
Bijlage 3 
 

Intern reglement van het Auditcomité 
 
 
 
1. Samenstelling en vergoeding 
 
Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden 
aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders. Het volgen van de aanbeveling van de Corporate 
Governance Code dat het Auditcomité tenminste drie leden dient te hebben, zou ertoe leiden dat 
nagenoeg de gehele Raad deel uitmaakt van het Auditcomité.  
 
De leden van het Auditcomité moeten relevante kennis en ervaring hebben in overeenstemming met 
de bepalingen van  Corporate Governance Code, met name op het gebied van boekhouding, audit en 
financiële aangelegenheden, waarbij ten minste één “onafhankelijke” Bestuurder in het bezit moet zijn 
van een diploma van hogere studies in een economische of financiële richting of de relevante 
ervaringen in deze domeinen moet hebben verworven. Het voorzitterschap van het Auditcomité wordt 
niet vervuld door de Voorzitter.  
 
De duur van het mandaat van de leden van het Auditcomité mag de duur van hun 
bestuurdersmandaat niet overschrijden. Het einde van het mandaat van Bestuurder van een lid van 
het Auditcomité heeft van rechtswege het einde van zijn mandaat bij het Auditcomité tot gevolg. 
 
Voor zover een maximum van vier vergaderingen per jaar worden gehouden, innen de leden van het 
Comité geen zitpenningen, behoudens andersluidende beslissing genomen de Raad van Bestuur. 
 
 
2. Voorzitterschap 
 
De Raad van Bestuur van de Zaakvoerder duidt de Voorzitter van het comité aan. Deze mag niet de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder zijn. 
 
De Voorzitter van het Auditcomité roept de vergaderingen bijeen en bepaalt de agenda, na 
raadpleging van de Financieel Directeur (CFO). 
 
De Financieel Directeur (CFO) ziet er op toe dat de leden van het Comité, na kritische en opbouwende 
besprekingen van de agendapunten, tot een consensus komen. 
 
De Voorzitter neemt de nodige maatregelen voor een vertrouwensklimaat binnen het Comité en ziet 
toe op de efficiënte werking ervan. Hij kijkt er onder meer op toe dat elk nieuw lid van het Comité op 
een vlotte manier ingeburgerd wordt, met de nodige persoonlijke contacten en met de mededeling 
van nuttige informatie betreffende de werking van het Comité teneinde een snelle en efficiënte 
samenwerking te garanderen. 
 
De Voorzitter is tevens de bevoorrechte gesprekspartner van de Raad van Bestuur voor elke kwestie 
waarvoor het Comité bevoegd is. 
 
 
3. Verantwoordelijkheden 
 
Het Comité helpt de Raad van Bestuur en de Bedrijfsleiders om te waken over de juistheid en 
oprechtheid van de maatschappelijke rekeningen van de Vennootschap alsook over de kwaliteit van 
de interne en externe controle en van de informatie die verstrekt wordt aan de Aandeelhouders en 
aan de markt. Daartoe verstrekt het Comité alle adviezen en aanbevelingen die nodig zijn aan de 
Raad van Bestuur van de Zaakvoerder en aan de Bedrijfsleiders. 
 
Bijzondere opdrachten van het Auditcomité: 



 
1. In het kader van de financiële rapportering en de opvolging van het proces voor de opmaak 

ervan: 
• toezien op de boekhoudkundige integriteit van de door de Vennootschap verstrekte 

financiële informatie; de ontwerpen van statutaire jaarrekeningen, de geconsolideerde 
rekeningen, de kwartaal rapportering evenals de ontwerpen van belangrijke financiële 
mededelingen voor publicatie; 

• het onderzoeken van elke wijziging in toepassing van de boekhoudprincipes, de 
waarderingsregels analyseren en bekrachtigen alsook de rapportering; 

• zich bij de Financieel Directeur (CFO) informeren naar de methodes die worden 
gebruikt voor de boekhoudkundige verwerking van de significante en ongebruikelijke 
verrichtingen, wanneer verschillende boekhoudkundige verwerkingen mogelijk zijn; 

• de belangrijkste financiële rapporteringen te bespreken met de Financieel Directeur 
(CFO) en de Commissaris. 

 
2. in het kader van de opvolging van de efficiëntie van de systemen voor interne controle en 

voor het risicobeheer van de Vennootschap: 
 
• de procedures voor interne controle en risicobeheer toegepast bij de Vennootschap 

en haar dochterondernemingen onderzoeken om zich ervan te vergewissen dat de 
risico’s behoorlijk werden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis gebracht van het 
Auditcomité; 

• de beschrijving van procedures voor interne controle en risicobeheer die in het 
beheersverslag moeten staan controleren; 

• het verslag onderzoeken dat de Bedrijfsleiders aan de Raad van Bestuur, de FSMA en 
aan de Commissaris moeten uitbrengen betreffende de evaluatie van interne 
controleprocedures, de toelichting ervan en het risicobeheer in het Jaarlijks Verslag 
onderzoeken; 

• de specifieke maatregelen onderzoeken die in het leven worden geroepen om het 
personeel of andere personen die in contact staan met de Vennootschap, mogelijk te 
maken om in vertrouwen hun bezorgdheid te uiten over eventuele onregelmatigheden 
op het gebied van de financiële rapportering of andere aangelegenheden; 

• de werkingsregels van interne audit en hun eventuele wijzigingen goedkeuren; 
instaan voor de opvolging van de efficiëntie van de interne audit en de opdracht die 
het werd toegekend volgens de desbetreffende werkingsregels uitvoeren. 

 
3. in het kader van de opvolging van de jaar- en halfjaarrekeningen: 
 

• zich zekerheid verschaffen van de opvolging van de vragen en aanbevelingen van de 
Commissaris; 

• voorafgaand de ontwerpen van statutaire jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen onderzoeken en hun mening hierover geven alvorens ze aan de Raad 
van Bestuur voor te leggen; 

• wanneer dit nodig is de Financieel Directeur (CFO) en de Commissaris horen. 
 
4. in het kader van de opvolging van de externe controle: 
 

• advies geven aan de Raad van Bestuur over de benoeming, herbenoeming of het 
ontslag van de Commissaris en over het bedrag van de erelonen dat voor de 
uitvoering van zijn opdracht moet bepaald worden; 

• de onafhankelijkheid van de Commissaris van de Vennootschap nagaan; 
• voorafgaand goedkeuring verlenen aan elke opdracht die aan de Commissaris van de 

Vennootschap wordt toevertrouwd en die buiten hun wettelijke opdracht valt. De aard 
en reikwijdte van andere dan audit-diensten die geleverd werden nagaan, en een 
formeel beleid vastleggen en toepassen waarin bepaald wordt welke types van andere 
dan audit-diensten worden uitgesloten, toegestaan na onderzoek door het Comité of 
automatisch toegestaan, dit alles met de ‘one-to-one’ regel voor ogen; 



• zich op de hoogte laten brengen van het werkprogramma van de Commissaris van de 
Vennootschap; 

• de efficiëntie van de procedure voor de externe controle toetsen. 
 
Voor de uitvoering van zijn opdrachten, bespreekt het Comité de belangrijkste onderwerpen met de 
Financieel Directeur (CFO), de Commissaris en elke anders persoon bij de Vennootschap die het nodig 
acht te horen. 
 
Na melding aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur kan het Auditcomité bij juridische, 
boekhoudkundige of andere adviseurs alle adviezen en assistentie vragen die het nodig acht voor de 
uitoefening van zijn functies. 
 
De Raad van Bestuur beschikt echter als enige over de beslissingsbevoegdheid.  
 
De uitvoering door het Auditcomité van zijn taken ontheft de Raad van Bestuur en zijn leden op 
generlei wijze van zijn eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden. 
 
 
4. Werking 
 
4.1 Vergaderingen 
 
Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor het goed functioneren en in elk geval tenminste 
vier keer per jaar, op verzoek van zijn Voorzitter, van één van zijn leden, van de Voorzitter, van een 
Gedelegeerd Bestuurder en de Financieel Directeur (CFO). Indien noodzakelijk of op vraag van een 
van zijn leden of de Commissaris kan de voorzitter van het Auditcomité speciale vergaderingen 
bijeenroepen. Van de leden wordt verwacht dat ze alle vergaderingen van het comité bijwonen. Het 
Auditcomité heeft de mogelijkheid om met elke relevante persoon te spreken, zonder dat daarbij een 
Bedrijfsleider aanwezig is. De voorzitter van het Auditcomité kan in voorkomende gevallen de 
Commissaris verzoeken om bij een vergadering van het Auditcomité aanwezig te zijn.  
 
Het Auditcomité heeft minstens tweemaal per jaar een ontmoeting met de externe auditor en de 
interne auditor, om met hen te overleggen over materies die betrekking hebben op zijn intern 
reglement en over alle aangelegenheden die voortvloeien uit het auditproces en in het bijzonder de 
belangrijke zwakke punten van de interne controle. 
 
Het Auditcomité vergadert tenminste éénmaal per jaar met de Commissaris, om van gedachten te 
wisselen over elke kwestie die onder zijn opdracht valt, en over elke kwestie die door het auditproces 
aan de orde werd gesteld.  
 
Het Auditcomité kan zich voor de uitvoering van de taken laten bijstaan door de secretaris van de 
Vennootschap.  
 
Het Auditcomité kan zich voorts bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan of voorlichten door één 
of meer door het comité aan te stellen deskundigen, tegen een vergoeding die ten laste van de 
Vennootschap komt. 
 
Hoewel het Auditcomité belast is met de in dit reglement neergelegde taken en bevoegdheden, is het 
niet de taak van het Auditcomité om accountantscontroles te plannen of uit te voeren, of om vast te 
stellen of de financiële verslaglegging en publicaties van de Vennootschap compleet en conform de 
toepasselijke wet- en regelgeving zijn. 
 
Het Auditcomité kan slechts de bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Bestuur uitdrukkelijk heeft 
toegekend en kan geen bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden van de 
Raad van Bestuur. 
 
De Gedelegeerd Bestuurders rapporteren jaarlijks aan de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen in 
de relatie met de Commissaris, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de 



wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van Commissaris dat met 
de controle is belast en van het verrichten van niet-controle-werkzaamheden voor de Vennootschap 
verricht door hetzelfde kantoor). Het Auditcomité brengt aan de Raad van Bestuur een advies uit over 
het rapport. Mede op grond hiervan bepaalt de Raad van Bestuur zijn voordracht aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders tot benoeming van een Commissaris.  
 
 
4.2 Agenda - stukken 
 
De voorzitter van het Auditcomité stelt de agenda voor de vergaderingen van het Auditcomité vast en 
brengt aan de Raad van Bestuur verslag uit. Met uitzondering van dringende omstandigheden zullen 
vergaderingen van de Auditcomité tenminste vijf werkdagen van tevoren worden bijeengeroepen. De 
vergadering van het Auditcomité wordt zoveel mogelijk van te voren gepland en maakt onderdeel uit 
van de planning voor de totstandkoming van de jaarrekening.  
 
Ieder lid van het Auditcomité heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de 
Vennootschap en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers, 
voorzover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van het 
Auditcomité oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van het Auditcomité en de secretaris van 
de vennootschap. 
 
 
4.3 Beslissingen, quorum en meerderheid 
 
Om geldig te beraadslagen, moeten de twee leden van het Auditcomité aanwezig zijn. Een lid van het 
Auditcomité mag zich niet laten vertegenwoordigen. De adviezen en aanbevelingen worden bij 
meerderheid genomen. De voorzitter van het Auditcomité heeft geen doorslaggevende stem. 
 
 
4.4 Notulen 
 
De voorzitter van het Auditcomité stelt een verantwoordelijke aan die wordt belast met het 
secretariaat van het Auditcomité en met het opstellen van de notulen van de vergaderingen.  
 
De notulen geven een samenvatting van de besprekingen, specificeren de adviezen en aanbevelingen, 
met in voorkomend geval vermelding van het voorbehoud dat de leden van het Comité maakten. Ze 
worden als ontwerp voorgelegd aan alle leden van het Comité en worden vervolgens formeel 
goedgekeurd en ondertekend tijdens een volgende vergadering van het Comité. 
 
Het origineel wordt bewaard door de Vennootschap, terwijl een kopie, die voor de archieven van de 
Vennootschap, aan de secretaris van de Vennootschap overgemaakt wordt. De notulen worden ter 
beschikking gehouden van de Commissaris. 
 
Alle leden van de Raad van Bestuur krijgen een kopie van de notulen van het Auditcomité. 
 
 
4.5 Verslagen 
 
Na elke vergadering van het Auditcomité brengt de voorzitter van het Auditcomité (of in zijn 
afwezigheid, een ander lid van het Auditcomité dat daarvoor wordt aangeduid) op de eerstvolgende 
vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit over de uitvoering van zijn opdrachten en in het 
bijzonder na de vergaderingen die besteed werden aan de opmaak van de en de opmaak van de 
Jaarrekeningen die voor publicatie bestemd zijn. 
 
Wanneer het verslag uitbrengt aan de Raad van Bestuur, belicht het Auditcomité de kwesties 
waarvoor het een actie of een verbetering nodig acht, en doet de aanbevelingen over de te nemen 
maatregelen. 
 



 
4.6 Evaluatie 
 
Minstens om de drie jaar evalueert het Auditcomité zijn eigen efficiëntie, zijn werking en zijn 
wisselwerking met de Raad van Bestuur, heronderzoekt zijn Intern Reglement en beveelt vervolgens 
in voorkomend geval aan de Raad van Bestuur de nodige aanpassingen. 
 
 

* * * * * 

 


