
Advies- en controlecomité  
op de onafhankelijkheid van de commissaris 

 
 
Ref : Accom AFWIJKING 2006/3 
 
Samenvatting van het advies dd. 20 februari 2006 met betrekking 
tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt 

van vergoedingen voor andere dienstprestaties (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 de commissaris van een VZW 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 one to one regel legt commissarissen (alsook hun netwerk) van bepaalde 
vennootschappen verbod op om andere diensten te verstrekken dan de opdrachten die 
krachtens de wet worden toevertrouwd aan de commissaris, 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 opleidingcentrum voor werknemers opgericht als 
vereniging zonder winstoogmerk. 
 
Deze VZW maakt géén deel uit van een groep die verplicht is geconsolideerde 
jaarrekeningen op te stellen en te publiceren. 
 

* 
De betrokken VZW heeft aan de commissaris gevraagd om een éénmalige en specifieke 
opdracht te presteren, met name adviezen en assistentie met betrekking tot het opstellen 
van regularisatiedossiers inzake BTW. 
 
De verzoeker heeft bevestigd dat de geplande fiscale dienstverlening geenszins impliceert 
dat de commissaris - en zijn netwerk - de gecontroleerde VZW zou vertegenwoordigen of 
aan belangenbehartiging zou doen, wat onverenigbaar zou zijn met de onafhankelijkheid 
van de commissaris.  
 

* 
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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 het ereloon voor de geplande fiscale dienstverlening de bezoldiging voor het mandaat 
van commissaris in belangrijke mate overschrijdt. 
 
 
§ Advies van het Comité (afwijking) 
 
Procedureaspecten 
 
De verzoeker heeft 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 verzoek.  
 
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. 
 
Onderzoek van de vraag om afwijking van de one to one regel : toepassing van deze 
regel in het geval van verenigingen zonder winstoogmerk ? 
 
Artikel 17 § 7 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 
(ingevoegd bij artikel 84 van de programmawet van 9 juli 2004) bepaalt onder meer dat 
de artikelen 130 tot 133 van het Wetboek van vennootschappen, en derhalve ook artikel 
133, vijfde lid waarin de one to one regel is bepaald, van overeenkomstige toepassing zijn 
op de verenigingen die een commissaris hebben benoemd.  
 
Artikel 133, vijfde lid beperkt evenwel het toepassingsgebied van de zogenoemde one to 
one regel tot genoteerde vennootschappen als gedefinieerd in artikel 4 van het Wetboek 
van vennootschappen en tot vennootschappen die deel uitmaken van een groep die 
verplicht is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren. 
 
Aangezien VZW’s niet voor beursnotering in aanmerking kunnen komen, moet de 
verwijzingsregel opgenomen in het voornoemde artikel 17 § 7 van de wet van 27 juni 
1921 derhalve zo worden begrepen dat enkel de commissarissen aangesteld in VZW’s die 
deel uitmaken van een groep die geconsolideerde jaarrekeningen opstelt en publiceert, de 
one to one regel moeten naleven. 



Accom Afwijking 2006/3 

 3 

Een VZW kan inderdaad deel uitmaken van een groep die geconsolideerde 
jaarrekeningen opstelt en publiceert aangezien zij als “dochteronderneming” in de zin van 
artikel 109, derde streepje, 3° van het Wetboek van vennootschappen zou kunnen worden 
gekwalificeerd. 
 
Het is daarentegen niet betwist dat in de huidige stand van de wetgeving een VZW nooit  
consolidatieplichtig kan zijn, aangezien een dergelijke consolidatieverplichting bewust 
niet werd ingevoerd in de koninklijke besluiten van 26 juni 2003 en 19 december 2003 
die ter uitvoering van artikel 17 van de voornoemde wet van 27 juni 1921 (zoals 
gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002), de boekhoudkundige verplichtingen van de VZW’s 
hebben bepaald.  
 
In casu stelt het Comité vast dat de betrokken VZW géén deel uitmaakt als 
“dochteronderneming” in de zin van het voornoemde artikel 109 van het Wetboek van 
vennootschappen, van een groep die geconsolideerde jaarrekeningen opstelt en publiceert.  
Het Comité stelt dan ook vast dat de one to one regel zoals bepaald in artikel 133, vijfde 
lid van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing is op de verzoeker wat zijn 
commissarismandaat in de betrokken VZW betreft. De ingediende vraag om afwijking 
van de one to one regel is derhalve niet dienstig. 
 
Toepassing van het algemene raamwerk inzake onafhankelijkheid 
 
Het Comité wijst erop dat ook al is de nauwkeurige en specifieke kwantitatieve beperking 
die uit de one to one ratio voortvloeit zoals ze bepaald wordt in artikel 133, vijfde en 
zevende lid van het Wetboek van vennootschappen, in het hier onderzochte geval niet 
van toepassing, de verzoeker als commissaris van de betrokken VZW onderworpen blijft 
aan het voornoemde artikel 133, eerste en tweede lid van het Wetboek van 
vennootschappen, dat hem oplegt bij zijn benoeming en na zijn benoeming toe te zien op 
zijn onafhankelijkheidspositie en op de handhaving ervan. De hoger vermelde 
verwijzingsregel naar onder meer artikel 133 van het Wetboek, zoals hij geformuleerd is 
in artikel 17, § 7 van de voornoemde VZW wet van 27 juni 1921, is immers onverkort 
van toepassing op de commissarissen aangesteld in VZW’s.  
 
De algemene verplichting opgenomen in artikel 133, eerste en tweede lid van het 
Wetboek heeft ten gronde betrekking op de gehele onafhankelijkheidsproblematiek en 
dus ook op het risico van belangenverstrengeling of eigenbelang als gevolg van een 
eventuele té grote financiële afhankelijkheid ten aanzien van de betrokken VZW (zie in 
dat verband ook Accom Interpretatie 2005/1). 



Accom Afwijking 2006/3 

 4 

Verenigbaarheid van de betrokken andere dienstverlening 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 andere 
dienstprestaties dan de wettelijke opdrachten 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. 
 
Uit 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, blijkt dat 
deze dienstprestaties worden verboden, onder meer aangezien in die hypothesen de uit 
zelfcontrole voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheidspositie van de 
commissaris te groot wordt geacht.   
 
Hetzelfde verslag aan de Koning stelt ook uitdrukkelijk dat adviesverstrekking in fiscale 
zaken welbewust niet als een verboden dienst is aangemerkt omdat een dergelijk verbod 
noch in de Europese Aanbeveling van 16 mei 2002, noch in de Amerikaanse Sarbanes 
Oxley Act is opgenomen en de Belgische economie een open karakter heeft. 
 
Noch uit de beschrijving van de betrokken éénmalige dienstprestaties zoals door de 
verzoeker aan het Comité meegedeeld, noch uit het onderzoek daarvan, blijkt dat de 
geplande fiscale dienstprestaties, de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang 
zouden brengen en dat hij op die wijze 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 bevestigd dat de 
opdrachten van fiscale aard geenszins impliceren dat hij de gecontroleerde 
vennootschappen zou vertegenwoordigen bij het afwikkelen van geschillen. 
 
Uit het dossier blijkt evenmin dat wat de aard van deze éénmalige dienstprestaties betreft, 
de beginselen en bepalingen uit het algemene raamwerk inzake onafhankelijkheid zoals 
die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen en uit de wet van 22 juli 1953 
houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren en uit de respectieve 
uitvoeringsbesluiten van deze wetten, meer in het bijzonder het beginsel van de 
onafhankelijkheid in optreden (in schijn), het verbod om aan belangenbehartiging te doen 
en het verbod op zelfcontrole,  dreigen te worden geschonden. 
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§ Conclusie 
 
Gelet op het geen voorafgaat stelt het Comité vast dat de ingediende vraag om 
afwijking van de one to one regel zoals bepaald in artikel 133, vijfde en zevende lid 
van het Wetboek van vennootschappen niet dienstig is aangezien deze regel in het 
voorgelegde geval niet van toepassing is. 
 
Het Comité wijst daarentegen op de verplichting voor de verzoeker om als 
commissaris van de betrokken VZW toe te zien op zijn onafhankelijkheid met 
toepassing van het algemene raamwerk inzake onafhankelijkheid, in het bijzonder 
artikel 133, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen. 
 
Wat de aard van de voorgenomen dienstverlening betreft heeft het onderzoek van 
het Comité op grond van het door de verzoeker medegedeelde dossier géén 
aanwijzingen opgeleverd dat de onafhankelijkheid van de commissaris dreigt te 
worden geschonden. 
 


