
ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ   
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 

 

Circulaire Accom 2005/1, goedgekeurd op 21 maart 2005,  

met betrekking tot de belangrijkste procedure-aspecten en de 
gegevens in een dossier voor een vraag om advies, afwijking of 
interpretatie ingediend door een commissaris bij het Advies- en 

controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris  
 

 
Voor een vlottere indiening en behandeling van dossiers en een grotere doeltreffendheid in het 
verloop van de procedures zoals die zijn vastgelegd door het koninklijk besluit tot oprichting van het 
Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris, overloopt deze circulaire de 
belangrijkste aspecten van de procedure met betrekking tot de indiening en behandeling van 
dossiers, alsook de gegevens die het Comité wenst vermeld te zien in de vragen die commissarissen 
voorleggen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang van de verschillende hypothesen 
die zich kunnen voordoen. 
 
 
1. Belangrijkste procedure-aspecten voor de indiening en behandeling van dossiers  
 
Dossiers in verband met een vraag moeten schriftelijk worden ingediend ter attentie van de 
Voorzitter van het Comité, North Gate III - Albert II laan 16 te 1000 Brussel. 
 
De Voorzitter kan aan de verzoeker vragen om binnen drie werkdagen na ontvangst van het dossier, 
alle nuttige informatie te verstrekken om zijn aanvraagdossier te vervolledigen1.  
 
De commissaris kan worden gehoord op zijn vraag of op vraag van het Comité2. 
 
De Voorzitter kan de verzoeker de bevestiging vragen dat hij aan het Comité alle nuttige informatie 
heeft verstrekt met het oog op een correcte behandeling van zijn vraag3. 
 
Voor alle dossiers die hem worden voorgelegd, nodigt de Voorzitter van het Comité de deskundigen 
uit die zijn aangeduid door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen. Die deskundigen nemen niet deel aan de beslissingen van het Comité4. 
 
De Voorzitter kan bovendien, met instemming van de leden, andere deskundigen horen of op hen 
een beroep doen dan degene die zijn aangesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de Hoge 
Raad voor de Economische Beroepen5.  
 

                                                
1 Artikel 2, zevende lid, van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van artikel 133, tiende lid, van het 
Wetboek van vennootschappen en tot oprichting van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de 
commissaris, B.S. 19 mei 2003, p.27166 
2 Artikel 4, zevende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
3 Artikel 2, zevende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003   
4 Artikel 1, vijfde lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
5 Artikel 4, achtste lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
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Het Comité moet een advies verstrekken binnen vijftien werkdagen die volgen op de toezending van 
een volledig dossier6. 
 
Het advies van het Comité wordt onverwijld meegedeeld aan de commissaris die het verzoek heeft 
ingediend7. Het advies wordt ook op anonieme wijze en in de vorm van een samenvatting 
meegedeeld aan de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen8 en aan de 
Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 
 
In geval van beslissing tot verwijzing in tucht naar het bevoegde orgaan ingesteld bij het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, zal die beslissing onverwijld worden meegedeeld aan de bedrijfsrevisor tegen wie 
de tuchtprocedure is ingeleid, aan de Voorzitter van het Instituut evenals aan de Voorzitter van de 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen9. 
 
De anonieme samenvattingen van adviezen, interpretaties en afwijkingen uitgebracht door het 
Comité staan op de website van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, in een eigen rubriek bestemd 
voor het Comité waarvoor het zelf instaat (http://www.ibr-ire.be/accom). 
 
 
2. Gegevens  in een dossier voor een verzoek om advies  
 
Naar gelang van de verschillende gevallen die zich kunnen voordoen, heeft het Comité lijsten 
opgesteld met gegevens die het wenst te zien vermeld in de aanvragen die door commissarissen 
worden ingediend. De gegevens die op deze lijsten voorkomen, zijn bijgevolg niet exhaustief en 
kunnen door de verzoeker zonodig worden aangepast of aangevuld in functie van de specifieke 
eigenschappen van het dossier dat hij wenst in te dienen. Ook kan de Voorzitter de commissaris alle 
nuttige informatie vragen ter vervollediging van zijn dossier10. 
 

Verzoek om een voorafgaand advies over de verenigbaarheid van een non-
audit dienst met de onafhankelijke uitoefening van een opdracht als 
commissaris, ingediend bij het Comité op grond van artikel 133, tiende lid, van 
het Wetboek van vennootschappen  
 

o De identiteit van de commissaris en van het kantoor van bedrijfsrevisoren waarvan hij lid is; 
o De gegevens van de vennootschap waar hij commissaris is en de groepsstructuur waartoe die 

behoort; 
o Voor elke of ten minste de belangrijkste vennootschappen van de betrokken groep: de 

identiteit van de commissaris en van het kantoor van bedrijfsrevisoren waarvan hij lid is; 
o Een gedetailleerde beschrijving gestaafd met de nodige stukken van de professionele 

gedragscode en de procedures die de commissaris of het kantoor van bedrijfsrevisoren 
waarvan hij lid is, zichzelf hebben opgelegd om de naleving van de onafhankelijkheidsregels 
te vrijwaren; 

                                                
6 Artikel 2, zevende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
7 Artikel 4, negende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
8 Artikel 4, tiende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
9 Artikel 4, negende en elfde lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
10 Artikel 2, zevende lid, van het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003  
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o Een gedetailleerde beschrijving, gestaafd met de nodige stukken, van het corporate 
governance beleid, meer bepaald in verband met het opstellen en controleren van de 
rekeningen, dat de betrokken vennootschap of groep heeft ingevoerd; 

o Welke vraag precies aan het Comité wordt gesteld, de juridische grondslag daarvan en de 
gedetailleerde argumentatie die de verzoeker aanbrengt om te besluiten tot de 
verenigbaarheid van de non-audit dienst met de onafhankelijke uitoefening van een opdracht 
als commissaris, rekening houdend met de adviezen en interpretaties die door het Comité zijn 
gepubliceerd (http://www.ibr-ire.be/accom ); 

o De aard en een gedetailleerde beschrijving van de betrokken non-audit dienst en, in 
voorkomend geval, van andere non-audit diensten die de commissaris of zijn netwerk reeds 
voor de betrokken vennootschap of groep heeft verricht; 

o De datum vanaf wanneer de betrokken non-audit dienst zou worden verricht; 
o Alle nodige en nuttige informatie waaruit blijkt dat de commissaris en zijn netwerk de regel 

naleven over de beperking van het ereloon voor toegelaten non-audit diensten (de 
zogenaamde one to one regel) zoals bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen. 

 

Vraag om afwijking van de regel die het ereloon beperkt voor toegelaten non-
audit diensten (de zogenaamde one to one regel) zoals bedoeld in artikel 133, 
vijfde en zevende lid, van het Wetboek van vennootschappen, ingediend bij 
het Comité op grond van artikel 133, zesde lid, 2° van hetzelfde Wetboek  
 

o De identiteit van de commissaris en van het kantoor van bedrijfsrevisoren  waarvan hij lid is; 
o De gegevens van de vennootschap waar hij commissaris is en de groepsstructuur waartoe die 

behoort; 
o Voor elke of ten minste de belangrijkste vennootschappen van de betrokken groep : de 

identiteit van de commissaris en van het kantoor van bedrijfsrevisoren waarvan hij lid is; 
o Een gedetailleerde beschrijving gestaafd met de nodige stukken van de professionele 

gedragscode en de procedures die de commissaris of het kantoor van bedrijfsrevisoren 
waarvan hij lid is, zichzelf hebben opgelegd om de naleving van de onafhankelijkheidsregels 
te vrijwaren; 

o Een gedetailleerde beschrijving, gestaafd met de nodige stukken, van het corporate 
governance beleid, meer bepaald in verband met het opstellen en controleren van de 
rekeningen, dat de betrokken vennootschap of groep heeft ingevoerd; 

o Welke vraag precies aan het Comité wordt gesteld, de juridische grondslag daarvan en de 
gedetailleerde argumentatie op grond waarvan de verzoeker de gevraagde afwijking meent te 
kunnen verantwoorden, rekening houdend met de adviezen en interpretaties die door het 
Comité zijn gepubliceerd (http://www.ibr-ire.be/accom ); 

o De volledige lijst van vennootschappen waarvoor een afwijking van de one to one regel 
wordt gevraagd ; 

o Voor ieder van de betrokken vennootschappen, de datum van de algemene vergadering 
waarop de commissaris werd aangesteld of de datum van zijn aanstelling door de Voorzitter 
van de rechtbank van koophandel en, in dit laatste geval, de termijn van zijn mandaat; 

o Het boekjaar waarvoor de afwijking van de one to one regel wordt gevraagd; 
o Voor ieder van de betrokken vennootschappen, de aard en een gedetailleerde beschrijving 

van de non-audit diensten die de commissaris of zijn netwerk reeds heeft verricht, om na te 
gaan of  het verrichten van die diensten verenigbaar is met de onafhankelijke uitoefening van 
een opdracht als commissaris; 

o Dezelfde gegevens als gevraagd in het voorgaande punt in verband met de non-audit diensten 
die de commissaris of zijn netwerk voornemens is te verrichten; 
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o Voor ieder van de betrokken vennootschappen, het bedrag van de bezoldiging als 
commissaris  ;  

o Voor ieder van de betrokken vennootschappen, het bedrag van het voorgestelde ereloon voor 
de non-audit diensten  ; 

o Voor ieder van de betrokken vennootschappen, de verhouding tussen de bezoldiging als 
commissaris en het ereloon voor de non-audit diensten; 

o De verhouding tussen de bezoldiging als commissaris en het ereloon voor de non-audit 
diensten, berekend op een “globale basis”, met andere woorden, op het niveau van de 
betrokken groep; 

Interpretatievraag die rechtstreeks verband houdt met de voorafgaande-
adviesbevoegdheid van het Comité 
 
Op uitdrukkelijk verzoek van een commissaris of naar aanleiding van het onderzoek van een dossier 
dat door een commissaris is ingediend, kan het voorkomen dat het Comité zich dient uit te spreken 
over juridische vragen die rechtstreeks verband houden met zijn voorafgaande-adviesbevoegdheid, 
maar dat de antwoorden op die vragen als zodanig geen « adviezen » uitmaken in de betekenis van 
artikel 133, zesde en tiende lid van het Wetboek van vennootschappen.  Het Comité heeft beslist om 
voor die vragen en de antwoorden daarop, dezelfde procedure te hanteren als opgelegd door het 
koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Comité, voor de « voorafgaande adviezen » 
bedoeld in artikel 133, zesde en tiende lid van het Wetboek van vennootschappen.  Het Comité zal 
de antwoorden op dergelijke vragen afzonderlijk kwalificeren als “interpretatieve adviezen”.  
 
Het Comité stelt voor om bij interpretatievragen ingediend door  een commissaris, de volgende 
gegevens mee te delen : 
 

o De identiteit van de commissaris en van het kantoor van bedrijfsrevisoren waarvan hij lid is; 
o Welke vraag precies aan het Comité wordt gesteld, met vermelding van het standpunt van de 

verzoeker en de juridische verantwoording daarvan, rekening houdend met de adviezen en 
interpretaties die door het Comité zijn gepubliceerd (http://www.ibr-ire.be/accom ); 

 
 

* 
 
Geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht 
 
Voor dossiers die bij het Comité worden ingediend, geldt de geheimhoudings- en 
vertrouwelijkheidsplicht zoals bedoeld in artikel 133, tiende lid, van het Wetboek van 
vennootschappen alsook in artikel 1, zesde lid en artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 
tot oprichting van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.  Deze 
plicht geldt respectievelijk voor de leden van het Comité, voor de deskundigen en voor de 
wetenschappelijke en administratieve personeelsleden van het Comité. 
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Wettelijke en reglementaire bronnen 
 
 
Wetboek van vennootschappen : artikel 133 ; 
 
Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de 
commissaris in het gedrang brengen alsook het Verslag aan de Koning dat dit besluit voorafgaat 
(B.S. 19 mei 2003, blz 27148) ; 
 
Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van artikel 133, tiende lid, van het Wetboek van 
vennootschappen en tot oprichting van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van 
de commissaris alsook het Verslag aan de Koning dat dit besluit voorafgaat (B.S. 19 mei 2003, blz 
27161) ; 
 
Ministerieel besluit van 3 november 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het 
Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (B.S. 25 november 2004, blz 
77828) 
 
Anonieme samenvattingen van adviezen, interpretaties en afwijkingen die het Comité heeft 
goedgekeurd 
 (http://www.ibr-ire.be/accom). 
 
 
 
 
 
 

 
Contactgegevens van het Comité 

 
 

Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOM) 
 
North Gate III  (zesde verdieping) 
Albert II laan 16 
1000 Brussel 
 
 
Tel. : 02 206 49 79 
email : accom@skynet.be 
http://www.ibr-ire.be/accom) 
 
 


