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Betreft : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van 
de verklaring van deugdelijk bestuur en van het 
remuneratieverslag 

1. Context 

Sinds de wet van 6 april 20102 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij 
de genoteerde vennootschappen moet het in de artikelen 95 en 96 of 119 van 
het Wetboek van vennootschappen bedoeld jaarverslag volgende informatie 
bevatten: 

a) een verklaring van deugdelijk bestuur (artikel 96, § 2 W.Venn.); en 
b) een remuneratieverslag (artikel 96, § 3 W.Venn.) 

In dit verband heeft de Commissie Corporate Governance richtsnoeren 
uitgewerkt voor beursgenoteerde ondernemingen om te helpen bij de 
tenuitvoerlegging van de wet van 6 april 2010 en van de aanbevelingen uit de 
Code 2009 betreffende de interne controle en het risicobeheer 
(http://www.comorategovemancecommittee.be/nl/instrumentenlrichtlijnen inte 
me controle/default.aspx ). 

1 De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben in hoofde van de 
bedrijfsrevisoren niet hetzelfde bindend karakter als dit van een nonn of aanbeveling. De 
omzendbrieven kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van een 
wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze 
voortvloeien uit de deontologie van het beroep van bedrijfsrevisor. 

2 Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde 
vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake 
het beroepsverbod in de bank- en financiele sector, B.S. 23 april 2010, p. 22709. Voor het 
toepassingsgebied van deze wet: cf Mededeling van 19 juli 2010 betreffende de wet van 6 april 
2010 en Advies 201111 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende het 
toepassingsgebied van artikel 96, § 2 van het Wetboek van vennootschappen . 
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In de Omzendbrief 2011/1 van 21 januari 2011 van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren3 wordt de opdracht van de commissaris omschreven in het 
kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het 
remuneratieverslag. Deze omzendbrief herinnert eraan dat de commissaris in 
het tweede deel van zijn verslag moet vermelden of het jaarverslag, met 
inbegrip van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het 
remuneratieverslag, alle vereiste inlichtingen uit het artikel 96 van het Wetboek 
van vennootschappen bevat en overeenstemt met de jaarrekening. 

De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) heeft een 
onderzoek gevoerd betreffende de naleving door de Belgische genoteerde 
vennootschappen van een aantalopenbaarmakingsvereisten van de thans 
wettelijk als referentiecode aangeduide Belgische Corporale Governance Code 
2009. Daarbij analyseerde de FSMA IJ 7 financiële verslagen en stelde een 
merkbare verbetering vast bij de toepassing van de geldende regels in 
vergelijking met de gelijkaardige studie die zij heeft gevoerd in 2010. De 
FSMA heeft echter vastgesteld dat dergelijke verklaringen niet altijd volledig 
in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen zijn opgesteld (zoals de 
mogelijkheid tot toelichting van redenen voor bepaalde afwijkingen ten 
aanzien van de Belgische Corporale Governance Code 2009). In haar studie 
stelt de FSMA vast dat de commissaris soms, maar te vaak in gebreke blijft in 
zijn verslag deze eventuele niet-overeenstemming te melden. 

De Raad brengt in herinnering dat het jaarverslag opgesteld wordt onder de 
exclusieve verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (artikel 95 van het 
Wetboek van vennootschappen). De commissaris moet, conform artikel 144,6° 
van het Wetboek van vennootschappen, nagaan of het jaarverslag alle door de 
artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste inlichtingen 
bevat. Zoals hieronder diepgaander wordt besproken, slaat de vermelding van 
de commissaris in zijn verslag op alle onderdelen van het jaarverslag. De Raad 
onderstreept dat de Omzendbrief 201111 in deze zin geïnterpreteerd moet 
worden. 

De Raad van het Instituut wenst met huidige omzendbrief opnieuw de opdracht 
van de commissaris in het kader van de verklaring van deugdelijk bestuur en 
van het remuneratieverslag te beklemtonen, ter aanvulling van de Omzendbrief 
201111. 

3 Omzendbrief 20 11/1 van hel Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de opdracht van 
de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring inzake deugdelijk bestuur en van Ç] 
het remuneratieverslag. 0 / 
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2. Openbaarmakingsvereisten 

Er wordt in herinnering gebracht dat de verplichting tot bekendmaking van een 
verklaring inzake deugdelijk bestuur reeds van toepassing was vanaf het 
boekjaar 2010, zodat de bestuurders van genoteerde vennootschappen in het in 
2011 vastgestelde jaarverslag een verklaring van deugdelijk bestuur moesten 
toevoegen. Deze verklaring van deugdelijk bestuur vormt een specifiek 
onderdeel van het jaarverslag en bevat minstens de informatie die staat 
opgesomd in artikel 96, §2 van het Wetboek van vennootschappen. Het in 2011 
uitgebrachte commissarisverslag moest handelen over de naleving van de 
verplichting door het bestuursorgaan in diens jaarverslag. 

Ingevolge artikel 96, §3 van het Wetboek van vennootschappen moeten de 
bestuurders, over het algemeen vanaf het boekjaar 20 11 , tevens een 
remuneratieverslag opstellen, dat deel uitmaakt van de verklaring van 
deugdelijk bestuur en bijgevolg integraal in het jaarverslag opgenomen moet 
worden. 

De verplichting tot bekendmaking van het remuneratieverslag IS 

overeenkomstig artikel 12, eerste lid van de wet van 6 april 20 I 0 van 
toepassing op de boekjaren die aanvangen na 23 april 20 I 0, datum van 
bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. 

Het "comply or explain"-principe, dat wettelijk van toepassing was voor het 
voor het rernuneratieverslag over het boekjaar 2010, is vanaf 2011 niet langer 
van toepassing. Het remuneratieverslag is niet langer krachtens de Belgische 
Corporate Goverance Code 2009 maar wel op autonome wijze wettelijk 
verplicht geworden. 

Indien het boekjaar aanvangt op 1 januari 2011 zal het remuneratieverslag 
derhalve moeten opgenomen worden in het in 2012 vastgestelde jaarverslag. 
Voor de commissaris betekent dit een bijkomende plicht voor zijn in 2012 
vastgestelde verslag dat tevens moet handelen over de naleving door het 
bestuursorgaan van de verplichting tot bekendmaking van het 
remuneratieverslag, in alle door het Wetboek van vennootschappen voorziene 
aspecten. 

3. Opdracbt van de commissaris in bet kader van de verklaring van 
deugdelijk bestuur 

De verklaring van deugdelijk bestuur maakt integraal deel uit van het 
jaarverslag (artikel 96, §2 van het Wetboek van vennootschappen). 

De opdracht van de commissaris jnzake het jaarverslag in het algemeen en de 
verklaring inzake deugdelijk bestuur in het bijzonder wordt, naargelang het 
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geval, omschreven in het artikel 144, 6° of 148, 5° van het Wetboek van 
vennootschappen. 

De commissaris dient geen kwalitatieve beoordeling te geven over de inhoud 
van het jaarverslag. In het kader van de verklaring van deugdelijk bestuur, 
behoort het tot de opdracht van de commissaris erop toe te zien dat: 

a) het jaarverslag aan de wettelijke vereisten van het Wetboek van 
vennootschappen voldoet, hetgeen inhoudt dat hij moet nagaan of het 
jaarverslag volledig is en dus ook de verklaring van deugdelijk bestuur 
bevat; in voorkomend geval, zal de commissaris zijn opmerkingen in het 
tweede deel van zijn verslag opnemen; 

b) het jaarverslag in overeenstemming is met de (geconsolideerde) 
jaarrekening van het gecontroleerde boekjaar en geen van materieel 
belang zijnde inconsistentie bevat; indien de commissaris vaststelt dat er 
een van materieel belang zijnde inconsistentie voorkomt in de verklaring 
van deugdelijk bestuur, dient hij dit te vermelden in het tweede deel van 
zijn verslag; indien hij vaststelt dat er een van materieel belang zijnde 
inconsistentie voorkomt op het niveau van de jaarrekening, zal de 
commissaris een voorbehoud dienen te formuleren of een afkeurend 
oordeel tot uitdrukking dienen te brengen in het eerste deel van zIJn 
verslag, indien de gecontroleerde entiteit weigert deze te verbeteren; 

c) het jaarverslag geen kennelijk onredelijke, verkeerde of inconsistente 
informatie bevat in vergelijking met de objectieve informatie waarover de 
commissaris beschikt in het kader van zijn mandaat; in voorkomend geval 
zal de commissaris dit dienen te vermelden in het tweede deel van zijn 
verslag. 

4. Opdracht van de commissaris in het kader van het 
remuneratieverslag 

Door de wet van 6 april 20 10 vormt het remuneratieverslag een wettelijk 
verplicht specifiek onderdeel van de verklaring van deugdelijk bestuur en 
maakt aldus integraal deel uit van het jaarverslag van genoteerde 
vennootschappen. 

Ingevolge voormeld artikel 144, 6° van het Wetboek van vennootschappen, 
moet de commissaris nagaan of het jaarverslag ook een remuneratieverslag 
bevat, dat in overeenstemming is met de jaarrekening. Het remuneratieverslag 
wordt voorbereid door het remuneratiecomité (artikel 526quater, §5, c en d van 
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het Wetboek van vennootschappen) dat het remuneratieverslag toelicht op de 
jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders. 

De Raad van het Instituut wenst de aandacht van de commissaris te vestigen op 
artikel 554, derde lid van het Wetboek van vennootschappen. Overeenkomstig 
dit artikel beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over het 
remuneratieverslag. 

Aldus bestaat de wettelijke opdracht van de commissaris in het kader van het 
remuneratieverslag erin om: 

a) na te gaan of het jaarverslag volledig is en bijgevolg ook een 
remuneratieverslag bevat; in voorkomend geval, zal de commissaris zijn 
opmerkingen in het tweede deel van zijn verslag opnemen; 

b) na te gaan of het jaarverslag, en bijgevolg het ook het remuneratieverslag, 
overeenstemt met de jaarrekening; indien de commissaris vaststelt dat er 
een van materieel belang zijnde inconsistentie voorkomt in het 
remuneratieverslag, dient hij dit te vermelden in het tweede deel van zijn 
verslag; indien hij vaststelt dat er een van materieel belang zijnde 
inconsistentie voorkomt op het niveau van de jaarrekening, zal de 
commissaris een voorbehoud dienen te formuleren of een afkeurend 
oordeel tot uitdrukking dienen te brengen in het eerste deel van zij n 
verslag, indien de gecontroleerde entiteit weigert deze te verbeteren; dit zal 
bijvoorbeeld het geval wanneer er een van materieel belang zijnde en niet 
afgestemde afwijking voorkomt in de remuneraties van de bestuurders 
opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening ten opzichte van de 
remuneraties opgenomen in het remuneratieverslag; 

c) het jaarverslag geen kennelijk onredelijke, verkeerde of inconsistente 
informatie bevat in vergelijking met de objectieve informatie waarover de 
commissaris beschikt in het kader van zijn mandaat; in voorkomend geval 
zal de commissaris dit dienen te vermelden in het tweede deel van zijn 
verslag. 

De eventuele niet-goedkeuring van het remuneratieverslag door de algemene 
vergadering heeft geen invloed op de goedkeuring van de jaarrekening noch op 
de kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris, beslissingen 
die hieraan over het algemeen vooraf gaan volgens de chronologie van de 
dagorde van de algemene vergadering. Zonder afbreuk te doen aan 
bijvoorbeeld de beslissingen die het bestuursorgaan zou aannemen om 
rekening te houden met de stemming door de algemene vergadering over het 
remuneratieverslag, dient de commissaris geen bijkomende werkzaamheid te 
verrichten voor het jaar dat het voorwerp uitmaakt van het remuneratieverslag. 
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Er wordt in herinnering gebracht dat de Commissie Corporate Governance een 

leeswijzer heeft opgemaakt dat door de commissaris kan gehanteerd worden ter 
ondersteuning van het nazicht van het remuneratieverslag (cf Mededeling 

2011/1 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende het deugdelijk 

bestuur: interne controle en risicobeheer - raster inzake remuneratie) . 

S. Besluit - standaardformulering van het commissarisverslag 

Rekening houdend met het bovenstaande, is de Raad van het Instituut van 

oordeel dat, indien de commissaris een positief besluit kan geven, volgende 

vennelding in het rapport van de commissaris volstaat om aan de wettelijke 
vereisten te voldoen: 

"Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt 
overeen met de (geconsolideerde) jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet 
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico 's en onzekerheden 
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar 
voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar 
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte 
gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie 
waarover wij beschikken in hel kader van ons mandaat" 

Met confraternele groeten 

Michel DE OLF 
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