
ADVIES- EN CONTROLECOMITE 
OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS 

 
Ref: Accom INTERPRETATIE 2005/2 
 

 
Interpretatief advies van 26 augustus 2005 met betrekking tot de 

berekening van de “one-to-one” ratio, zoals bedoeld in artikel 133, 
vijfde en zevende lid van het Wetboek van vennootschappen 

nadat een afwijking op de naleving van de ratio werd toegestaan 
 

 
 
 
§ Inleiding 
 
Nadat het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (hierna : 
het Comité) op grond van artikel 133, zesde lid 2° van het Wetboek van vennootschappen 
aan een commissaris een afwijking had toegestaan op de naleving van de one-to-one regel 
(zie Accom Afwijking 2005/1), werd het door dezelfde commissaris ervan geïnformeerd 
dat hij en zijn netwerk zich voornamen om een bijkomende, nieuwe dienstprestatie te 
accepteren voor de gecontroleerde vennootschap.  Aangezien het honorarium voor deze 
bijkomende dienstprestatie minder bedraagt dan de bezoldiging voor de wettelijke controle-
opdracht in de betrokken vennootschap,  was de commissaris van oordeel dat hij deze 
bijkomende opdracht zonder meer mocht accepteren en dat daartoe géén nieuwe afwijking 
moest worden bekomen op de naleving van de one-to-one regel.  
 
§ Interpretatievraag behandeld door het Comité 
 
Deze interpretatie van artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen door de 
commissaris heeft het Comité getoetst in het kader van zijn controlebevoegdheid.  De vraag 
rijst inderdaad of een commissaris, na het bekomen van een afwijking op de one-to-one 
regel, in casu toegestaan door het Comité voor twee welomschreven dienstprestaties en 
voor welbepaalde bedragen inzake honoraria, zonder nieuwe afwijking op de regel te 
bekomen nog andere bijkomende diensten mag presteren voor de gecontroleerde 
vennootschap, althans voor zover de honoraria voor deze nieuwe bijkomende 
dienstprestaties, de bezoldiging voor de wettelijke controle-opdracht niet zouden 
overschrijden.   



Accom Interpretatie 2005/2 

 2 

 
§ 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. 
 
Draagwijdte van artikel 133, vijfde en zesde lid, 2° van het Wetboek van 
vennootschappen 
 
De wijze waarop de one-to-one regel is geformuleerd in artikel 133, vijfde lid van het 
Wetboek van vennootschappen doet weliswaar verschillende vragen rijzen (zie daaromtrent 
Accom, Interpretaties 2004/3 en 2005/1), maar over het feit dat bij de toepassing van de 
one-to-one ratio rekening moet worden gehouden met het totale bedrag van de 
vergoedingen voor diensten andere dan de wettelijke controle-opdrachten, kan 
redelijkerwijze bezwaarlijk twijfel bestaan en daarover is het Comité ook geen doctrinale 
controverse bekend.   
 
Artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen, heeft immers tot doel te 
verhinderen dat de onafhankelijkheidspositie van de commissaris van een genoteerde 
vennootschap of van een vennootschap die deel uitmaakt van een groep die verplicht is om 
een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren, zou aangetast worden door 
een té grote financiële afhankelijkheid van de geauditeerde vennootschappen, als gevolg 
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van een té groot geacht totaalbedrag aan vergoedingen voor zogeheten (weliswaar 
intrinsiek toegelaten) “andere dienstverlening”, die hijzelf of zijn netwerk zouden presteren 
voor de betrokken vennootschappen, waardoor een risico van belangenverstrengeling en 
van eigenbelang zou kunnen ontstaan. De wetgever heeft terzake een specifieke 
kwantitatieve beperking opgelegd die erop neerkomt dat het totaalbedrag aan vergoedingen 
voor deze andere dienstverlening niet meer mag bedragen dan de bezoldiging van de 
commissaris voor de vervulling van zijn wettelijke controle-opdracht (zie Accom 
Interpretatie 2005/1).  
 
Als een aanvraag tot afwijking van de one-to-one ratio wordt ingediend, dan onderzoekt het 
Comité conform met zijn wettelijke bevoegdheid terzake zoals geformuleerd in artikel 133, 
zesde lid, 2°, van het Wetboek, en het doel van  de one-to-one regel zoals hierboven 
beschreven, het totale pakket aan honoraria dat aan de commissaris en zijn netwerk 
toekomt, bestaande enerzijds uit de bezoldiging voor de wettelijke controle-opdracht en 
anderzijds uit de totale honoraria voor de andere dienstverlening.  Enkel op die wijze kan 
het Comité inzicht verkrijgen in dit aspect van de onafhankelijkheidspositie van de 
commissaris en een verantwoorde beslissing nemen inzake de vraag of in het gegeven 
dossier desgevallend een afwijking (en voor welk bedrag aan honoraria) op de wettelijke 
regel kan worden toegestaan.  
 
Het Comité benadrukt daarbij dat het bekomen van een afwijking op de one-to-one ratio  
geldt voor de verstrekking van welomschreven bijkomende dienstverlening - waarvan  
overigens vooraf de verenigbaarheid met de onafhankelijke taakuitoefening door de 
commissaris wordt onderzocht - en voor welbepaalde bedragen inzake honoraria.  Het 
bekomen van een afwijking kan  bezwaarlijk tot gevolg hebben dat de teller van de one to 
one ratio op nul zou gebracht worden met als gevolg dat de ratio naderhand - door de 
acceptatie van bijkomende diensten - nogmaals zou opgevoerd worden, buiten de grenzen 
van hetgeen het Comité zou hebben toegestaan gelet op zijn beoordeling van de 
onafhankelijkheidspositie van de commissaris, en zonder enige controlemogelijkheid door 
het Comité.   
 
Naar het oordeel van het Comité zou een dergelijke interpretatie van de wettekst dan ook 
neerkomen op een aanzienlijke, manifest door de wetgever niet gewilde en derhalve 
onverantwoorde uitholling van het “one to one” beginsel, gelet op de bedoeling ervan, met 
name in hoofde van de commissaris het risico van belangenverstrengeling en van 
eigenbelang als gevolg van een té grote financiële afhankelijkheid van een geauditeerde 
cliënt wegnemen.  Een dergelijke interpretatie zou ook de afwijkingsbevoegdheid van het 
Comité op een onverantwoorde wijze uithollen en het publiek kunnen misleiden over de 
tussenkomst van het Comité.  
 
Het Comité heeft haar interpretatie op dit punt van artikel 133, vijfde lid van het Wetboek 
van vennootschappen medegedeeld aan de commissaris en hem erop gewezen dat volgens 
hem, om de bijkomende dienstprestatie te kunnen verrichten, het bekomen van een nieuwe 
afwijking noodzakelijk was. 
 
De commissaris heeft het standpunt van het Comité aanvaard. 
 
________________________________________________________________________ 


