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Vuistregel voor de procedure van de benoeming en 
eventuele  herbenoeming van de externe auditor ter garantie 

van een kwaliteitsvolle en transparante audit 
 

1 Motivering bij het uitwerken van een vuistregel bij bepaling 5.2/20 

van de Belgische Corporate Governance Code 2009 

1.1 De bepaling 5.2/20 van de Belgische Corporate Governance Code 2009, 

onderworpen aan het ‘comply or explain’-principe, bepaalt: “Het auditcomité 

doet een voorstel aan de raad van bestuur aangaande de selectie, de benoeming 

en de herbenoeming van de externe auditor en aangaande de voorwaarden voor 

zijn aanstelling. De raad van bestuur legt een voorstel ter goedkeuring aan de 

aandeelhouders voor.” 

 

1.2 Uit de huidige Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt duidelijk 

de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit door 

de onafhankelijke externe auditor. De keuze van de externe auditor is daarbij 

cruciaal en de functie die het auditcomité hierbij vervult is uitermate belangrijk. 

 

1.3 Om hieraan tegemoet te komen, wil de Commissie Corporate Governance de 

ondernemingen een praktisch instrument aanbieden bij de toepassing van de 

bepaling 5.2/20 van de Belgische Corporate Governance Code betreffende de 

benoemingsprocedure van de commissaris. 

 

1.4 Benoeming van de externe auditor: Het spreekt voor zich dat een kwaliteitsvolle 

audit een toegevoegde waarde biedt aan zowel de onderneming zelf als aan de 

aandeelhouders  en de stakeholders, zoals de klanten, de bedienden, de 

leveranciers, de kredietinstellingen, de overheid, … In de zoektocht naar de beste 

verhouding tussen kwaliteit, efficiëntie en kostprijs bij de benoeming van de 

externe auditor, kan een oproep tot het indienen van offertes gegrond worden op 

vooraf vastgestelde selectiecriteria
1
. Bij het vastleggen van de honoraria, 

voorbereid door het auditcomité, dient in herinnering te worden gebracht dat 

zowel het auditcomité als de externe auditor gebonden zijn door artikel 134 van 

het Wetboek van vennootschappen.
2
 

 

  

                                                   
1 De selectiecriteria kunnen uitsluitingscriteria omvatten, alsook criteria inzake de financiële en economische 

geschiktheid, inzake de technische bekwaamheid, etc. De gunningscriteria kunnen bestaan uit het aantal 

werkuren, de prijs, etc. 
2 Artikel 134 W. Venn. bepaalt dat de bezoldiging van de externe auditor bestaat in een vast bedrag dat de 

naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. 
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1.5 Herbenoeming van de externe auditor: Minstens even belangrijk als het 

voorgaande ter bevordering van de auditkwaliteit, is de beoordeling van de 

werkzaamheden van de benoemde externe auditor en het auditcomité is het best 

geplaatst om dit te doen. Wanneer het auditcomité de revisorale prestaties dan 

ook positief evalueert, kan vervolgens door de raad van bestuur aan de 

aandeelhouders, in voorkomend geval aan de ondernemingsraad, voorgesteld 

worden om de uittredende externe auditor te herbenoemen, veeleer dan opnieuw 

een oproep tot het indienen van offertes te lanceren.  

 

2 Rechtsvergelijking 

2.1 De Commissie heeft zich bij het uitwerken van deze vuistregel geïnspireerd op 

hetgeen toegepast wordt in de ons omringende landen. 

 

2.2 Zo voorziet de Franse Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées dat 

het auditcomité een selectieprocedure moet opstarten met het oog op de 

benoeming van de externe auditor met inachtname van de onafhankelijkheids- en 

objectiviteitsvereisten. 

 

2.3 De UK Corporate Governance Code legt het auditcomité op de aanbeveling tot 

benoeming van de externe auditor uitvoerig toe te lichten, indien de raad van 

bestuur er niet mee akkoord gaat. Dit betekent dat het auditcomité moet waken 

over de transparantie en de objectiviteit van de selectieprocedure. 

 

2.4 In de Nederlandse Corporate Governance Code wordt bepaald dat het bestuur en 

de auditcommissie minstens op het einde van het mandaat van de externe auditor 

(hetgeen in Nederland ‘externe accountant’ wordt genoemd) een grondige 

beoordeling van zijn functioneren moeten maken. Deze evaluatie zal dienen als 

grond voor de voordracht tot (her)benoeming van de externe auditor. 

 

 

3 Praktische vuistregel voor de herbenoeming van de externe auditor 

ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit 

Beoordeling van het werk van de externe auditor 

 

Het auditcomité beoordeelt het werk van de externe auditor om de drie jaar met 

het oog op het voorstel tot diens herbenoeming, indien hij hiervoor opnieuw 

kandidaat is. 

 

In geval van positieve beoordeling door het auditcomité, kan de raad van bestuur 

vervolgens aan de aandeelhouders en, in voorkomend geval, aan de 

ondernemingsraad de herbenoeming van de externe auditor voorleggen. 
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