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Betreft : Commissarisopdracht - benoeming en ontslag - toepassen van de 
wettelijke bepalingen 

De Raad en de Commissie van Toezicht stellen vast dat in de praktijk 

de honoraria van de commissaris waarvan sprake in artikel 134, § 1 van het 
Wetboek van vennootschappen niet steeds bij de aanvang van het mandaat 
worden vastgelegd; 

deze honoraria niet steeds door de algemene vergadering, maar in een 
afzonderlijke overeenkomst, worden vastgesteld; 

de looptijd van het mandaat niet steeds overeenstemt met de wettelijke 
tennijn van drie jaar. 

Uitgaande van de voormelde vaststellingen gaat de Commissie van Toezicht een 
systematisch onderzoek instellen en, in de gevallen waarin een tekortkoming wordt 
vastgesteld, zal de commissaris worden aangeschreven met het verzoek om het IBR 
in kennis te stellen van de maatregelen die hij heeft genomen om de vennootschap 
ertoe aan te zetten de onregelmatigheden recht te zetten. 

Het is wenselijk erop te wijzen dat de benoeming of het ontslag worden beheerst door 
wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en 
dat in sommige gevallen aan bepaalde overtredingen strafrechtelijke gevolgen kunnen @ verbonden worden. 
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Vervolg van de omzendbriefD.013/05 dd. 14 december 2005 . ./ .. 

Omdat de benoemingsakten het voorwerp uitmaken van openbaarmaking in de 
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en hierdoor de rol van de bedrijfsrevisor 
tegenover derden wordt beklemtoond, kan elkeen kennis nemen van deze publikatie 
en deze toetsen aan de reglementering. 

Daarenboven voorziet de toekomstige Achtste Richtlijn in artikel 36 er uitdrukkelijk 
in dat in de toekomst de voor het ''publieke toezicht bevoegde autoriteit of 
autoriteiten" in kennis dienen te worden gesteld door de bedrijfsrevisor van het 
beëindigen van het commissarismandaat indien dit tussenbeide komt vóór het einde 
van de initiële periode van aanstelling. 

Indien een bedrijfsrevisor als commissaris is benoemd in strijd met artikel 134, § 1 
en/of 135 van het Wetboek van vennootschappen rijst de vraag hoe men deze situatie 
kan regulariseren. Volgens de Raad dient de betrokken commissaris aan het 
bestuursorgaan te vràgen dat de eerstkomende algemene vergadering zich 
uitspreekt over de regularisatie die zich opdringt. 

De confraters kunnen nog meer informatie vinden inzake de problematiek van de 
benoeming en het ontslag van de commissaris in recente publikaties (IBR, 
Vademecum!, 2005, p. 417-609 en IBR, Jaarverslag, 2004, p. 110). 

Dezelfde problematiek wordt vanuit een meer praktische invalshoek behandeld in de 
ffiR-brochure "De vennootschap en haar commissaris praktische 
toepassingsgevallen" (p. 121), uitgegeven in november 2004. Deze brochure is 
beschikbaar op www.ibr-ire.belned/documentatie brochures.8Sj)x. 
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