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Circulaire Accom 2005/2 goedgekeurd op 27 oktober 2005  

met betrekking tot de controlebevoegdheid van het Advies- en 
controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris 

 
 
 
Het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (hierna 
geciteerd als het Comité) dat opgericht werd bij artikel 133, tiende lid van het Wetboek van 
vennootschappen heeft – zoals zijn benaming het suggereert – een tweeledige wettelijke 
opdracht: enerzijds een voorafgaande adviesopdracht, anderzijds een controleopdracht. 
 
In het kader van zijn wettelijke adviesopdracht spreekt het Comité zich op verzoek van 
een commissaris uit: 
  

• via een voorafgaand (niet-bindend) advies, over de verenigbaarheid van andere 
diensten dan zijn wettelijke opdrachten, met de onafhankelijke uitoefening van zijn 
mandaat van commissaris; 

 
• via een voorafgaand (bindend) advies/beslissing over een vraag tot afwijking van de 

zogeheten “one to one” regel bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen. De voornoemde one to one regel beperkt het 
bedrag van vergoedingen voor andere dienstprestaties dan de wettelijke opdrachten 
van de commissaris. 

 
De wettelijke opdracht inzake “controle” slaat op de bevoegdheid van het Comité om met 
betrekking tot de onafhankelijke taakuitoefening van een commissaris, een zaak 
rechtstreeks aanhangig te maken bij het bevoegde tuchtorgaan ingesteld bij het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, met toepassing van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
Daartoe kan het Comité alle nuttige informatie opvragen bij het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, zowel in verband met één commissaris in het bijzonder, als in verband 
met het gehele beroep (artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen en 
artikel 2, achtste lid van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het 
Comité). 
 
Terecht werd de vraag gesteld in welke hypothese en op grond van welke informatie het 
Comité van zijn controlebevoegdheid kan gebruik maken. Gaat het hier enkel om een 
reactiemogelijkheid naar aanleiding van een spontane vraag tot voorafgaand advies, dan 
wel naar aanleiding van een verzoek tot afwijking op de one to one regel, of doelt de wet 
op om het even welke situatie waarin het Comité informatie verkrijgt met betrekking tot 
een commissaris ?  Men kan zich bvb. voorstellen dat het Comité informatie ontvangt van 
een aandeelhouder, van een bestuurder, van een lid van de ondernemingsraad of van enige 
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andere belanghebbende, met de melding dat de commissaris aan de gecontroleerde 
vennootschap bvb. één van de verboden diensten zou verstrekken (cfr. artikel 183 ter van 
het koninklijk besluit van 30 januari 2001) of dat hij de one to one regel niet naleeft zonder 
voorafgaande afwijking te hebben bekomen.  
 
Volgens de lectuur van het Comité is zijn bevoegdheid om een tuchtzaak aanhangig te 
maken te beschouwen als een afzonderlijke, op zichzelf staande bevoegdheid, die hoewel 
zij in de praktijk vaak verband zal houden met een vraag om advies, daarmee geenszins 
noodzakelijkerwijze moet verbonden zijn, maar een eigen doelmatigheid heeft. Dat is de 
interpretatie die naar het oordeel van het Comité blijkt uit de voorbereidende werken van 
de zogeheten “corporate governance-wet” van 2 augustus 2002. 
 
Als het Comité effectief geïnformeerd wordt over tekortkomingen inzake de naleving van 
de onafhankelijkheidsregels door een commissaris, kan het een onderzoek instellen en 
daartoe alle nuttige informatie bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren opvragen (supra, 
artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen). Het Comité is daarentegen 
niet bevoegd om bvb. zélf de betrokken commissaris te ondervragen of een inspectie ter 
plaatse te verrichten. 
 
Het Comité is uiteraard slechts bevoegd om een onderzoek op te starten wanneer de klacht 
slaat op een beweerde schending van welbepaalde onafhankelijkheidsregels die de 
commissaris moet naleven. Daarmee worden in het bijzonder, maar niet exclusief, de 
bepalingen bedoeld die zijn opgenomen in artikel 133 van het Wetboek van 
vennootschappen en in de uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen zoals de artikelen 183 
bis tot 183 sexies van het koninklijk besluit van 30 januari 2001. Ook bvb. de schending 
van bepalingen uit de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 
Bedrijfsrevisoren en uit het koninklijk besluit van 10 januari 1994 op de plichten van de 
bedrijfsrevisoren, die relevant zijn met betrekking tot de onafhankelijkheid van de 
commissaris, kunnen aan het Comité worden gemeld. 
  
Bovendien is het duidelijk dat het Comité een dergelijk onderzoek slechts zal opstarten als 
de hem schriftelijk medegedeelde informatie op het eerste gezicht voldoende ernstig en 
betrouwbaar lijkt en de klacht aan de hand van objectieve gegevens of stukken  kan 
gestaafd worden. Aan mondelinge klachten, de melding van loutere “geruchten” en vaag 
geformuleerde klachten zal bvb. geen gevolg worden gegeven. 
 
Hier moet ook worden onderstreept dat het Comité met betrekking tot de aanhangigmaking 
van een zaak bij het bevoegde tuchtorgaan ingesteld bij het IBR, over een 
appreciatiebevoegdheid beschikt. De wet stelt immers dat het Comité een zaak “kan” en 
dus niet “moet” aanhangig maken (artikel 133, tiende lid van het Wetboek van 
vennootschappen). Na een grondig onderzoek te hebben verricht zou het Comité derhalve 
tot het besluit kunnen komen dat er zich geen aanhangigmaking opdringt, hetzij omdat het 
van oordeel is dat er uiteindelijk geen inbreuk werd gepleegd op de onafhankelijkheids-
verplichting ondanks aanvankelijke indicaties in die zin, hetzij wegens 
opportuniteitsredenen (zie bvb. Accom Advies 2004/4) . Onder meer in het jaarverslag van 
het Comité zullen alle beslissingen om te verwijzen naar het tuchtorgaan ingesteld bij het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren of integendeel te seponeren, op anonieme wijze worden 
gemeld en toegelicht. De indiener van de klacht zal door het Comité geïnformeerd worden 
over het gevolg dat aan zijn klacht al of niet werd gegeven, met opgave van de motieven. 
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Volledigheidshalve moet worden aangestipt dat ook de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen over de gelijkaardige bevoegdheid beschikt om een tuchtzaak aanhangig te 
maken bij het bevoegde orgaan ingesteld bij de drie beroepsinstituten waarop de Hoge 
Raad toezicht houdt. Deze bevoegdheid is dus uiteraard niet beperkt tot de materie van de 
onafhankelijkheid van de commissaris. 
 
Wat de beslissingen inzake tuchtverwijzingen betreft wordt in de mogelijkheid voorzien 
voor de Voorzitters van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en van het Comité 
om overleg te plegen met het oog op een eventuele gezamenlijke verwijzing (artikel 4 van 
het voornoemde koninklijk besluit van 4 april 2003 tot oprichting van het Comité). 
 
 


