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1. Variabele, prestatiegerelateerde remuneratie voor bestuurders, zaakvoerders(2) en
managers is tegenwoordig een hot topic. Nochtans is het fenomeen allesbehalve nieuw :
reeds ten tijde van het Napoleontische wetboek van koophandel, zo’n tweehonderd
jaar geleden, kon immers aan bestuurders een deel van de winst beloofd worden in
de vorm van tantièmes. Deze tantièmes bestaan nog altijd in het Belgische recht, maar
zijn vandaag weinig bekend. Naar ons weten werd tot dusver geen enkele Belgische
publicatie exclusief gewijd aan de vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.

Deze bijdrage werpt meer licht op de verhouding tussen de als ouderwets ervaren tan-
tièmes en de meer recente variabele bezoldiging. Daartoe schetst een eerste deel hun
verschillende bestaansreden, evolutie en betekenis. Tantièmes zijn ontstaan als een uit-
kering van een deel van de winst van het afgelopen boekjaar die op de jaarvergadering
wordt vastgesteld. De moderne variabele bezoldiging wordt daarentegen in principe
van tevoren toegezegd en reeds in de loop van het boekjaar als een kost geboekt,
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2. Verder in deze bijdrage wordt, indien toepasselijk, met de term “bestuurders” zowel op bestuurders als op zaakvoerders gedoeld.
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3. Art. 31 Code de Commerce 1807. Ook de ministeriële instructie van 22 oktober 1817 liet zonder verdere verduidelijking toe dat
de statuten in een bezoldiging voorzagen voor de bestuurders (Instruction sur les demandes en autorisation et approbation, 
22 oktober 1817 in MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Circulaires, instructions, et autres actes, III, Parijs, Imprimerie Royale, 1823, (266)
270).

4. De betrokken bepaling van de Code de commerce werd nagenoeg letterlijk overgenomen door art. 43 Loi du 18 mai 1873 conte-
nant le titre IX, livre Ier du Code de commerce, relatif aux sociétés, Moniteur 25 mei 1873, 1.481.

5. Zie F. TERRÉ, “La disparition des tantièmes. Commentaire de la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975”, Rev. soc. 1976, (237) 237.
6. A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle, Parijs, Presses universitaires de France, 1985, 285-287.
7. Dat deze praktijk van overheidswege werd goedgekeurd, mag blijken uit de bepaling inzake tantièmes en zitpenningen in een

ministeriële instructie van 20 februari 1841 (verder, nr. 18, vn. 74).
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zodat zij niet meer ter discussie komt bij de winstuitkering. Waar tantièmes zowel in
binnen- als in buitenland gestaag aan belang hebben ingeboet, heeft het principe van
prestatiegebaseerde vergoeding dat erachter schuilt, wereldwijd een hoge vlucht geno-
men in de vorm van variabele bezoldiging. In het tweede deel volgt een aftasting van
de mogelijkheden om de tantièmes nieuw leven in te blazen als prestatiegebaseerde
vergoeding. Daartoe wordt nagegaan in hoeverre de corporate governance-
aanbeve lingen voor variabele vergoedingen kunnen worden toegepast op tantièmes.
Achtereenvolgens komen daarbij de procedure tot toekenning, de toekenningscriteria
en de mogelijke begunstigden aan bod. Deel drie belicht een aantal overblijvende ver-
schillen tussen tantièmes en variabele bezoldiging, m.b.t. de inspraak van de algemene
vergadering en de bekendmaking in de jaarrekening, die vennootschappen soms doen
kiezen voor de laatste. Daarbij wordt de wet van 6 april 2010, die de kloof op deze
vlakken deels heeft gedicht, nader onderzocht. Het vierde deel verlaat de benadering
van tantièmes als vorm van variabele vergoeding en verlegt de focus naar het aspect
van winstbestemming, om daar een belangrijke verklaring te vinden voor het blijven
bestaan van tantièmes. De bijdrage sluit af met een relativerende beschouwing.

2. Nu tantièmes en variabele bezoldigingen naast elkaar bestaan, is een terminolo -
gische verduidelijking meer dan op zijn plaats. De termen “vergoeding” en “remunera-
tie” worden vaak in twee verschillende betekenissen gebruikt. Sensu stricto slaan ze
enkel op de vergoedingen die als bedrijfskost van het bedrijfsresultaat worden afge-
trokken. Soms worden ze gehanteerd in een ruimere betekenis, die ook de tantièmes
lijkt te omvatten. In deze bijdrage wordt voor de duidelijkheid gesproken van “remu-
neratie sensu stricto” of “bezoldiging” als specifiek de enge betekenis bedoeld wordt.
Als die bezoldiging bovendien prestatiegebaseerd is, wordt gesproken van “variabele
bezoldiging” of “bonus”. De ruime betekenis wordt preciezer afgebakend in deel drie
(verder, nrs. 23-25).

1. DE VERSCHILLENDE OORSPRONG EN BETEKENIS VAN TANTIÈMES EN
VARIABELE BEZOLDIGING

1.1. De ontwikkeling en tanende populariteit van tantièmes

3. Traditioneel besteedde de vennootschapswetgever nauwelijks aandacht aan de
remuneratie van bestuurders. Napoleons Code de commerce van 1807 beperkte zich
ertoe te stipuleren dat bestuurders bezoldigd of onbezoldigd waren(3). Ook in de oude
rechtsleer en de grote herziening van het Belgische vennootschapsrecht in 1873 kwam
de remuneratiekwestie amper aan bod en bleef een grote vrijheid bestaan(4). Eigenlijk
hoeft deze vaststelling niet te verwonderen. In de negentiende eeuw was de functie
van bestuurder, net als die van de gemeenrechtelijke lasthebber, immers vaak onbe-
zoldigd(5). De redenering was dat een bestuurder een aandeelhouder was die een oogje
in het zeil hield en daarvoor geen vaste vergoeding hoefde te ontvangen. Hij werd
immers al beloond voor zijn inspanningen door een eventuele waardevermeerdering
van zijn aandelen(6). 

Tegen deze achtergrond valt wellicht beter te begrijpen waarom zich in de praktijk al
snel de zitpenningen en de tantièmes ontwikkelden(7) : de bestuurder kon weliswaar
moeilijk aanspraak maken op een vaste vergoeding, maar kreeg wel een vergoeding
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8. Zie A. LEFEBVRE-TEILLARD, La société anonyme au XIXe siècle, Parijs, Presses universitaires de France, 1985, 171 en 287-289.
9. I.v.m. de verschillende historische ontwikkeling, zie F.W. TAUSSIG en W.S. BARKER, “American Corporations and Their
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C. VAN DER ELST, Aandeelhouderschap van beursgenoteerde vennootschappen, economisch-juridische analyse in België en
Europa, Brussel, Larcier, 2001, 136-146.

12. Zie ook P. FRANCK, “De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 147; J. RONSE,
“Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak (1964-1967)”, TPR 1967, (629) 687.

13. C. VAN DER ELST, “De remuneratie van de raad van bestuur aan het begin van de 21e eeuw”, Acc. Bedr. (M) 2002, (3) 6.
14. Huidige artt. 320, 429 (en 434) en 617 W.Venn. Deze bepalingen werden (onder hun oude artikelnummers) ingevoerd door wetten

van 5 december 1984, 15 juli 1985 en 13 april 1995. Inmiddels worden tantièmes ook vermeld in de onafhankelijkheidscriteria
voor bestuurders (artt. 526ter, eerste lid, 4° en 913ter, eerste lid, 4° W.Venn.). Het gebrek aan regulering gaf vroeger aanleiding
tot misbruiken en opmerkingen van de toenmalige Bankcommissie (J. VAN RYN, Principes de droit commercial, I, Brussel,
Bruylant, 1954, 389).

15. Art. 8 KB 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentievermogen, 
BS 31 december 1993, 29.276.

16. C. ASSER, G. VAN SOLINGE en M.P. NIEUWE WEME, Rechtspersonenrecht, II, De naamloze en besloten vennootschap, Deventer,
Kluwer, 2009, 523-534; P. VAN SCHILFGAARDE, Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2009, 330.

17. H. LANGEMAN, “Aandelenopties voor topfunctionarissen”, TVVS 1997, 69.
18. Artt. 677 en 679 Zwitserse Code des Obligations. Zwitserland kent een monistische raad van bestuur.

per bijgewoonde vergadering en/of mocht wel een extra graantje meepikken bij de
winstbestemming als hij goed werk had geleverd(8). Een tantième was letterlijk een
“zoveelste deel” van de winst, dat bij de vaststelling van het resultaat van het boekjaar
door de algemene vergadering aan bestuurders kon worden toegekend. Dat de beslis-
sing daarover genomen werd nadat de bestuurder zijn prestaties geleverd had, vormde
geen bezwaar. Incentivering was immers niet altijd het hoofdmotief; het ging in de 
eerste plaats om een winstuitkering aan bestuurders die ook aandeelhouders waren. In
dat opzicht is het o.i. niet verwonderlijk dat tantièmes een continentaal-Europese uit-
vinding zijn(9), ook al was het onbezoldigd karakter van het bestuurdersmandaat ook
in het Angelsaksische recht het uitgangspunt, ten gevolge van de oorsprong van de
vennootschap in de trustfiguur(10). Op het Europese continent zijn aandelen immers veel
langer geconcentreerd gebleven in handen van referentie- of meerderheidsaandeel -
houders, en zijn bestuurders dus veel vaker zelf ook aandeelhouder, of verbonden met
een aandeelhouder, dan in de Angelsaksische wereld(11). Tantièmes werden in onze 
traditie zeer gebruikelijk(12), getuige het feit dat veruit het leeuwendeel van de oude
rechtspraak inzake bezoldiging specifiek gaat over tantièmes.

4. Geleidelijk werd het toch gangbare praktijk om bestuurders een vaste vergoeding
toe te kennen die als bedrijfskost werd geboekt. De vraag naar tantièmes werd daar-
door minder groot en het gebruik ervan is dan ook aanzienlijk geslonken(13). Ze raakten
langzaam ook in de vergeethoek van het vennootschapsrecht  : er wordt nog maar spo-
radisch rechtspraak en nagenoeg geen rechtsleer over gepubliceerd. Pas in 1984 wer-
den de tantièmes vermeld in de toenmalige Vennootschappenwet, en dan nog enkel
in het kader van de beperkingen op de winstuitkering(14). In het fiscaal recht, waar de
tantièmes wel op enige belangstelling kunnen rekenen (verder, nrs. 27-28), worden ze
gedefinieerd als “alle winstuitkeringen uitgekeerd aan bestuurders en zaakvoerders van
vennootschappen, in welke vorm ook, met uitsluiting van dividenden” (15).

5. In andere continentaal-Europese jurisdicties is de tantièmes meestal hetzelfde lot
beschoren. Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, dat over de rechtsperso-
nen handelt, maakt geen melding van tantièmes, al wordt de uitkering van winst onder
de vorm van tantièmes mogelijk geacht(16). Ook bij onze noorderburen komen tan -
tièmes weinig voor : ze hebben moeten onderdoen voor de aandelenopties, die fiscaal
interessanter zijn(17). In Zwitserland wordt het tantième wel aan een uitdrukkelijke wet-
telijke regeling onderworpen(18). Zo is een statutaire machtiging onontbeerlijk en kan
het tantième dan nog enkel uitgekeerd worden als er tevens een dividend van minstens
vijf percent aan de aandeelhouders wordt betaald. Zwitserse vennootschappen maken
zo mogelijk nog minder gebruik van de rechtsfiguur dan hun Belgische evenknieën, al
is het daar net de nadelige fiscale behandeling die het tantième de das heeft omge-
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19. M. BAUEN, R. BERNET en N. ROUILLER, La société anonyme suisse, Brussel, Bruylant, 2007, 190; M. BAUEN en S. VENTURI, Swiss
Board of Directors, Brussel, Bruylant, 2009, 43, 49; P. BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zurich, Schulthess, 2009, 1524; P. KURER,
“Art. 677” in H. HONSELL, N.P. VOGT en R. WATTER (eds.), Basler Kommentar Obligationenrecht, II, Basel, Helbing Lichtenhahn,
2008, 71.

20. § 113 (3) Duitse Aktiengesetz. Duitsland kent een tweeledige raad van bestuur. Een soortgelijke bepaling voor het andere deel,
de Vorstand (§ 86 Aktiengesetz), werd geschrapt in 2002.

21. M. HABERSACK, “AktG § 113 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder” in W. GOETTE en M. HABERSACK (eds.), Münchener
Kommentar zum Aktiengesetz, Munchen, Beck, 2008, nr. 56; T. DRYGALA, “§ 113 Vergütung der Aufsichtsratmitglieder” in 
K. SCHMIDT en M. LUTTER (eds.), Aktiengesetz Kommentar, I, Keulen, Dr. Otto Schmidt, 2008, 1229-1230; S. HAMBLOCH-
GESINN en F.J. GESINN, “AktG § 113 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder” in W. HÖLTERS (ed.), Aktiengesetz Kommentar,
Munchen, Beck, 2011, nr. 19.

22. P. DIDIER en P. DIDIER, Droit commercial, II, Les sociétés commerciales, Parijs, Economica, 2011, 631; F. TERRÉ, “La disparition
des tantièmes. Commentaire de la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975”, Rev. soc. 1976, (237) 238, 241-247.

23. F. TERRÉ, “La disparition des tantièmes. Commentaire de la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975”, Rev. soc. 1976, (237) 238, 
252-254.

24. Gebruik werd gemaakt van de op 19 maart 2012 herschikte en opnieuw twintig aandelen tellende index.
25. Het onderzoek gaat vijf jaar terug om ook een aantal niet-crisisjaren te omvatten. Een uitzondering geldt voor Nyrstar, waar 2007

het eerste boekjaar is. Voor Colruyt, waar boekjaar en kalenderjaar niet samenvallen, gaat het om boekjaar 2006-2007 tot en met
2010-2011. Ageas was in boekjaren tot en met 2009 nog Fortis NV.

26. Het gaat om Ackermans & Van Haaren, Colruyt, KBC Groep en de bevak Befimmo.
27. Zie S. MICHIELSEN, “Prijsbreker Colruyt heeft veruit duurste raad van bestuur”, De Tijd 4 april 2012.
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daan(19) (vgl. nrs. 27-28). Bij de vergelijkende studie van de tantièmes zit er overigens
een verraderlijke adder onder het gras, die tekenend is voor het verval van het tantième.
De term Tantieme heeft in Duitsland (maar niet in Zwitserland) immers een ruimere
betekenis verworven dan bij ons, die zowat gelijkstaat met elke vorm van variabele
vergoeding in cash. Niettemin voorziet de Duitse vennootschapswetgeving voor de
leden van de Aufsichtsrat in deelnames in de winst die overeenstemmen met onze tan-
tièmes(20). Zij zijn echter weinig gekend en moeten zwaar het onderspit delven voor ver-
goedingen die op andere parameters gebaseerd zijn(21).

In de bakermat van het continentaal-Europese civil law, namelijk het Franse recht,
waar de tantièmes zijn ontstaan (boven, nr. 3), is het de tantièmes nog slechter ver-
gaan. De tantièmes zijn er wel lang blijven bestaan, maar werden te vaak misbruikt.
Daarom voerde de wetgever de voorwaarde in van een statutaire toelating en plaatste
hij grenzen op het bedrag van het tantième(22). De figuur kende echter ook in Frankrijk
weinig succes, maar dan vooral ten gevolge van diens fiscaal ongunstige behandeling
(vgl. nrs. 27-28). Bovendien bevond de Franse wetgever het criterium van winst weinig
geschikt als stimulans voor een goed bestuur én te vatbaar voor manipulatie (daarover
verder, nr. 14). Hij schafte de tantièmes dan ook af in 1975(23).

6. Men mag de terugval van de tantièmes in ons land niet overdrijven. Wie in de jaar-
rekeningen van de vennootschappen uit de Bel-20(24) snuistert, merkt op dat de tan -
tièmes hun betekenis niet geheel hebben verloren. Over de laatste vijf boekjaren waar-
van de jaarrekeningen op het ogenblik van dit schrijven beschikbaar waren (zijnde
boekjaren 2006 tot en met 2010(25)), keerden vier vennootschappen uit onze nationale
sterindex regelmatig tantièmes uit(26). Soms maakt het tantième zelfs het grootste deel
van de totale bestuurdersvergoeding uit(27). Daarbij moet worden opgemerkt dat slechts
voor achttien van de twintig aandelen gegevens werden verzameld. Eén van de twintig
vennootschappen, Gaz de France-Suez, wordt immers beheerst door het Franse recht,
dat de tantièmes reeds lang verbannen heeft (boven, nr. 5), en de jaarrekening van een
andere, de bevak Cofinimmo, bevat geen afzonderlijke post voor de tantièmes, zodat
daarover niet met zekerheid uitspraak kan worden gedaan.

1.2. De snelle opkomst van variabele bezoldiging

7. Een heel andere evolutie kenmerkt de Verenigde Staten en, in mindere mate, het
Verenigd Koninkrijk. Tantièmes zijn er niet als zodanig gekend en de aandelen van
vennootschappen zijn er veel meer verspreid in het publiek dan bij ons (boven, nr. 3).
Doorgaans houden bestuurders van publieke vennootschappen zelf nauwelijks aan -
delen aan in de vennootschap die ze leiden en is er evenmin een referentieaandeel-
houder die hen zou kunnen steunen. Als zodanig voelen bestuurders de gevolgen van
hun successen of mislukkingen dan ook minder aan den lijve dan in vennootschappen
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28. Zie L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure : The Interests of Shareholders as a Class”
in R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA en E. ROCK, The
Anatomy of Corporate Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, 75.

29. De belangstelling werd op gang gebracht door de vaststelling dat managementvergoedingen slechts in zeer beperkte mate aan
prestaties gekoppeld waren : M. JENSEN en K. MURPHY, “Performance Pay and Top-Management Incentives”, Journal of Political
Economy 1990, 225-264.

30. Deze strategie is diep geworteld in de agency-theorie. Zie daarover J. ARMOUR, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “Agency
Problems and Legal Strategies” in R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT,
H. KANDA en E. ROCK, The Anatomy of Corporate Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, (35) 43.

31. L. ENRIQUES, H. HANSMANN en R. KRAAKMAN, “The Basic Governance Structure : The Interests of Shareholders as a Class” in
R. KRAAKMAN, J. ARMOUR, P. DAVIES, L. ENRIQUES, H. HANSMANN, G. HERTIG, K. HOPT, H. KANDA en E. ROCK, The
Anatomy of Corporate Law, Oxford, Oxford University Press, 2009, (55) 75.

32. C. ELSON, “Director Compensation and the Management-Captured Board. The History of a Symptom and a Cure”, Southern
Methodist University Law Review 1996, 127-174; K. GEENS, “Corporate governance : wat is mode en wat beklijft ?” in JAN RONSE
INSTITUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, (733) 757.

33. Bv. Bepaling 7.11 Corporate Governance Code 2009; D. MEEUS en S. RUTTEN, “Europese corporate governance aanbevelingen
inzake bestuurdersvergoedingen (over fat cats en rewards for failure), TRV 2004, (265) 273; verder, nr. 17.

34. Zie C. VAN DER ELST, “De remuneratie van de raad van bestuur aan het begin van de 21e eeuw”, Acc. Bedr. (M) 2002, (3) 5.
35. Zie J. RONSE, “Overzicht van de rechtspraak (1961-1963). Vennootschappen”, TPR 1964, (69) 108, nr. 81 in initio.
36. Y. DEWAEL, “Les tantièmes, rémunérations ou bénéfices ?”, Act. Fisc. 2005, afl. 34, nr. 2; L. HERVE, “Enkele beschouwingen bij

de toepasbaarheid van artikel 49 van het W.I.B./92 op de emolumenten en tantièmes verleend aan een bestuurder/vennootschap”,
Pacioli 15 september 2001, afl. 104, nr. 3; F. TERRÉ, “La disparition des tantièmes”, Rev. soc. 1976, (237) 239-241.

37. Zie R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2004, 357.

op het oude continent, waar bestuurders typisch zelf aandeelhouders zijn of met aan-
deelhouders verbonden zijn. In de Angelsaksische constellatie is er daarom meer nood
aan technieken die de belangen van bestuurders beter doen convergeren met die van
de aandeelhouders(28). Een belangrijke techniek daarvoor, die sinds de jaren ’90 volop
in de belangstelling staat(29), is die van de variabele bezoldiging. Door bestuurders te
verlonen op basis van hun prestaties, zouden ze sterker gemotiveerd zijn om zich in
te zetten voor de vennootschap(30). De variabele bezoldiging wordt er vooral gebruikt
voor uitvoerende bestuurders en managers(31), die er bijzonder machtig zijn en de raad
van bestuur vaak domineren(32). In tegenstelling tot de tantièmes heeft zij niets te maken
met de bestemming van de winst na afsluiting van het boekjaar. Ze wordt net als de
vaste bezoldiging (boven, nr. 4) behandeld als een kost voor de vennootschap (verder,
nr. 22) en moet vooraf worden toegezegd om te kunnen incentiveren.

De hype van de variabele vergoeding kwam al snel overgewaaid naar het Europees
continent. Variabele vergoedingen worden nu alom toegekend en zelfs aangemoedigd
als goede corporate governance, althans voor uitvoerende bestuurders(33). Daarbij wordt
in onze contreien vooral gebruikgemaakt van aandelen en aandelenopties(34), die
bestuurders moeten aanmoedigen om handelingen te stellen die de waarde van de
vennootschap omhoog stuwen. De variabele bezoldiging in cash is nog niet even ruim
ingeburgerd. Dat lijkt niet te liggen aan het feit dat een gelijkaardig mechanisme reeds
voorhanden was in de vorm van tantièmes : ook al vormen zij een voor de hand lig-
gende manier om een deel van de bezoldiging te laten afhangen van de winst(35), toch
konden ze niet echt mee profiteren van de hernieuwde aandacht voor variabele ver-
goedingen. In plaats van een revival te kennen, verloren de tantièmes eens te meer
een uniek voordeel. Toen variabele remuneratie op de radar van de Belgische wet -
gever kwam, werden de tantièmes niet eens (expliciet) behandeld (verder, nrs. 23-25).

2. DE BEPERKINGEN VAN TANTIÈMES ALS VARIABELE VERGOEDING

8. Het succes van de variabele bezoldiging roept de vraag op of tantièmes geen rol
meer kunnen spelen als incentiverende bestuurdersvergoeding. Vooraleer na te gaan
of de aanbevelingen voor variabele bezoldiging ook met tantièmes kunnen worden
nageleefd, dient men even stil te staan bij de bijzondere aard van het tantième.
Tantièmes liggen op het snijvlak van bezoldiging en winstuitkering(36). Strikt juridisch
en boekhoudkundig (verder, nr. 22) gezien, zijn zij vooral een vorm van winstuitkering
en dus extraatjes voor de bestuurders die niet noodzakelijk in verband staan tot de ver-
richte prestaties(37). Daarom zijn vele regels i.v.m. de toekenning van dividenden onver-
kort toepasselijk op tantièmes. De facto hebben tantièmes vaak ook een vergoedend
karakter. Daarom duikt geregeld de voorwaarde op dat er prestaties tegenover moeten
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staan(38). Zeker als men de kwestie rechtseconomisch benadert - hetgeen tot nog toe
niet werd gedaan - en nagaat wat de gevolgen zijn voor de prikkels die de bestuurder
krijgt, zijn er valabele argumenten om tantièmes op dezelfde wijze te behandelen als
cash bonussen. In het hierna volgende onderzoek of dat wel mogelijk is, worden de
procedure van toekenning van tantièmes, de toekenningscriteria en de aanduiding van
de begunstigde(n) ontleed.

2.1. Beperkte mogelijkheid van voorafgaande toezegging

9. Voor vergoedingen die bestuurders moeten aansporen tot betere prestaties, is het
aan te bevelen de toekenningscriteria op voorhand op bindende wijze vast te leggen.
Als de algemene vergadering pas nadien beslist, zal een rationele bestuurder die moet
kiezen tussen laat werken of een rustige avond thuis het risico verdisconteren dat hem
toch geen extraatje wordt toegekend voor de betere resultaten ten gevolge van zijn bij-
komende inspanning. Dat een voorafgaande beslissing omtrent de bezoldiging moge-
lijk is, staat als een paal boven water. De algemene vergadering kan het recht daarop,
ook zonder statutaire machtiging, toekennen bij gewoon meerderheidsbesluit(39), zoals
het besluit tot benoeming van de bestuurder(40) (zie echter nr. 20 over de bevoegdheid
van het bestuursorgaan). Op die manier kan de algemene vergadering de toekenning
doen vóór de bestuurder in functie treedt, zonder toevlucht te moeten nemen tot het
weinig praktische en dus zelden benutte alternatief van een toezegging in de statuten.

10. De toekenning van tantièmes is zonder enige twijfel een bevoegdheid van de alge-
mene vergadering(41) (zie ook verder, nr. 20). In de oude praktijk is spontaan het
gebruik ontstaan dat de algemene vergadering, zo zij tantièmes wil (kunnen) toebede-
len aan de bestuurders, die wens inschrijft in de statuten(42). Indien de statuten zonder
voorbehoud een deel van de winst beloven aan de bestuurders, gebeurt deze toeken-
ning onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap winst realiseert(43). De
algemene vergadering kan dan bij de goedkeuring van de jaarrekening en de winstbe-
stemming niet zonder statutenwijziging beslissen om af te wijken van een ondubbel-
zinnige statutaire toezegging. Deze werkwijze kan dienstig zijn als bescherming van de
minderheidsaandeelhouders tegen de meerderheid : de versterkte meerderheidsvereis-
te voor statutenwijzigingen vermijdt in de meeste gevallen dat de meerderheid, zonder
goedkeuring van minstens een aantal minderheidsaandeelhouders, via zijn bestuurders
een onproportioneel groot deel van de winst zou kunnen opstrijken in de vorm van
tantièmes (verder, nr. 29). In bepaalde situaties kan deze procedure evenwel als node-
loos rigide ervaren worden. Iets soepeler en vaker voorkomend is dan ook het systeem
waarbij de statuten zich ertoe beperken de uitkering van tantièmes principieel toe te
laten, eventueel binnen bepaalde grenzen (verder, nr. 13). In dat geval ontstaat het
recht op een tantième pas door een besluit van de algemene vergadering tot effectieve
toekenning van het tantième, hetgeen in beginsel gebeurt via goedkeuring van de jaar-
rekening en de winstbestemming waarin de tantièmes zijn vermeld (verder, nr. 11).
Vooraleer tantièmes in de ontwerpjaarrekening op te nemen, zal het bestuursorgaan
wellicht voorafgaand naar het akkoord van de meerderheid polsen, zodat deze werk-
wijze vooral geschikt is in kleine vennootschappen of in vennootschappen met één of
meer referentieaandeelhouders.
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Kapitaal in N.V. en B.V.B.A., Kalmthout, Biblo, 1995, 483.

11. Dat een statutaire toezegging of machtiging voor tantièmes niet noodzakelijk is,
valt gemakkelijk te verdedigen(44). Ook dividenden kunnen immers, zonder statutaire
autorisatie in die zin, bij gewone meerderheid worden uitgekeerd. In principe gebeurt
dat jaarlijks, via goedkeuring van de winstbestemming zoals die is opgenomen in de
voorgestelde jaarrekening(45). In tegenstelling tot de Zwitserse wetgever (en vroeger ook
de Franse) achtte de Belgische wetgever het ook niet nodig om specifiek voor de toe-
kenning van tantièmes een statutaire machtiging voor te schrijven (zie boven, nr. 5).
In de praktijk worden bij de winstbestemming inderdaad ook tantièmes uitbetaald door
vennootschappen waarvan de statuten de algemene vergadering daar niet of niet
expliciet toe machtigen.

Wat ook zou kunnen, is de toekenning bij meerderheidsbesluit van een tantième op
basis van een reeds vastgestelde winst, maar op een ander ogenblik dan de jaarverga-
dering. Opnieuw bieden de verworvenheden inzake dividenden een leidraad. In 2003
besliste het Hof van Cassatie dat de algemene vergadering, binnen de grenzen van art.
617 W.Venn., een “tussentijds dividend” kan uitkeren uit de gereserveerde winsten of
beschikbare reserves van de afgelopen boekjaren(46). Zonder te vervallen in de vele
praktische vragen die dit arrest opgeworpen heeft(47), kan worden geconcludeerd dat
de algemene vergadering onder dezelfde voorwaarden, met de bijkomende voorwaar-
de dat er voldoende berekeningsbasis is (verder, nr. 13), een tussentijds tantième kan
uitkeren. Een “interimtantième”, dat zou worden uitgekeerd uit de winst van het lopen-
de boekjaar, kan de algemene vergadering daarentegen niet toekennen. Niet alleen
kan ze volgens de meerderheid in de rechtsleer ook geen interimdividend toeken-
nen(48), maar vooral bestaat er, anders dan voor het interimdividend in de NV (art. 618
W.Venn.), geen wettelijke basis voor een “interimtantième”. De vennootschap kan de
bestuurders wellicht wel een voorschot op tantièmes geven. Het bedrag van het voor-
schot is echter niet verworven en moet worden terugbetaald indien de algemene ver-
gadering beslist geen tantième toe te kennen.

12. De reeds vermelde meerderheidsbesluiten waarin tantièmes toegekend kunnen
worden, namelijk de goedkeuring van de winstbestemming en het tussentijds tantième,
betreffen beide resultaten uit het verleden. Minder duidelijk is of de algemene verga-
dering, buiten de statuten om, tantièmes kan beloven nog vóór de resultaten van het
boekjaar (of volgende boekjaren) bekend zijn en aan de jaarvergadering worden voor-
gelegd (onder opschortende voorwaarde weliswaar dat er voldoende winst is). Voor
dividenden wordt aangenomen dat ex ante beslissingen daaromtrent in de statuten
moeten worden neergelegd(49). Enkel in de statuten kan men de beslissingsvrijheid van
de algemene vergadering aan banden leggen door de uitkering van een bepaalde frac-
tie van de winst op te leggen (in de mate dat er uitkeerbare ruimte is; verder, nr. 30),
of net door uitkering van dividenden uit te sluiten, bijvoorbeeld op vraag van een
belangrijke kredietverlener(50). Naar geldend recht dringt eenzelfde conclusie zich dan
ook op voor de uitkering van tantièmes. Buiten de statuten kan de algemene vergade-
ring dus enkel tantièmes toekennen nàdat het bestaan van een voldoende berekenings-
basis (verder, nr. 13) en uitkeerbare ruimte is vastgesteld. Een ex ante toezegging kan
niet in een meerderheidsbesluit of een reglement van inwendige orde dat door de alge-
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mene vergadering wordt vastgesteld(51). Indien de omstandigheden dat toelaten, kan
een stemafspraak met een meerderheidsaandeelhouder nagenoeg hetzelfde effect
bereiken als een voorafgaande toekenning. Als de voorafgaande toezegging echter
moet uitgaan van een meer versnipperde algemene vergadering en men een overdaad
aan statutenwijzigingen wil vermijden, zal zij een met tantièmes vergelijkbaar effect
kunnen bereiken door in een meerderheidsbesluit een recht toe te kennen op een va -
riabele bezoldiging die op basis van de winst berekend zal worden (verder, nr. 15). 

2.2. Flexibiliteit in de toekenningscriteria

13. Wanneer tantièmes van tevoren beloofd worden, worden zij standaard berekend
als een percentage van de winst of een vast bedrag uit de winst (als die er is). In tegen-
stelling tot in andere landen(52), is in België zowel de berekeningsbasis als de bereke-
ningswijze vrij - uiteraard zolang men de beperkingen op winstuitkeringen respecteert
(verder, nr. 30). Bijgevolg treft men voor beide elementen verschillende mogelijkheden
aan. Enerzijds wordt de berekeningsbasis gewoonlijk gedefinieerd als de te bestemmen
winst of het uitgekeerde dividend(53). Tantièmes kunnen enkel worden betaald indien
en in de mate de berekeningsbasis, zoals in de toekenning omschreven, groter blijkt
te zijn dan nul. Anderzijds kan de berekeningswijze bestaan in een percentage of een
vast bedrag. Een procentuele berekeningswijze kan duiden op een percentage dat
effectief zal worden uitbetaald, een minimumpercentage dat de algemene vergadering
mag overschrijden of een maximumpercentage waar de algemene vergadering onder
moet blijven. Men kan ook werken met een effectief percentage en dat aan de onder-
of bovenzijde afgrenzen met een minimum- of maximumbedrag. Omgekeerd kan een
vast bedrag ook aangevuld worden met een minimum- of maximumpercentage van de
(te definiëren) winst, waarbij dan het hoogste resp. het laagste van beide bedragen
wordt uitgekeerd. Verder dan deze mogelijkheden gaat de praktijk naar ons weten niet.

14. Vanuit corporate governance-oogpunt valt op de toekenningscriteria van tantièmes
aan te merken dat zij soms geen of zelfs perverse prikkels geven aan de ontvanger
ervan. Het probleem is enigszins inherent aan de winst als algemeen criterium, daar
het geen perfecte graadmeter is voor de bijdrage van de bestuurders tot het welvaren
van de vennootschap. De winst kan bijvoorbeeld stijgen doordat grondstoffen goed -
koper worden of doordat de economie aantrekt, zonder dat de bestuurders daar enige
verdienste aan hebben. Meer nog, de verleiding kan groot worden om via boekhoud-
kundige kunstgrepen de winst tijdelijk en kunstmatig op te drijven. De tekortkomingen
van het criterium van de winst vormen dan ook een belangrijke reden voor de terugval
van de tantièmes in Duitsland(54) en hun radicale afschaffing in Frankrijk (boven, nr. 5).

De problemen met de winst als berekeningsbasis kunnen niet verholpen worden door
de winst te definiëren of het tantième te onderwerpen aan minima en maxima zoals in
vorig randnummer besproken. De verschillende definities van de winst als bereke-
ningsbasis brengen integendeel elk hun eigen moeilijkheden mee. Indien de tantièmes
worden berekend op basis van de te bestemmen winst, riskeren bestuurders erop aan
te sturen winst over te dragen naar het volgende boekjaar eerder dan ze uit te keren
als dividend, ook als dat laatste een betere keuze is voor de vennootschap(55). Hoe meer
liquiditeiten in de vennootschap, hoe minder de bestuurders gedisciplineerd worden
als gevolg van een eventuele noodzaak om kapitaal op te halen of leningen aan te
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gaan(56). Wanneer tantièmes worden berekend op basis van de te bestemmen winst van
het afgelopen boekjaar én vroegere boekjaren laat een overdracht van de winst naar
volgende boekjaren, in tegenstelling tot de uitkering ervan als dividend, de bestuurders
bovendien toe om verschillende jaren lang tantièmes te kunnen uitkeren uit de winst
van één boekjaar(57). Het is dan niet eens meer nodig winst te maken in het volgende
boekjaar om dan opnieuw een tantième te kunnen uitkeren. De verlokking van veel-
vuldige tantièmes doet aldus de belangen van de bestuurders divergeren van die van
de aandeelhouders, die liever een (groter) dividend uitgekeerd krijgen(58). Om een der-
gelijke belangentegenstelling te voorkomen, wordt er vaak voor geopteerd de uitge-
keerde dividenden als berekeningsbasis te nemen voor de tantièmes. De bestuurders
en aandeelhouders hebben dan gelijklopende belangen bij een dividenduitkering. Wel
kan de pendel dan in de andere richting doorslaan en kunnen bestuurders meer divi-
denden gaan uitkeren dan optimaal is, met de bedoeling zo veel mogelijk tantièmes
binnen te rijven(59). Ook sluit de berekening van de tantièmes op basis van de uitge-
keerde dividenden nog steeds niet uit dat men winst overdraagt en uit die bedragen
later (nog eens) dividenden en tantièmes uitkeert. Zo leggen de statuten van KBC
Groep een maximumpercentage vast voor de tantièmes, te berekenen op basis van de
uitgekeerde bedragen(60). Ook al werd in boekjaar 2010 een verlies geboekt, toch wer-
den dividenden en tantièmes uitgekeerd uit de overgedragen winsten. Dat getuigt niet
per se van een slechte corporate governance. De opportuniteit van dividendverklarin-
gen is een materie op zich, die buiten het bereik van deze bijdrage valt; die van de uit-
kering van een tantième op basis van andere criteria dan winst van het boekjaar wordt
hierna onderzocht (nrs. 15-16).

15. Voor cash bonussen werden reeds manieren bedacht om bovenvermelde proble-
men van niet-representativiteit, manipulatie en kortetermijndenken weg te werken. Tot
de criteria in bonusplannen behoort meestal één of andere definitie van de boekhoud-
kundige winst, waarbij net zoals bij tantièmes het risico van kortetermijndenken
opduikt(61). Het probleem van kortetermijndenken van bestuurders en managers is een
pijnpunt dat reeds lang wordt aangeklaagd(62). Bonussen die gebaseerd zijn op jaar -
resultaten dreigen dit probleem te vergroten. Daarom wordt aanbevolen ze te binden
aan het halen van de vereiste resultaten over meerdere jaren(63). Door de tijdshorizon
van de bonus te verlengen, zal hetzelfde gebeuren met het blikveld van de bestuurders
aan wie de bonus werd beloofd.

Omdat winst niet altijd veel zegt over het succes van het gevoerde beleid, hangen
bonussen meestal ook af van bijkomende criteria. Deze kunnen ook niet-financieel
zijn, zoals individuele prestaties, klantentevredenheid of het bereiken van bepaalde
strategische doeleinden(64). Het probleem van de windfalls, of van de lucky dollars,
waarbij bestuurders een royale bonus innen als gevolg van markt- of andere exogene
evoluties veeleer dan van hun inspanningen, is daarmee gemilderd, maar nog niet
helemaal opgelost. Daarom wordt in academische middens sterk aanbevolen om
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bonusplannen ook te vergelijken met een zogenaamde peer group van bedrijven uit
dezelfde sector of de markt in het algemeen om het effect van sectoriële of marktevo-
luties weg te filteren(65). De vergelijking met de peer group is een aanpak die in de
agency-theorie reeds lang wordt bepleit onder de noemer van relative performance
evaluation(66). Deze aanpak heeft als bijkomend voordeel dat hij minder vatbaar is voor
manipulatie dan interne standaarden, die bijvoorbeeld vergelijken met het vooropge-
stelde budget, de resultaten van vorig jaar of een voorafbepaalde ratio. Elk van deze
laatste factoren ligt immers minstens gedeeltelijk in handen van het bestuursorgaan
zelf(67). Toch ontberen niet alleen vergoedingen in aandelen en aandelenopties, maar
ook bonusplannen nog al te vaak een relatieve evaluatie van de prestaties(68).

Tot slot is ook manipulatie van de resultaten een reëel probleem, vooral als boekhoud-
kundige resultaten de grootte van de bonus beïnvloeden. In Amerikaans onderzoek
werden indicaties gevonden dat CEO’s zich wel eens durven te bezondigen aan ear-
nings management, waarbij vooral posten die een discretionaire beoordelingsmarge
toelaten, zoals overlopende rekeningen, bestellingen in uitvoering, afschrijvingen en
nog te boeken ontvangsten, gebruikt worden om de inkomsten aan te dikken(69). Om
dergelijke praktijken een halt toe te roepen, worden steeds vaker clawback-bepalingen
opgelegd, die bestuurders en managers verplichten om bonussen terug te betalen die
gebaseerd zijn op jaarresultaten die nadien niet blijken te kloppen(70). 

16. Op het punt van de toekenningscriteria kunnen vooraf toegezegde tantièmes de
concurrentie met variabele bezoldigingen grotendeels aan. O.i. verzet niets zich er -
tegen dat tantièmes berekend worden aan de hand van complexe formules, die boven-
vermelde aanbevelingen opvolgen. De uitkering van een tantième hoeft niet enkel van
het bestaan van winst af te hangen. De statuten kunnen daarnaast nog bijkomende
voorwaarden stellen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van bijkomende criteria die
cumulatief vervuld moeten worden, windfalls wegwerken door vergelijking met de
peers en over meerdere jaren evalueren. Een belangrijke beperking zal nochtans onver-
mijdelijk zijn : de wettelijk bepaalde uitkeerbare ruimte mag nooit overschreden wor-
den. Het ontbreken van uitkeerbare ruimte in de zin van artt. 320, 429 en 617 W.Venn.
zal wel de uitbetaling van tantièmes beletten, maar in principe niet die van een cash
bonus die van net dezelfde criteria afhangt (verder, nr. 30). Indien men de criteria voor
tantièmes afstemt op de aanbevelingen voor een goede variabele remuneratie zal men
dus niet steeds volledige gelijkheid bekomen. De incentiverende werking van tantièmes
zal wegvallen in een vennootschap die in het rood zit, ook al slagen de bestuurders er
op wonderlijke wijze in ze tot break-even te brengen. 

2.3. Rigiditeit bij aanduiding van de begunstigde(n)

17. Een belangrijke verklaring voor het weinig frequente gebruik van tantièmes ligt
vermoedelijk ook in hun personele toepassingsgebied, dat veel beperkter is dan dat
van de variabele bezoldiging. Tantièmes kunnen enkel worden toegekend aan bestuur-
ders als dusdanig. Variabele bezoldigingen kunnen daarnaast ook worden uitbetaald
voor managementfuncties, of die nu door een bestuurder worden vervuld of niet. Vaak
wordt uit fiscale en/of parafiscale motieven het overgrote deel of zelfs het geheel van
de vergoedingen die een uitvoerend bestuurder ontvangt, toegekend voor zijn uitvoe-
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71. Over de fiscale en parafiscale voordelen van de managementvennootschap : M. GOLDFAYS, “Société de management. Une pers -
pective multidimensionnelle”, Or. 2011, (2) 2-6. Door enkel in zijn hoedanigheid van werknemer vergoed te worden en niet in
die van bestuurder, kan de uitvoerende bestuurder een onderwerping aan het zelfstandigenstatuut vermijden. Zie B. TILLEMAN,
“Vermoeden van bezoldiging van het handelsrechtelijk mandaat” in B. TILLEMAN en E. TERRYN (eds.), Ondernemingsrecht. Ter
gelegenheid van het emeritaat van Professor dr. Gabriël Luc Ballon, Mechelen, Kluwer, 2011, 676-677.

72. Bepaling 7.7 Corporate Governance Code 2009; D. MEEUS en S. RUTTEN, “Europese corporate governance aanbevelingen inzake
bestuurdersvergoedingen (over fat cats en rewards for failure), TRV 2004, (265) 274.

73. Men mag aannemen dat bij deze onderlinge verdeling de belangenconflictenprocedure van art. 523 W.Venn. niet nageleefd hoeft
te worden, daar de belangen van de bestuurders niet conflicteren met die van de vennootschap, maar hooguit onderling : 
L. SIMONT, “Conflits d’intérêt : les implications des nouveaux articles 60 et 60bis”, RPS 1996, (369) 376. Zie, in het kader van een
globaal toegekende bezoldiging : P. HAINAUT-HAMENDE en G. RAUCQ, Les sociétés anonymes. Constitution et fonctionnement,
Brussel, Larcier, 2005, 533; D. WILLERMAIN, “Le statut de l’administrateur de sociétés anonymes : principes, questions et réflexions”,
RPS 2008, (207) 237, vn. 96. 

74. Section VI, § 9 van de (Belgische) ministeriële instructie van 20 februari 1841, overgenomen in A. DEMEUR, Les sociétés anonymes
de Belgique, Brussel, Stienon, 1859, (cvii) cxi.

75. J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1961 à 1965). Les sociétés commerciales”, RCJB 1967, (285)
338. Bv. Kh. Brussel 24 januari 1939, RPS 1939, 105, noot; Kh. Brussel 24 juli 1963, RPS 1964, 180.

76. P. FRANCK, “De la rémunération des administrateurs dans les sociétés anonymes”, RPS 1956, (145) 147-148; L. FREDERICQ, Traité
théorique et pratique de droit civil, V, Gent, Fecheyr, 1950, 607-608; J. RONSE, “Vennootschappen. Overzicht van rechtspraak
(1964-1967)”, TPR 1967, (629) 688.

77. B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, 454; J. RONSE, “Vennootschappen. Overzicht van recht-
spraak (1964-1967)”, TPR 1967, (629) 688-689.

rende functie veeleer dan voor zijn bestuurdersfunctie en in een managementovereen-
komst of arbeidsovereenkomst gestopt(71). Deze verschuiving is dus niet mogelijk voor
tantièmes.

In zeker opzicht zou men kunnen denken dat het personele toepassingsbereik van tan-
tièmes ruimer is dan dat van de variabele bezoldiging. Variabele bezoldiging, zo wordt
steeds meer aangenomen, wordt best niet toegekend aan onafhankelijke bestuurders(72).
Sinds kort legt de wet zelfs een stemming ter algemene vergadering op als men dat
toch wil doen - een verplichting die later werd uitgebreid tot alle niet-uitvoerende
bestuurders (verder, nr. 20). Of deze wettelijke bepalingen ook gelden voor tantièmes,
is een moeilijke vraag, die verder wordt behandeld (nrs. 23-25).

18. Niet alleen is het personele toepassingsgebied van tantièmes beperkt tot bestuur-
ders, het ligt ook niet altijd voor de hand om het te beperken tot welbepaalde bestuur-
ders, of om de tantièmes aan verschillende voorwaarden te onderwerpen naargelang
de betrokken bestuurder. Traditioneel werden tantièmes als een globaal bedrag toege-
kend aan de gehele raad van bestuur, die het bedrag dan onderling verdeelde(73). Onder
de Napoleontische wetgeving was een statutaire bepaling die een dergelijk procédé
voorschreef, zelfs noodzakelijk om overheidsbewilliging te verkrijgen voor oprichting
van de vennootschap(74). Ook lang na de afschaffing van de negentiende-eeuwse Code
de Commerce kwamen dergelijke statutaire clausules veelvuldig voor(75). Sommige
rechtsleer gaat zelfs uit van een globale toekenning door de algemene vergadering ten-
zij de statuten anders gebieden(76). 

De uitbetaling van tantièmes hoeft niet noodzakelijk op voor elke bestuurder gelijke
wijze te gebeuren. De vennootschap is immers niet gehouden haar bestuurders gelijk
te behandelen, zoals dat in principe het geval is voor aandeelhouders (in verhouding
tot hun inbreng) bij de uitkering van dividenden. Vooreerst kan het bestuursorgaan zelf
kiezen hoe het de tantièmes onderling verdeelt als de algemene vergadering ze op glo-
bale wijze heeft toegekend. Daarnaast kan de algemene vergadering zelf de toeken-
ning van tantièmes individualiseren, met name wanneer de toekenning gebeurt op het
ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening of bij wijze van tussentijds tantième
(boven, nr. 11). Bij de goedkeuring van de winstbestemming zou dan wel een afzon-
derlijk besluit nodig zijn, daar de jaarrekening slechts één globale post voor de tantièmes
bevat. Een individuele toekenning in de statuten is minder praktisch, daar elke aanpas-
sing van de formule aan de omstandigheden of een verandering in de samenstelling
van het bestuursorgaan dan een statutenwijziging vergt.

Voor een optimale incentivering is het van belang dat de individualisering vooraf
gebeurt (zie boven, nr. 9). Een eerste mogelijkheid daartoe zou erin kunnen bestaan
dat de raad van bestuur in een reglement van inwendige orde van tevoren een ver-
deelsleutel vastlegt voor globaal toegekende tantièmes(77). Het gaat dan om een regle-
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78. Een reglement van inwendige orde kan zowel door het bestuursorgaan als door de algemene vergadering worden opgesteld, elk
binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid (H. LAGA, “Het reglement van inwendige orde in vennootschappen”, TPR 1993,
(895) 901-904). Zoals hoger besproken (nr. 12), kan de algemene vergadering haar beslissingsvrijheid inzake de toekenning van
tantièmes niet beperken anders dan in de statuten.

79. Wet 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrij-
ven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, BS 23 april 2010, 22.709 (hierna
de “wet van 6 april 2010”).

80. Voor tantièmes bestaat er geen aan art. 618 W.Venn. analoge bepaling (boven, nr. 11). De algemene vergadering kan het bestuurs-
orgaan dus niet machtigen tot uitkering van “interimtantièmes”.

81. B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, 453; M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk : de
wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010”
in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen : waar staan we?, Gent, Larcier, 2010, (25) 32.

82. B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Brugge, die Keure, 2005, 454-455.
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ment dat het bestuursorgaan zelf opstelt en zelf kan wijzigen(78). Wanneer men via de
verdeelsleutel voor tantièmes de incentieven van de bestuurders op één lijn wil bren-
gen met die van de aandeelhouders, kan men bezwaarlijk op de bestuurders zelf ver-
trouwen om die verdeling vast te leggen : bij de keuze van de verdeelsleutel hebben
bestuurders vanzelfsprekend even tegenstrijdige belangen als degene die de verdeel-
sleutel zou moeten verzachten. Een geïndividualiseerde voorafgaande toezegging door
de algemene vergadering lijkt dus de enige oplossing. Hier knelt het schoentje. De sta-
tuten zijn weinig geschikt voor een individuele toezegging, terwijl dat net het enige
medium is waarin een voorafgaande toezegging mogelijk is (boven, nrs. 10-12). De sta-
tuten zouden wel kunnen differentiëren tussen verschillende categorieën van bestuur-
ders. Zo kan men beslissen de voorzitter van de raad van bestuur voor zijn grotere
inspanningen te belonen met een grotere uitkering uit de winst dan de andere bestuur-
ders, of de tantièmes uit te sluiten voor de onafhankelijke bestuurders. Dat laatste zou
overigens in lijn zijn met een groeiende internationale consensus dat onafhankelijke
bestuurders - een fenomeen dat ten tijde van Napoleon nog niet bestond - beter geen
variabele vergoeding genieten, en dit om hun onafhankelijkheid niet in het gedrang te
brengen (boven, nr. 17).

3. DE TANTIÈMES EN DE WET VAN 6 APRIL 2010

19. Naast de beperkte mogelijkheden van tantièmes om de corporate governance-
aanbevelingen inzake variabele remuneratie na te leven, zijn er nog andere verschil-
punten die de voorkeur voor variabele bezoldiging kunnen verklaren en in de praktijk
misschien zwaarder doorwegen. Voor variabele bezoldiging is de inspraak van de alge-
mene vergadering minder direct en de verplichte bekendmaking minder precies dan
voor tantièmes. Voor vennootschappen waarvan de aandelen ter beurze genoteerd
zijn, heeft de wet van 6 april 2010(79) deze discrepantie afgezwakt. Voor andere ven-
nootschappen blijft zij ongewijzigd verder bestaan. Een aantal verschilpunten inzake
inspraak en bekendmaking van tantièmes versus variabele vergoeding doet de vraag
rijzen of de wetgever de term “variabele vergoeding” in zijn strikte dan wel ruime bete-
kenis heeft gebruikt (boven, nr. 2) en wat dat dan precies inhoudt.

3.1. Inspraak van de algemene vergadering

20. Tantièmes verschillen van cash bonussen op het vlak van de inspraak van de alge-
mene vergadering. Zoals hoger reeds aangestipt (nrs. 10-12), behoort de beslissing
over de winstbestemming, met inbegrip van de tantièmes, toe aan de algemene verga-
dering. Zij kan in geen geval overgelaten worden aan het bestuursorgaan(80). Dat ligt
enigszins anders voor de bezoldiging van bestuurders. Hoewel de bezoldiging van
bestuurders tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort(81), wordt steeds
meer aangenomen dat het bestuursorgaan die initieel kan toekennen, zolang de alge-
mene vergadering die achteraf maar goedkeurt via de winstbestemming(82). Dat maakt
de cash bonus soms aantrekkelijker voor bestuurders dan het tantième.
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83. Art. 2 wet 7 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft de aandelengerelateerde verloning
van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, BS 23 november 2011, 69.257.

84. Ook voor hoge vertrekvergoedingen is voortaan de inspraak van de algemene vergadering vereist (art. 554, vierde lid W.Venn.).
85. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 18.
86. Een andere, veelgebruikte ontwijkingsmogelijkheid bestaat in een statutaire afwijking, maar daarvoor is uiteraard de steun van

een versterkte meerderheid nodig. Zie J. VAN GYSEGEM en W. DEVOS, “De Corporate Governance Wet : eerste indicaties van
de gevolgen in de praktijk van de bepalingen inzake variabele verloning en vertrekvergoedingen”, Or. 2011, (222) 229; 
M. WYCKAERT en T. BOEDTS, “Loon naar werk : de wettelijke contouren van een gepast verloningsbeleid voor ‘leiders’ van
genoteerde vennootschappen na de wet van 6 april 2010” in C. GRENSON (ed.), Tien jaar na het Wetboek van Vennootschappen :
waar staan we ?, Gent, Larcier, 2010, (25) 59.

87. H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-regelgeving : remuneratie en trans-
parantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 960; H. LAGA en D. VANDENABEELE, “Deugdelijk bestuur en remuneratie
in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de wet van 6 april 2010” in X., 10 jaar Wetboek Vennootschappen in
werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (141) 169-170.

88. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 25. Volgens de parlementaire voorbereiding moet de berekening
gemaakt worden op basis van de bedragen die de bestuurder zou ontvangen als hij de vooropgestelde doelstellingen haalt, en
niet op basis van het uiteindelijk bereikte resultaat (ibid.). Voor de berekening in dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat ook
de omvang van de tantièmes op voorhand gekend is.

Voor vennootschappen waarvan de aandelen ter beurze genoteerd zijn, werd de rela-
tieve zelfstandigheid van het bestuursorgaan inzake variabele bezoldiging recent weer
wat uitgehold. In deze vennootschappen kende de wet van 6 april 2010 specifieke
bevoegdheden toe aan de algemene vergadering inzake variabele vergoedingen. Ten
eerste moet de algemene vergadering haar goedkeuring verlenen aan overeenkomsten
met onafhankelijke bestuurders die voorzien in een variabele vergoeding (art. 554,
zevende lid W.Venn.). Deze verplichte tussenkomst werd inmiddels uitgebreid tot
zulke overeenkomsten met alle niet-uitvoerende bestuurders(83). Het fiat van de algeme-
ne vergadering is ook vereist als niet ten minste een vierde van de variabele remune-
ratie voor een uitvoerend bestuurder gebaseerd is op vooraf vastgelegde en objectief
meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar en ten minste een
ander vierde op dergelijke criteria over minstens drie jaar, tenzij de variabele remune-
ratie niet meer dan een vierde van de jaarlijkse remuneratie betreft (art. 520ter, tweede
en derde lid W.Venn.)(84). De variabele vergoeding moet ten slotte ook vermeld worden
in het remuneratieverslag (verder, nr. 22), dat de algemene vergadering moet goedkeu-
ren. Een eventuele afkeuring daarvan heeft echter geen gevolgen voor de bezoldiging
van dat boekjaar(85), zodat dit slechts een heel indirecte vorm van inspraak is.

21. Een creatief jurist zou nu in de verleiding kunnen komen om de variabele vergoe-
ding van een bestuurder te structureren als tantièmes, in de hoop op die manier de
beperkingen van de wet van 6 april 2010 te vermijden(86). De voorschriften van de wet
van 6 april 2010 gaan soms inderdaad verder dan een gewone goedkeuring van de
algemene vergadering op het ogenblik van de winstbestemming. Dat geldt vooral voor
art. 520ter, tweede lid W.Venn., dat een toelating van de algemene vergadering vereist
voor een afwijking van de daarin gestelde criteria van spreiding in de tijd van variabele
vergoeding voor uitvoerende bestuurders. Deze goedkeuring moet uitdrukkelijk gege-
ven worden. Zij kan dus niet zomaar worden afgeleid uit een gewone beslissing
omtrent de winstbestemming of goedkeuring van het remuneratieverslag waarin de
tantièmes zijn opgenomen, net zoals de goedkeuring van het remuneratieverslag niet
volstaat voor afwijkingen die het gevolg zijn van traditionele variabele bezoldiging(87).
Indien tantièmes moeten worden meegeteld als variabele vergoeding, kunnen zij er
soms toe leiden dat de krachtens art. 520ter W.Venn. vereiste spreiding in de tijd niet
is nageleefd en de algemene vergadering daar een expliciete goedkeuring toe moet
verlenen, bovenop de beslissing tot toekenning van de tantièmes. 

Dit kan gemakkelijk geïllustreerd worden aan de hand van het voorbeeld dat in de par-
lementaire voorbereiding van de wet van 6 april 2010 werd gebruikt(88). In dit voorbeeld
laat een vennootschap elk jaar een nieuw driejarig bonusplan starten, dat bij het berei-
ken van de doelstellingen een uitkering belooft van 50 na jaar 1, 25 na jaar 2 en nog
eens 25 na jaar 3, en cumulatief is ten opzichte van vorige bonusplannen. De bestuur-
der die begin 2010 aan de slag gaat en de doelstellingen haalt, ontvangt na afloop van
dat jaar 50 krachtens het eerste en dan nog enige bonusplan. Na afloop van 2011, dat
jaar 2 is van het eerste bonusplan, maar ook jaar 1 van het tweede bonusplan, ontvangt
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90. Artt. 89 en 93 KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (zie onder resultaatverwerking F.2).
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de bestuurder 75, zijnde 25 op basis van het eerste bonusplan en 50 op basis van het
tweede bonusplan. Na afloop van 2012 ontvangt hij 100, waarvan 25 krachtens het eerste
plan, 25 krachtens het tweede plan en 50 krachtens het derde plan(89). Voeg daaraan
de veronderstelling toe dat de bestuurder jaarlijks ook een vaste vergoeding van 250
ontvangt. Men kan deze situatie als volgt samenvatten :

Te ontvangen Te ontvangen Te ontvangen
2010 2011 2012

Variabele vergoeding
Eerste bonusplan

50 25 25(start in 2010)
Tweede bonusplan 50 25(start in 2011)
Derde bonusplan 50(start in 2012)
Totale variabele 50 75 100vergoeding
Vaste vergoeding 250 250 250
Totale vergoeding 300 325 350

In 2010 en 2011 is art. 520ter, tweede lid W.Venn. niet van toepassing, omdat de va ria -
bele vergoeding (50 resp. 75) niet meer dan een vierde van het totaal (300 resp. 325)
bedraagt. Als de bestuurder daarbovenop echter een tantième van 25 ontvangt en dat
zou worden meegeteld als variabele vergoeding, zou dat ertoe leiden dat de variabele
vergoeding in het tweede jaar (75 bonus + 25 tantième) groter is dan een vierde van
de totale vergoeding (350, zijnde 75 bonus + 25 tantième + 250 vaste vergoeding) én
dat meer dan de helft van de variabele vergoeding (die in totaal 100 bedraagt) gespreid
is over minder dan twee jaar (namelijk 50 krachtens het tweede bonusplan en 25 tan-
tième). Door het tantième mee te tellen, wordt dus plots wél een bijzondere goedkeu-
ring van de algemene vergadering verplicht. In 2012 (en alle daaropvolgende jaren)
maakt de variabele vergoeding zelfs zonder tantième (100) meer uit dan een vierde van
het totaal (350) en is art. 520ter W.Venn. ook zonder tantième van toepassing. De voor-
opgestelde spreiding in de tijd wordt echter nageleefd, zodat de algemene vergadering
geen bijzondere goedkeuring hoeft te verlenen. Indien voor de prestaties in 2012 ook
een tantième van 25 wordt toegekend dat gebaseerd is op de winst van één jaar, en
tantièmes worden meegeteld, is echter meer dan de helft van de variabele vergoeding
(die dan 100 als bonus + 25 als tantième telt) gebaseerd op prestatiecriteria van minder
dan twee jaar (namelijk 50 krachtens het derde plan + 25 tantième) en moet de alge-
mene vergadering tussenkomen. Indien tantièmes niet binnen het toepassingsgebied
van de wet van 6 april 2010 zouden vallen, is daarentegen geen bijzondere goedkeu-
ring nodig. De vraag of de wet van 6 april 2010 ook van toepassing is op tantièmes
en, zo ja, in welke mate, wordt verder behandeld (nrs. 23-25).

3.2. Bekendmaking in de jaarrekening

22. Ook wat de boekhoudkundige verwerking en de bekendmaking in de gepubliceer-
de jaarrekening betreft, bestaat er tussen tantièmes en variabele bezoldigingen een ver-
schil dat een rol kan spelen in het grotere succes van de laatste categorie.
Boekhoudtechnisch gezien zijn tantièmes een bestemming van het resultaat. Als gevolg
daarvan zijn zij duidelijk af te lezen in een afzonderlijke post bij de resultaatsbestem-
ming(90). Deze transparantie stond lange tijd in schril contrast met de vaak angstvallige
geheimhouding van de bestuurdersbezoldigingen. In de resultatenrekening worden
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91. Artt. 89, (II) B en 96, (II) B KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.
92. ART. 93, I.A.B. en definitie in art. 96, I.A.B. brutomarge KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

De 60/61-rekeningen zijn facultatief in het verkorte schema.
93. Artt. 89, (II) C resp. 93, I., C KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.
94. Art. 91, XIX (A) KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen. Deze bekendmaking is niet voorge-

schreven voor het verkorte schema (zie art. 94 (X) A KB 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen).
95. Art. 96, § 3, eerste lid W.Venn. Zie ook bepaling 7.2 Corporate Governance Code 2009. 
96. Art. 96, § 3, tweede lid, 3° en 4° W.Venn. Voor de discussie of de remuneratie van uitvoerende bestuurders op individuele basis

bekendgemaakt moet worden, zie H. DE WULF, C. VAN DER ELST en S. VERMEESCH, “Radicalisering van corporate governance-
regelgeving : remuneratie en transparantie na de wet van 6 april 2010”, TBH 2010, (911) 938; E. JANSSENS, “Remuneratiecomité
verplicht voor genoteerde vennootschappen”, TRV 2011, (5) 17; H. .LAGA en B. TILLEMAN, “Deugdelijk bestuur en remuneratie
in beursgenoteerde vennootschappen. Een bespreking van de Wet van 6 april 2010” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Overzicht
nieuwe wetgeving vennootschappen 2007-2011, Antwerpen, Biblo, 2011, (97) 123.

97. Art. 96, § 3, tweede lid, 6° W.Venn. Zo ook reeds bepaling 7.14 Corporate Governance Code 2009 en reeds bepaling 7.15 Code
Lippens.

98. Art. 96, § 3, tweede lid, 7° W.Venn.
99. Art. 96, § 3, tweede lid, 5° en 8° W.Venn.

100. Art. 12, eerste lid wet 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 financiële sector, BS 23 april 2010,
22.709.

bestuurdersbezoldigingen samengeteld met een serie andere kosten en opgenomen in
de post “diensten en diverse goederen” (volledig schema)(91) of “brutomarge” (verkort
schema)(92). Een eventueel loon aan de bestuurder in een bijkomende hoedanigheid
van werknemer wordt dan weer geboekt in de post “bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen”, samen met het loon van andere werknemers van de vennootschap(93).
Deze optelling van bedragen maakt het onmogelijk om de grootte van de bestuurders-
bezoldigingen af te leiden uit de resultatenrekening. Enkel in grote vennootschappen
worden de bezoldigingen en pensioenen van de bestuurders specifiek vermeld in de
jaarrekening. Deze worden meer bepaald bekendgemaakt in de toelichting omtrent de
financiële betrekkingen van de vennootschap met haar bestuurders, maar wel voor alle
bestuurders samen en zonder opsplitsing tussen vaste en variabele vergoeding(94).
Bovendien wordt de remuneratie van uitvoerende bestuurders vaak grotendeels of
exclusief krachtens hun management- of arbeidsovereenkomst uitbetaald (boven, nr.
17), zodat die dan toch in de ruimere en daardoor ondoorgrondelijke posten van “dien-
sten en diverse goederen” of “brutomarge” resp. “bezoldigingen, sociale lasten en pen-
sioenen” valt. Al bij al had variabele bezoldiging ten opzichte van tantièmes het bedenke-
lijke voordeel dat bestuurders de eerste beter konden verstoppen voor de aandeelhou-
ders dan de laatste.

Het is nog maar sinds kort, en dan nog enkel voor de vennootschappen waarvan de
aandelen genoteerd zijn, dat bekendmaking van meer uitgebreide informatie inzake
variabele vergoeding verplicht is. Sinds de wet van 6 april 2010 moet deze verstrekt
worden in het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de corporate governance-
verklaring in het jaarverslag(95). Het remuneratieverslag moet voortaan de individuele
remuneratie voor de bestuurdersfuncties van niet-uitvoerende bestuurders en deze van
uitvoerende bestuurders opnemen(96). De opsplitsing van het vergoedingspakket naar
zijn verschillende componenten, waaronder de variabele component, is bovendien ver-
plicht voor de CEO(97) en, op globale basis, de andere uitvoerende bestuurders, leden
van het directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks bestuur(98).
Voor hen moet het remuneratieverslag ook het aantal en de voornaamste kenmerken
van de aandelen, de aandelenopties en andere rechten om aandelen te verwerven, toe-
gekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het boekjaar vermelden, evenals de
evaluatiecriteria en evaluatieperiode van prestatiegebaseerde vergoedingen en de
methoden om na te gaan of aan de prestatiecriteria is voldaan(99). Al deze informatie-
verplichtingen gelden vanaf het eerste boekjaar dat begint na bekendmaking van de
wet van 6 april 2010(100). Voor vennootschappen waarvan het boekjaar het kalenderjaar
volgt, zullen dus in het komende seizoen van jaarvergaderingen voor het eerst een
massa gegevens te zien zijn over variabele remuneratie. Aangezien deze publicatiever-
plichtingen in bepaalde opzichten meer gedetailleerd zijn dan de hoger in dit rand-
nummer beschreven bekendmaking van tantièmes, rijst ook hier de vraag naar de toe-
passelijkheid van de wet van 6 april 2010 op tantièmes.
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101. Art. 96, § 3, tweede lid, 6°, b en 7°, b W.Venn.
102. Variabele beloningscomponenten worden daarin gedefinieerd als “bestanddelen van de bezoldiging van bestuurders die worden

toegekend op basis van prestatiecriteria, met inbegrip van bonussen” (art. 2.1. Aanbeveling Comm. nr. 2009/385/EG, 30 april 2009
ter aanvulling van Aanbeveling 2004/913/EG en Aanbeveling 2005/162/EG wat betreft de regeling voor de beloning van bestuur-
ders van beursgenoteerde ondernemingen, Pb.L. 15 mei 2009, afl. 120, 28).

103. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 24-25.
104. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/001, 12.
105. Amendement TUYBENS en GERKENS, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 2336/004, 2-3; Verslag namens de Commissie, Parl.St. Kamer

2009-10, nr. 2336/005, 60-61, 83.
106. Zie ook de bijdrage van T. BOEDTS en M. TRUYEN in een volgende aflevering van dit tijdschrift.
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3.3. Toepasselijkheid van de wet van 6 april 2010 op tantièmes

23. De vraag of de bepalingen van de wet van 6 april 2010 over “variabele vergoeding”
ook gelden voor tantièmes, werd niet uitdrukkelijk aangekaart tijdens de parlementaire
voorbereiding van deze wet en tot dusver evenmin in de rechtsleer. In de context van
de bekendmaking van variabele remuneratie (boven, nr. 22) omschrijft de wet de 
va riabele remuneratie als “alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatie -
criteria”(101). Deze definitie volgt Europese aanbevelingen(102) en geldt volgens de memorie
van toelichting ook voor de wetsbepalingen over spreiding in de tijd van variabele ver-
goeding(103). Bij de oplijsting van verschillende types van variabele vergoeding lijkt het
parlement de tantièmes uit het oog verloren te zijn(104). In een amendement werd dan
wel weer (onder meer) voorgesteld om te verhelderen dat de bekendmaking van 
va riabele vergoeding ook die van tantièmes omvat, om “elke twijfel over de kwalifica-
tie van tantièmes als een vorm van variabele remuneratie [weg te nemen]”. Het amende-
ment werd uiteindelijk niet aanvaard, omdat de wettekst voldoende duidelijk geacht
werd(105). Toch mag men daaraan niet al te veel belang hechten, aangezien het amen-
dement ook vele andere aspecten van bezoldiging behandelde.

24. Belangrijker is de bedoeling van de wetgever, die alle situaties wilde regelen waar-
bij men bestuurders wil incentiveren via de vergoedingsstructuur(106). Men mag daarom
ook aannemen dat een tantième dat van tevoren wordt beloofd, als variabele vergoe-
ding telt, maar niet het tantième waarover pas bij de winstuitkering wordt beslist. De
wetgever hanteert met andere woorden de ruime betekenis van de term “variabele ver-
goeding”, die ook tantièmes kan omvatten (boven, nr. 2). Tantièmes zijn wel enkel
inbegrepen in deze ruime betekenis indien zij voorafgaandelijk worden toegezegd, d.i.
vóór de levering van de prestaties waar zij op slaan. Er zijn uiteraard situaties waar dit
onderscheid vrij theoretisch wordt. Men denke maar aan die van de meerderheidsaan-
deelhouder die zich mondeling of in een stemovereenkomst engageert om voor de uit-
kering van een welbepaald tantième te stemmen. Een stapje verder is die van de
bestuurder die, ondanks de afwezigheid van een meerderheidsaandeelhouder, ver-
trouwt op een min of meer vaste praktijk in de vennootschap om in geval van winst
een bepaald percentage aan de bestuurders uit te keren. De vennootschap kan echter
moeilijk rekening houden met (al dan niet legitieme) verwachtingen of overeenkom-
sten buiten de vennootschap om.

Het uitsluiten van ex post toegekende tantièmes van het toepassingsgebied van de wet
van 6 april 2010 is ook de enige werkbare oplossing. Bij een toekenning achteraf wordt
het bijvoorbeeld moeilijk om het voorschrift na te leven dat de criteria voor toekenning
ervan aan uitvoerende bestuurders uitdrukkelijk moeten worden opgenomen in de
contractuele of andere bepalingen die hun rechtsverhouding met de vennootschap
beheersen (art. 520bis W.Venn.). Ook de voorafgaande goedkeuring door de algemene
vergadering van contractuele bepalingen over tantièmes voor niet-uitvoerende bestuur-
ders (art. 554, zevende lid W.Venn.), kan enkel slaan op tantièmes die van tevoren
beloofd worden. Vooraf vastgelegde prestatiecriteria over twee of drie jaar (art. 520ter,
tweede lid W.Venn.), ten slotte, zullen per definitie ontbreken bij tantièmes die pas
achteraf, bij de winstbestemming worden toegezegd. Een vereiste om ex post toege-
kende tantièmes mee te tellen als variabele remuneratie zou het onmogelijk maken om
vooraf te berekenen of aan de criteria van art. 520ter, tweede lid W.Venn. voldaan is,
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107. Art. 185, § 1 WIB 1992.

dan wel of het fiat van de algemene vergadering nodig is. De nieuwe regels inzake
variabele vergoeding zijn dus op het lijf geschreven van vooraf toegekende vergoedin-
gen. Typerend voor tantièmes is nochtans dat ze vaak pas achteraf toegekend worden
(boven, nrs. 10-12 en verder, nr. 28). Uit niets blijkt een bedoeling van de wetgever
om daar impliciet komaf mee te maken en een toekenning ex ante in de statuten of
(hoewel hoger geconcludeerd werd dat zulks onmogelijk is) in een meerderheids -
besluit op te leggen.

25. Men mag concluderen dat de tantièmes niet het “voordeel” bieden, ten opzichte
van cash bonussen, dat ze zouden toelaten aan de bepalingen van de wet van 6 april
2010 te ontsnappen - althans niet wanneer de betrokken bestuurder zekerheid wil en
de tantièmes daarom op voorhand worden toegezegd. Op vooraf beloofde tantièmes
zijn de bijzondere bevoegdheden van de algemene vergadering krachtens de wet van
6 april 2010 wel degelijk van toepassing. Zo zullen de ex ante toegezegde tantièmes
die niet gespreid zijn over minstens twee of drie jaar, samen met andere variabele ver-
goeding die geen dergelijke spreiding vertoont, niet méér kunnen uitmaken dan de
helft van de variabele vergoeding (indien die meer dan een vierde van de totale remu-
neratie uitmaakt), zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering.
Meer nog, voor vooraf beloofde tantièmes blijven ook de traditionele vereisten gelden :
aangezien de vennootschap een voorafgaande belofte enkel kan doen in de statuten
(boven, nrs. 10-12), zal een versterkte meerderheid die dus moeten goedkeuren. In
geval van ex ante toezegging zijn de criteria voor uitkering van tantièmes aan uitvoe-
rende bestuurders in elk geval al in de statuten opgenomen (boven, nrs. 10 en 12).
Daardoor is vanzelf al voldaan aan art. 520bis W.Venn., dat de opname van de criteria
voorschrijft in een overeenkomst of in “andere bepalingen die de betrokken rechtsver-
houding beheersen”. Men zou kunnen argumenteren dat art. 554, zevende lid W.Venn.
evenmin bijkomende verplichtingen oplegt t.a.v. ex ante aan niet-uitvoerende bestuur-
ders toegezegde tantièmes : deze worden al in de statuten toegezegd, en werden op
die manier reeds goedgekeurd door de algemene vergadering.

Ook de publicatievereisten voor variabele vergoedingen kunnen hooguit worden
omzeild door de tantièmes niet van tevoren toe te zeggen. Bovenop de bekendmaking
van toegekende tantièmes in de winstbestemming, moet overeenkomstig bovenstaande
principes het remuneratieverslag bij de variabele vergoeding ook de vooraf beloofde
tantièmes vermelden. Voorzichtigheidshalve kan men daarin ook melding maken van
statutaire clausules die de toekenning van tantièmes toelaten of van het bestaan van
een praktijk om tantièmes uit te keren.

4. HET VOORDEEL VAN TANTIÈMES ALS WINSTUITKERING

26. Uit de vorige paragrafen blijkt dat tantièmes vaak beschouwd worden als techniek
van prestatiegebaseerde bestuurdersvergoeding, maar dat ze daarin moeten onderdoen
voor variabele bezoldigingen. Een tantième is echter niet alleen een bestuurdersver-
goeding, maar ook een winstuitkering. De volgende paragrafen onderzoeken de plus-
punten en minpunten van tantièmes in die laatste hoedanigheid.

4.1. Fiscale behandeling

27. Als manier van winstuitkering bieden tantièmes een belangrijk fiscaal voordeel : in
tegenstelling tot dividenden(107) zijn zij aftrekbaar in hoofde van de uitkerende vennoot-
schap. Na een periode van onduidelijkheid net vóór de eeuwwende, is immers vast
komen te staan dat tantièmes fiscaal op dezelfde manier worden behandeld als bezol-
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108. Artt. 195, § 1, eerste lid jo. 32, tweede lid, 1° WIB 1992. In hoofde van de ontvanger worden tantièmes onderworpen aan de per-
sonen- resp. vennootschapsbelasting. Dividenden worden bij natuurlijke personen, behoudens globalisering, onderworpen aan
de roerende voorheffing (en eventueel een solidarititeitsbijdrage van 4 %) en bij vennootschappen aan de vennootschapsbelasting
(behoudens vrijstelling als DBI krachtens art. 202, § 1, 1° WIB 1992).

109. Art. 215, tweede lid WIB 1992; Y. DEWAEL, “Les tantièmes, rémunérations ou bénéfices ?”, Act. Fisc. 2005, afl. 34, nr. 2.
110. P. LALEMAN, “Gebruik van tantièmes in groepen van vennootschappen : waarheid of leugen : vóór en na 1 januari 1997”, V&F

1997, (61) 61. 
111. Zie D. DESCHRIJVER, “Fiscaal recht voor vennootschappen 1990 (deel 1)”, TRV 1991, (131) 148; P. LALEMAN, “Gebruik van tan-

tièmes in groepen van vennootschappen : waarheid of leugen : vóór en na 1 januari 1997”, V&F 1997, (61) 62-65; P. SALENS, “De
Janusgezichten van de managementvennootschap”, AFT 2002, (482) 492-496. Soms wordt ook een beroep gedaan op de algemene
antirechtsmisbruikbepaling van art. 344, § 1 WIB 1992 om tantièmes als dividenden te herkwalificeren (bv. A. DOOLAEGE, 
L. DE MEYERE, B. WESTEN, M. BREES, A. CLOCHERET en T. SCHEPENS, “Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht -
Inkomstenbelastingen”, AFT 2008, (4) 87).

112. S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 21e eeuw” in
Rechtskroniek voor het Notariaat, Brugge, die Keure, 2005, (47) 74-76; A. DOOLAEGE, L. DE MEYERE, B. WESTEN, L. DE VRIESE,
A. CLOCHERET, T. SCHEPENS, I. DE TROYER en S. LONGUEVILLE, “Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht -
Inkomstenbelastingen”, AFT 2010, (5) 69.

113. Art. 207, tweede lid WIB 1992.
114. I. CLAEYS BOÚÚAERT, Principes de l’imposition des sociétés en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, 162-165-166; J. VAN HOUTTE,

Beginselen van het Belgisch belastingrecht, Gent, Story-Scientia, 1979, 250; A. TIBERGHIEN (ed.), Handboek voor fiscaal recht,
Brussel, CED Samson, 1985, 308.
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digingen(108). Tantièmes vormen aldus een interessante techniek van winstmanagement.
Om verschillende redenen kan het voordelig zijn het belastbaar resultaat van de uitke-
rende vennootschap te verlagen door tantièmes uit te keren. Wanneer de belastbare
winst van de vennootschap hoger uitvalt dan verwacht, kan een dergelijke uitkering
vermijden dat de bezoldiging van de bestuurder te laag is om nog van het verlaagd
opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten(109), of dat de ven-
nootschap belasting betaalt in een hogere schaal. In vennootschapsgroepen laten tan-
tièmes bovendien toe om winst zonder bijkomende fiscale druk te verschuiven naar
verbonden vennootschappen die ook bestuurder zijn in de uitkerende vennootschap.
Een vennootschap kan op die manier m.a.w. gedeeltelijke fiscale transparantie berei-
ken en de winst op het niveau van een moedervennootschap of anderszins verbonden
vennootschap laten belasten. Soms poogt men zelfs winst uit te keren in de vorm van
tantièmes om ze dan te verrekenen met verliezen in hoofde van de verbonden ven-
nootschap (bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap), hetgeen eenvoudiger is dan
de verliezen naar volgende boekjaren over te dragen en met latere winsten (als er al
zijn) te compenseren(110).

De fiscus volgt deze transacties uiteraard met argusogen. Het is vooral in deze context
dat tantièmes vandaag weer wat belangstelling wekken in de rechtsleer en aanleiding
geven tot rechtspraak. In de rechtsleer wordt soms de opvatting verdedigd dat tantièmes
geen deel uitmaken van de belastbare basis of onvoorwaardelijk als beroepskosten gel-
den(111). In dat geval zouden tantièmes vermoedelijk een stuk gebruikelijker zijn. Meer
algemeen wordt aanvaard dat tantièmes aftrekbare kosten zijn, waar werkelijke pres-
taties tegenover moeten staan(112). Zoniet riskeren ze als abnormaal goedgunstig voor-
deel te worden bestempeld, die niet met verliezen mogen worden verrekend(113).
Daarmee wordt weer aangesloten bij de onderliggende filosofie van het oude WIB.
Daar werden tantièmes evenmin belast in hoofde van de uitkerende vennootschap, op
voorwaarde dat zij een vergoeding waren voor “werkelijke en vaste functies” en in de
mate zij niet ook aan niet-actieve bestuurders werden uitgekeerd(114). Toch blijft er ook
vandaag een zekere marge bestaan waarbinnen discussie mogelijk is over het al dan
niet redelijke karakter van de tantièmes in verhouding tot de geleverde bestuursdien-
sten, zodat tantièmes, binnen zekere grenzen, een interessante techniek van winst -
mana gement blijven.

28. Naast de aftrekbaarheid in hoofde van de uitkerende vennootschap kan ook de
latere belastbaarheid in hoofde van de ontvanger voordelen meebrengen. In tegenstel-
ling tot de gewone bezoldiging, die gewoonlijk wordt uitbetaald in de loop van of bij
afsluiting van het boekjaar waarin de bestuurder zijn functie uitoefent, worden tantièmes
pas toegekend (of, bij statutaire toekenning, opeisbaar) naar aanleiding van de winst-
bestemming (of zelfs later, zie boven, nr. 11) en nog later uitbetaald. Gewoonlijk is dat
dus in de loop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarvoor de tantièmes wor-
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115. Artt. 49 jo. 183 WIB 1992.
116. Artt. 32, tweede lid, 1° WIB 1992 jo. art. 204, 3°, b Uitvoeringsbesluit WIB; Rb. Gent 30 juni 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1227, 11;
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117. Zie L. BEBCHUK en J. FRIED, “Pay without Performance : Overview of the Issues”, Journal of Corporation Law 2005, (647) 663-
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(149) 156.
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L. LANG en L. YOUNG, “Dividends and Expropriation”, American Economic Review 2001, 54-78).

121. Zie i.v.m. de tantièmes uitgekeerd bij Colruyt (boven, nr. 6) : S. MICHIELSEN, “Eigenaardige praktijken”, De Tijd 4 april 2012.
122. Zie S. JOHNSON, R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANEZ, A. SHLEIFER, “Tunneling”, American Economic Review (Papers and

Proceedings) 2000, 22-27; R. LA PORTA, F. LOPEZ-DE-SILANES, A. SHLEIFER en R. VISHNY, “Law and Finance”, Journal of
Political Economy 1998, 1113-1155. Zie echter S. COOLS, “The Real Difference in Corporate Law Between the United States and
Continental Europe : Distribution of Powers”, Delaware Journal of Corporate Law 2005, 697-766.

den toegekend. Toch worden bezoldigingen en tantièmes fiscaal op dezelfde wijze
behandeld (boven, nr. 27). Dat heeft als merkwaardig gevolg dat tantièmes in hoofde
van de uitkerende vennootschap aftrekbaar zijn in het boekjaar waarover ze worden
uitgekeerd(115), terwijl ze in hoofde van de bestuurder pas belastbaar zijn in het daarop-
volgende boekjaar(116). 

4.2. Benadeling van de minderheidsaandeelhouders

29. In de corporate governance-literatuur worden betalingen die het bestuursorgaan na
de prestaties aan vennootschapsmandatarissen toekent met de grootste argwaan be -
keken, omdat zij moeilijk te verzoenen zijn met het arm’s length-principe(117). Deze
redenering klopt voor de Amerikaanse situatie waar de raad van bestuur beslist over
zijn eigen vergoedingen(118). Wanneer de beslissing omtrent de bestuurdersvergoedin-
gen wordt genomen door een algemene vergadering, zoals bij tantièmes, rijst in prin-
cipe geen probleem. Toch zijn er situaties denkbaar waar tantièmes om andere rede-
nen niet meer at arm’s length toegekend zijn. Hoewel tantièmes formeel gezien voor
bestuurders gereserveerd zijn (boven, nr. 17), is bij het gebruik van het tantième als
techniek van winstmanagement de hoedanigheid van bestuurder niet altijd determine-
rend en zijn de tantièmes soms helemaal geen vergoeding meer voor geleverde pres-
taties(119). Het is dan veeleer de hoedanigheid van aandeelhouder of verbonden ven-
nootschap die de werkelijke drijfveer is voor de uitbetaling van tantièmes. Hetzelfde
geldt wanneer een meerderheidsaandeelhouder door middel van tantièmes een
onevenredig groot deel van de winst naar zich probeert te trekken. Al wat hij daarvoor
zou moeten doen, is zijn meerderheidspositie in de algemene vergadering aanwenden
om zichzelf en/of met hem verbonden personen of vennootschappen tot bestuurder te
benoemen en tantièmes goed te keuren, ook aan bestuurders die geen prestaties heb-
ben geleverd. De tantièmes zijn dan eigenlijk verkapte dividenden, waarbij houders
van gelijke aandelen niettemin en op ontoelaatbare wijze verschillend worden behan-
deld(120). In dat geval kan men de beteugeling van tantièmes o.i. niet exclusief aan het
fiscaal recht overlaten, dat enkel tot doel heeft belastingontduiking aan te pakken,
maar is er een corrigerende rol weggelegd voor het vennootschapsrecht. Dergelijke
praktijken moeten o.i. kunnen worden aangevochten op grond van misbruik van meer-
derheid (ook al is de grens tussen een redelijke vergoeding voor bestuurdersprestaties
en een bevoordeling van meerderheidsaandeelhouders niet altijd scherp te trekken(121)).
In de - weliswaar Angelsaksisch gekleurde - rechtseconomische literatuur wordt het
vennootschapsrecht in jurisdicties met overwegend geconcentreerd aandeelhouder-
schap immers terecht scherp veroordeeld wanneer het niet streng optreedt tegen “ont-
eigening” van minderheidsaandeelhouders door tunneling van bedrijfsmiddelen naar
meerderheidsaandeelhouders(122).  
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4.3. Beperkingen op winstuitkering

30. Een verder onderscheid tussen tantièmes en variabele bezoldiging in cash betreft
de omstandigheden waarin ze kunnen worden uitgekeerd. Zoals hoger toegelicht 
(nrs. 13-16), kunnen zowel voor tantièmes als voor cash bonussen, criteria worden
vooropgesteld in de toekenning. De vrijheid in de vormgeving van de criteria voor toe-
kenning van tantièmes wordt echter verder beperkt door artt. 320, 429 en 617 W.Venn.
Om de waarheid van het kapitaal te vrijwaren, beperken deze bepalingen de uitkeer-
bare ruimte bij tantièmes en andere winstuitkeringen. Voor de draagwijdte van deze
beperkingen wordt verwezen naar de uitgebreide literatuur daaromtrent(123).

De gewone bezoldiging daarentegen wordt beschouwd en geboekt als een kost van
de bedrijfsvoering. De vennootschap is net verplicht die uit te betalen, ook wanneer
ze geen winst maakt(124). Meestal wordt ze trouwens betaald lang voor het bestaan en
de omvang van winst of verlies vastgesteld wordt door de jaarvergadering (boven, 
nr. 28). De beperkingen op winstuitkeringen zijn dan ook niet van toepassing op
gewone bestuurdersbezoldigingen(125). O.i. is dat evenmin het geval voor bonussen in
cash, ook al kunnen zij, net als tantièmes, pas uitbetaald worden na afsluiting van het
boekjaar, maar dan omdat eerst vastgesteld moet worden dat de doelstellingen werden
gehaald (art. 520bis, tweede lid W.Venn.). 

Wie dacht in cash bonussen een manier te hebben gevonden om de wettelijke beper-
kingen van de uitkeerbare ruimte te omzeilen, komt bedrogen uit. In uitzonderlijke
omstandigheden, waar men kan aantonen dat de bezoldiging in feite een verdoken
winstuitkering is, zullen de beperkingen op winstuitkeringen alsnog toepasselijk geacht
worden(126). Meer nog dan bij tantièmes, moet er bij bezoldigingen een verband zijn met
de geleverde prestaties. Het enkele feit dat de variabele bezoldiging de winst als één
van de criteria, of zelfs als enige criterium nam, is o.i. niet voldoende om over te gaan
tot een herkwalificatie.

5. CONCLUSIE

31. Zowel in het fiscaal recht, dat bezorgd is om belastingontduiking, als in het ven-
nootschapsrecht, dat in deze gedreven wordt door de gelijke behandeling van aandeel-
houders, kan men tantièmes niet als een zuivere winstuitkering zien. Tantièmes moe-
ten in zekere mate corresponderen met effectieve prestaties. Als vergoeding voor pres-
taties kunnen tantièmes echter niet steeds voldoen aan de hedendaags corporate gover-
nance-standaarden. Dat heeft wellicht te maken met hun focus op vennootschappen
waar eigendom en bestuur (ownership and control) niet in handen zijn van dezelfde
personen. In publieke vennootschappen met versnipperd aandeelhouderschap is het
uitermate belangrijk bestuurders via hun vergoeding de juiste prikkels mee te geven.
Wanneer bestuurders echter een aanzienlijke deelname in het kapitaal aanhouden (of
met een belangrijke aandeelhouder verbonden zijn), worden ze daardoor al gemoti-
veerd om goed te besturen en verzwakt het belang van de imperfecte incentiverings-
structuur van het tantième. Minderheidsaandeelhouders zullen de bestuurders van de
referentie-aandeelhouders maar al te graag een tantième toestaan als dat in verhouding
staat tot het geleverde werk en de bereikte resultaten.
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