
Advies- en controlecomité  
op de onafhankelijkheid van de commissaris 

 
Ref : Accom AFWIJKING 2006/5 

 
 

Samenvatting van het advies dd. 17 maart 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 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 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 vennootschap naar Belgisch recht die deel 
uitmaakt van een groep naar Belgisch recht. De verzoeker is de commissaris van het 
merendeel van de groepsvennootschappen. 
 
Er werd géén auditcomité ingericht op het niveau van de betrokken vennootschap naar 
Belgisch recht maar wel op het niveau van de Belgische moedervennootschap van de groep. 
 

* 
De betrokken vennootschap naar Belgisch recht heeft aan het belastingconsulentennetwerk 
van de commissaris gevraagd om bepaalde specifieke dienstprestaties te leveren met name 
advies en assistentie inzake het vaststellen  van de “vork” van marktconforme 
vergoedingen voor de verkoop van brandwerende materialen tussen de verschillende 
productievestigingen en de verkoopsorganisaties van de groep (update transfer pricing 
analyse). 
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Het netwerk van de commissaris zal voor de betrokken vennootschap een update van een 
transfer pricing analyse uitvoeren voor de verkoopsactiviteiten van de 
verkoopsmaatschappijen. Deze studie strekt ertoe de groep te beschrijven, de functies en 
risico’s in kaart te brengen, alsmede een vork van marktconforme vergoedingen voor de 
verkoop van brandwerende materialen te berekenen volgens internationaal aanvaarde en 
algemeen toegepaste principes. 
 
De opdracht is een eenmalige dienstverlening en derhalve niet recurrent. 
 
De verzoeker is van oordeel dat de hierboven beschreven actualisering (update) van de 
transfer pricing analyse niet verboden is en dat zijn onafhankelijkheidspositie als 
commissaris daardoor niet in het gedrang komt. 
 
In de “engagement letter” was met de cliënt overeengekomen dat het netwerk van de 
commissaris ook nog zou belast worden met het herschrijven en aanpassen van de transfer 
pricing policy van de vennootschap naar Belgisch recht, op grond van de bevindingen uit 
de update van de transfer pricing analyse. In een brief gericht aan het Comité wordt 
daaromtrent evenwel gesteld dat met de cliënt mondeling is afgesproken om de opdracht te 
beperken en deze dienstprestatie - vooralsnog - niet uit te voeren. Deze mondelinge 
wijziging van de oorspronkelijke “engagement letter” werd bevestigd bij een brief van het 
netwerk van de commissaris gericht aan de vennootschap. 
 
De verzoeker heeft bevestigd dat, ondanks de aanvankelijke afspraken gemaakt met de 
cliënt, met de voornoemde dienstverlening nog niet is gestart en in ieder geval slechts zal 
aangevat worden na het definitief advies van Accom. 
 
Tenslotte blijkt uit het dossier dat het auditcomité van de Belgische moedervennootschap in 
2005 een in juridisch opzicht onduidelijke beslissing heeft genomen met betrekking tot de 
hierboven beschreven dienstverlening en de eraan verbonden honoraria. In het dossier 
medegedeeld aan het Comité, heeft de verzoeker terzake verklaard dat het auditcomité 
geenszins de bedoeling had een vrijstelling te verlenen aan de commissaris wat inderdaad 
strijdig zou zijn geweest met artikel 133, zesde lid, 1° van het Wetboek van 
vennootschappen (zie daaromtrent Accom Interpretatie 2004/1), maar enkel de betrokken 
dienstverlening heeft willen goedkeuren evenals de eraan verbonden honoraria. De 
verzoeker kondigt terzake een nieuwe beslissing aan van het betrokken auditcomité – die 
ten gronde de vorige bevestigt – maar die rekening houdt met de omstandigheid dat de 
dienstverlening nog niet werd uitgevoerd en uitgesteld werd tot na het advies van Accom. 
 

* 
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 totale geplande erelonen voor de gevraagde dienstverlening de bezoldiging voor het 
mandaat van commissaris overschrijden. 
 
De commissaris kan de voornoemde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dus 
enkel naleven en de bedoelde bijkomende diensten effectief presteren, als hij van het 
Comité een afwijking bekomt van de one to one regel. 
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§ 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 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. 
 
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 (1°), ( 2°) en (4°) 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 bepalingen stellen dat de commissaris zich niet onafhankelijk kan 
verklaren in het geval waarin hijzelf of een lid van zijn netwerk 
 
(1°) in de gecontroleerde vennootschap een beslissing neemt of in de besluitvorming 
tussenkomt;  
 
(2°) bijstand verleent of deelneemt 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; 
 
(4°) instaat voor het waarderen van de elementen van de jaarrekening van de 
gecontroleerde vennootschap in geval deze een belangrijk element vormen van de 
jaarrekening. 
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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 categorieën van handelingen worden 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 verstrekte beschrijving van de werkwijze en de procedure die 
zijn netwerk zal toepassen bij het realiseren van de gevraagde actualisering van de transfer 
pricing analyse blijkt dat het om een vrij sterk gestandaardiseerde aanpak en methodologie 
gaat, die is uitgewerkt en toegepast conform internationale standaarden.  
 
Het netwerk van de commissaris komt daarbij op geen enkele wijze tussen in de 
voorbereiding of het voeren van de boekhouding, noch in de opstelling van de jaarrekening 
van de gecontroleerde vennootschap. Het gaat hier ook geenszins om het waarderen van de 
betrokken vennootschap of van belangrijke elementen van de jaarrekening. 
 
Het Comité heeft derhalve vastgesteld dat er terzake géén risico van zelftoetsing 
voorhanden is en dat de betrokken actualisering van de transfer pricing analyse verenigbaar 
is met de onafhankelijke taakuitoefening van de commissaris (vergelijk Accom Afwijking 
2005/5).  
 
Het Comité heeft tevens akte genomen van het feit dat het netwerk van de commissaris 
vooralsnog afziet van de aanvankelijk overeengekomen dienstverlening die slaat op het 
herschrijven en aanpassen van de transfer pricing policy van de vennootschap naar 
Belgisch recht. Hoewel deze dienstverlening op het eerste gezicht vragen doet rijzen wat de 
verenigbaarheid met de onafhankelijkheidsregels betreft, heeft het Comité ze ten gronde 
niet getoetst aan de voornoemde regels aangezien van deze dienstverlening vooralsnog 
uitdrukkelijk wordt afgezien. 
 
Onderzoek van de vraag om afwijking van de one to one regel 
 
Het Comité stelt vast dat het auditcomité van de Belgische moedervennootschap in 2005 
een in juridisch opzicht vrij onduidelijke beslissing heeft genomen met betrekking tot de 
hierboven beschreven dienstverlening en de eraan verbonden honoraria. Zoals hierboven 
reeds werd aangestipt heeft de verzoeker terzake verklaard dat het auditcomité geenszins de 
bedoeling had een vrijstelling te verlenen aan de commissaris wat strijdig zou zijn geweest 
met artikel 133, zesde lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen (zie daaromtrent 
Accom Interpretatie 2004/1), maar enkel de betrokken dienstverlening heeft willen 
goedkeuren evenals de eraan verbonden honoraria. De verzoeker kondigt overigens een 
nieuwe beslissing aan van het betrokken auditcomité – die ten gronde de vorige bevestigt – 
maar die rekening houdt met de omstandigheid dat de dienstverlening nog niet werd 
uitgevoerd en uitgesteld werd tot na het advies van Accom. Het Comité heeft akte genomen 
van deze uitleg en gegevens. Het heeft aan de commissaris gevraagd de nieuwe beslissing 
van het auditcomité te ontvangen, zodra ze formeel genomen wordt wat eerlang zal 
gebeuren. 
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Het Comité heeft kennis genomen van de interne procedures die de commissaris toepast om 
de naleving van de onafhankelijkheidsregels te vrijwaren. 
 
Het Comité stelt vast dat de in principe niet-recurrente overschrijding van de one to one 
ratio op het niveau van de vennootschap naar Belgisch recht vrij beperkt zal zijn in 
vergelijking met de betrokken bedragen op het niveau van de groep. 
 
Gelet op hetgeen voorafgaat is het Comité van oordeel dat de onafhankelijkheidspositie van 
de commissaris van de vennootschap naar Belgisch recht niet in het gedrang zal komen of 
dreigen te komen als gevolg van het feit dat de vergoedingen voor de voorgenomen 
dienstverlening inzake de actualisering van de transfer pricing analyse, de bedragen voor de 
bezoldiging van het mandaat als commissaris voor dezelfde periode zullen overschrijden. 
 
 
§ Afwijking 
 
Om de hierboven uiteengezette redenen heeft het Comité beslist aan de commissaris 
van de betrokken vennootschap de gevraagde afwijking toe te staan van de one to one 
regel zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
De afwijking geldt enkel voor de hierboven beschreven dienstprestaties die tijdens het 
boekjaar 2006 zullen worden verricht door het netwerk van de commissaris ten 
behoeve van de betrokken vennootschap naar Belgisch recht voor een maximaal 
bedrag.  
 
Geen andere bijkomende dienstverlening aan de vennootschap naar Belgisch recht 
kan tijdens het boekjaar 2006 door de commissaris (en zijn netwerk) worden 
aanvaard zonder het indienen bij het Comité van een nieuw verzoek om afwijking en 
het bekomen van een bijkomende afwijking. 
 
Wat de rapportering in het jaarverslag 2006 betreft van de vennootschap naar 
Belgisch recht, beveelt het Comité de commissaris aan om hierin expliciet te laten 
vermelden dat de one to one regel bepaald in artikel 133 vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen weliswaar overschreden werd, maar dat terzake een 
afwijking werd bekomen van het Comité. 


