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Interpretatief advies van 17 maart 2006  
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met betrekking tot de berekening van de one to one ratio 

 
 
 
§ Inleiding 
 
1. In zijn Interpretatie 2004/3 van 27 oktober 2004 met betrekking tot de regels voor de 
berekening van de one to one ratio bedoeld in artikel 133, vijfde en zevende lid van het 
Wetboek van vennootschappen, heeft het Comité onder meer de vraag onderzocht of de 
honoraria met betrekking tot andere dienstprestaties dan de opdrachten die krachtens de wet  
worden toevertrouwd aan de commissaris, voor de berekening van de one to one ratio in 
aanmerking moeten worden genomen op basis van de periode waarin de betrokken diensten 
worden gepresteerd, dan wel op basis van hun facturatie of hun betaling.  
 
Het Comité heeft in de voornoemde Interpretatie vastgesteld (cfr. Onderzoek tweede vraag) 
dat de wet niets zegt over dit punt.  Het Comité heeft erop gewezen dat het weliswaar van 
oordeel is “ dat de periode waarin non-auditdiensten worden gepresteerd, in aanmerking 
dient genomen te worden om tot een samenhangende en verantwoorde vergelijking met de 
jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te komen”, maar dat het Comité “evenzeer van 
oordeel (is) dat de dienst moet gefactureerd zijn vooraleer de one tot one regel kan worden 
berekend (en gecontroleerd).  De naleving van de one to one regel moet dus om redenen van 
rechtszekerheid en controle, worden beoordeeld in relatie tot vastgestelde ereloonstaten. Of 
die staten al dan niet zijn betaald, is daarentegen geen relevant gegeven.”  
 
Uit het onderzoek van bepaalde vragen om afwijking van de one to one regel is gebleken  
enerzijds dat de hierboven geciteerde tekst door sommige commissarissen - ten onrechte - zo 
werd begrepen dat de enige relevante datum de uitgiftedatum van de factuur met betrekking 
tot de diensten was, en anderzijds dat de juridische en feitelijke context van deze interpretatie 
moet worden verduidelijkt.  Het Comité formuleert daarom de volgende toelichting. 
 
 
§  A priori beoordeling van de naleving van de one to one regel 
 
2.  Artikel 133, vijfde lid van het Wetboek van vennootschappen bepaalt met betrekking tot 
de zogeheten one to one regel dat de commissarissen en hun “netwerk” (zoals gedefinieerd in 
dezelfde bepaling) “géén andere diensten (mogen) verrichten dan de opdrachten die 
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krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het totale bedrag van 
de vergoedingen voor deze diensten hoger ligt dan de in artikel 134 § 1 bedoelde bezoldiging 
(bedoeld wordt de bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering of door het 
gelijkwaardige buitenlandse orgaan voor de wettelijke controleopdracht)”.    
 
Artikel 133, zesde lid van het Wetboek bepaalt dat van het voornoemde verbod kan worden 
afgeweken in drie gevallen : 
 
1° na een gunstige beslissing van het auditcomité van de betrokken vennootschap; 
 
2° als de commissaris vooraf een positief advies heeft gekregen van het Comité; 
 
3° als binnen de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke commissarissen is 
opgericht. 
 
3. Uit deze teksten blijkt dat het verbod om de one to one ratio te overschrijden te allen tijde 
geldt.  Dit betekent dat de commissaris (en zijn netwerk) vooraleer een andere (bij 
veronderstelling met de onafhankelijkheidsregels verenigbare) dienstprestatie te aanvaarden - 
a priori - moet beoordelen of  ingeval van acceptatie de one to one ratio niet zal overschreden 
worden.  Mocht deze a priori beoordeling hem tot de conclusie leiden dat ingeval van 
acceptatie de ratio effectief zal worden overschreden, dan moet de commissaris ofwel afzien 
van de dienstprestatie, ofwel een gunstige beslissing van het bevoegde auditcomité of van het 
Comité verkrijgen.  Hij zou uiteraard ook kunnen vaststellen dat hij werkzaam is in het kader 
van een college van commissarissen met als gevolg dat de one to one regel alsdan niet geldt.  
 
4.  Het is dus duidelijk dat noch het bevoegde auditcomité, noch het Comité overtredingen 
van de one to one ratio a posteriori kunnen dekken.  Het Comité heeft daarop reeds gewezen 
in zijn adviespraktijk (zie Accom Afwijking 2005/2).   
 
5.  Wanneer derhalve prestaties zouden worden geaccepteerd en uitgevoerd zonder dat vooraf 
een duidelijk (in voorkomend geval maximaal) vergoedingsbedrag werd overeengekomen, 
dreigt het verbod om de one to one ratio te overschrijden, te worden geschonden.  De a priori 
beoordeling waartoe de commissaris (en zijn netwerk) moeten overgaan, zal kunnen 
geschieden aan de hand van alle passende en bewijskrachtige stukken. Aangezien in deze a 
priori fase de betrokken diensten uiteraard nog niet gepresteerd werden, spelen facturatie en 
facturatiedatum geen enkele rol.  
 
6.  Mochten de voorgenomen dienstprestaties betrekking hebben op verschillende boekjaren 
dan zal een toerekening van de betrokken vergoedingsbedragen moeten gebeuren per 
boekjaar volgens de periode waarin de betrokken diensten zullen worden gepresteerd 
(accrualbeginsel : zie artikel 33 tweede lid van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van 
vennootschappen) teneinde een betrouwbare en verantwoorde one to one ratio te kunnen 
berekenen. 
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§ A posteriori controle van de naleving van de one to one regel 
 
 
7. Bij het afsluiten van het boekjaar en het opmaken van de inventaris, zullen de 
vennootschappen die andere dienstverlening hebben ontvangen, met toepassing van het 
boekhoudrecht, en meer in het bijzonder van het accrualbeginsel dat uitgedrukt is in artikel 
33, tweede lid van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van vennootschappen, alle 
bedragen inzake honoraria (ongeacht hun relatief belang) die overeenstemmen met de tijdens 
het afgelopen boekjaar door de commissaris en zijn netwerk verrichte dienstverlening in hun 
boekhouding verwerken (in voorkomend geval bij wijze van “te ontvangen facturen”).  Deze 
boekingen vormen de basis voor de bijzondere vermeldingen in het jaarverslag van de 
vennootschappen die de diensten hebben ontvangen, zoals die bepaald zijn in artikel 134 §§ 2 
en 4 van het Wetboek van vennootschappen.  
 
8.  Teneinde de rechtszekerheid te bevorderen verzoekt het Comité de commissarissen en de 
leden van hun netwerk om hun dienstprestaties zonder uitstel te factureren en suggereert het  
dat elke factuur of honorariumstaat opgesteld door de commissaris of een lid van het netwerk, 
duidelijk zou vermelden gedurende welke periode de prestatie werd verricht.    
 
9.  Bovendien verzoekt het Comité de commissarissen om bijzonder attent te zijn wat de 
controle betreft van de door de vennootschappen te ontvangen facturen gebonden aan de 
betrokken  dienstprestaties. 
 
 
§ Gedeeltelijke intrekking van Interpretatie 2004/3 
 
10.  Het Comité heeft beslist de voornoemde paragrafen uit Interpretatie 2004/3 (cfr. 
Onderzoek tweede vraag) in te trekken en de hierboven opgenomen  interpretatie toe te 
passen bij de behandeling van de dossiers inzake vragen om afwijking van de one to one 
ratio en in het kader van zijn controlebevoegdheid, zulks vanaf de boekjaren met 
aanvang op 1 januari 2006 of na die datum. 
.  
 
 
 
  


