
ADVIES- EN CONTROLECOMITE 
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 

 
Ref: Accom INTERPRETATIE 2005/1 
 
Interpretatief advies van 6 juni 2005 met betrekking tot de 
reikwijdte van de “one-to-one” ratio zoals bedoeld in artikel 133, 
vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen  
 
 
§ Inleiding 
 
Aan het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (hierna, 
het Comité) werd een interpretatievraag voorgelegd door een commissaris over artikel 
133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen. Deze bepalingen 
leggen aan de commissarissen (en hun netwerk) van bepaalde vennootschappen verbod 
op om non-auditdiensten te verrichten, voor zover het totale bedrag van de vergoedingen 
voor deze diensten hoger ligt dan hun bezoldiging voor de uitoefening van hun opdracht 
als commissaris. Dit verbod wordt doorgaans voorgesteld als de “one to one” regel of  
ratio. 
 
§ Interpretatievraag voorgelegd aan het Comité 
 
In zijn interpretatief advies 2004/3 heeft het Comité wat de berekening van de one to one 
ratio betreft, onder meer beslist om in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden, 
de naleving door de commissarissen van de one to one ratio te controleren op grond van 
de zogeheten “individuele” methode. Deze methode vereist dat de ratio zowel op het 
niveau van de gecontroleerde vennootschap, als op het niveau van elk van de 
dochtervennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht, individueel genomen, moet 
worden toegepast.   
 
De verzoeker vraagt aan het Comité hoe de one to one regel moet worden toegepast, gelet 
op de individuele berekeningsmethode vooropgesteld in het voornoemd interpretatief 
advies 2004/3, in het geval van een moedervennootschap naar Belgisch recht (waarop de 
one to one regel bij veronderstelling van toepassing is) met een buitenlandse 
dochtervennootschap die evenwel zélf niet wordt gecontroleerd door de commissaris (of 
het netwerk van de commissaris) van de moedervennootschap naar Belgisch recht. De 
vraag rijst of de commissaris (en zijn netwerk) van de moeder in zo’n geval, zonder de 
kwantitatieve beperking inzake one to one te moeten naleven, toegelaten non-
auditdiensten mag verstrekken aan deze buitenlandse dochter waarbij hij geen 
commissaris is ? 
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§ Interpretatief advies 
 
Procedure-aspecten 
 
Conform artikel 1, vijfde 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, 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 van een interpretatief advies 
 
Op uitdrukkelijk verzoek van een commissaris of bij het onderzoek van een dossier 
ingeleid door een commissaris, kan het Comité ertoe gebracht worden zich uit te spreken 
over juridische vragen die rechtstreeks gebonden zijn aan zijn bevoegdheid bepaald bij 
artikel 133, zesde en tiende lid van het Wetboek van vennootschappen, om voorafgaande 
adviezen te verstrekken, maar waarvan de antwoorden op deze vragen op zichzelf géén 
“adviezen” van het Comité vormen in de zin van de voornoemde bepalingen. 
 
Het Comité heeft beslist deze vragen en antwoorden te behandelen met toepassing van 
dezelfde procedure als diegene die voorzien is in het voornoemde koninklijk besluit van 4 
april 2003 tot oprichting van het Comité inzake de “voorafgaande adviezen” in de zin van 
artikel 133, zesde en tiende lid van het Wetboek van vennootschappen, en de antwoorden 
op deze vragen te kwalificeren als “interpretatieve” adviezen. 
 
“Interpretatieve” adviezen zijn niet bindend en zij kunnen niet worden aangevoerd in een 
andere juridische of feitelijke context. 
 
Reikwijdte van artikel 133, vijfde en zevende lid van het Wetboek van 
vennootschappen (met toepassing van de “individuele” methode : zie Accom 
Interpretatie 2004/3) 
 
Artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen, dat de one to one regel 
oplegt, heeft tot doel te verhinderen dat de onafhankelijkheidspositie van de commissaris 
van een genoteerde vennootschap of van een vennnootschap die deel uitmaakt van een 
groep die verplicht is om een geconsolideerde jaarekening op te stellen en te publiceren, 
zou aangetast worden door een té grote financiële afhankelijkheid van de geauditeerde 
vennootschappen, als gevolg van een té groot geacht totaalbedrag aan vergoedingen voor 
zogeheten (weliswaar intrinsiek toegelaten) non-auditdiensten, die hijzelf of zijn 
“netwerk” zouden presteren voor de betrokken vennootschappen. De wetgever heeft 
terzake een kwantitatieve beperking opgelegd die erop neerkomt dat het totaalbedrag aan 
vergoedingen voor non-auditdiensten niet meer mag bedragen dan de bezoldiging van de 
commissaris voor de vervulling van zijn wettelijke controle-opdracht.  
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In zijn interpretatief advies 2004/3 heeft het Comité, uitgaande van de tekst van de 
betrokken wetsbepaling en bij gebrek aan voorbereidende werken die de juiste bedoeling 
van de wetgever op dit punt zouden toelichten, wat de berekening van de one to one ratio 
betreft, onder meer beslist om in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden, de 
naleving door de commissarissen van de one to one ratio te controleren op grond van de 
individuele methode. Deze methode vereist dat de one to one ratio zowel op het niveau 
van de gecontroleerde vennootschap, als op het niveau van elk van de 
dochtervennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht, individueel genomen, moet 
worden toegepast.   Zij onderscheidt zich van de zogeheten “globale” methode waarbij de 
one to one ratio voor het geheel van de betrokken groepsvennootschappen wordt 
berekend. 
 
In antwoord op de hierboven geformuleerde vraag, stelt het Comité vast dat als de 
reikwijdte van de one to one regel wordt berekend met toepassing van de individuele 
methode zoals vooropgesteld in het interpretatief advies 2004/3, daaruit logischerwijze 
voortvloeit dat in de hier voorgelegde hypothese van een moedervennootschap naar 
Belgisch recht met een buitenlandse dochtervennootschap die evenwel zélf niet 
gecontroleerd wordt door de commissaris (of het netwerk van de commissaris) van de 
moedervennootschap naar Belgisch recht, de commissaris van de moeder (en zijn 
netwerk), zonder de specifieke, kwantitatieve beperking inzake de one to one ratio tussen 
audit/non-audit te moeten naleven,  toegelaten non-auditdiensten mag verstrekken aan 
deze buitenlandse dochter waarbij hij (of zijn netwerk) géén commissaris is.  
 
Het Comité merkt daarbij overigens op dat deze redenering ook geldt in het geval van een 
dochter opgericht naar Belgisch recht die niet door de commissaris van de moeder wordt 
gecontroleerd, zodat de nationaliteit van de dochter in deze context irrelevant is. 
 
Anderzijds merkt het Comité op 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 de hier voorgelegde 
casus niet van toepassing, de commissaris van de moedervennootschap niettemin 
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. Deze algemene 
verplichting geldt  niet enkel ten aanzien van de vennootschap die hij controleert, maar 
ook ten aanzien van  de daarmee verbonden vennootschappen of personen zoals 
gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek inzake taken, mandaten en opdrachten vervuld 
tijdens de duur van het mandaat of erna (artikel 133, tweede lid). Deze algemene 
verplichting 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 
vennootschappen.   
 
________________________________________________________________________ 


