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Op 31 december 2016 trad er een nieuwe wet in werking die kadert in de
Europese audithervorming. De wet legt onder meer nieuwe toezichtsregels vast. In
dit artikel gaan we in op de achtergrond van de wet en bekijken we welke impact
de wijzigingen kunnen hebben op uw vennootschap.
A. Achtergrond
1.
Ingevolge de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren 1 (de “Wet”), gelden sinds 31 december 2016 bijkomende
verplichtingen inzake het auditcomité 2. Naast de ingrijpende wijzigingen inzake de organisatie van
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, inzake de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening en de controle hierop, wijzigt de Wet ook de bepalingen inzake het
auditcomité:



Het krijgt een versterkte rol toegewezen bij de benoeming en bezoldiging van de
commissaris3.
Het monitort de onafhankelijkheid van de commissaris of bedrijfsrevisor (Art. 526bis, §7, 5)
W.Venn.).

De Auditrichtlijn legt de verplichting tot oprichting van een auditcomité op voor alle organisaties
van openbaar belang4. Voor de genoteerde vennootschappen in de zin van artikel 4 van het
Wet 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, BS 13
december 2016.
2 Art. 156; §1 van de Wet.
3 Zo wordt het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat het bestuursorgaan aan de algemene vergadering
moet voorleggen, op straffe van nietigheid geformuleerd op aanbeveling van het auditcomité (Art. 130, §4 en §5
W.Venn.), en kunnen bepaalde revisorale diensten slechts worden verricht na goedkeuring van het auditcomité
(Art. 133/1, §5, art. 133/2, §4 W.Venn.).
4 Kwalificeren als "organisaties van openbaar belang": (i) onder het recht van een lidstaat vallende entiteiten
waarvan de effecten in een lidstaat worden verhandeld op een gereglementeerde markt, (ii) kredietinstellingen
en (iii) verzekeringsondernemingen. De lidstaten kunnen ook andere entiteiten aanmerken als organisaties van
openbaar belang, bijvoorbeeld entiteiten die van groot algemeen belang zijn als gevolg van de aard van hun
bedrijfsactiviteiten, hun omvang of hun personeelsbestand (Art. 2, 13 Auditrichtlijn).
1

Wetboek van vennootschappen, vindt men deze regel terug in artikel 526bis, §1 van het Wetboek
van vennootschappen5, en voor de overige categorieën van organisaties van openbaar belang in
de specifieke regelgeving6.
B. Wat is er gewijzigd?
2.
De samenstelling van het auditcomité blijft wat betreft de genoteerde vennootschappen
ongewijzigd. Zo moet deze bestaan uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en moet
ten minste één lid van het auditcomité een onafhankelijk bestuurder zijn 7. De Auditrichtlijn voorziet
dat het auditcomité grotendeels uit onafhankelijke bestuurders moet bestaan, maar de Belgische
wetgever heeft deze bepaling niet overgenomen 8.
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de Belgische Corporate Governance Code 2009,
die, in lijn met de Auditrichtlijn, voorschrijft dat minstens de meerderheid van de leden van het
auditcomité onafhankelijk moet zijn9. Aldus zal de regel dat minstens de meerderheid van de leden
van het auditcomité onafhankelijk moet zijn, spelen op grond van het comply or explain-principe
en de corporate governance verklaring voorzien in artikel 96, §2 van het Wetboek van
vennootschappen10 en dus niet op basis van de Auditrichtlijn.
3.
Er worden ook twee bijkomende vereisten inzake de samenstelling van het comité in het
vernieuwde artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen ingeschreven:
(i)
(ii)

4.

De voorzitter wordt benoemd door de leden van het auditcomité.
De leden van het auditcomité moeten over een collectieve deskundigheid op het
gebied van de activiteiten van de gecontroleerde vennootschap beschikken (art.
526bis, §2 W.Venn.).
Bovendien krijgt het auditcomité nog twee bijkomende opdrachten, met name:

(iii)

(iv)

het in kennis stellen van de raad van bestuur van het resultaat van de wettelijke
controle van de jaarrekening, en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde
jaarrekening en het toelichten op welke wijze de wettelijke controle van de
jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening heeft
bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaggeving en welke rol het
auditcomité in dat proces heeft gespeeld; en
het formuleren van aanbevelingen aan de raad van bestuur van de vennootschap
voor de benoeming van de commissaris, en in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor
die instaat voor de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening 11.

C. Wat is de impact op uw vennootschap?

Merk op dat de Belgische wetgever van de mogelijkheid tot uitbreiding gebruik heeft gemaakt, en ook de
herverzekeringsondernemingen en vereffeningsinstellingen heeft toegevoegd als zijnde organisaties van
openbaar belang (Art. 4/1 W.Venn.).
5 Waarbij in art. 526bis, §3 W.Venn. de vrijstelling is hernomen voor de "kleine en middelgrote onderneming” in
de zin van de Prospectusrichtlijn, zoals voorzien in art. 41, lid 1 van de Verordening.
6 De wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen, BS 23 maart 2016, de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht
op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 7 mei 2014, en het Koninklijk besluit van 26 september
2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen, BS 11 oktober
2005.
7 Zie art. 526ter Wetboek van vennootschappen voor een omschrijving van “onafhankelijk bestuurder”.
8 Dit op basis van de afwijking voorzien in artikel 39,§5 van de Auditrichtlijn.
9 Belgische Corporate Governance Code 2009 (Bijlage C – 5.2./4).
10 Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54 2083/001, 12-13.
11 Ook dit beginsel was reeds te vinden in de Belgische Corporate Governance Code 2009 (Bijlage C – 5.2./20).

5.
Zoals gesteld, zijn deze verplichtingen in werking getreden op 31 december 2016. Betekent
dit dat de voorzitter en de leden van het auditcomité die niet aan voormelde voorwaarden
beantwoorden sinds 1 januari 2017 ongeldig in functie zijn of, meer nog, dat hun mandaat van
rechtswege beëindigd is? Neen, aangezien de overgangsbepalingen van de Wet12 bepalen dat
de wettelijke bepalingen geen einde stellen aan de lopende mandaten op datum van
inwerkingtreding13. Zij worden verder gezet tot het verstrijken van de termijn van de mandaten.
Wanneer het bevoegde orgaan van de vennootschap evenwel voortijdig een einde stelt aan het
mandaat in kwestie, komt de tolerantie voorzien in de overgangsbepaling ook te vervallen.
6.
Indien uw vennootschap kwalificeert als een organisatie van openbaar belang, moet u
nagaan of de statuten van de vennootschap niet in strijd zouden zijn met de nieuwe
wetsbepalingen. Dit zal geen probleem vormen indien uw statuten de werking, samenstelling en
taken van het auditcomité slechts op beperkte wijze omschrijven, al dan niet door loutere
verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen. Indien het voorgaande echter in extenso
uitgeschreven is in de statuten, bijvoorbeeld door letterlijke overname van de wettelijke
bepalingen, is een actualisering van de statuten evenwel aangewezen.

Opmerking: wenst u na het lezen van deze tekst meer concrete informatie? Jammer genoeg kan
Berquin Notarissen cvba u niet via e-mail adviseren. U kunt eventueel wel telefonisch een afspraak
maken met één van onze juristen of notarissen.

Art. 152-154 van de Wet.
Merk op dat de overgangsbepalingen voor de genoteerde vennootschappen gewag maken van "de lopende
mandaten van voorzitter", en voor wat betreft de andere categorieën van organisaties van openbaar belang van
"de lopende mandaten van lid of van voorzitter".
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