noch uit de beschrijving van 
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de diensten zoals ze voorkomt in het dossier dat aan het Comité is meegedeeld, noch uit het 
onderzoek daarvan, blijkt dat die dienstprestaties verricht door het netwerk van de commissaris, 
de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang zouden kunnen brengen en dat door op 
die wijze te handelen de commissaris een vertegenwoordigingsrol zou spelen die onverenigbaar 
zou zijn met zijn verantwoordelijkheid als commissaris, dan wel het gevaar zou lopen aan 
zelfcontrole te doen. De verzoeker heeft overigens bevestigd dat de geplande opdrachten van 
fiscale aard geenszins impliceren dat hij de gecontroleerde vennootschappen zou 
vertegenwoordigen bij het afwikkelen van geschillen (voor een gelijkaardige casus : zie Accom 
Afwijking 2004/1). 
 
Onderzoek van de vraag om afwijking van de “one to one” regel 
 
Een door het Comité goedgekeurde afwijking op de one to one regel geldt enkel voor 
toekomstige prestaties, aangezien een dergelijke afwijking geen reeds vastgestelde 
overschrijdingen kan dekken.  
 
De door de verzoeker gevraagde afwijking op de one to one regel geldt voor het boekjaar 2005 
(aangiften van expatriates over het inkomstenjaar 2004). Terzake stelt het Comité evenwel vast 
dat reeds dienstprestaties door het netwerk van de commissaris werden verricht - weliswaar voor 
een relatief beperkt bedrag - voordat de commissaris een positief advies van het Comité had 
bekomen. Dit is een onzorgvuldige handelwijze waarop de aandacht van het auditkantoor 
en van zijn netwerk moet worden gevestigd aangezien zij had kunnen leiden tot een 
onwettige overschrijding van de voornoemde one to one regel.  
 
Op grond van de door de verzoeker medegedeelde gegevens stelt het Comité vast dat het 
voornoemde internationale auditcomité de voorgenomen dienstverlening en de overeenkomstige 
honoraria met toepassing van de groepsregels inzake “Auditor independence” expliciet vooraf 
heeft goedgekeurd  
 
Het Comité heeft ook kennis genomen van de interne procedures die de commissaris toepast om 
de naleving van de onafhankelijkheidsregels te vrijwaren. 
 
Het Comité stelt vast dat de spectaculaire overschrijding van de one to one regel op het niveau 
van het coördinatiecentrum - berekend op individuele basis (zie Accom Interpretatie 2004/3) - in 
casu voornamelijk, zoniet uitsluitend is toe te schrijven aan de centraal georganiseerde structuur 
van de groep met een belangrijke rol daarin voor het coördinatiecentrum. Als gevolg van deze 
organisatievorm wordt de betrokken dienstverlening immers centraal gefactureerd aan het 
coördinatiecentrum, dat deze kosten evenwel vervolgens binnen de groep volledig doorrekent 
aan andere groepsvennootschappen die deel uitmaken van de centrale Europese 
verkoopsorganisatie. 
 
In de hypothese van een rechtstreekse facturatie aan de betrokken groepsvennootschappen 
volgens de objectieve toerekeningscriteria die door de groep zijn vastgesteld, blijkt integendeel 
dat er geen of nauwelijks enige overschrijding zou zijn van de one to one regel, zoals bepaald in 
artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend 
met Accom Interpretatie 2004/3.  
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Gelet op hetgeen voorafgaat is het Comité van oordeel dat de onafhankelijkheidspositie van  de 
commissaris van de betrokken vennootschappen naar Belgisch recht, beide 100 % dochters van 
een internationale groep, in wezen niet in het gedrang zal komen of dreigen te komen als gevolg 
van het feit dat de vergoedingen voor de voorgenomen dienstprestaties van fiscale aard ten 
behoeve van de “expatriates” die in België worden tewerkgesteld, aanzienlijk meer zullen 
bedragen dan de bezoldiging voor het mandaat als commissaris in de betrokken vennootschappen  
voor dezelfde periode. 
 
Teneinde te vermijden dat de schijn van onafhankelijkheid van de commissaris onder druk zou 
komen te staan, beveelt het Comité evenwel aan dat de reeds bestaande vermelding in het 
jaarverslag van het coördinatiecentrum voortaan grondig zou worden verbeterd en vervolledigd.     
 
 
§ Afwijking 
 
Om de hierboven uiteengezette redenen heeft het Comité beslist aan de commissaris van 
het coördinatiecentrum, 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 evenwel uitdrukkelijk naar zijn kritische opmerking in verband met 
de onzorgvuldige handelwijze die in dit dossier werd vastgesteld, alsmede naar zijn aanbeveling 
om de informatieverstrekking in het jaarverslag van  de betrokken vennootschap grondig bij te 
sturen. 
 
De afwijking geldt enkel voor de voormelde dienstprestaties van fiscale aard die tijdens het 
boekjaar 2005 zullen worden verricht ten behoeve van de in België tewerkgestelde “expatriates” 
en die in eerste instantie zullen worden gefactureerd aan het coördinatiecentrum. Zij kan worden 
hernieuwd voor latere boekjaren, mits daartoe een behoorlijk gemotiveerd verzoek wordt 
ingediend. 
 
 
 
 


