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Oorsprong van het beroepsgeheim

De uitdrukking “het beroepsgeheim” bestaat wettelijk slechts sinds de redactie van 
het Strafwetboek van 1810. De oorsprong van het begrip zelf dateert echter van 
vroeger.

Zo eindigt de eed van Hippocrates, de bekende Griekse arts die leefde van 460 tot 
377 vóór Christus, met een plechtige vertrouwensverplichting:

“Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle 
goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende 
eed te houden: (...) Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep 
of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal 
ik geheim houden en niemand openbaren. (...)” (1) (vertaling).

Deze traditionele eed die een ethische regel uit de oudheid bevat, wijst op het begrip 
beroepsgeheim en op de wil om dit te behouden in de beroepspraktijk.

Zoals Mr. Pierre Lambert (2) dit stelt, dient in deze historische context te worden 
beklemtoond dat “een nog oudere tekst, namelijk de Bijbel, de morele regel van 
discretie bevat en dit in het deel Spreuken van Salomo, de zoon en opvolger van 
David, Koning van Israël, die leefde van 970 tot 931 vóór Christus. Zijn wijsheid 
bleef befaamd in heel het Oosten en de morele regels opgenomen in Spreuken 
weerspiegelen de maatschappelijke levensopvattingen die heersten in het Midden-
Oosten van de IXe tot de Ve eeuw vóór Christus. De verzen 9 en 10 van hoofdstuk 
XXV van de Spreuken vermelden:

“Als je een rechtsgeding met iemand hebt, onthul dan geen geheimen van een ander. 
Als hij dat te weten komt, word je zelf het slachtoffer: hij maakt je te schande” (De 
Bijbel, II, vertaling in het Frans onder leiding van de grote rabbijn Zadoc Kahn, 
Parijs, Durlacher, 1960, p. 392).

De morele regel vervat in de spreuk van Koning Salomo is uiterst breed: deze regel 
dringt zich op aan iedereen en maakt geen onderscheid tussen de vertrouwelijke 
mededelingen ontvangen in het kader van de uitoefening van een beroep en de 
andere.” (vertaling)

De noodzaak om geheimhouding te waarborgen behoort echter niet uitsluitend toe 
aan het medisch korps. Zo zinspeelt Cicero, Romeins Staatshoofd en Latijns schrijver 
die leefde van 106 tot 43 vóór Christus, op het beroepsgheim van advocaten in “De 
Officiis”, 51:

“Het is evenwel met de komst van het katholicisme dat het begrip een grote 
ontwikkeling zal kennen. De onschendbaarheid van het geheim van de biecht zal 
de gelegenheid bieden om deze vorm van beroepsgeheim te theoretiseren en deze te 

(1) Hippocrates, Oeuvres complètes, IV, vertaald door E. Littre, Parijs, Librairie Baillière, 1844, p. 
630.
(2) P. Lambert, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 8, nr. 4.
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verheffen naar het niveau van gebiedende gedragsnorm voor personen die de biecht 
moeten afnemen.” (3) (vertaling).

Het begrip beroepsgeheim in de medische context heeft vervolgens een ontwikkeling 
gekend in de Middeleeuwen. De plechtige vertrouwensverplichting zoals opgenomen 
in de eed van Hippocrates is in dit tijdperk nog steeds van kracht zelfs indien de 
gemeentelijke overheid aan de geneesheren de aangifte van gevallen van pest en 
melaatsheid oplegde.

Deze opvatting werd bevestigd door artikel 378 van het Napoleontisch Strafwetboek 
waarvan het toepassingsgebied tot de medische beroepen was beperkt. 

De bescherming van het beroepsgeheim moest aldus voorrang verlenen aan het 
algemeen welzijn.

Vervolgens werden de bepalingen met betrekking tot het beroepsgeheim in de versie 
van het Strafwetboek van 1867 gewijzigd om aldus debatten van de rechtspraak en 
rechtsleer over het conflict tussen het beroepsgeheim en de verplichting om in rechte 
getuigenis af te leggen, te vermijden.

Het beroepsgeheim is wezenlijk verbonden aan het recht op eerbiediging van het 
privé- en familieleven zoals vermeld in artikel 8, eerste lid van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals 
ondertekend te Rome op 4 november 1950 dat bepaalt dat iedereen recht heeft op 
eerbiediging van zijn privé- en familieleven, zijn woning en zijn briefwisseling.

Basisvoorwaarde voor de uitoefening van verschillende beroepen

Het zou niet gewaagd zijn te verklaren dat het beroepsgeheim ook de basisvoorwaarde 
is die aan de grondslag ligt van de uitoefening van een aantal beroepen. 

“Een geneesheer of een advocaat, bijvoorbeeld, zouden hun opdracht onmogelijk 
kunnen vervullen, indien geen absolute geheimhouding verzekerd was ten aanzien 
van wat hen wordt toevertrouwd. Uit vrees voor indiscretie zou niemand zich nog 
tot hen durven richten en zouden zowel de volksgezondheid als de belangen van 
de rechtsbedeling daaronder lijden. De schending van het beroepsgeheim betekent 
dus ergens een aantasting van het maatschappelijk bestel, omdat zij het vertrouwen 
schokt in de beroepen waarop de samenleving steunt.

Het is dan ook met het oog op het maatschappelijk belang, dat rust op het vertrouwen 
dat bepaalde beroepen aan de openbare opinie moeten inboezemen, dat de wet de 
openbaarmaking van geheimen aan bepaalde personen toevertrouwd, bestraft 
(Cass. 20/2/1905, Pas. 1905, I, p. 141; zie ook Brussel, 18/6/1974, Pas. 1974, II, 
p. 42; Luik 22/1/1981, J.L. nr. 25, 20/6/1981)” (4).

Algemeen belang

Het spreekt vanzelf dat het beroepsgeheim dat van openbare orde is, een opvatting 
van algemeen belang inhoudt naast het individueel belang van degene die iets in 
vertrouwen heeft verteld.

(3) T. Litanie en V. Alvarez Fernandez, “Les professionnels de la comptabilité et le secret 
professionnel”, Comptabilité et fiscalité pratiques, 2006, nr. 1, p. 1.
(4) M. Franchimont, “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, in Het beroepsgeheim van de 
bedrijfsrevisor, Brussel, B.C.N.A.R., 1986/2, p. 7.
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Recht op informatie

Nochtans is de geheimhouding meer en meer een omstreden iets in een 
maatschappij waar het recht op informatie van fundamenteel belang is. Aldus zou de 
geheimhouding geen hinderpaal voor een doorzichtige toestand, noch een dekmantel 
voor frauduleuze handelingen mogen zijn.

In het economische en financiële leven wordt die behoefte aan informatie door 
een groeiend aantal personen aangevoeld, met inbegrip van aandeelhouders, 
de ondernemingsraad, de Staat, de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA), investeerders, geldschieters, klanten en het publiek in 
het algemeen (consumentenverenigingen, verenigingen voor de verdediging van het 
leefmilieu, enz.).

Het recht op informatie werd onder meer ingevoerd in de geconsolideerde versie 
van het Wetboek van vennootschappen, van kracht sinds 6 februari 2001, de wet 
van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit 
van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële 
inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden.

Deze economische en financiële informatie, hoe belangrijk die ook moge zijn, is pas 
dan relevant indien alle belanghebbenden de betrouwbaarheid ervan ervaren. Hieruit 
volgt dat een deskundige en onpartijdige controle van deze informatie die de wet aan 
de bedrijfsrevisoren heeft toevertrouwd, noodzakelijk is.

Bedrijfsrevisor en beroepsgeheim

De bedrijfsrevisor kan worden gekwalificeerd als “een vertrouwensman die, ten 
behoeve van het maatschappelijk verkeer of van welbepaalde belanghebbenden, 
inlichtingen en boekhoudstukken van ondernemingen certificeert en daardoor aan 
deze stukken de geloofwaardigheid hecht die is verbonden aan de certificering door 
een beëdigd deskundige” (5).

Aldus staat de bedrijfsrevisor centraal in het debat omtrent de zwijgplicht en het 
recht op informatie, aangezien hij borg staat voor de transparantie van financiële 
informatie van ondernemingen en voor een bepaalde economische loyauteit, 
terwijl hij uitdrukkelijk door de geheimhoudingsplicht is gebonden krachtens 
artikel 79 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007.

Deze paradox verklaart waarom het zo moeilijk is het beroepsgeheim van de 
bedrijfsrevisor te  omschrijven en deze problematiek zal onder meer in onderhavige 
publicatie worden besproken.

Pierre P. Berger
Voorzitter IBR

(5) Verslag Verhaegen, Parl. St. Kamer, 1982-83, nr. 552/35, p. 83.
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HoofDstuk 1 
Wettelijke basis

1.1. Artikel 458 vAn het StrAfwetboek

1. Artikel 458 van het Strafwetboek stipuleert: “Geneesheren, heelkundigen, 
officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om 
in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 
en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 
honderd euro tot vijfhonderd euro.” (1).

1.2. Artikel 79 vAn de wet vAn 22 juli 1953

2. de wettelijke basis van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor is 
ingeschreven in artikel 79 van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 houdende 
oprichting van een instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek 
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor (hierna afgekort als gecoördineerde wet 
van 1953) dat stelt:

“§ 1. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bedrijfsrevisoren, 
de stagiairs en de personen voor wie ze instaan. Buiten de uitzonderingen op de 
geheimhoudingsplicht waarin dit artikel voorziet, geldt deze plicht tevens niet voor:

a) de mededeling van een attest of van een bevestiging verricht met de schriftelijke 
toestemming van de onderneming waarbij zij hun taak uitoefenen;

b) de mededeling van een attest of van een bevestiging gericht tot een commissaris 
of een persoon die in een onderneming naar buitenlands recht een gelijkaardige 
taak uitoefent als deze van commissaris, binnen het kader van de hun toevertrouwde 
controle over de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een 
onderneming;

c) de raadpleging door een bedrijfsrevisor in het kader van een opvolging in 
een revisorale opdracht, van de werkdocumenten van een bedrijfsrevisor die 
voorafgaandelijk dezelfde revisorale opdracht uitoefende;

d) het contact van een bedrijfsrevisor met een andere bedrijfsrevisor wanneer de 
eerste ertoe gebracht wordt om het werk of de attestering van de tweede in het 
gedrang te brengen behalve in geval van verzet van de persoon die de opdracht 
heeft toevertrouwd aan de eerste bedrijfsrevisor;

(1) ingevolge de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, B.S. 29 juli 2000, moeten 
de bedragen van de geldboeten in het Strafwetboek vanaf 1 januari 2002 worden gelezen als bedragen 
in euro. overeenkomstig de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke 
geldboeten, B.S. 3 april 1952, worden de in de wet bepaalde bedragen vermenigvuldigd met een 
coëfficiënt waardoor de boete aan de inflatie wordt aangepast zonder dat telkens de wet moet worden 
gewijzigd. in 2003 werden de opdeciemen verhoogd van 40 naar 45 en derhalve werd de toepasselijke 
vermenigvuldigingscoëfficiënt voor in euro uitgedrukte geldboeten verhoogd van 5 naar 5,5.
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e) het contact tussen de bedrijfsrevisor en het Instituut, zijn organen en in het bijzonder 
de organen belast met het organiseren van het toezicht en de kwaliteitscontrole.

§ 2. Wanneer een rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt, zijn de 
commissaris van de consoliderende rechtspersoon en de commissarissen van de 
geconsolideerde rechtspersonen, de ene ten opzichte van de andere, bevrijd van 
het beroepsgeheim, binnen het kader van de hun toevertrouwde controle over de 
geconsolideerde jaarrekening van een onderneming. Deze bepaling is eveneens van 
toepassing ten opzichte van een persoon die in een rechtspersoon naar het recht 
van een land van de Europese Unie, een gelijkaardige taak uitoefent als deze van 
commissaris. In de zin van huidig lid wordt met de commissaris gelijkgesteld de 
bedrijfsrevisor die, zonder het mandaat van commissaris uit te oefenen, belast is met 
de controle over de geconsolideerde jaarrekening.” (2).

(2) ibr, Vademecum, i, 2005, p. 333.
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HoofDstuk 2
Het misDrijf van bekenDmaking van Het beroepsgeHeim

3. een misdrijf wordt algemeen gedefinieerd als een gedraging die door de wet 
is omschreven en waarop een straf is gesteld (3).

2.1. elementen vAn het miSdrijf

4. traditioneel wordt een misdrijf in twee elementen onderverdeeld met name 
een materieel en een moreel element.

2.1.1. materieel element

5. het materiële element van het misdrijf is de uiterlijk waarneembare 
verschijningsvorm van het misdrijf, namelijk de gedraging waardoor de strafwet 
wordt overtreden (4).

het materiële element van het misdrijf is de bekendmaking van gegevens die 
onder het beroepsgeheim vallen. Zoals blijkt uit de lezing van artikel 458 van het 
Strafwetboek en artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953 is het misdrijf in de 
materiële zin verricht wanneer drie voorwaarden vervuld zijn: een bekendmaking 
die betrekking heeft op een geheim feit en waarvan men in de uitoefening van zijn 
beroep kennis heeft gekregen (en die niet valt onder de wettelijke uitzonderingen) (5).

A. Bekendmaking 
 
6. de bekendmaking, dit wil zeggen de mededeling van een vertrouwelijke 
boodschap aan gelijk welke derde, ongeacht de omstandigheden waaronder of de 
wijze waarop dit geschiedt, en ongeacht of de mededeling nu mondeling (in de loop 
van een gesprek) of schriftelijk gebeurt. Zo is de fotokopie van een vertrouwelijk 
stuk bijvoorbeeld een bekendmaking.

de bekendmaking moet daadwerkelijk zijn. de wet bestraft inderdaad niet een 
poging in die zin. het is evenwel niet vereist dat zulk een mededeling ook nadeel 
heeft berokkend aan de persoon die het geheim heeft toevertrouwd. de wet bepaalt 
ook niet de minste voorwaarde voor de bekendmaking: het misdrijf bestaat ook al 
werd de vertrouwelijke boodschap, onder de belofte van geheimhouding, slechts aan 
een enkele persoon meegedeeld.

B. Mededeling moet betrekking hebben op het beroepsgeheim

7. hier staan we voor de problematiek van het voorwerp en de draagwijdte van 
het beroepsgeheim (cf. nrs. 18-46).

(3) C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht & internationaal strafrecht, Antwerpen, maklu, 
2006, p. 146.
(4) Ibid., p. 138.
(5) P. Bernard, “het beroepsgeheim: de visie van de magistraat”, in Bedrijfsrevisor en het strafrecht, 
brussel, b.C.n.A.r., 1991/1, p. 85-86; m. Franchimont, “het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, 
in Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, brussel, b.C.n.A.r., 1986/2, p. 11-12. 
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C. Openbaarmaking door een bepaalde beroepsbeoefenaar

8. de openbaarmaking moet gebeuren door toedoen van een persoon aan wie, 
vanwege zijn status of beroep, geheimen worden toevertrouwd. het betreft hier een 
beroepsmisdrijf. elke andere persoon die een geheim openbaart, schiet natuurlijk 
aan zijn morele verplichting tot discretie tekort. misschien overtreedt hij ook 
burgerrechtelijke of deontologische regels, maar strafrechtelijk kan hij niet worden 
vervolgd. 

D. Uitzonderingen op het beroepsgeheim

9. ten slotte mag het feit ook niet vallen binnen de uitzonderingen bepaald in 
artikel 458 van het Strafwetboek en in artikel 79 van de gecoördineerde wet van 
1953 zoals die verder uitvoerig worden toegelicht (cf. nrs. 57-109).

2.1.2. moreel element 

10. het morele element is de schuldvorm waarmee deze gedraging wordt 
gesteld. hiermee bedoelt men het opzet (nl. de bedoeling om de wet te 
overtreden), de onachtzaamheid en, in bredere zin, de afwezigheid van één van de 
schulduitsluitingsgronden (6).

het morele element (7) van het misdrijf van schending van het beroepsgeheim bestaat 
alleen in de bewuste bedoeling om te doen wat de strafwet verbiedt. Artikel 458 van 
het Strafwetboek bepaalt alleen een sanctie voor het vrijwillige en bewuste feit een 
beroepsgeheim te onthullen. er is geen sprake van een andere voorwaarde of van 
een bijzonder opzet.

11. het is niet vereist dat de persoon die het beroepsgeheim schendt de bedoeling 
heeft gehad nadeel te berokkenen of zichzelf een voordeel te verschaffen.

Aangezien de schuldige met kennis van zaken moet hebben gehandeld, wetende 
dat hij een hem onder geheimhouding toevertrouwd geheim openbaar maakt, zal 
er geen misdrijf zijn, indien de bekendmaking het gevolg is van een lichtzinnige 
of onvoorzichtige verklaring, van een vergetelheid, kortom een niet-bewuste 
mededeling van het geheim.

12. daartegenover staat dat de bekendmaking van een geheim ingevolge een 
onvoorzichtigheid of nalatigheid steeds de burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang kan brengen.

2.2. onderSCheid tuSSen de verPliChting tot geheimhouding 
en het verSChoningSreCht

13. Artikel 458 van het Strafwetboek en de onderscheiden wettelijke bepalingen 
die daarnaar verwijzen, leggen aan de beroepsbeoefenaar de verplichting tot 
geheimhouding op. onder bepaalde omstandigheden bestaat deze verplichting niet, 
bijvoorbeeld bij het afleggen van een getuigenis in rechte. maar zelfs dan gebeurt 

(6) C. Van den Wyngaert, o.c., p. 148.
(7) P. Bernard, l.c., p. 86; m. Franchimont, l.c., p. 11.
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het soms dat de beroepsbeoefenaar oordeelt dat hij moet verzwijgen wat hij bij de 
uitoefening van zijn beroep heeft vernomen. in dergelijke gevallen zegt men dan dat 
hij zich beroept op het verschoningsrecht, hoewel hij, strikt genomen, geen recht 
uitoefent maar zijn discretieplicht nakomt.

14. het verschoningsrecht speelt:

- wanneer de beroepsbeoefenaar in rechte getuigenis aflegt;
- wanneer zijn cliënt hem de toestemming geeft of hem verzoekt om zijn geheim 

te openbaren.

in beide gevallen is er niet langer een strafrechtelijke verplichting tot geheimhouding, 
maar de beroepsbeoefenaar heeft nog altijd het recht te zwijgen (8).

(8) m. Franchimont, l.c., p. 12-13.
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HoofDstuk 3
begrip, voorWerp, DraagWijDte en Duur van Het 
beroepsgeHeim van De beDrijfsrevisor 

3.1. begriP

15. een geheim is iets wat men wenst te verbergen. indien men dit aan een derde 
openbaart, is het wel met de bedoeling dat hij het tegenover derden zou verbergen.

er kan slechts van een geheim sprake zijn wanneer het feit niet is gekend of slechts 
door een beperkt aantal personen is gekend. een bekend feit waarvan iedereen 
op de hoogte is, kan natuurlijk niet als een geheim worden beschouwd. een 
beroepsbeoefenaar kan het zich echter niet veroorloven een gerucht te bevestigen. 
door zijn openbaring zou de informatie als vaststaand worden beschouwd – iets wat 
ze tot dusver nog niet was – en zou een feit dat nog werd betwist onaanvechtbaar 
worden. 

16. Zo zou, bijvoorbeeld, een bedrijfsrevisor die bevestigt dat een onderneming 
in moeilijkheden verkeert, het beroepsgeheim schenden. elk feit wordt een 
beroepsgeheim wanneer de beroepsbeoefenaar er kennis van heeft gekregen:

- hetzij als een noodzakelijke vertrouwelijke mededeling die hem in de uitoefening 
van zijn beroep is gedaan; 

- hetzij als een geheim van nature uit, waarvan hij krachtens of naar aanleiding 
van de uitoefening van zijn beroep op de hoogte is (9).

17. er moet dus een oorzakelijk verband bestaan tussen het beroep en de 
kennisneming van het geheim. er is geen sprake meer van beroepsgeheim wanneer 
de bedrijfsrevisor optreedt in het dagelijks leven, wanneer hij toevallig getuige is van 
een of ander feit, of wanneer hij als vriend of familielid vertrouwelijke mededelingen 
ontvangt (10).

3.2. voorwerP 

18. het beroepsgeheim behelst alle feiten en inlichtingen van vertrouwelijke 
aard waarvan de bedrijfsrevisor, omwille of naar aanleiding van de uitoefening van 
zijn beroep, kennis heeft gekregen. het slaat niet op de inlichtingen waarvan de 
publicatie door de wet verplicht wordt gesteld. er moet een oorzakelijk verband 
bestaan tussen het beroep en het vertrouwelijk gegeven (11).

de zwijgplicht, die betrekking heeft op de openbare orde, is algemeen en bestrijkt de 
gehele activiteit van de bedrijfsrevisor.

het geheim blijft niet beperkt tot de vertrouwelijke mededelingen die door de leiding 
van de gecontroleerde onderneming worden gedaan: het heeft betrekking op alles 
wat de bedrijfsrevisor in de uitoefening van zijn beroep heeft gezien, vastgesteld, 
ontdekt, geleerd of opgevangen, zelfs buiten het weten van zijn cliënt om.

(9) Cass. 30 oktober 1978, J.T. 1979, p. 369 (vertaling).
(10) m. Franchimont, l.c., p. 17. 
(11) ibr, Vademecum, i, 2005, p. 333.
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19. behoudens in de gevallen waarin de wet er hem uitdrukkelijk toe verplicht, 
mag de bedrijfsrevisor evenmin de overtredingen die zijn cliënt zou hebben gedaan 
en waarvan hij naar aanleiding van zijn beroep kennis krijgt, aan het licht brengen 
(cf. nrs. 57-71).

3.3. drAAgwijdte 

3.3.1. Wat de feiten zelf betreft: absolute versus relatieve geheimhouding 

20. ten aanzien van de draagwijdte van het beroepsgeheim bestaan er twee 
opvattingen: die van een absolute geheimhouding en die van een relatieve 
geheimhouding.

A. Absolute geheimhouding

21. voor de voorstanders van het absolute beroepsgeheim bestaat er geen 
overeenkomst of geen beschouwing die aan de zwijgplicht afbreuk zou kunnen 
doen, tenzij dan een formele en precieze wettekst die in functie van hogere belangen 
het beroepsgeheim opheft. volgens deze opvatting geldt dus “de zwijgplicht onder 
alle omstandigheden”. 

in de rechtspraak bestaan een groot aantal uitspraken (12) die stellen dat het 
beroepsgeheim een absoluut karakter heeft en behoort tot de openbare orde. dit is 
het principiële uitgangspunt.

22. wat de bedrijfsrevisor in het bijzonder betreft, onderstreept de parlementaire 
voorbereiding van de gecoördineerde wet van 1953 het belang en ook het absolute 
karakter van de zwijgplicht. waar er tussen de bedrijfsrevisor en de onderneming die 
hij controleert geen geheimen mogen bestaan, geldt de zwijgplicht wel ten opzichte 
van om het even welke derde.

het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor moet in strikte zin worden geïnterpreteerd. 
het geldt niet alleen voor die feiten en inlichtingen die hem vertrouwelijk worden 
meegedeeld, maar ook voor de feiten en inlichtingen waarvan hij kennis krijgt, 
die hij achterhaalt of ontdekt in de uitoefening van zijn beroep of naar aanleiding 
daarvan. de geheimhouding strekt zich dus niet alleen uit tot de gebeurtenissen van 
het economische, financiële en boekhoudkundige leven van de onderneming, maar 
ook, meer algemeen, tot al wat de onderneming, haar leiding, haar personeel, haar 
leveranciers, concurrenten en klanten aanbelangt (13).

Zo kan er bijvoorbeeld geen twijfel over bestaan dat het beroepsgeheim ook 
toepasselijk is op fiscale of andere beschouwingen die bij de besluitvorming hebben 
voorgestaan, op de fabricagemethodes, de inlichtingen die betrekking hebben op een 
nieuw product of op het afsluiten van een overeenkomst, enz. (14).

(12) Cass. 23 juni 1958, Pas. 1958, i, p. 1180 ; Cass. 14 juni 1965, Pas. 1965, i, p. 1102 ; Cass. 30 oktober 
1978, Pas. 1979, i, p. 248, J.T. 1979, p. 369, Rev. dr. pén. 1979, p. 293 ; Corr. brussel 20 februari 1998, 
J.T. 1998, p. 361 ; Arbrb. nijvel 25 november 1998, J.T.T. 1998, p. 204.
(13) verslag Humblet, Parl. St. kamer 1950-51, nr. 514, p. 27.
(14) m. Franchimont, l.c., p. 18-19.
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B. Relativiteit van het absoluut karakter van het beroepsgeheim

23. een meer genuanceerde opvatting treffen we bij de voorstanders van de 
relatieve geheimhouding aan. Zij aanvaarden dat er situaties kunnen zijn waarin het 
maatschappelijk belang van de openbaarmaking van het geheim of bepaalde rechten 
van het individu, bijvoorbeeld de rechten van de verdediging, zo sterk doorwegen 
dat een soepeler toepassing van het beroepsgeheim verantwoord is (15).

de regel van het beroepsgeheim stoelt op een dubbel belang, namelijk het belang 
van de particuliere personen enerzijds en het belang van de maatschappij anderzijds. 
vaak zullen er dus tegenstrijdige belangen zijn.

in een aantal gevallen lijkt de strikte toepassing van de regel strijdig met het belang 
van de maatschappij. dit is met name het geval wanneer zij de houder van het geheim 
zou verhinderen om een misdadig gedrag aan te klagen of wanneer zij de beoordeling 
door de rechtbank scheeftrekken, omdat de vertrouwenspersoon oordeelt om in zijn 
getuigenis niet het bestaan van een recht of een bedrog te laten blijken.

in andere gevallen zou de toepassing van het beroepsgeheim dan weer het belang 
van de particuliere personen kunnen schaden. dit is met name het geval wanneer 
die regel verbiedt om over te gaan, met het oog op het bewijs of het natrekken van 
bepaalde rechten, tot het onderzoek van bescheiden die onder het beroepsgeheim 
vallen, wat tot gevolg heeft dat soms de verzoeker niet datgene zou kunnen bekomen 
waarop hij recht heeft of de verweerder wordt veroordeeld tot het betalen van 
bedragen die niet verschuldigd zijn.

dergelijke toestanden zorgen natuurlijk voor een malaise en geven aanleiding tot 
kritiek, waarbij dan het recht op geheimhouding in opspraak wordt gebracht.

in de rechtsleer kunnen we ook een trend onderkennen die het beroepsgeheim een 
veel minder absoluut karakter wil toekennen en het voorwerp van de verschillende 
geheimen nauwkeuriger wil omschrijven afhankelijk van de diverse beroepen, 
en de verplichting afstemmen op de andere wettelijke of maatschappelijke 
verplichtingen (16).

Sedert verschillende jaren is er constante cassatierechtspraak (17) die oordeelt dat het 
beroepsgeheim niet absoluut is (18).

24. het is passend om op te merken dat het absolute karaker van het beroepsgeheim 
van de bedrijfsrevisor wordt gerelativeerd (19).

(15) m. Franchimont, l.c , p. 18.
(16) P. Van Neste, “kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977-78, kol. 1281; 
P. Bernard, l.c. , p. 75-76, f. Goossens, Het beroepsgeheim van de advocaat: een strafrechtelijke en 
tuchtrechtelijke doorlichting, Antwerpen, kluwer, 2000, p. 19.
(17)  Cass. 13 mei 1987, R.C.J.B. 1997, p. 487; Cass. 29 oktober 1991, Pas. 1992, i, p. 117; Cass. 19 december 
1994, R.W. 1995-96, p. 1207; Cass. 19 januari 2001, Pas. 2001, i, p. 138; Cass. 7 maart 2002, J.T. 2003, 
p. 290.
(18)  P. Lambert, Secret professionnel, brussel, bruylant, 2005, p. 36, nr. 48.
(19)  Professor k. Geens en f. Jenne spreken in het boek 50 jaar revisoraat – 50 ans de revisorat (“het 
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, soms te delen met de notaris?”, brugge, die keure, 2003, p. 193) 
op basis van cassatierechtspraak over “doelgebonden” beroepsgeheim d.w.z. dat de rechter op grond van 
de specifieke gegevens van de zaak dient na te gaan of, door de weigering om informatie te verstrekken, 
het beroepsgeheim niet wordt afgewend van de maatschappelijke oorzaak waarin het zijn verantwoording 
vindt.
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natuurlijk is de bedrijfsrevisor die een commissarismandaat uitoefent door het 
beroepsgeheim gebonden, maar in tegenstelling tot de geneesheer of de advocaat 
worden hem geheimen in het algemeen belang toevertrouwd, en niet alleen in het 
belang van de persoon die hem heeft opgezocht.

Zo is hij zowel jegens de vennootschap als jegens derden, aansprakelijk voor alle 
schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het wetboek van 
vennootschappen of van de statuten. hij moet bovendien de overtredingen waaraan 
hij geen deel heeft gehad aanklagen bij het bestuursorgaan of zelfs op de algemene 
vergadering (art. 140, tweede lid w. venn.).

verder is hij vanwege zijn functie verplicht een verslag op te stellen ten behoeve van 
de ondernemingsraad (art. 151 w. venn.).

ten aanzien van het beroepsgeheim kan de bedrijfsrevisor worden ondergebracht in 
het korps van beroepsbeoefenaars dat belast wordt met een door de wetgever in het 
leven geroepen wezenlijk belangrijke taak om op onafhankelijke wijze tegemoet te 
komen aan de collectieve behoefte inzake certificering van financiële staten. 

het bijzonder karakter van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor is dat het een 
geheimhouding betreft die aan de functie gebonden is en dat verschilt van de positie 
van de noodzakelijke vertrouwenspersonen.

het geheim wordt immers niet aan zijn persoon meegedeeld, zoals dat voor de 
geneesheer of de advocaat het geval is, maar wel aan de vertegenwoordiger van 
het korps van beroepsbeoefenaars waarvan hij deel uitmaakt, wat impliceert dat het 
geheim aan de functie wordt toevertrouwd. 

in randnummers 26 tot 45 zal de relativiteit van het absoluut karakter van het 
beroepsgeheim voldoende worden aangetoond aan de hand van de wettelijke 
verslaggevingsplichten die op de bedrijfsrevisoren rusten. 

in die context dient ten slotte te worden opgemerkt dat de rechtspraak en de 
rechtsleer, naast de uitzonderingen die in artikel 458 van het Strafwetboek zijn 
bepaald, algemeen ook een aantal afwijkingen op de zwijgplicht aanvaarden. daar 
komen we in randnummers 57 tot 109 uitvoerig op terug.

3.3.2. beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor in functie van de uitgeoefende 
opdracht 

25. het beroep van bedrijfsrevisor vertoont een veelheid aan facetten. om het 
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor beter te kunnen omschrijven, moet er dan ook, 
naast de algemene regel, rekening worden gehouden met de talrijke opdrachten van de 
bedrijfsrevisor. de door de bedrijfsrevisor vervulde opdrachten worden ingedeeld (20) 
in twee hoofdcategorieën met een verdere onderverdeling naar subcategorieën: 

(20) het punt 3.3.2. vormt de actualisering van de tekst van m. Franchimont, l.c., p. 19-25.
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- revisorale opdrachten:

- Commissarisopdrachten;
- Andere wettelijke opdrachten;
- Andere opdrachten met betrekking tot financiële informatie; 
- revisorale opdrachten uitgevoerd voor andere bedrijfsrevisoren.

- verenigbare opdrachten:

- Adviesopdrachten;
- het voeren van boekhouding van derden;
- Andere professionele werkzaamheden; 
- opdrachten uitgevoerd voor andere bedrijfsrevisoren.

 

A. Revisorale opdrachten

a. Commissarisopdrachten

26. de bijlage bij de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 30 januari 
2009 vermeldt de commissarisopdracht (vennootschappen, verenigingen zonder 
winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen), 
met inbegrip van de audit van de consolidatiebundel, het afleveren van een comfort 
letter, het afleveren van een verslag in het kader van een prospectus, de uitvoering 
van een audit of een tussentijds nazicht en de andere opdrachten die in het natuurlijk 
verlengde liggen van de commissarisopdracht. dit betreft de revisorale opdrachten 
uitgeoefend krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen. de revisorale 
opdrachten worden gedefineerd in artikel 2, 17° van de gecoördineerde wet van 
1953:

“revisorale opdracht: onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze wet, elke 
opdracht die ertoe strekt een deskundig oordeel te geven over de getrouwheid en 
de waarachtigheid van een jaarrekening, van een tussentijdse financiële staat, van 
een waardering of van andere economische en financiële informatie, verschaft 
door een onderneming of instelling; dit begrip omvat eveneens de ontleding en 
de verklaring van de economische en financiële inlichtingen aan de leden van de 
ondernemingsraad”. 

27. overeenkomstig artikel 4 van de gecoördineerde wet van 1953:

“De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te voeren die bij 
of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en op 
algemene wijze, alle revisorale opdrachten te vervullen met betrekking tot financiële 
overzichten, verricht met toepassing van of krachtens de wet.”. 

Zodoende is de bedrijfsrevisor in hoofdzaak een persoon die ten behoeve van 
het maatschappelijk belang of van welbepaalde derden boekhoudstukken van 
ondernemingen certificeert. de parlementaire voorbereiding met betrekking tot 
de wet van 21 februari 1985 verduidelijkt dat onder “certificeren” moet worden 
verstaan: “de verklaring vanwege de bedrijfsrevisor, na afloop van de gebruikelijke 
controles uitgevoerd overeenkomstig de regels van het vak, rekening houdende met 
de terzake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, dat de voorgelegde 
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stukken en de verstrekte inlichtingen een getrouw beeld geven van de toestand 
waarop zij betrekking hebben” (21).

28. de opdrachten waarmee de bedrijfsrevisor door de wettelijke of reglementaire 
bepalingen wordt belast, zijn talrijk. in elk van die gevallen zal de bedrijfsrevisor zeer 
aandachtig de wettelijke omschrijving van zijn taak bestuderen. Zijn spreekplicht 
is strikt beperkt tot de inlichtingen die volgens de wet openbaar moeten worden 
gemaakt, de inlichtingen die hij in zijn verslag moet opnemen en de door hem 
noodzakelijk geachte verantwoording. Alle andere informatie of inlichtingen 
waarvan hij in de uitoefening van zijn taak kennis heeft gekregen, vallen onder het 
beroepsgeheim.

met andere woorden, de bedrijfsrevisor die met een nazicht wordt belast, kan in 
zijn verslag melding maken van de boekhoudkundige en de economische gegevens 
die de bestanddelen zijn van zijn nazicht, in de mate dat die gegevens en feiten 
onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van zijn opdracht.

29. de voornaamste opdrachten van de bedrijfsrevisor zijn de controle op 
en de certificering van de jaarrekening en van de informatie die aan de algemene 
vergadering van vennoten en aan de ondernemingsraad wordt verstrekt.

in beide gevallen geeft de opdracht aanleiding tot het opstellen van een omstandig 
schriftelijk verslag, dat overeenkomstig artikel 144, eerste lid van het wetboek van 
vennootschappen volgende elementen moet bevatten: 

“(...)1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de 
controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze werd 
opgesteld;
2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt 
aangegeven welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan zijn in acht 
genomen en of zij van het bestuursorgaan en aangestelden van de vennootschap de 
toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;
3° een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming 
met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing 
zijn;
4° een verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of de jaarrekening 
een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de 
resultaten van de vennootschap overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig 
referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke 
vereisten voldoet. De verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder 
voorbehoud, een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien 
de commissarissen geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring;
5° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in 
het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd 
opgenomen in de verklaring;
6° een vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door de artikelen 95 en 96 
vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar;
7° een vermelding die aangeeft of de winstbestemming die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met de statuten en met dit 
Wetboek;

(21) verslag Verhaegen, Parl. St. kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 16. 
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8° de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of 
beslissingen genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van 
dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter worden weggelaten wanneer de 
openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde schade 
kan berokkenen, onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft 
genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen.”.

het is van belang te onderstrepen dat de inlichtingen niet rechtstreeks door de 
bedrijfsrevisor worden overgemaakt. de verplichting tot informatieverstrekking 
rust op de raad van bestuur. de bedrijfsrevisor controleert de hem verstrekte en zelf 
verzamelde informatie.

30. wat het beroepsgeheim betreft, zijn er drie aspecten van die 
commissarisopdrachten die onze aandacht verdienen:

- de verplichting om bepaalde onwettige handelingen aan het licht te brengen;
- het bijwonen van de algemene vergadering en van de ondernemingsraad;
- de commissarisopdrachten in kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen. 

(i) de openbaarmaking van de onwettige handelingen

31. voor wat de externe meldingen betreft, wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de:

- externe melding van boekhoudkundige fraude (22);
- externe melding van inbreuken (“overtredingen”) in de domeinen die specifiek 

tot de revisorale opdrachten behoren;
- externe melding van andere onwettige handelingen (23).

binnen het bestek van dit hoofdstuk wordt enkel verder ingegaan op de 
openbaarmaking van voornoemde overtredingen. 

32. overeenkomstig artikel 144, eerste lid, 8° van het wetboek van 
vennootschappen bevat het verslag van de commissarissen:

“de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of 
beslissingen genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van dit 
Wetboek. (...)”.

Als algemene regel geldt dat: “Elke overtreding moet worden vermeld zelfs wanneer 
zij geen directe of indirecte invloed heeft op de jaarrekening.” (24). 

verder geldt dat het beroepsgeheim ook toepasselijk is op de overtredingen die 
de beroepsbeoefenaar vaststelt in de uitoefening van zijn beroep. de opdracht ten 
behoeve van het algemeen belang waarmee de commissaris is belast, verantwoordt 
hier een afwijking. wel dienen de volgende beperkingen te worden onderlijnd:

(22) ibr, Aanbeveling “fraude en onwettige handelingen”, (5 juni 1998), Vademecum, ii, 2007, p. 600-
602. voor een belangwekkend arrest cf. luik 25 januari 1996, Rev. prat. soc. 1997, p. 177, noot A. Benoit-
Moury. de meldingsplicht aan de Cel voor financiële informatieverwerking (Cfi) wordt behandeld in 
randnummers 68 en 69.
(23) Ibid., p. 603 met verwijzing naar paragraaf 3.1.3. van de Algemene controlenormen: “Het feit dat een 
verslag omstandig moet zijn, mag niet uit het oog doen verliezen dat de bedrijfsrevisor gehouden is door 
het beroepsgeheim.”.
(24) Ibid., p. 602.
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- de commissaris moet alleen overtredingen van de statuten of van de bepalingen 

van het wetboek van vennootschappen vermelden, en niet overtredingen met 
betrekking tot andere wetgevingen, zoals onder meer de sociale en de fiscale 
wetgeving. “wel moet de commissaris controleren of rekening werd gehouden 
bij het opstellen van de jaarrekening met de belastingen die op het vermogen 
en op de resultaten drukken. dit betekent niet dat de bedrijfsrevisor zich moet 
uitspreken over de opportuniteit van de fiscale politiek die door de vennootschap 
wordt gevoerd, maar wel dat hij dient na te gaan, onder meer of de nodige 
fiscale provisies werden aangelegd.” (25)

- de commissaris moet de overtredingen van de statuten of van de bepalingen 
van het wetboek van vennootschappen slechts openbaar maken “voor zover 
deze inbreuken een weerslag hebben op de jaarrekening”. Zo mag bijvoorbeeld 
van de bedrijfsrevisor niet worden verwacht dat hij vermeldt dat de statutaire of 
wettelijke oproepingstermijn niet werd nageleefd (26).

- de overtredingen moeten aan de raad van bestuur worden gemeld en, indien 
daar niet op gepaste wijze is aan verholpen, aan de algemene vergadering. 
wel is het zo dat, rekening houdend met de openbaarheid van het verslag 
van de commissaris, artikel 144, eerste lid, 8° in fine van het wetboek van 
vennootschappen aanvaardt dat niet alle overtredingen daarin worden vermeld:

“(...) Deze laatste vermelding (overtreding van de statuten of van de bepalingen 
van het wetboek van vennootschappen) kan echter worden weggelaten wanneer 
de openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde 
schade kan berokkenen, onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste 
maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te 
verhelpen.”. 

wanneer bijvoorbeeld de raad van bestuur nalaat de algemene vergadering 
bijeen te roepen, dient de commissaris hem daarop attent te maken. indien de 
raad van bestuur reageert en de algemene vergadering bijeenroept, moet de 
commissaris die vertraging niet vermelden. in het tegenovergestelde geval, 
roept de commissaris de vergadering bijeen en wijst hij op het in gebreke blijven 
van de raad van bestuur (art. 532 w. venn.). 

33. inzake de omvang van de onderzoeksbevoegdheid merken we nog op 
dat luidens artikel 142 van het wetboek van vennootschappen de controle 
in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening 
weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Artikel 144, 8° van het wetboek van vennootschappen handelt over de vermelding 
in het commissarisverslag van overtredingen van de statuten en het wetboek van 
vennootschappen, doch bevat in tegenstelling tot artikel 142 van het wetboek van 
vennootschappen niet de zinsnede “in de jaarrekening weergegeven verrichtingen”. 

de heersende rechtsleer (27) is van mening dat, in combinatie met artikel 142 
van het wetboek van vennootschappen, artikel 144, 8° van het wetboek van 
vennootschappen zo moet worden gelezen dat enkel overtredingen van het wetboek 

(25) verslag Verhaegen, Parl. St. kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 31.
(26) Ibid., p. 31.
(27) Cf. i. De Poorter, Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht, 
Antwerpen, intersentia, 2007, p. 107, nr. 115 en de aldaar opgenomen verwijzingen.
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van vennootschappen of de statuten die een invloed hebben op de jaarrekening, 
onder de controlebevoegdheid van de commissaris vallen.

overeenkomstig artikel 140 van het wetboek van vennootschappen zal de 
commissaris evenwel aansprakelijk zijn voor de overtredingen van het wetboek 
van vennootschappen en de statuten. gelet op het feit dat in de rechtsleer wordt 
aanvaard dat de aansprakelijkheidsregeling van artikel 140 van het wetboek van 
vennootschappen enkel betrekking heeft op de commissarisopdracht omschreven 
in artikel 142 van het wetboek van vennootschappen, lijkt het raadzaam om de 
onderzoeksplicht van de commissaris te beperken tot de verrichtingen die een impact 
kunnen hebben op de jaarrekening (28).

(ii) Aanwezigheid op de algemene vergadering en de ondernemingsraad

34. “De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze 
te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.” (art. 538 
w. venn.). 

“De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders 
worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene 
vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.” 
(art. 540, tweede lid w. venn.). 

de beperkingen aan de verklaringen van de commissarissen ter algemene vergadering 
zijn aldus nauwkeurig omschreven: het gaat alleen maar om de noodzakelijke uitleg 
en verantwoording over de vervulling van hun opdracht en de inhoud van het verslag. 
voor het overige zijn ze door het beroepsgeheim gebonden.

de rechtsleer (29) is van mening dat de commissaris niet dient te antwoorden op 
vragen die van aard zijn een ernstig nadeel te berokkenen aan de vennootschap, ook 
als dit niet werd ingeschreven in het wetboek van vennootschappen.

35. hetzelfde geldt ten aanzien van de ondernemingsraad, inzonderheid is hun 
opdracht daar: 

“3° in het bijzonder ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van de 
ondernemingsraad de betekenis van de ondernemingsraad verstrekte economische 
en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie 
in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden.” 
(art. 151, 3° w. venn.).

“de bedrijfsrevisor heeft bij de ondernemingsraad een didactische en pedagogische 
rol te vervullen” (30), maar hij kan alleen maar de gegevens toelichten die hij al heeft 
gecertificeerd.

indien de bedrijfsrevisor van oordeel is de bedoelde certificering niet te kunnen 
afgeven of indien hij leemten vaststelt, in de aan de ondernemingsraad verstrekte 
economische en financiële inlichtingen, dient hij het bestuursorgaan daarvan op de 
hoogte te brengen en, indien deze daaraan geen gevolg geeft binnen een maand 

(28) k. Geens en f. Jenne, “het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, soms te delen met de notaris?”, in 
50 jaar revisoraat – 50 ans de revisorat, brugge, die keure, 2003, p. 197.
(29) r. Prioux, “la transparence, principe général de droit en matière d’information des actionnaires et 
du marché?”, J.T. 1994, p. 219 en de aldaar opgenomen verwijzingen.
(30) verslag Verhaeghen, Parl. St. kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 17.
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volgend op zijn tussenkomst, op eigen initiatief de ondernemingsraad daarvan in 
kennis te stellen (art. 151, 4° w. venn.).

(iii) Commissarisopdrachten in kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen 
 
36. voor de commissarisopdrachten in kredietinstellingen en 
verzekeringsondernemingen (cf. randnummers 64 tot 67).

b. Andere wettelijke opdrachten 

37. overeenkomstig de bijlage bij de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 
30 januari 2009 betreffen “andere wettelijke opdrachten” alle éénmalige opdrachten 
voorzien door de wet en toevertrouwd hetzij aan de commissaris, hetzij wanneer er 
geen commissaris is, aan een bedrijfsrevisor of een externe accountant:

- inbreng in natura *;
- quasi-inbreng *; 
- ondernemingsraad *; 
- omzetting in een andere rechtsvorm; 
- fusie;
- splitsing;
- vereffening;
- optieplan op aandelen;
- deelneming van het personeel in het kapitaal en de winst (aandeelhouderschap 

van werknemers);
- interimdividend **;
- uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde;
- beperking en opheffing van het voorkeurrecht;
- verslag over strijdigheid van belangen binnen de raad van bestuur en het 

directiecomité **;
- wijziging van het maatschappelijk doel **. 

* (steeds commissaris of bedrijfsrevisor)
** (steeds commissaris)

Zoals uit de bovenstaande opsomming blijkt, zijn er talrijke “andere wettelijke 
opdrachten” die aan de bedrijfsrevisoren worden toevertrouwd. onderstaand wordt 
op een aantal van hen – en meer bepaald op het aspect van het beroepsgeheim – 
nader ingegaan.

voor de “andere wettelijke opdrachten” van de bedrijfsrevisor is steeds hetzelfde 
wettelijk principe van toepassing: tenzij ten aanzien van de inlichtingen die volgens 
de wet in de verslagen moeten worden opgenomen en een afgewogen verantwoording, 
is de bedrijfsrevisor door het beroepsgeheim gebonden.

(i) inbreng in natura

38. wat de controle van de bedrijfsrevisor betreft naar aanleiding van een inbreng 
in natura (31) in een naamloze vennootschap (art. 444 en 602 w. venn.) of in een 

(31) Cf. k.b. van 8 oktober 2008 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 
2006/68/eg van het europees Parlement en de raad van 6 september 2006 tot wijziging van richtlijn 
77/91/eeg van de raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de 
instandhouding en wijziging van haar kapitaal (B.S. 30 oktober 2008) dat voorziet in drie verschillende 
gevallen waar het opstellen van een revisoraal verslag niet vereist is.
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besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (art. 219 en 313 w. venn.), 
stelt het hof van Cassatie in een kort arrest d.d. 26 januari 1983 (vertaling):

“het in artikel 29bis van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen 
(thans art. 444 w. venn.) voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor wordt 
ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd (art. 10 S.W.H.) (thans 
art. 67 w. venn.) en ter kennis gebracht van personen die hierom verzoeken; dat 
het verslag bedoeld is om het publiek voor te lichten en dan ook eerlijk en volledig 
moet zijn. 

Dat hieruit volgt dat de revisor die met de verslaglegging is belast in de  
uitoefening van zijn ambt niet de vertrouwensman is van de persoon op wiens 
verzoek hij werd aangesteld.” (32).

dit volgens k. Geens en f. Jenne (33) enigszins verwarrend Cassatiearrest van 
26 januari 1983 pleit van schending van het beroepsgeheim vrij de bedrijfsrevisor 
die als gerechtelijk expert wordt aangesteld over een vennootschap met betrekking 
tot de oprichting van dewelke hij de inbrengen in natura heeft gecontroleerd; hij 
werd ervan beschuldigd de confidentiële informatie die hij bij gelegenheid van de 
inbreng in natura heeft verkregen, te hebben gebruikt bij zijn gerechtelijke expertise-
opdracht. ten tijde van het arrest, dat dateert van vóór de wet van 5 december 1984 
tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 
november 1935, werd de bedrijfsrevisor die bij oprichting de inbrengen in natura 
controleerde, weliswaar op verzoek van de oprichters, nog aangesteld door de 
rechtbank. blijkbaar is dat argument doorslaggevend geweest in de beslissing van 
het hof van Cassatie:

“Overwegende dat het arrest vaststelt dat X (bedrijfsrevisor) door de gerechtelijke 
overheid werd aangewezen om het door de wet voorgeschreven verslag op te 
stellen in het belang van het maatschappelijk verkeer en het daardoor elke grond 
ontneemt aan de stelling van de eisers die aanvoerden dat X in de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor van Y (hoofdoprichter) optrad.”.

A contrario kan uit dit arrest mogelijk worden afgeleid dat de bedrijfsrevisor die wordt 
aangesteld om een inbreng in natura te controleren voortaan wel gehouden is door 
het beroepsgeheim: sedert de wet van 5 december 1984 wordt deze bedrijfsrevisor 
immers zowel bij oprichting als bij kapitaalverhoging volledig vrij gekozen door de 
oprichters, respectievelijk door de vennootschap.

voor m. Franchimont (34) lijkt het dat de argumentering van het hof van Cassatie 
voor kritiek vatbaar zou zijn, indien het de bedoeling zou zijn om te stellen dat 
het beroepsgeheim geen toepassing vindt wanneer de bedrijfsrevisor zijn opdracht 
uitvoert in het kader van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen. de enige 
verplichting die aan de bedrijfsrevisor door bedoeld voorschrift is opgelegd is het 
uitbrengen van het door de wet opgelegd verslag, dat in termen van de bovenstaande 
cassatierechtspraak “eerlijk en volledig” moet zijn. maar voor het overige geldt de 
zwijgplicht.

(32) Cass. 26 januari 1983, Pas. 1983, i, p. 620, J.T. 1983, p. 395 (vertaling), Rev. prat. soc. 1985, nr. 6367, 
p. 359-362, noot f. Hanouille-Genion. voor verdere interpretatie van dit Cassatiearrest, zie P. Bernard, 
l.c., p. 80; l. Huybrechts, “de inbreng in natura en de bedrijfsrevisor: controleur en adviseur?, R.W. 
1988-89, p. 668-669; j. Lievens, “beroepsgeheim en zwijgplicht van de bedrijfsrevisor, de accountant en 
de belastingsconsulent”, in Bedrijfsrevisor en het strafrecht, brussel, b.C.n.A.r., 1991/1, p. 93. 
(33) k. Geens en f. Jenne, l.c., p. 205-206.
(34) m. Franchimont, l.c., p. 22.
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tot besluit stellen k. Geens en f. Jenne (35) dat zoals het controleverslag over de 
jaarrekening, de verslagen die de bedrijfsrevisor maakt in de context van de andere 
wettelijke opdrachten bestemd zijn om publiek te worden gemaakt (weliswaar niet 
via de balanscentrale, maar via de griffie van de rechtbank van koophandel). het 
impliceert uiteraard dat de bedrijfsrevisor de conclusies van zijn bevindingen in de 
door de wetgever gedetailleerde mate aan het papier moet prijsgeven, maar geenszins 
dat hij niet gehouden is tot geheimhouding van al datgene wat hij daarbuiten naar 
aanleiding van zijn opdracht verneemt. indien hij toch melding maakte van gegevens, 
die niets te maken hebben met het door de wet vereiste verslag, zou dit een inbreuk 
kunnen betekenen op de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsrevisor (36).

(ii) Andere opdrachten met betrekking tot financiële informatie 

– Algemeen

39. een ondernemingshoofd of de raad van bestuur van een onderneming kunnen 
een bedrijfsrevisor vragen de boekhouding van de onderneming te controleren of 
zijn advies te geven omtrent een investerings- of financieringsbeleid. in dergelijk 
geval geldt voor de bedrijfsrevisor de zwijgplicht tegenover alle derden die niet in 
de vertrouwelijke mededeling betrokken zijn.

ook de algemene vergadering kan een bedrijfsrevisor vragen, zelfs als dit niet door 
de wet voorzien is, te onderzoeken en te certificeren of de rekeningen die hem 
worden voorgelegd waarheidsgetrouw zijn. in dergelijk geval kan de bedrijfsrevisor 
aan de algemene vergadering, maar aan haar alleen, meedelen op welke wijze hij 
zich van zijn taak heeft gekweten, welke zijn besluiten zijn en welke verantwoording 
hij noodzakelijk acht.

– gerechtelijke expertise-opdrachten

40. de wettelijke basis voor de gerechtelijke expertise-opdrachten wordt 
gevormd door de wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek 
betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het 
Strafwetboek zoals opgenomen in de afdeling “deskundigenonderzoek” van het 
gerechtelijk wetboek (art. 962-991bis ger. w.) (37) . 

hier wordt van de bedrijfsrevisor verwacht dat hij het gerecht zou voorlichten omtrent 
een aantal technische punten nadat hij de positie van de betrokken onderneming heeft 
bestudeerd. tegenover derden in het algemeen is de bedrijfsrevisor tot geheimhouding 
verplicht van al wat hij bij de uitoefening van zijn opdracht achterhaalt.

Zo mag hij bijvoorbeeld alleen maar aan de partijen een kopie van zijn verslag 
overhandigen. indien hij door een onderzoeksrechter is aangewezen, schendt 
de bedrijfsrevisor het beroepsgeheim indien hij aan de inverdenkinggestelde of 
aan de burgerlijke partij een kopie laat geworden van zijn verslag of van stukken 
zonder de toestemming van de magistraat die hem heeft aangesteld. evenmin 
mag de bedrijfsrevisor bij een gerechtelijke expertise-opdracht gewag maken van 
bevindingen die hij bij een vorige gerechtelijke expertise-opdracht zou hebben 
gedaan.

(35) k. Geens en f. Jenne, l.c., p. 206.
(36) voor de draagwijdte van de wettelijke spreekplicht cf. nrs. 57-71.
(37) voor een beknopte bespreking van de wet van 15 mei 2007: l. Ceulemans en t. Luyten, 
“de gewijzigde regeling inzake het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken”, T.A.A. februari 2008, 
nr. 13, p. 2-7.
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41. het beroepsgeheim bestaat echter niet ten overstaan van de rechter die 
hem heeft aangewezen en ten aanzien van de omschrijving van de opdracht die de 
bedrijfsrevisor is meegegeven.

k. Geens en f. Jenne (38) stellen dat hier een driehoeksverhouding blijkt te bestaan 
waarin de expert niet alleen competentie levert aan zijn opdrachtgever (de rechter), 
maar ook discretie waarborgt aan het voorwerp van zijn controle (de onderneming): 
niet alles wat de expert in de onderneming onder ogen krijgt, is bestemd voor de 
rechter. Alleen datgene wat relevant is voor de correcte uitoefening van zijn opdracht 
mag worden meegedeeld in zijn verslag aan de rechtbank of aan de onderzoeksrechter, 
ongeacht of het een burgerlijk of een strafonderzoek betreft.

luidens een arrest van het hof van Cassatie bestaat er een wettelijke grond voor een 
vonnis dat stelt dat in de uitoefening van een opdracht als gerechtelijk deskundige, 
zelfs indien de expert op basis van zijn beroepshoedanigheid is aangewezen (het 
betrof in voorliggend geval een bedrijfsrevisor), de uitoefening van het beroep 
moet wijken voor de opdracht als deskundige en dat de bestemming alleen al van 
het expertiseverslag uitsluit dat de deskundige ten aanzien van de samengebrachte 
inlichtingen tot de zwijgplicht zou gehouden zijn tegenover de gerechtelijke overheid 
die hem heeft aangewezen en tegenover de procureur des konings (39).

deze stelling wordt door het hof van beroep te bergen verduidelijkt: het algemene 
en absolute voorschrift van artikel 458 van het Strafwetboek, waarvan artikel 79, § 1 
van de gecoördineerde wet van 1953 een toepassing is, wijkt in die gevallen waar de 
bedrijfsrevisor als deskundige door de rechtbank van koophandel is aangewezen. in 
dergelijk geval heeft deze de plicht de feiten waarvan hij in de uitoefening van zijn 
functie kennis heeft gekregen aan te klagen wanneer bedoelde feiten een inbreuk 
zijn. het verzwijgen daarvan, onvolledige en onjuiste verklaringen in dit verband 
kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen (40).

het gaat dus niet op hier te gewagen van een “gedeeld beroepsgeheim” (41) tussen 
de bedrijfsrevisor en de bedrijfsrevisor die als gerechtelijk deskundige wordt 
aangewezen.

wat moet de bedrijfsrevisor dan doen die als gerechtelijk deskundige wordt aangewezen 
in een onderneming waar hij vroeger of ook nu nog met een commissarisopdracht 
(cf. nrs. 26-36 of 37-38), andere opdracht met betrekking tot financiële informatie 
(cf. nrs. 39-41) of verenigbare opdracht (cf. nrs. 42-45) is belast?

het wil ons voorkomen dat het in dergelijk geval de bedrijfsrevisor vrij staat om 
de opdracht als deskundige te wraken. inderdaad, wanneer hij dat niet zou doen 
wordt zijn positie wel bijzonder moeilijk. Als deskundige mag hij geen geheimen 
hebben ten opzichte van de rechter voor wat hij in de uitoefening van zijn opdracht 
verneemt. maar hoe kan hij, binnen het kader van bedoelde gerechtelijke expertise-
opdracht, een onderscheid gaan maken met wat hij vroeger is te weten gekomen en 
wel onder het beroepsgeheim valt?

in het geval van een verslag over een inbreng in natura (art. 444 w. venn.), en 
wanneer de bedrijfsrevisor nadien als gerechtelijk deskundige wordt aangewezen 

(38) k. Geens en f. Jenne, l.c., p. 209. voor de houding van de bedrijfsrevisor bij een getuigenis in rechte 
wordt verwezen naar randnummers 72-93.
(39) Cass. 4 december 1979, R.W. 1980-81, kol. 307, noot f. Van Neste.
(40) bergen 2 november 1982, aangehaald in het arrest van het hof van Cassatie van 26 januari 1983.
(41) voor dit begrip cf. nrs. 110-131.
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met toepassing van de procedure van het gerechtelijk akkoord, heeft het hof van 
Cassatie geoordeeld dat (vertaling): 

“het in artikel 29bis van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen 
(thans art. 444 w. venn.) voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor wordt ter 
griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd (art. 10 S.W.H.) (thans art. 67 
w. venn.) en ter kennis gebracht van alle personen die hierom verzoeken; dat het 
verslag bedoeld is om het publiek voor te lichten en dan ook eerlijk en volledig moet 
zijn. 

Dat hieruit volgt dat de bedrijfsrevisor die met de verslaglegging is belast in de 
uitoefening van zijn ambt niet de vertrouwensman is van de persoon op wiens 
verzoek hij werd aangesteld.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat X door de gerechtelijke overheid werd 
aangewezen om het door de wet voorgeschreven verslag op te stellen in het belang 
van het maatschappelijk verkeer en het daardoor elke grond ontneemt aan de 
stelling van de eisers die aanvoerden dat X in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
van Y optrad. 

Dat ingevolge deze vaststelling het arrest wettig heeft kunnen beslissen dat X, in 
de loop van de gerechtelijke expertises, geen feiten of inlichtingen aan het licht 
heeft gebracht die hem vroeger, in de uitoefening van zijn ambt zouden zijn 
toevertrouwd.” (42).

B. Verenigbare opdrachten 

42. deze categorie bevat hoofdzakelijk:

a. Adviesopdrachten

43. die slaan bijvoorbeeld op de advisering aan klanten inzake implementatie 
van belgische, internationale of buitenlandse normen; implementatie van interne 
audit, it audit en andere, met uitsluiting van eigenlijke boekhoudwerkzaamheden.

b. het voeren van de boekhouding van derden

44. het betreft boekhoudwerkzaamheden buiten het mandaat van commissaris.

c. Andere professionele werkzaamheden

45. het kan gaan om werkzaamheden van diverse aard zoals bijvoorbeeld:

- expertises andere dan gerechtelijke, arbitrages, bemiddeling;
- waardering van ondernemingen, due diligence-opdrachten;
- new assurance services (websites, milieu, enz.).

dergelijke verenigbare opdrachten in het kader van een overeenkomst worden 
bedoeld in artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige 
en fiscale beroepen en betreffen meer bepaald:

(42) Cass. 26 januari 1983, J.T. 1983, p. 395 (vertaling).
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1° nazien en corrigeren van boekhoudstukken;
2° privé expertise;
3° organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten;
4° organiseren en voeren van de boekhouding;
5° fiscale werkzaamheden.

dergelijke verenigbare opdrachten laten de bedrijfsrevisor optreden als adviseur 
van de onderneming. in dat geval is hij gehouden tot het gewone beroepsgeheim. 
het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor wordt dan dat van de advocaat die advies 
verstrekt: buiten elke driehoeksverhouding waarbij de bedrijfsrevisor functioneert 
als een soort competent en objectief discretiebeschot, speelt hij hier een partijdiger 
rol die, mutatis mutandis, kan worden vergeleken met die van de advocaat die 
adviseert (43).

3.3.3. nuance met betrekking tot de toepassing van artikel 458 van het 
strafwetboek in het kader van de discovery-procedure

46. een discovery-procedure is de fase in een buitenlandse procedure waarin na de 
inleiding van het geding maar voor de eigenlijke behandeling van de zaak, alle feiten 
die relevant kunnen zijn als bewijs, wederzijds beschikbaar worden gemaakt (cf. nrs. 
132-133). Artikel 458 van het Strafwetboek dient strikt te worden geïnterpreteerd 
vermits het een strafbepaling is. een discovery-procedure kan bijgevolg niet worden 
beschouwd als vallend onder de uitzonderingen voorzien in artikel 458 van het 
Strafwetboek (44) (cf. nrs. 57-109).

dit belet evenwel niet dat een commissaris misbruik zou kunnen maken van zijn 
beroepsgeheim in het kader van een discovery-procedure.

in dit verband moet eraan worden herinnerd dat de beroepsuitoefenaar die onder de 
toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek valt, geen onbeperkt beroepsgeheim 
kan doen gelden om zichzelf aan vervolgingen te onttrekken (45).

wanneer iemand van een beroepsmisdrijf wordt verdacht, kan hij zijn beroepsgeheim 
niet inroepen om zich aan het onderzoek te onttrekken (46).

het hof van Cassatie heeft reeds meerdere malen beslist dat het beroepsgeheim, 
voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek, niet van zijn doel mag worden 
afgewend (47). het beroepsgeheim beoogt de bescherming van de cliënt van de 
beroepsuitoefenaar die een geheimhoudingsplicht heeft (48) en heeft zeker niet tot 
doel die beroepsuitoefenaar zelf te beschermen tegen vervolgingen.

het is de rechter die beslist of een drager van een beroepsgeheim dit geheim al 
dan niet van zijn doel afwendt (49). een algemeen en systematisch beroep door een 
vervolgde partij op haar beroepsgeheim in het kader van de discovery-procedure 
bijvoorbeeld, zou de indruk kunnen wekken dat zij zich poogt aan vervolgingen te 
onttrekken en dus het beroepsgeheim van zijn doel afwendt. 

(43) k. Geens en f. Jenne, l.c., p. 209.
(44) ibr, Vademecum, i, 2005, p. 346.
(45) Cass. 5 februari 1985, Arr. Cass. 1984-85, p. 749, Pas. 1985, i, p. 670.
(46) l. huybrechts, “gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, 
accountants en advocaten”, T.B.H. 1995, p. 664-678, in het bijzonder p. 668, punt d.2.
(47) Cf. o.m. Cass. 23 juni 1958, Pas. 1958, i, p. 1180; Cass. 23 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 
p. 96; Cass. 20 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, p. 835; Cass. 29 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, p. 197.
(48) Cf. o.m. Cass. 9 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, p. 720.
(49) l. Huybrechts, l.c., in het bijzonder p. 667, punt C. 
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3.4. duur vAn de geheimhouding

47. het beroepsgeheim is niet beperkt in de tijd. het blijft ook voortbestaan 
wanneer de gemeenschappelijke beroepsrelaties een einde hebben genomen of 
wanneer de bedrijfsrevisor zijn opdracht heeft beëindigd (50).

(50) m. Franchimont, l.c., p. 37.
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HoofDstuk 4 
personen geHouDen tot Het beroepsgeHeim

4.1. Artikel 79 vAn de wet vAn 22 juli 1953 

48. overeenkomstig artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953 is artikel 458 
van het Strafwetboek van toepassing op de:

- bedrijfsrevisoren (ingeschreven in het openbaar register van het instituut);
- stagiairs;
- personen voor wie de bedrijfsrevisoren instaan. 

er wordt aanbevolen in de arbeidsovereenkomst / of dienstverleningsovereenkomst 
die de bedrijfsrevisor en zijn personeelsleden / of de rechtspersonen en de 
onderaannemers bindt een bepaling op te nemen waarin deze verplichting 
uitdrukkelijk wordt opgenomen (51).

4.2. Artikel 458 vAn het StrAfwetboek 

49. in navolging van m. Franchimont (52) is het wellicht interessant ter informatie 
even te overlopen welke de overige beroepsbeoefenaars zijn die tot geheimhouding 
van artikel 458 van het Strafwetboek verplicht zijn.

4.2.1. beroepen die uitdrukkelijk zijn vermeld

50. het betreft met name een uitdrukkelijke vermelding:

- ofwel in artikel 458 van het Strafwetboek: 

- geneesheren; 
- heelkundigen;
- officieren van gezondheid; 
- apothekers; en 
- vroedvrouwen;

- ofwel in bijzondere wettelijke en verordenende bepalingen:

- externe accountants, externe belastingconsulenten, externe boekhouders, 
externe boekhouders-fiscalisten, stagiairs en de personen voor wie zij 
instaan (art. 58, vierde lid van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen);

- het instituut van de bedrijfsrevisoren, zijn organen, de leden van zijn organen 
en zijn personeelsleden (art. 35, § 1 van de gecoördineerde wet van 1953);

- bedienden of agenten van de berg van barmhartigheid (art. 459 Sw.);
- personen die tewerkgesteld zijn of geweest zijn in een fabriek (art. 309 Sw.);
- personeelsleden van een postoperator (art. 460 Sw);
- bedienden bij de belastingadministratie (art. 337 w.i.b.);

(51) ibr, Vademecum, i, 2005, p. 333-334.
(52) m. Franchimont, l.c., p. 15-16.
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- leden van de Commissie voor het bank-, financie- en Assurantiewezen (art. 

74 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten).

4.2.2. andere beroepen 

51. voor andere beroepen, vloeit de verplichting voort uit artikel 458 van het 
Strafwetboek, waar sprake is van “(...) alle andere personen die uit hoofde van hun 
staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, (...)”.

het hof van Cassatie past deze bepaling toe op personen die met een 
vertrouwensopdracht worden belast en die de wet, de traditie of de gewoonte tot de 
noodzakelijke houders maakt van de geheimen die hen zijn toevertrouwd.

het gaat hier om een drievoudig criterium: 

- het beroep doen op de beroepsbeoefenaar moet noodzakelijk zijn;
- het vertrouwen moet een voor de uitoefening van het beroep noodzakelijke 

voorwaarde zijn;
- het beroep moet verband houden met het algemeen belang (morele finaliteit).

dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van:

- advocaten;
- notarissen;
- bedienaars van erediensten;
- magistraten;
- griffiers;
- ambtenaren van de gerechtelijke politie die de naam van hun tipgever mogen 

verzwijgen;
- politiediensten;
- bestuurders van de ziekenwagens van de dienst 100;
- medewerkers van de personen die overeenkomstig de wet of het gebruik worden 

beschouwd als noodzakelijke vertrouwenspersonen (53). 

52. daartegenover staat dat door het hof van Cassatie uit de toepassing van 
artikel 458 van het Strafwetboek gesloten werden:

- wisselagenten (thans beursvennootschappen) (54);
- fiscale adviseurs (thans interne belastingconsulenten) en accountants (thans 

interne accountants) (55) die niet zijn bedoeld in hoger aangehaald artikel 58 van 
de wet van 22 april 1999 (cf. nr. 50);

- bankiers (56).

deze beroepen zijn enkel tot de discretieplicht gehouden.

(53) P. Bernard, l.c., p. 85 voegt daar aan toe dat enerzijds die noodzakelijke vertrouwenspersonen aan 
hun ondergeschikte medewerkers slechts geheime feiten moeten meedelen waarvan zij kennis hebben 
gekregen in de mate dat de medewerking van die medewerkers echt onontbeerlijk is. Anderzijds zijn die 
medewerkers, aan wie op grond van hun staat deze geheimen worden meegedeeld, gebonden door het 
beroepsgeheim. 
(54) Cass. 26 september 1966, Rev. dr. pén. 1966-67, p. 301.
(55) Cass. 16 mei 1977, Pas. 1977, i, p. 947.
(56) Cass. 25 oktober 1978, J.T. 1979, p. 371; k. Van Der Maat, “geen bankgeheim, wel een 
discretieplicht in het belgisch fiscaal recht”, R.W. 2008-09, nr. 11, p. 434.
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HoofDstuk 5
sancties in geval van overtreDing van Het  beroepsgeHeim 
Door De beDrijfsrevisor 

5.1. StrAfreChtelijke AAnSPrAkelijkheid

53. het vooreerst vermelden van de strafrechtelijke aansprakelijkheid (57) volgt 
uit de aanhef van artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953 waardoor artikel 
458 van het Strafwetboek van toepassing is op de bedrijfsrevisoren, de stagiairs en 
de personen voor wie ze instaan.

Artikel 458 van het Strafwetboek in fine bepaalt dat de schending van het 
beroepsgeheim wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden 
en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro (58).
 
Artikel 100 van het Strafwetboek bepaalt:

“Bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, 
worden de bepalingen van het eerste boek van dit wetboek toegepast op de misdrijven 
die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van 
hoofdstuk VII en van artikel 85.”.

het is dan ook het eerste boek van het Strafwetboek getiteld “de misdrijven en 
de bestraffing in het algemeen”, waarin namelijk alle algemene beginselen vervat 
liggen, dat van toepassing is wat het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren betreft. 

uitzonderingen op die toepasselijkheid van het eerste boek van het Strafwetboek 
vormen het hoofdstuk vii “deelneming van verscheidene personen aan eenzelfde 
misdaad of wanbedrijf” (mededaderschap en medeplichtigheid) en artikel 85 van 
het Strafwetboek dat handelt over de verzachtende omstandigheden in correctionele 
zaken (59).

op het vlak van de rechtspleging moeten alle bescheiden, attesten, stukken, 
getuigschriften, enz. die het beroepsgeheim schenden of werden bekomen met 
overtreding van het beroepsgeheim worden verworpen en uit de debatten worden 
geweerd. meer in het bijzonder wat de strafzaken aangaat, betekent dergelijke 
overtreding dat vervolging in haar geldigheid is aangetast, en deze wordt dan als 
nietig beschouwd op grond van de overweging dat zij is ingesteld op basis van een 
daad die met de openbare orde strijdig is. 

(57) m. Franchimont, l.c., p. 39-40. voor een analyse van de strafrechtelijke aansprakelijkheid, cf. 
l. Dupont en S. Van Dyck, “enkele perspectieven op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
bedrijfsrevisor” in De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, Studies ibr, 2003, p. 29-93, in het 
bijzonder p. 51, nr. 38.
(58) ingevolge de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, B.S. 29 juli 2000, moeten 
de bedragen van de geldboeten in het Strafwetboek vanaf 1 januari 2002 worden gelezen als bedragen 
in euro. overeenkomstig de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke 
geldboeten, B.S. 3 april 1952, worden de in de wet bepaalde bedragen vermenigvuldigd met een 
coëfficiënt waardoor de boete aan de inflatie wordt aangepast zonder dat telkens de wet moet worden 
gewijzigd. in 2003 werden de opdeciemen verhoogd van 40 naar 45 en derhalve werd de toepasselijke 
vermenigvuldigingscoëfficiënt voor in euro uitgedrukte geldboeten verhoogd van 5 naar 5,5.
(59) Artikel 27, laatste lid van de wet van 22 juli 1953 luidde voor de wijziging door de wet van 21 februari 
1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat met name: “Hoofdstuk VII van boek 1 van het Wetboek 
van Strafrecht alsmede artikel 85 van hetzelfde wetboek zijn op deze misdrijven mede van toepassing.”. 
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j.-P. maes en k. Van Hulle stellen dat misdrijven die in strijd met de 
geheimhoudingsplicht ter ore komen van het openbaar ministerie niet tot 
strafvervolging aanleiding mogen geven (60). 

5.2. burgerreChtelijke AAnSPrAkelijkheid

54. vervolgens moeten we er verder ook nog op wijzen dat een schuldige 
indiscretie de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (mogelijke verbreking van de 
overeenkomst en / of schadevergoeding) in het gedrang kan brengen (61).

5.3. tuChtreChtelijke AAnSPrAkelijkheid 

55. ten slotte kan een schuldige indiscretie de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid 
– overeenkomstig artikel 73 van de gecoördineerde wet van 1953 met tuchtsancties 
zijnde de waarschuwing, de berisping, het verbod om bepaalde opdrachten te 
aanvaarden of verder te zetten, de schorsing, de schrapping – in het gedrang 
brengen (62).

5.4. ArbeidSreChtelijke AAnSPrAkelijkheid vAn de 
medewerkerS 

56. in navolging van wat in randnummer 48 werd vermeld inzake de 
toepasselijkheid van artikel 458 van het Strafwetboek op de stagiairs en de 
medewerkers is het ook zo dat in een arbeidsovereenkomst, de schending van 
een beroepsgeheim een ernstige tekortkoming betekent, die ontslag om dringende 
reden (63) kan verantwoorden.

(60) j.-P. Maes en k. Van Hulle, De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het 
accountantsberoep, Antwerpen, kluwer, 1985, p. 42.
(61) voor een analyse van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, cf. C. Balestra en n. Thirion, “de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris” in De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, 
Studies ibr, 2003, p. 1-28.
(62) voor een analyse van de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid, cf. b. Tilleman, “de bedrijfsrevisor 
en het tuchtrecht” in De aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor, Studies ibr, 2003, p. 95-186 en 
b. Tilleman, Het vernieuwd tuchtrechtelijk statuut van de bedrijfsrevisor, overzicht van de rechtspraak 
en adviespraktijk, brugge, die keure, 2008, 176 p.
(63) overeenkomstig artikel 35, tweede lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
wordt onder dringende reden verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking 
tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
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HOOFDSTUK 1 
WETTELIJKE SPREEKPLICHT  

1.1. ALGEMEEN  

57. Uit de gecombineerde lezing van artikel 79 van de gecoördineerde wet 
van 22 juli 1953 en artikel 458 van het Strafwetboek volgt dat de bedrijfsrevisor 
in bepaalde gevallen moet of kan spreken omdat de wet hem ertoe verplicht. Hij 
kan dan niet strafrechtelijk veroordeeld worden wegens overtreding van het 
beroepsgeheim (1).

Dergelijke wettelijke bepalingen werden genomen in die gevallen waar een sociaal 
belang als belangrijker wordt aangemerkt dan de zwijgplicht. Ze hebben betrekking 
op een aantal bijzondere gevallen die eigen zijn aan een bepaald beroep (2). 

Dit geldt voor alle gevallen waar de bedrijfsrevisor verslag moet uitbrengen. Hij 
moet er uiteraard voor zorgen dat de inhoud van dit verslag beantwoordt aan de 
wettelijke voorschriften en hij zal uiteraard geen inbreuk plegen op de zwijgplicht, 
wanneer hij overeenkomstig deze voorschriften rapporteert. Wel integendeel: het is 
precies zijn wettelijke opdracht om zo volledig mogelijk verslag uit te brengen (3).

Zo volgt uit artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen dat in het kader van de 
verslaggeving aan de algemene vergadering de inbreuken op de boekhoudwetgeving, 
het Wetboek van vennootschappen en de statuten moeten worden gesignaleerd. Uit 
de artikelen 219, 395 en 444 van het Wetboek van vennootschappen en de analoge 
bepalingen voor de quasi-inbreng volgt dat de bedrijfsrevisor in zijn verslag een 
aantal gegevens moet opnemen. In deze gevallen moet de bedrijfsrevisor het houden 
bij de opname van informatie die de wet oplegt. Meer gegevens meedelen, die niets 
te maken hebben met het specifieke door de wet vereiste verslag, zou als een inbreuk 
op het beroepsgeheim kunnen worden beschouwd. Daarnaast legt het Wetboek van 
vennootschappen ook in een reeks andere artikelen omzetting, interimdividenden, 
enz. de bedrijfsrevisor op te spreken via zijn verslagplicht (4).

Alle informatie of inlichtingen – andere dan deze die de wet een bedrijfsrevisor voor 
een bepaalde opdracht oplegt om openbaar te maken, in zijn verslag op te nemen en 
te verantwoorden – waarvan de bedrijfsrevisor bij de uitoefening van zijn wettelijke 
opdracht kennis heeft gekregen, vallen onder het beroepsgeheim (5).

Wanneer een bedrijfsrevisor naar aanleiding van een wettelijke voorgeschreven 
verslag wordt ondervraagd – buiten het geval van de vraag om informatie vanwege 
de algemene vergadering van aandeelhouders (cf. nr. 34) – , doet hij er goed aan zich 
in zijn verweer te beperken tot de verwijzing naar de inhoud van dit verslag. Uit het 

(1) IBR, Jaarverslag, 1991, p. 36; IBR, Vademecum, I, 2008, p. 385.
(2) P. Bernard,  “Het beroepsgeheim: de visie van de magistraat”, in Bedrijfsrevisor en het strafrecht, 
Brussel, B.C.N.A.R., 1991/1, p. 84.
(3) J. Lievens, “Beroepsgeheim en zwijgplicht van de bedrijfsrevisor, de accountant en de 
belastingconsulent” in Bedrijfsrevisor en het Strafrecht, Brussel, B.C.N.A.R., 1991/1, p. 92-93.
(4) IBR, Jaarverslag, 1991, p. 36; IBR, Vademecum, I, 2008, p. 385.
(5) M. Franchimont, “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, in Het beroepsgeheim van de 
bedrijfsrevisor, Brussel, B.C.N.A.R., 1986/2, p. 19.  
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geven van toelichtingen en aanvullende verklaringen zou men kunnen afleiden dat 
hij zijn opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd (6). 

1.2. TOEPASSING VAN HET ALGEMEEN STRAFRECHTELIJK BEGINSEL 
VAN DE VERSCHONINGSGROND 

58. Deze uitzondering is in feite een toepassing van het algemeen beginsel 
dat vervat is in artikel 70 van het Strafwetboek: er is van overtreding geen sprake 
wanneer het feit door de wet wordt opgelegd (7).

1.3. UITZONDERINGEN UIT HET VENNOOTSCHAPSRECHT 

1.3.1. Algemeen

59. Het Wetboek van vennootschappen voorziet in de volgende uitzonderingen 
op het beroepsgeheim met het oog op het bereiken van een goede balans tussen de 
belangen van de vennootschap en die van de maatschappij. 

1.3.2. Mededeling aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel 

60. Overeenkomstig artikel 138, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen 
kan de commissaris aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel zijn 
vaststellingen meedelen, indien de continuïteit van de gecontroleerde vennootschap 
gevaar loopt en daaraan niet met de passende maatregelen werd geremedieerd.

1.3.3. Melding in het controleverslag van verrichtingen gedaan of beslissingen 
genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van het 
Wetboek  van vennootschappen 

    
61. De commissaris dient verrichtingen gedaan of beslissingen genomen 
met overtreding van de statuten of van de bepalingen van het Wetboek van 
vennootschappen (art. 144, 8° W. Venn.) in het controleverslag te vermelden.

Deze vermelding mag echter worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van 
de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, met 
name omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus 
ontstane onwettige toestand te herstellen (cf. nrs. 32-33).

1.3.4. Vraag om informatie vanwege de algemene vergadering van 
aandeelhouders 

62. Artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de 
commissarissen antwoord geven op de vragen die hen door de aandeelhouders 
worden gesteld met betrekking tot hun verslag (cf. nr. 34). 

(6) J. Lievens, l.c., p. 94; zie ook K. Aerts, Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en 
bedrijfsrevisoren, Gent, De Boeck-Larcier, 2002, p. 146, nr. 131.
(7) M. Franchimont, l.c., p. 32.  
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1.3.5. Informatie aan de ondernemingsraad 

63. In elke vennootschap waar een commissaris is benoemd, dient deze 
bij het niet kunnen afgeven van de certificering of bij het vaststellen van 
leemten in de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële 
inlichtingen, het bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen (8) (cf. nr. 34). 

1.4. ENKELE SPECIFIEKE REGLEMENTERINGEN 

1.4.1. Algemeen 

64.  Bepaalde bijzondere wetgeving, in casu financiële wetgeving en de 
verzekeringswetgeving, legt de bedrijfsrevisoren op om met gerechtelijke of 
administratieve autoriteiten samen te werken door laatstgenoemden te informeren 
over inbreuken en schendingen van de wetgeving waarvan ze in de uitoefening van 
hun functie kennis zouden krijgen (9).

1.4.2. Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen 

65. Overeenkomstig artikel 55, 4° van de wet van 22 maart 1993 hebben de 
erkende revisoren van kredietinstellingen de verplichting om aan de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) beslissingen, feiten of 
ontwikkelingen  te melden die a) de positie van de kredietinstelling financieel of 
op het vlak van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie of van haar 
interne controle, op betekenisvolle wijze kunnen beïnvloeden, b) kunnen wijzen op 
een overtreding van het Wetboek van vennootschappen, de statuten, deze wet en 
de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen en c) kunnen leiden tot 
een weigering van certificering van de jaarrekening of tot het formuleren van een 
voorbehoud. 

1.4.3. Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 

66. Artikel 40 van de wet van 9 juli 1975 bevat een gelijkaardige (10) verplichting 
voor de erkende revisor als artikel 55, 4° van de wet van 22 maart 1993 ten aanzien 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

1.4.4. Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen

67. Artikel 101, 4° van de wet van 6 april 1995 machtigt de door de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) erkende revisoren om bij de 
uitoefening van hun opdracht in een beleggingsonderneming naar Belgisch recht, 
in afwijking van hun beroepsgeheim, de inbreuken op de wetgeving in verband met 
hun opdracht mee te delen aan de CBFA.

(8) R. Prioux, “Les exceptions au secret professionnel du réviseur d’entreprises” in La révision des 
comptes annuels et des comptes consolidés – De revisorale controle van de statutaire en geconsolideerde 
jaarrekenigen, Brussel, Bruylant, 2000, p. 69. Volgens deze auteur mag een bedrijfsrevisor aan de 
ondernemingsraad slechts deze inlichtingen verduidelijken die hij reeds gecertificeerd heeft. 
(9) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 336.
(10) J. Lievens, l.c., p. 94. 
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1.4.5. Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 

financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme 

68. Wanneer de bedrijfsrevisor feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt 
dat ze verband houden met witwassen van geld of die bewijsmateriaal voor 
witwassen van geld of met de financiering van terrorisme kunnen vormen, moet 
hij overeenkomstig artikel 14bis, § 1 van de wet van 11 januari 1993 onmiddellijk 
de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) verwittigen. In geen geval 
mag hij daarvan de onderneming zelf in kennis stellen art. 19 van de wet van  
11 januari 1993 (11).

69. Wanneer de bedrijfsrevisor vermoedt dat een feit of een verrichting verband 
kan houden met witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale 
fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanisme of procédés van internationale 
omvang worden aangewend, brengen zij dit ter kennis van de CFI, inclusief wanneer 
hij minstens één van de indicatoren opspoort die voorkomen in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet 
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (art. 14quinquies van de 
wet van 11 januari 1993).  

1.5. UITZONDERINGEN UIT HET FISCAAL RECHT 

70. De belastingadministratie beschikt over uitgebreide bevoegdheden om de 
fiscale toestand van een belastingplichtige te onderzoeken. Zo stipuleert artikel 316 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992: “Onverminderd het recht van de 
administratie tot het vragen van mondelinge inlichtingen, is eenieder die onderhevig 
is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting 
of de belasting van niet-inwoners verplicht de administratie, op haar verzoek, binnen 
een maand na de datum van verzending van de aanvraag, welke termijn wegens 
wettige redenen kan worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die 
van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.”.

71. De fiscale wetgever is zich evenwel terdege bewust van de specifieke 
moeilijkheden inzake de toegang van de belastingadministratie tot de documenten 
van de diverse vrije beroepen die tot het beroepsgeheim zijn gehouden. Artikel 334 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schrijft immers voor: “Wanneer 
een krachtens de artikelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde lid, 
316 en 322 tot 324 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, verzoekt 
de administratie om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid opdat 
deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de 
overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met het eerbiedigen van het 
beroepsgeheim.”.

Indien de belastingadministratie aan een bedrijfsrevisor een vraag om inlichtingen 
of overlegging van documenten wenst te stellen, kan hij de territoriaal bevoegde 

(11) K. Geens en F. Jenne, “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, soms te delen met de notaris?”, in 
50 jaar revisoraat – 50 ans de revisorat, Brugge,  die Keure, 2003, p. 198-199. 
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tuchtoverheid van de bedrijfsrevisoren (de Raad (12) van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren) adiëren. Die zal beoordelen of, en eventueel in welke mate, 
de vraag om deze inlichtingen te verzoenen is met het beroepsgeheim van de 
bedrijfsrevisor. 

Ingeval van een dergelijke vraag wordt aanbevolen dat de Raad van het Instituut, 
alvorens een antwoord te geven, nagaat of de fiscale administratie alle mogelijkheden 
heeft aangewend waarover hij beschikt om de gewenste inlichtingen te bekomen (13).  

(12) IBR, Jaarverslag, 1980, p. 46. Na de coördinatie van de wet van 22 juli 1953 op 30 april 2007 en het 
organiseren van een systeem van publiek toezicht kan men zich de vraag stellen of voortaan niet de Kamer 
van verwijzing en instaatstelling als de territoriaal bevoegde tuchtoverheid van de bedrijfsrevisoren dient 
te worden beschouwd.
(13) M. Franchimont, l.c., p. 37.
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HOOFDSTUK 2
UITZONDERINGEN VERBONDEN AAN EEN GERECHTELIJKE 
PROCEDURE 

2.1. INLEIDING 

72. Tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden komt het voor dat de 
bedrijfsrevisor wettelijke of reglementaire overtredingen ontdekt die aanleiding 
kunnen geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties. 

2.2. GETUIGENIS IN RECHTE OF VOOR EEN PARLEMENTAIRE 
ONDERZOEKSCOMMISSIE

 
73. Het is een algemeen rechtsbeginsel dat zowel in burgerlijke als in strafzaken 
elkeen kan worden opgeroepen tot het afleggen van een getuigenis in rechte. Dit 
beginsel is in algemene bewoordingen opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek en 
het Wetboek van Strafvordering (14). 

De personen bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek mogen zich niet onttrekken 
aan de verplichting om te verschijnen, ook al oordelen zij dat ze gemachtigd zijn 
het beroepsgeheim in te roepen. Wanneer zij worden opgeroepen om te getuigen in 
rechte, moeten zij op de dagvaarding antwoorden, voor de rechter verschijnen en de 
eed afleggen (15). 

74. Volgens de rechtspraak is de getuigenis in rechte waarvan sprake in artikel 458 
van het Strafwetboek een verklaring in rechtszaken tegenover een instantie die 
gemachtigd is om van dat getuigenis kennis te nemen (16).

De wetgever bedoelt hier het geval waarin het gerecht, dat reeds kennis heeft of 
waaraan een feit wordt voorgelegd, een onderzoek moet instellen, een beroep doet op 
de persoon die houder is van een geheim, ongeacht of de zaak voor de strafrechtbank 
of voor een burgerlijke rechtbank wordt gebracht, voor een administratief of 
tuchtrechtelijk rechtscollege, voor de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. 
Het is voldoende dat de vertrouwenspersoon wordt opgeroepen en hij als getuige 
verschijnt voor een bij wet met het oog op de rechtsbedeling opgericht college of hij 
door die overheid wordt uitgenodigd om een schriftelijke of mondelinge verklaring 
onder ede af te leggen en hij het geheim zou onthullen op vordering van dit gezag (17).

De draagwijdte van deze uitzondering verschilt al naargelang de getuigenis 
plaatsvindt voor de burgerlijke rechtsmachten dan wel de strafrechtsmachten (18). 

(14) P. Lambert, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 61, nr. 81. 
(15) P. Bernard,  l.c., p. 81.
(16) M. Franchimont, l.c., p. 27.
(17) P. Bernard, l.c., p. 81.
(18) R. Prioux, l.c., p. 56.
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2.2.1. Begrip getuigenis in rechte”

A. In burgerlijke zaken 
 
a. Getuigenverhoor 

75. In burgerlijke zaken is het getuigenverhoor opgenomen in de artikelen 915 
tot 961 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 926 van het Gerechtelijk Wetboek verplicht de gedagvaarde getuige om te 
verschijnen, maar volgens de artikelen 928 en 929 kan hij als wettige reden het 
beroepsgeheim inroepen om te weigeren de eed af te leggen of te getuigen. Het komt 
de rechter toe na te gaan in hoeverre dit motief gegrond is (19).

b. Overlegging van stukken 

76. De procedure van overlegging van stukken wordt geregeld door de 
artikelen 877 tot 882 van het Gerechtelijk wetboek en biedt de rechter de 
mogelijkheid om de toevoeging aan het dossier te bevelen van een stuk dat het 
bewijs van een relevant feit bevat, wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde een stuk in zijn 
bezit heeft (20). 

Op grond van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek zou de rechter aan een 
bedrijfsrevisor de voorlegging van documenten kunnen vragen die volgens de 
betrokken bedrijfsrevisor onder het beroepsgeheim vallen.

M. Franchimont stelt dat een rechter onmogelijk de overlegging van nota’s zou 
kunnen bevelen die de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de uitoefening van zijn 
opdracht heeft genomen (21).

Aangezien het niet om een eigenlijke getuigenis in rechte gaat, mag de bedrijfsrevisor 
de documenten die onder het beroepsgeheim vallen bijgevolg niet overmaken (22).  

Deze argumentatie lijkt evenwel te moeten worden bekeken in het licht van 
een beslissing van het Hof van Cassatie volgens dewelke “de rechter op grond 
van de specifieke gegevens van de zaak dient na te gaan of een geneesheer die, 
onder aanvoering van het beroepsgeheim, weigert om overeenkomstig artikel 877 
Gerechtelijk Wetboek een medisch dossier, dat hij onder zich heeft, op de griffie van 
een rechtscollege bij een dossier van de rechtspleging te voegen, het beroepsgeheim 
niet afwendt van de maatschappelijke noodzaak waarin het zijn verantwoording 
vindt.” (23). Dit beginsel kan ook op andere personen die aan artikel 458 van het 
Strafwetboek zijn onderworpen, onder wie de bedrijfsrevisor, worden toegepast (24).  

(19) M. Franchimont, l.c., p. 27-28.
(20) Ibid.
(21) M. Franchimont, l.c., p. 28.  
(22) IBR, Jaarverslag, 2007, p. 86-87.
(23) Cass., 29 oktober 1991, Arr. Cass., 1991-92, nr. 117; zie ook in die zin Cass., 19 december 1994, R.W. 
1995-96, p. 1207, noot S. Van Overbeke. 
(24) R. Prioux, l.c., p. 59-60. 
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B. In strafzaken 

a. Dagvaarding door de strafrechtbank, de onderzoeksrechter of de procureur des 
Konings 

77. De strafrechtbank, de onderzoeksrechter of de procureur des Konings ingeval 
van betrapping op heterdaad of een door de onderzoeksrechter afgevaardigde 
persoon kunnen een bedrijfsrevisor dagvaarden om te getuigen omtrent feiten 
waarvan hij tijdens de uitoefening van zijn opdracht kennis heeft gekregen en die 
zelfs een vertrouwelijk karakter kunnen hebben. 

De mogelijkheid om het beroepsgeheim in te roepen, ontslaat de bedrijfsrevisor er 
niet van om voor de magistraat te verschijnen die hem opgeroepen heeft, en evenmin 
kan hij weigeren de eed af te leggen (art. 80, 157, 188 en 355 Sv.) (25).

De bedrijfsrevisor is enkel ontheven van zijn beroepsgeheim voor zover hij onder eed 
wordt ondervraagd. Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien in bepaalde 
wetgevingen (cf. nrs 59 tot 71) mag hij geen vertrouwelijke informatie meedelen die 
geen verband hebben met de feiten waarover hij werd opgeroepen om te getuigen en 
evenmin spontaan vastgestelde overtredingen melden (26). Het wordt wel toegestaan 
dat een bedrijfsrevisor die als getuige wordt gehoord, spontaan spreekt zonder een 
meer precieze vraag af te wachten en zelfs vertrouwelijke stukken overhandigt zelfs 
wanneer het hem niet uitdrukkelijk wordt gevraagd (27).

b. Bedrijfsrevisor wordt gehoord in het kader van een onderzoek of van een 
eenvoudige officieuze  enquête

78. Voor een dergelijk onderzoek bestaat er geen uitdrukkelijke wettelijke 
basis in het Wetboek van Strafvordering. Het behoort evenwel tot de dagelijkse 
praktijk dat een persoon wordt ondervraagd zonder eedaflegging, waarvan de enige 
vormvereiste bestaat in de vastlegging ervan in een proces-verbaal. Aangezien 
dergelijke ondervraging niet met een getuigenis in rechte kan worden gelijkgesteld, 
zal de bedrijfsrevisor zijn beroepsgeheim moeten inroepen (28).  

2.2.2.  Bedrijfsrevisor oordeelt of hij al dan niet zal spreken 

79. De bedrijfsrevisor schendt het beroepsgeheim niet indien hij als getuige op 
burgerlijk en op strafrechtelijk gebied voor het gerecht wordt gedaagd en spreekt. 
Hierbij dient te worden benadrukt dat de bedrijfsrevisor in dit geval niet verplicht 
is te spreken: hij heeft de keuze (29), doch indien hij spreekt is hij niet strafbaar. 
Er weze aan herinnerd dat, indien de bedrijfsrevisor ervoor opteert te spreken, hij 
alle elementen waarover hij beschikt, dient kenbaar te maken. De keuze is nooit 
gedeeltelijk (30).

80. Er wordt betoogd dat een bedrijfsrevisor niet over een absolute vrijheid 
beschikt bij de uitoefening van het recht om te spreken of te zwijgen (31). Het 

(25) M. Franchimont, l.c., p. 28.
(26) R. Prioux, l.c., p. 57.
(27) L. Huybrechts, “Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, 
accountants en advocaten”, T.B.H. 1995, p. 666-667; Cass., 15 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, nr. 551. 
(28) M. Franchimont, l.c., p. 29.
(29) R. Prioux, l.c., p. 58 en de aldaar opgenomen verwijzingen naar de rechtsleer en de rechtspraak. 
(30) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 337.
(31) R. Prioux, l.c., p. 58.
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beroepsgeheim beoogt immers de rechten van zijn cliënt of het maatschappelijk 
doel waarvoor zijn specifiek beroepsgeheim is ingesteld te beschermen (32). De 
bedrijfsrevisor beslist in geweten, maar dient bij zijn beoordeling rekening te houden 
met het belang van zijn cliënt of  van de maatschappij ingeval van openbaarmaking 
van bepaalde feiten.  

2.2.3. Controle door de rechter op het stilzwijgen van de bedrijfsrevisor 

81. Door middel van de getuigenis in rechte wordt de rechtbank ingelicht 
over de omstandigheden waarin een persoon kennis heeft gekregen van het 
geheim. Dit laat de rechtbank toe om op basis van deze verklaring en van de 
andere gegevens van de zaak waarvan zij kennis heeft, na te gaan of de getuigen 
beantwoorden aan de voorwaarden die voor het inroepen van de zwijgplicht 
vereist zijn, en of de weigering van de getuige geen oneigenlijk gebruik is van het  
beroepsgeheim (33) dan wel afgewend wordt van het ingesteld doel (34) en mogelijks 
kan worden gesanctioneerd op grond van de theorie van rechtsmisbruik (35). 

82. Zelfs indien een bedrijfsrevisor beslist om te spreken, dan nog kan de 
rechter oordelen dat hij de openbaar gemaakte informatie onder het zegel van de 
geheimhouding heeft bekomen en hij bijgevolg geen rekening kan houden met de 
getuigenis (36).  

2.2.4. Recht om getuigenis af te leggen 

83. De bedrijfsrevisor die als houder van een beroepsgeheim in rechte getuigt, 
behoort niet tot de personen die op grond van de artikelen 156 of 322 van het Wetboek 
van Strafvordering kunnen worden gewraakt. Dergelijke getuigenis moet worden 
beschouwd als een regelmatige en rechtsgeldige getuigenis. Een tuchtrechtelijke 
sanctie die zou worden uitgesproken tegen de bedrijfsrevisor die als getuige in rechte 
vertrouwelijke inlichtingen verschaft, zou derhalve onwettig zijn (37).

2.3. GETUIGENIS VOOR EEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE 

84. De getuigenis voor een parlementaire onderzoekscommissie wordt door 
artikel 458 van het Strafwetboek gelijkgesteld met een getuigenis in rechte.

2.4. RECHTEN VAN VERDEDIGING 

2.4.1. De bedrijfsrevisor als verweerder

85. Het kan gebeuren dat de bedrijfsrevisor zich als houder van een beroepsgeheim 
zich voor het gerecht moet verantwoorden in verband met feiten die door het 
beroepsgeheim worden beschermd.

(32) L. Huybrechts, l.c., p. 666.
(33) P. Bernard,  l.c., p. 81-82;  M. Franchimont, l.c., p. 30.
(34) L. Huybrechts, l.c., p. 667.
(35) R. Prioux, l.c., p. 58.
(36) Ibid., p. 58-59. 
(37) P. Bernard, l.c., p. 82-83. 
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86. Algemeen wordt aangenomen dat de bedrijfsrevisor wanneer hij als verdachte 
wordt gehoord of het voorwerp uitmaakt van een aansprakelijkheidsvordering alle 
elementen, die hij nuttig acht, kan inroepen zonder het beroepsgeheim te schenden 
teneinde zich te verdedigen, zelfs indien zijn cliënt hem vraagt het beroepsgeheim 
te bewaren (38). Het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van verdediging heeft in 
dit geval voorrang op het beroepsgeheim (39).

De bedrijfsrevisor beslist derhalve of hij spreekt of zwijgt. Wanneer hij echter zwijgt, 
kan hij zijn beroepsgeheim niet inroepen enkel met de bedoeling zich te onttrekken 
aan de tegen hem ingestelde vervolgingen (40).  

2.4.2. De bedrijfsrevisor als eiser (tot betaling van honoraria) 

87. Door bepaalde rechtsleer (41) wordt aanvaard dat de bedrijfsrevisor die de 
betaling van zijn honoraria voor de rechtbank moet vorderen, het recht heeft om de 
nodige bestanddelen waarvan hij bij de uitoefening van zijn opdracht kennis heeft 
gekregen, aan te voeren die de gegrondheid van zijn vordering moet ondersteunen. 
Indien dit niet zou worden aanvaard, dan zou de vordering tot uitbetaling van de 
honoraria, hoe gegrond die ook moge zijn, vaak zonder uitwerking blijven. 

Het is wel aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor van een grote omzichtigheid zou 
blijk geven en dat hij alleen maar die zaken zou openbaren die voor de verdediging 
van zijn rechten strikt noodzakelijk zijn (42).

2.5. HUISZOEKING EN AARD VAN DE DOCUMENTEN DIE IN BESLAG 
KUNNEN WORDEN GENOMEN 

88. Krachtens de artikelen 87 tot 89 en 35 tot 39bis van het Wetboek van 
Strafvordering kan de onderzoeksrechter huiszoekingen verrichten – en beslag 
leggen –, zowel in de woonplaats van de verdachte als in alle andere plaatsen, 
waarmee wordt bedoeld de plaatsen waar hij vermoedt dat stukken in verband met 
het feit verborgen werden en dus ook bij advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren.

89. De opbrengst en de hulpmiddelen van een misdrijf (het wapen van de 
misdaad, het stuk dat de valsheid bewijst, een brief met bedreigingen, enz.) zijn voor 
beslag vatbaar. 

90. Stukken, die krachtens de wet moeten worden opgesteld en bewaard, zoals 
de boekhouding, verantwoordingsstukken en facturen mogen in beslag worden 
genomen. Hetzelfde geldt voor titels, effecten en gelden die de cliënt aan de 
bedrijfsrevisor in bewaring heeft gegeven (43).

91. Sommige bewijselementen vallen echter klassiek onder het beroepsgeheim 
en kunnen niet in beslag worden genomen, met name de voorwerpen of bescheiden 

(38) Cass., 5 februari 1985, Pas. 1985, I, p. 670.
(39) M. Franchimont, l.c., p. 30; J. Lievens, l.c., p. 95; R. Prioux, l.c., 60; F. Van der Mensbrugghe, 
Evolution récente du secret professionnel au sein de la profession comptable, Editions comptable & 
productivité, 1998, p. 41 e.v. 
(40) Cass., 5 februari 1985, Pas. 1985, I, p. 670; zie ook in die zin Cass., 19 december 1994, R.W. 1995-96, 
p. 1207, noot S. Van Overbeke. 
(41) P. Bernard,  l.c., p. 83 ; M. Franchimont, l.c., p. 36. 
(42) Ibid. 
(43) L. Huybrechts, l.c., p. 667.
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die hun ontstaan hebben gevonden in de relatie tussen de cliënt en de noodzakelijke 
vertrouwensman (de briefwisseling met zijn cliënt en de nota’s van de cliënt en 
van de bedrijfsrevisor) (44). Hetzelfde geldt voor de werkdocumenten (45) van de 
bedrijfsrevisor en zijn bevestigingsbrief  (46).

92. Voor de houding van de bedrijfsrevisor in het kader van het opsporingsonderzoek 
of het gerechtelijk onderzoek wordt verwezen naar randnummers 196-219. 

2.6. DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER AFGEVAARDIGDE PERSOON: 
OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE  

93. In beginsel is alleen de onderzoeksrechter gerechtigd om documenten in 
beslag te nemen. Op grond van artikel 89bis van het Wetboek van Strafvordering 
kan de onderzoeksrechter de opdracht tot huiszoeking, inbeslagneming en verhoor 
geven aan een officier of agent van de gerechtelijke politie.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren werd ondervraagd teneinde te weten in welke 
mate de getuigenis van een bedrijfsrevisor kan afgenomen worden op verzoek van 
een onderzoeksrechter door een persoon die door deze laatste hiertoe is aangeduid (47).

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat de deontologie van de bedrijfsrevisor 
geen enkele vereiste omvat die verder zou gaan dan de wettelijke vereiste, en 
dat bijgevolg de bedrijfsrevisor een getuigenis in rechte kan afleggen. Wanneer 
de gegevens vallen onder zijn beroepsgeheim, kan hij echter oordelen dat hij het 
stilzwijgen dient te bewaren.

Moet worden beschouwd als persoon die een getuigenis in rechte moet afleggen, 
de persoon die door de onderzoeksrechter wordt verzocht om hem een mondelinge 
of schriftelijke verklaring af te leggen. Het horen van de getuigen ter gelegenheid 
van een onderzoek is onderworpen aan de artikelen 71 tot 86 van het Wetboek van 
Strafvordering. Zelfs indien artikel 73 bepaalt dat het verhoor wordt gedaan door 
de onderzoeksrechter, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat deze vorm van 
rechtspleging, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de onderzoeksrechter iemand kan afvaardigen om 
een getuige te verhoren. Niets belet de bedrijfsrevisor om te antwoorden op de vragen 
die hem worden gesteld door de door de onderzoeksrechter aangeduide persoon.

In het geval dat hij het noodzakelijk zou achten, in functie van bijzondere 
omstandigheden, kan evenwel worden overwogen dat hij vraagt dat zijn 
getuigenverhoor rechtstreeks door de optredende magistraat wordt afgenomen.

(44) M. Franchimont, l.c., p. 31-32;  J. Lievens, l.c., p. 99; R. Prioux, l.c., p. 61. 
(45) Cf. Paragraaf 2.2.4. van de Algemene Controlenormen van het Instituut van 15 december 2006. In 
de praktijk kan een bedrijfsrevisor bij een huiszoeking en inbeslagneming verplicht worden om zijn 
werkdocumenten of een deel ervan te overhandigen. 
(46) I. De Poorter, “De aansprakelijkheid van de commissaris en de ondertekenaar van de 
bevestigingsbrief” in Bevestigingsbrief, leiding en bedrijfsrevisoren – Lettre d’affirmation, dirigeants et 
réviseurs d’entreprises, Brugge, die Keure, 2008 p. 59, nr. 111.
(47) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 338.
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HOOFDSTUK 3 
DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE CLIENT 

94. Artikel 79, § 1, a  van de gecoördineerde wet van 1953 voorziet uitdrukkelijk 
als uitzondering op het beroepsgeheim: de mededeling van een attest of van een 
bevestiging verricht met de schriftelijke toestemming van de onderneming waarbij 
zij (de bedrijfsrevisoren) hun taak uitoefenen. 

In dit verband dient gewezen op de restrictieve interpretatie van de begrippen “attest” 
en “bevestiging”. Het gaat hier noodzakelijkerwijze om informatie die reeds in het 
bezit is van de bestemmeling die een bijkomende garantie vraagt over de juistheid 
ervan. Het gaat niet om het louter doorgeven van informatie (48).

Het spreekt voor zich dat publieke documenten die de onderneming zelf aan de 
bedrijfsrevisor heeft toevertrouwd (bv. de neergelegde jaarrekening, in de Bijlage 
van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde jaarverslagen), niet onderworpen zijn aan 
het beroepsgeheim. Anders is het wanneer bepaalde gegevens door een werknemer 
of een bestuurder aan de bedrijfsrevisor werden overgemaakt (49).

95. Dergelijke toestemming kan de bedrijfsrevisor echter geen verplichting tot 
spreken opleggen. De betrokken bedrijfsrevisor oordeelt zelf welke houding hij zal 
aannemen (50).

(48) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 338-339.
(49) Cf. IBR, Jaarverslag, 2005, p. 72
(50) J. Lievens, l.c., p. 96. 
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HOOFDSTUK 4
CONTACTEN TUSSEN BEDRIJFSREVISOREN, HET INSTITUUT EN DE 
TUCHTINSTANTIES 

4.1. CONTACTEN TUSSEN BEDRIJFSREVISOREN 

4.1.1. Contacten tussen bedrijfsrevisoren commissarissen van dezelfde groep

A. Attesten of bevestigingen

96. Attesten of bevestigingen aan specifieke personen kunnen zelfs zonder 
toestemming van de vennootschap worden doorgegeven (art. 79, § 1, b) van de 
gecoördineerde wet van 1953). Het gaat echter enkel om mededelingen binnen het 
kader van de hen toevertrouwde controle over de jaarrekening of de geconsolideerde 
jaarrekening en uitsluitend met een commissaris als bestemmeling (51). 

Deze uitzondering werd voorzien met name voor die gevallen waarin de 
degelijke uitoefening van de controle zou vereisen dat informatie of afgegeven 
verklaringen worden uitgewisseld tussen bedrijfsrevisoren van twee verschillende 
vennootschappen. Dit kan onder meer het geval zijn voor de behoeften van de 
controle op de geconsolideerde jaarrekening (52).

97. Deze openbaarmakingen dienen in elk geval beperkt te blijven tot wat voor 
de uitoefening van de opdracht strikt noodzakelijk is (53).

98. De begrippen “attest” en “bevestiging” worden restrictief geïnterpreteerd. 
Het gaat hier noodzakelijkerwijze om informatie die reeds in het bezit is van de 
moedervennootschap die een bijkomende garantie vraagt over de juistheid ervan. 
Het gaat niet om het louter doorgeven van informatie (54).

In het kader van een vennootschapsgroep wordt deze uitzondering evenwel gematigd 
door het feit dat de moedervennootschap als aandeelhouder kan deelnemen aan 
de algemene vergaderingen van de dochtervennootschap en zodoende kennis kan 
nemen van het commissarisverslag (55).

99. De bedrijfsrevisor dient na te gaan of de verschillende voorwaarden die in 
artikel 79, § 1, b) van de gecoördineerde wet van 1953 zijn voorgeschreven wel 
degelijk aanwezig zijn, en met name of de bestemmeling van de informatie wel 
degelijk de commissaris is.

100. In de rechtspraak wordt algemeen aanvaard dat, wanneer beroepsbeoefenaars, 
die niet noodzakelijk tot hetzelfde vakgebied behoren, samenwerken om de 
belangen van dezelfde cliënt te vrijwaren en dezelfde opdracht tegenover deze cliënt 
vervullen, deze personen niet jegens elkaar tot geheimhouding zijn verplicht. In dit 
geval spreekt men dan van een gedeeld geheim (56) (cf. nrs 110 tot 131).

(51) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 339.
(52) Parl. St. Kamer, 1982-83, nr. 552/1, p. 28.
(53) M. Franchimont, l.c., p. 33.
(54) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 339.
(55) R. Prioux, l.c., p. 67.  
(56) M. Franchimont, e.c., p. 34.  
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101. Dezelfde uitzondering op het beroepsgeheim geldt tussen personen die binnen 
dezelfde vennootschap of instelling dezelfde functie uitoefenen, zoals bijvoorbeeld 
een college van commissarissen (57).

B. Informatieverstrekking tussen de met de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening belaste personen van de consoliderende en de geconsolideerde 
rechtspersonen 

102. Het oude artikel 27 van de wet van 1953, zoals gewijzigd door de wet 
van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen, vergemakkelijkt reeds 
sinds 9 januari 2006 de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening, 
door te voorzien dat de commissarissen van dochtervennootschappen en van de 
moedervennootschap van dezelfde groep ontheven zijn van het beroepsgeheim, de 
ene ten opzichte van de andere, teneinde de informatiedoorstroming te verbeteren in 
het raam van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening (58).

Artikel 100 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 heeft het toepassingsgebied 
van de opheffing van het beroepsgeheim tussen de commissaris van de consoliderende 
rechtspersoon en de commissarissen van de geconsolideerde rechtspersonen in 
België uitgebreid tot het geval waarin een persoon die in een rechtspersoon naar 
het recht van een land van de Europese Unie in het kader van een consolidatie een 
gelijkaardige functie als de commissaris uitoefent (art. 79, § 2 van de gecoördineerde 
wet van 1953).

4.1.2. Contacten tussen bedrijfsrevisoren niet-commissarissen van dezelfde 
groep

A Attesten of bevestigingen

103. Attesten of bevestigingen aan specifieke personen kunnen zelfs zonder 
toestemming van de vennootschap worden doorgegeven (art. 79, § 1, b) van de 
gecoördineerde wet van 1953). Het gaat echter enkel om mededelingen binnen het 
kader van de hen toevertrouwde controle over de jaarrekening of de geconsolideerde 
jaarrekening, ingeval er geen commissaris is, uitsluitend met een persoon die in 
een onderneming naar buitenlands recht een gelijkaardige taak uitoefent als een 
commissaris als bestemmeling(59). 

De bedrijfsrevisor dient na te gaan of de verschillende voorwaarden die in artikel 79, 
§ 1, b van de gecoördineerde wet van 1953 zijn voorgeschreven wel degelijk 
aanwezig zijn, en met name, ingeval er geen commissaris is, of de bestemmeling van 
de informatie wel degelijk een persoon is die in een onderneming naar buitenlands 
recht een gelijkaardige functie als een commissaris uitoefent.

Voor meer informatie wordt verwezen naar randnummers 96-101.

(57) Ibid.
(58) Cf. IBR, Jaarverslag, 2005, p. 52.
(59) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 339.
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B. Informatieverstrekking tussen de met de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening belaste personen van de consoliderende en de geconsolideerde 
rechtspersonen 

104. Zoals vermeld in randnummer 102 heeft artikel 100 van het koninklijk besluit 
van 21 april 2007 het toepassingsgebied van de opheffing van het beroepsgeheim 
tussen de commissaris van de consoliderende rechtspersoon en de commissarissen 
van de geconsolideerde rechtspersonen in België uitgebreid tot het geval waarin een 
persoon die in een rechtspersoon naar het recht van een land van de Europese Unie in 
het kader van een consolidatie een gelijkaardige functie als de commissaris uitoefent 
(art. 79, § 2 van de gecoördineerde wet van 1953).

Voor de opheffing van het beroepsgeheim wordt met de commissaris gelijkgesteld de 
bedrijfsrevisor die, zonder het mandaat van commissaris uit te oefenen, de controle 
over de geconsolideerde jaarrekening uitvoert (60).

4.1.3. Contacten tussen bedrijfsrevisoren al dan niet van dezelfde groep 

A. Raadpleging van werkdocumenten van een opgevolgde bedrijfsrevisor in een 
revisorale opdracht 

105. In het kader van de opvolging in een revisorale opdracht mag de bedrijfsrevisor 
de werkdocumenten raadplegen van de bedrijfsrevisor die voorafgaandelijk dezelfde 
revisorale opdracht uitoefende (art. 79, § 1 c) van de gecoördineerde wet van 1953). 

Deze uitzondering in artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953, ingevoegd door 
artikel 63 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen, herneemt 
de bepalingen ten aanzien van de opvolging in een dossier die reeds vervat waren in 
artikel 24, laatste lid van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de 
plichten van de bedrijfsrevisoren, teneinde de werkzaamheden van de commissaris 
te vereenvoudigen in geval van opvolging in een dossier. Uit ervaring is het nuttig 
bevonden om aan deze bepaling veeleer een wettelijk dan een reglementair karakter 
te geven (61). 

B. Contact van een bedrijfsrevisor met een andere bedrijfsrevisor wanneer de eerste 
het werk van de tweede in het gedrang brengt 

106. Artikel 79, § 1, d)  van de gecoördineerde wet van 1953, zoals ingevoegd 
door artikel 100 van het koninklijk besluit van 21 april  2007 tot omzetting van 
bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de 
Raad (“de auditrichtlijn”), dat op 31 augustus 2007 in werking is getreden, voorziet 
uitdrukkelijk in een bijkomende uitzondering op het beroepsgeheim teneinde toe te 
laten dat de bedrijfsrevisor die het werk of de attestering van een andere bedrijfsrevisor 
in het gedrang wil brengen, contact kan opnemen met laatstgenoemde, behalve in 
geval van verzet van de persoon die hem met de opdracht heeft belast.

(60) Cf. IBR, Jaarverslag, 2007, p. 39.
(61) Cf. IBR, Jaarverslag, 2005, p. 52.
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Dit artikel is de wettelijke bevestiging van artikel 25 van het koninklijk besluit van  
10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. 

4.2. CONTACTEN TUSSEN EEN BEDRIJFSREVISOR EN HET INSTITUUT 
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN EN ZIJN ORGANEN 

4.2.1. Contact tussen de bedrijfsrevisor en het Instituut 

107. Overeenkomstig artikel 35, § 1 van de gecoördineerde wet van 1953 is 
artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op het Instituut, zijn organen, 
de leden van zijn organen en zijn personeelsleden, onverminderd de bepalingen 
voorzien in artikel 77 van voormelde wet die betrekking hebben op de nationale en 
internationale samenwerking van het systeem van publiek toezicht. 

4.2.2. Contact tussen de bedrijfsrevisor en de organen van het Instituut 

108. Sinds de inwerkingtreding van voormeld koninklijk besluit van 
21 april 2007 op 31 augustus 2007 is een bedrijfsrevisor ten aanzien van het Instituut 
en zijn organen en in het bijzonder ten aanzien van de Commissie van Toezicht en 
van Kwaliteitscontrole ontheven van zijn beroepsgeheim (art. 79, § 1, e) van de 
gecoördineerde wet van 1953).   

4.3. CONTACTEN TUSSEN EEN BEDRIJFSREVISOR EN DE 
TUCHTINSTANTIES

109. In de loop van de parlementaire voorbereiding van de wet van 1953 werd 
onderstreept dat het beroepsgeheim niet van toepassing is op de verhoudingen van de 
bedrijfsrevisor met de gezagsdragers van de beroepsorde in tuchtaangelegenheden. 
In dit verband zal de regel worden gevolgd die ook in alle zelfstandige 
beroepsorganisaties bestaat en die de leden van het beroep de verplichting oplegt de 
waarheid aan de tuchtinstanties te vertellen, tuchtinstanties die dan op hun beurt ook 
tot de zwijgplicht zijn gehouden (62).

(62) Verslag M. Humblet, Parl. St. Kamer, 1950-52, nr. 514, p. 27-28; Cass., 12 mei 1977, Pas. 1977, I, 
p. 289;  P. Bernard, l.c., p. 83; M. Franchimont, l.c., p. 35; P. Lambert, o.c., p. 86-87, nr. 118 en p. 
306, nr. 411; J. Lievens, l.c., p. 92.
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hoofDstuk 1 
principe

1.1. OmschRIjvIng 

110. Overeenkomstig artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953 worden – 
buiten de uitzonderingen van artikel 458 van het strafwetboek – een limitatief aantal 
uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van de bedrijfsrevisor opgesomd (cf.  nrs. 
96-109).  Dit betreft met name enerzijds de schriftelijke toestemming van de cliënt 
en anderzijds de mededelingen aan andere bedrijfsrevisoren of beroepsbeoefenaars.

Telkens zal de bedrijfsrevisor dienen na te gaan of de onderscheiden voorwaarden, 
die in artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953 zijn bepaald, wel degelijk 
aanwezig zijn.

Onder voorbehoud van die uitzonderingen zijn de bedrijfsrevisoren in hun onderlinge 
relaties tot de zwijgplicht gehouden. Wanneer zij verwijzen naar een concreet geval 
dienen zij er dan ook voor te zorgen dat geen detail wordt vermeld dat de identificatie 
van de vennootschap of van de leiding zou mogelijk maken.

111. In de rechtspraak wordt evenwel een afwijking op die algemene regel 
aanvaard, namelijk wanneer beroepsbeoefenaars, die al dan niet tot eenzelfde 
vakgebied behoren, samenwerken om de belangen van eenzelfde persoon te 
vrijwaren en dezelfde opdracht tegenover een cliënt vervullen. In dit geval spreekt 
men dan van een gedeeld geheim (gemeenschappelijk geheim) (1).  We vestigen er 
de aandacht op dat een gedeeld geheim alleen maar mogelijk is tussen personen 
die op dezelfde wijze tot het beroepsgeheim zijn gehouden (2) en alleen maar een 
verantwoording kan vinden in de verdediging van de belangen van de cliënt (3).
 

1.2. OORspROng 

112. het delen van het beroepsgeheim was in de eerste plaats een verschijnsel in 
de medische sector (4). De basisgedachte is dat de ene beroepsbeoefenaar niet moet 
vrezen voor de mededeling van het beroepsgeheim aan de andere, omdat deze laatste 
tevens verplicht is tot het beroepsgeheim (5).

(1) p. Lambert, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 142, nr. 194 wijst er op dat de 
gebruikelijke  Franse term “secret partagé” eigenlijk beter “secret collectif”  had geweest, daar het 
voor de beroepsbeoefenaars  de bedoeling is om het beroepsgeheim gemeenschappelijk te houden.  
I. Van Der Straete “het gedeeld beroepsgeheim en het gezamelijk beroepsgeheim – halve smart of 
dubbel leed ?”, R.W. 2004-05, p. 41-59.
(2) Brussel 26 oktober 1960, J.T. 1961, p. 316 a jugé que la communication entre médecins traitants 
d’un même patient, des constatations objectives de l’examen auquel ils ont procédé, ne peut constituer la 
violation du secret professionnel.
(3) m. Franchimont, l.c., p. 34 die er tevens op wijst dat het niet zou opgaan van een gedeeld geheim te 
spreken in het geval van een bedrijfsrevisor en een andere bedrijfsrevisor (of andere beroepsbeoefenaar) 
die als deskundige door een gerechtelijke instantie werd aangewezen.
(4) gent 12 april 1965, Pas. 1965, II, p.181, R.W. 1965-66, kol.104 verduidelijkt dat de mededeling van 
het geheim aan een andere geneesheer niet strafbaar is, voor zover deze mededeling geschiedt in het 
belang van de zieke en aan de geneesheer die rechtstreeks of indirect betrokken is bij de verzorging die 
aan de zieke wordt verstrekt. 
(5) K. Geens en F. Jenne, “het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, soms te delen met de notaris?”, in 
50 jaar revisoraat – 50 ans de revisorat, Brugge, die Keure, 2003, p. 214.

06_deel3_49-58.indd   51 9/07/09   08:50



het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor 2009

52

g
ed

ee
ld

 (g
em

ee
ns

ch
ap

pe
li

jk
) b

er
o

ep
sg

eh
ei

m
1.3. vOORWAARDen
 
113. Klassiek wordt het delen van het geheim onderworpen aan vier evidente 
voorwaarden (6):

- de mededeling gebeurt aan een andere beroepsbeoefenaar die tevens gebonden 
is door het beroepsgeheim;

- het delen gebeurt in het belang van de geheimgerechtigde;
- zij gebeurt slechts inzoverre ze noodzakelijk is in het belang van die 

geheimgerechtigde;
- de geheimgerechtigde stemt toe (7). 

1.4. sOORTen

1.4.1. Gedeeld beroepsgeheim tussen bedrijfsrevisoren

A. College van commissarissen

114. een uitzondering op het beroepsgeheim moet worden aanvaard tussen 
personen die binnen eenzelfde vennootschap of instelling eenzelfde functie 
uitoefenen, zoals bijvoorbeeld een college van commissarissen (cf. nr. 101).

het gedeeld beroepsgeheim dient in elk geval beperkt te blijven tot de 
openbaarmakingen die voor de uitoefening van de opdracht strikt noodzakelijk zijn.

B. Uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in een bedrijfsrevisorengroep

115. De nieuwe uitoefeningsvormen van bepaalde vrije beroepen in groepspraktijken 
(medische sector), professionele vennootschappen (bedrijfsrevisoren), enz. heeft 
ook geleid tot het begrip relatief beroepsgeheim (8) (cf. nrs. 23 en 24) waaromtrent de 
theorie van het gedeeld beroepsgeheim niet steeds een voldoende antwoord geeft (9).

1.4.2. multidisciplinaire samenwerking

116. vanaf het einde van de jaren 1980 heeft de al dan niet geformaliseerde 
multidisciplinaire samenwerking flink opgang gemaakt waarbij de relaties tussen 
bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten en ook nog notarissen 
centraal staan (10).

In onderstaande randnummers 117-131 wordt het gedeeld beroepsgeheim tussen de 
bedrijfsrevisor en de notaris nader toegelicht.

(6) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 215 en p. Lambert, o.c., p. 143, nr. 195.
(7)  p. Lambert, o.c., p. 143, nr. 195 stelt als vierde voorwaarde in de medische sector : (...) cette 
communication ne peut être faite que si le malade, dûment informé, ne s’y oppose pas.
(8) p. Van Neste, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?” R.W. 1977-78, kol. 1281.
(9) p. Lambert, o.c., p. 145, nr. 196. 
(10) Ibid., p. 146, nr. 198; cf. ook K.F.B.n. en IBR studiedag “Revisoren en notarissen: de synergieën 
optimaliseren”, IBR, Jaarverslag, 2002, p. 253-255.
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hoofDstuk 2 
het met De notaris GeDeelDe beroepsGeheim Van De 
beDrijfsreVisor  

2.1. heT veRBOD vOOR De nOTARIs Om AUThenTIeKe AKTen mee Te 
DeLen

2.1.1. principe

117. Zoals de essentie van het revisoraal beroep traditioneel bestaat in het 
controleren van de jaarrekening, is het essentiële van het notarieel beroep klassiek 
het verlenen van authenticiteit aan akten. het kan dan ook geen verwondering 
wekken dat, bij een beroep dat reeds in 1803 gecreëerd werd in zijn huidige vorm, 
het beroepsgeheim sensu stricto zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek 
althans wat de notaris aangaat, historisch voorafgegaan werd door het verbod om, 
behoudens machtiging van de voorzitter van de Rechtbank van eerste Aanleg, een 
authentieke akte die de notaris verleden heeft, mee te delen onder de vorm van 
een uitgifte of een kopie aan andere personen dan onmiddellijk belanghebbenden, 
hun rechtverkrijgenden of hun erfgenamen (art. 23 ventôsewet). Dit verbod wordt 
op zijn beurt voorafgegaan door het verbod om de minuut uit handen te geven  
(art. 22 ventôsewet) (11). 

118. Werd het tweede verbod (uit handen geven van de minuut) uitgevaardigd 
om te vermijden dat voor het welzijn van een rechtsstaat en haar rechtszekerheid 
kapitale documenten zouden verdwijnen, dan is het eerste verbod ingegeven door de 
onmiskenbare bedoeling tot discretie: de functies van willige rechtsmacht en openbaar 
ambtenaar die de notaris  vervult, betekenen niet dat zijn kantoor gelijkgesteld kan 
worden met een handelsregister of handelsgriffie, een hypotheekkantoor en nog 
minder met de diensten van het Belgisch staatsblad (12). 

het is met andere woorden de wetgever die de neerlegging en openbaarmaking van 
akten regelt, alsook de medewerking die de notaris (bv. inzake vennootschapsakten, 
registratie en hypotheekbewaring) daaraan moet verlenen. 

119.  Daarbuiten mag de notaris geen akten meedelen dan aan de rechtstreekse 
belanghebbenden, en eventueel hun vertegenwoordiger (bv. de advocaat in het kader 
van zijn mandaat ad litem): de bijzondere rechtsopvolger bijvoorbeeld kan aanspraak 
maken op de vorige verkoopakten van een onroerend goed, de erfgenamen van een 
overledene mogen een herroepen authentiek testament opvragen; de schuldeisers 
daarentegen moeten zich wenden tot het hypotheekkantoor.

2.1.2. mededeling van authentieke akten door de notaris aan de bedrijfsrevisor (13)

120. een notaris mag een kopie van een authentieke akte meedelen aan een 
bedrijfsrevisor in het kader van diens controleopdracht, althans voor zover de 

(11) p. Van Der Heyde, “Beroepsgeheim en notariaat”, T. Not. 1990, p. 306-307.
(12) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 211; cf. ook p. Lambert, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, 
p. 239-240, nr. 313.
(13) voor een kritiek op deze theorie, cf. J.F. Taymans, “Quelques aspects du secret professionnel des 
notaires”, in Liber Amicorum Léon Raucent, Louvain, Academia, 1998, p. 439, nr. 19, « Les notaires ne 
peuvent, à notre avis, se prévaloir dans leurs relations mutuelles de la théorie dite du «secret partagé» 
(ou «secret collectif»), suivant laquelle une personne soumise à l’obligation au secret professionnel serait 
autorisée à partager ce secret avec une autre personne, pareillement soumise à cette obligation. ».
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gecontroleerde onderneming een partij was bij die akte. naar de notaris toe treedt 
de bedrijfsrevisor dan op als lasthebber van de betrokken partij. Bij twijfel kan de 
bedrijfsrevisor een schriftelijke volmacht van zijn opdrachtgever-cliënt voorleggen. 
gelet op de bewoordingen van artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen 
lijkt de gecontroleerde onderneming haast verplicht om, indien de commissaris 
hierom verzoekt, hetzij de vermelde schriftelijke volmacht te ondertekenen, hetzij 
zelf de informatie op te vragen.

De draagwijdte van het mededelingsverbod is terzelfder tijd enger en ruimer dan het 
beroepsgeheim. enger omdat het slechts de mededeling van de formele akte treft, 
en geenszins op de inhoud van de akte betrekking heeft. Breder omdat het aldus ook 
aspecten van de akte raakt die niet confidentieel zijn.

121. De verhouding tussen het mededelingsverbod en het beroepsgeheim wordt 
geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. De notaris verlijdt op en bepaald 
ogenblik een akte waarbij een onroerend goed wordt overgedragen tegen een 
bepaalde prijs X. De koper van dit goed beslist twee jaar later om het betreffende 
onroerend goed in te brengen in een vennootschap, waar reeds een commissaris 
werd benoemd. De betrokken commissaris is gehouden om overeenkomstig artikel 
602 van het Wetboek van vennootschappen een verslag op te stellen over deze 
inbreng in natura, waarbij het nuttig kan zijn dat hij als referentiepunt de prijs van de 
vroegere overdracht kent. Indien de inbrenger weigert om deze akte te bezorgen, zal 
de commissaris zich wenden tot de notaris, die evenwel op basis van artikel 23 van 
de ventôsewet zal weigeren om de authentieke akte mee te delen aan de commissaris 
(of de vennootschap). De ventôsewet verbiedt de notaris evenwel niet om de prijs 
van de overdracht mee te delen aan de commissaris. Dit aspect zal evenwel worden 
geregeld door het beroepsgeheim, dat hierna wordt besproken (14).

2.2. heT geWOne BeROepsgeheIm vAn De nOTARIs en ZIjn 
DIscReTIepLIchT

2.2.1. (beperktere) Draagwijdte van het beroepsgeheim

122. hoewel daarover in het begin nog twijfel bestond, heeft de rechtspraak de 
notaris reeds in de 19e eeuw de bescherming verleend en de verplichting opgelegd 
van het gewone beroepsgeheim. In en naar aanleiding van de uitoefening van zijn 
functie van openbaar ambtenaar en raadsman van de partijen verneemt de notaris 
noodzakelijkerwijze geheimen die hij moet bewaren, en zelfs voor zich mag houden, 
indien hij in rechte moet getuigen (15).

Opnieuw ligt het voor de hand, zoals voor de bedrijfsrevisor, dat het eigen 
karakter van de notariële functie het beroepsgeheim anders inkleurt dan dat van de 
advocaat. Dit eigen karakter leidt er wel eens toe dat vereist wordt dat het om echte 
“confidenties” zou gaan alvorens de notaris tot geheimhouding verplicht is, terwijl 
het beroepsgeheim van bijvoorbeeld de advocaat alles zou dekken wat hij in of naar 
aanleiding van de uitoefening van zijn taak verneemt.

In wezen wordt bedoeld dat de niet-tegensprekelijke, onpartijdige context waarin 
de notaris veel inlichtingen verneemt, en die hem dikwijls maakt tot de raadsman 

(14) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 212.  
(15) j.F. Taymans, l.c., p. 430-433.
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van beide partijen (bv. koopakte, huwelijkscontract), of tot hun verzoener (bv. 
echtscheiding in onderlinge overeenstemming (eOT)), moet in acht genomen worden 
bij de inschatting van de draagwijdte van het beroepsgeheim: uiteraard zal de notaris 
in die rol gegevens die hij ontvangt van de éne partij zonder voorbehoud meedelen 
aan de andere, althans zolang geen conflictuele situatie te vrezen valt. maar evenzeer 
zal hij zich daarvan onthouden zodra de onderhandeling of verzoening ontaardt in 
een conflict, of in de mate hem uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt duidelijk gemaakt 
dat hem unilateraal gegevens worden meegedeeld die hij voor zich moet houden, 
maar die hij in zijn achterhoofd kan houden bij het nastreven van een oplossing (16).

2.2.2. Discretieplicht als onderdeel van contractuele of buitencontractuele 
verplichtingen

123. De discussie omtrent de omvang van het beroepsgeheim van de notaris heeft 
tevens te maken met de verschillende taken die de notaris vervult, naast zijn taak als 
openbaar ambtenaar: vaak zal de notaris immers optreden als “juridisch raadsman” 
of als “zakenman”. soms wordt gezegd dat de vele taken die de notaris uitoefent 
buiten het strikt wettelijk kader van openbaar ambtenaar, de geheimhoudingsplicht 
relativeert, omdat de notaris in dat geval niet zou gehouden zijn tot het beroepsgeheim, 
omschreven in artikel 458 van het strafwetboek, maar wel tot de discretieplicht, 
die op dezelfde wijze van toepassing is op de gemeenrechtelijke lasthebber (17). De 
discretieplicht wordt immers onderscheiden van het beroepsgeheim, omdat alleen 
de schending van het beroepsgeheim strafrechtelijk wordt beteugeld. een auteur 
formuleert het zo: “Er wordt tekortgekomen aan de discretieplicht telkens als de 
notaris onnodig inlichtingen die hij in zijn bezit heeft, verspreidt, zonder dat deze 
inlichtingen weliswaar gedekt zijn door het beroepsgeheim.” (18). De ondeelbaarheid 
van het beroep in de ogen van het publiek dwingt nochtans tot de aanvaarding van 
de eenheid van het beroepsgeheim.

124. niettemin wordt precies om reden van de ietwat beperktere draagwijdte van 
het beroepsgeheim van de notaris in zijn klassieke, onpartijdige functie, sterker 
de nadruk gelegd op zijn discretieplicht: het betreft dan een niet-strafrechtelijk 
gesanctioneerde verplichting om gegevens discreet te behandelen die ofwel niet 
binnen het strikte beroepskader werden ontvangen ofwel, hoewel ze toch daarbinnen 
werden ontvangen, tevens bestemd zijn voor de wederpartij of tevens anderszins 
openbaar zullen gemaakt worden (bv. vennootschapsakten). het gaat om een 
deontologische verplichting die uiteraard tuchtrechtelijk kan worden gesanctioneerd, 
maar ook door derden kan worden ingeroepen, en dus onderdeel uitmaakt van de 
contractuele of buitencontractuele verplichtingen die de notaris op zich neemt  (19).

(16) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 213.  
(17) j.F. Taymans, l.c., p. 434-438.
(18) c. De Busschere, “enkele actuele aspecten van de notariële deontologie en notariële tucht”, R.W. 
2004-05, p. 686. 
(19) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 213-214 ; cf. ook p. Lambert, l.c., p. 238, nr. 311 : « On peut conclure 
que le notaire n’est pas tenu au secret, au sens de l’article 458 du Code pénal, mais à un simple devoir de 
discrétion lorsqu’il ne s’agit pas de la rédaction d’un acte, d’un conseil ou d’une consultation relevant 
spécifiquement de sa profession, mais d’une prestation qui pourrait être effectuée par un mandataire 
ordinaire ou par un agent d’affaires, telles une négociation immobilière ou une gestion de patrimoine. ».
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2.2.3. uitzonderingen op het beroepsgeheim

A. Meldingsplicht inzake witwassen

125. De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme onderwerpt een 
aantal personen, waaronder de notarissen, aan een aangifteplicht aan de cel voor 
financiële informatieverwerking (cFI) van feiten “waarvan ze weten dat ze verband 
houden met het witwassen van geld of die bewijsmateriaal voor het witwassen van 
geld kunnen vormen (artikel 2bis en artikel 14bis §1)” (20).

B. Huiszoeking en inbeslagneming

126. De notaris, die voorheen een verdachte heeft bijgestaan of anderszins in 
het bezit zou gekomen zijn van belangrijke stukken (d.i. als getuige), en die met 
betrekking tot zijn woon- of werkplaats het voorwerp wordt van een huiszoeking 
of een gerechtelijk beslag, wordt niet beschermd door het beroepsgeheim wat 
de overtuigingsstukken (bv. het misdaadwapen) en de bewijselementen (bv. de 
frauduleuze boekhouding) betreft. De briefwisseling met zijn cliënt, de nota’s van 
de cliënt en van de notaris daarentegen vallen klassiek onder het beroepsgeheim (21).

2.3. heT geDeeLDe BeROepsgeheIm

2.3.1. hypothese van een verklaring anders dan een verklaring met of zonder 
voorbehoud 

127. In het spanningsveld tussen bedrijfsrevisor en notaris komt een mogelijke 
deling van het beroepsgeheim aan de orde wanneer de bedrijfsrevisor een verslag 
met negatieve conclusies aflevert: hij besluit bijvoorbeeld tot een overwaardering 
van een inbreng in natura, tot een onredelijke ruilverhouding bij fusie of splitsing of 
tot een ontoereikend netto-actief bij omzetting. De notaris zal erover waken dat deze 
conclusies van de revisorale bevindingen in de akte worden genomen, alsook in het 
uittreksel (22).

2.3.2. aansprakelijkheid van de notaris

128. mogelijks zal de notaris dermate onder de indruk zijn van de revisorale 
conclusies dat hij zich weigerachtig opstelt ten aanzien van het verlijden van de akte, 
minstens, in het belang van de cliënt, in het algemeen belang, in zijn eigen belang (vrees 
voor aansprakelijkheid), of omdat hij een complex geheel van voormelde redenen 
zoekt om bijkomende inlichtingen in te winnen. een oprichtings- of omzettingsakte 
verlijden als de bedrijfsrevisor het kapitaal niet onderschreven acht, of zelfs het 
wettelijk minimumkapitaal niet geplaatst weet, is geen lichte verantwoordelijkheid. 
een fusie als intern wettig beoordelen terwijl de bedrijfsrevisor de ruilverhouding 
onredelijk acht, is evenmin een sinecure (23).

(20) e. Deckers, “Antiwitwas-wetgeving versus beroepsgeheim”, in Facetten van ondernemingsrecht 
– Liber Amicorum Professor Frans BouckaeRt, Leuven, Universitaire pers, 2000, p. 140 en 
p. Van Der Heyde, l.c. p. 305.
(21) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 210.  
(22) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 215.  
(23) Ibid.
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2.3.3. schriftelijke toestemming van de geheimgerechtigde ter opheffing van 
het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

129. Uiteraard zullen de competentie van de bedrijfsrevisor en de inhoud van het 
verslag niet dermate vanzelfsprekend zijn dat zij de notaris voldoende informeren 
om zijn beslissing te nemen. 

soms zal het professioneel scepticisme van de notaris het halen van zijn 
onvoorwaardelijk vertrouwen in het oordeel van de revisor: hij zal het verlijden van 
een akte niet licht weigeren, en mogelijks graag beter begrijpen wat de drijfveren 
van de revisor zijn geweest. In andere gevallen zal de eigen verantwoordelijkheid 
van de notaris in de akte zelf (en niet enkel het gegeven of hij de akte al dan niet 
verlijdt) hem tot brede informatiegaring aanzetten: als hij zich moet uitspreken 
over de interne en externe wettigheid van een fusie/splitsing (art. 700 W. venn.) zal 
de notaris zich maximaal informeren over de redenen waarom de bedrijfsrevisor 
geoordeeld heeft dat de ruilverhouding onredelijk is (24).

130. Om tot een eigen professioneel oordeel te komen, en zonder het werk van 
de bedrijfsrevisor te willen overdoen, zal de notaris in zo’n geval overwegen om 
aan de geheimgerechtigde te vragen van de bedrijfsrevisor te ontheffen van zijn 
beroepsgeheim. De geheimgerechtigde zal oordelen of de ontheffing in zijn belang 
is, en ze eventueel aan beperkingen onderwerpen. De toestemming wordt best 
schriftelijk gegeven, omdat de geheimgerechtigde niet zelden het lijdend voorwerp is 
van de voorgenomen transactie (bv. de vennootschap bij een splitsing). soms zullen 
er evenwel meerdere geheimgerechtigden zijn wiens toestemming moet gevraagd 
worden, bij voorbeeld bij een inbreng in natura kan bij de oordeelsvorming van de 
bedrijfsrevisor zowel geheime informatie nopens de vennootschap als nopens de 
inbrenger gespeeld hebben (25).

2.3.4. ontvangen informatie onder beroepsgeheim van de notaris

131. het spreekt in ieder geval voor zich dat de informatie die de notaris ontvangt 
van de bedrijfsrevisor onder het beroepsgeheim, voorzien in artikel 458 van het 
strafwetboek, met de daarin voorziene uitzonderingen valt (26).

(24) K. Geens en F. Jenne, l.c., p. 216.  
(25) Ibid.
(26) Ibid.
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HOOFDSTUK 1  
DE DISCOVERY-PROCEDURE

1.1. BEGRIP 

132. Overeenkomstig het buitenlandse procedurerecht, is de discovery-procedure 
de fase in een procedure waarin na de inleiding van het geding, maar nog voor de 
eigenlijke behandeling van de zaak, alle feiten die relevant kunnen zijn als bewijs 
wederzijds beschikbaar worden gemaakt aan de procespartijen.

Het doel van een discovery-procedure is om de partijen toe te laten van bij het begin 
de sterkten en zwakten van het dossier van de tegenpartij in te schatten. Dit wordt 
bereikt door de overhandiging van documenten en het verhoor van getuigen. 

De rechtbank zelf gaat nadien in op de grond van de zaak.

In deze context werd aan het Instituut de vraag voorgelegd welke houding de 
commissaris van een Belgische vennootschap mag of moet aannemen ingeval hij 
wordt geconfronteerd met het verzoek tot mededeling van (al dan niet vertrouwelijke) 
documenten in het kader van een discovery-procedure in het buitenland.

Geldt het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek of heeft 
de commissaris, desgevallend onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om 
werkdocumenten ter beschikking te stellen?

1.2. STANDPUNT VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 

133. In het voorgelegde geval heeft de Raad toepassing gemaakt van de algemene 
principes inzake het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en is tot het volgende 
besluit gekomen:

- de commissaris kan spreken en/of documenten overmaken, zonder het 
beroepsgeheim te schenden, indien hij zich in een procedure “in rechte” bevindt, 
dit wil zeggen een procedure gevoerd voor een onderzoeksrechter;

- gegeven het feit dat een discovery-procedure niet noodzakelijk de eigenschappen 
van een procedure “in rechte” heeft, meent de Raad dat de commissaris niet de 
mogelijkheid heeft om vertrouwelijke gegevens mede te delen in het kader van 
een dergelijke procedure;

- als een buitenlandse rechtsmacht dan toch informatie wil verkrijgen, is het 
wenselijk dat via een rogatoire commissie wordt gehandeld;

- Artikel 458 van het Strafwetboek en artikel 79 van de wet van 22 juli 1953, 
gecoördineerd op 30 april 2007, bepalen op limitatieve en exhaustieve wijze 
de uitzonderingen op het beroepsgeheim; een discovery-procedure is niet 
opgenomen als een uitzondering op het beroepsgeheim; de commissaris kan 
dus geen mededeling doen in het kader van een dergelijke procedure;

- zelfs ingeval de cliënt zijn toestemming zou verlenen aan de commissaris om 
aan de discovery-procedure mee te werken, blijft het beroepsgeheim in hoofde 
van de commissaris gelden. Immers, de uitzondering op het beroepsgeheim 
ingeval van schriftelijke toestemming van de onderneming geldt enkel voor de 
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mededeling van een attest of bevestiging (art. 458 Sw. juncto art. 79, § 1, a) van 
de gecoördineerde wet van 1953).

De Raad is bijgevolg tot de conclusie gekomen dat de commissaris van een 
Belgische vennootschap in het kader van een discovery-procedure gebonden is aan 
het beroepsgeheim. Hij mag geen vertrouwelijke documenten overmaken, zelfs niet 
als zijn cliënt hem daartoe toestemming geeft.

De Raad heeft onderhavig standpunt ingenomen onder voorbehoud van een eventuele 
andersluidende gerechtelijke uitspraak  (1) .

(1) IBR, Vademecum, 2005, I, p. 346.
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HOOFDSTUK 2 
PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD

2.1. DE INTERNATIONALE CONTEXT

134. Als gevolg van een reeks ophefmakende financiële schandalen in de 
Verenigde Staten, heeft het Amerikaans Congres, op 30 juli 2002, de wet Sarbanes-
Oxley (2) goedgekeurd, met als doelstelling het vertrouwen van de beleggers 
in de financiële markten te herstellen, meer bepaald via strengere toezicht- en 
onafhankelijkheidsregels voor de externe auditors. Omdat deze wet geen onderscheid 
maakt tussen Amerikaanse en niet-Amerikaanse vennootschappen, heeft hij 
extraterritoriale effecten, ook in de Europese Unie.

Deze wet voorziet onder andere in de oprichting van een controleorgaan op het 
beroep, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), een non-
profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid, die onder het toezicht van de Securities 
and Exchange Commission (SEC) staat. 

2.2. REGISTRATIE BIJ DE PCAOB

2.2.1. Toepassingsgebied

A. De betrokken emittenten

135. Het toepassingsgebied van de wet Sarbanes-Oxley betreft beursgenoteerde 
vennootschappen in de Verenigde Staten (de “emittenten” of vennootschappen die 
aandelen en/of obligaties hebben laten registreren bij de SEC) en deze die verplicht 
zijn verslagen bij de SEC in te dienen krachtens Sectie 15 (d) van de “Securities 
Exchange Act”, onafhankelijk van het feit of die vennootschappen al dan niet in de 
Verenigde Staten zijn gedomicilieerd (3). De Europese dochtervennootschappen van 
de genoteerde vennootschappen in de Verenigde Staten vallen eveneens onder het 
toepassingsgebied van de wet.

Onder voorbehoud van de vrijstellingen die de SEC individueel kan toekennen, 
voorziet de wet zodoende in geen vrijstellingen voor buitenlandse emittenten. De 
toepassing van sommige wettelijke bepalingen op buitenlandse emittenten kan tot 
bepaalde praktische problemen leiden, onder meer door potentiële conflicten tussen 
de wet Sarbanes-Oxley en de buitenlandse wetgevingen.

B. De betrokken auditkantoren

136. De registratie is verplicht voor elk auditkantoor die een auditverslag 
voorbereidt of deelneemt aan de voorbereiding of aan de uitgifte ervan voor een 
“emittent”, met inbegrip van de (buitenlandse) auditkantoren die er wezenlijk toe 
bijdragen 20 % of meer van de uren gepresteerd door de belangrijkste auditor of van 
zijn honoraria, met betrekking tot de uitgifte van het auditverslag; of wanneer de 
activa of de omzet van de dochtervennootschap 20 % of meer van de geconsolideerde 

(2) Sarbanes-Oxley Act, 30 July 2002, Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745 2002, beschikbaar op het 
internetadres http://www.law.uc.edu/CCL/Soact/soact.pdf.
(3) PCAOB, Release No 2003-007, Appendix 1-Rules Relating to Registration, 6 mei 2003, p. A1-iv (i).
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activa of omzet overstijgen en de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de 
belangrijkste auditor om het controleverslag van de emittent uit te geven (4). 

Hieruit volgt dat de  niet-Amerikaanse auditkantoren  onderworpen zijn aan de wet 
Sarbanes -Oxley, alsmede aan de regels van de PCAOB en de SEC tot uitvoering 
van deze wet, op dezelfde manier en in dezelfde mate als de auditkantoren gevestigd 
in de Verenigde Staten. 

2.2.2. Registratieprocedure

137. Teneinde een aanvraag te kunnen maken tot registratie, zal het niet-
Amerikaanse auditkantoor een formulier 1 “Form 1” moeten invullen op het internet, 
door informatie te verstrekken als volgt :

- een lijst van alle “emittenten” voor dewelke het auditkantoor een auditverslag 
heeft voorbereid in de loop van het jaar dat voorafgaat aan de registratie, alsook 
een lijst van alle “emittenten” voor dewelke het auditkantoor een auditverslag 
wil voorbereiden tijdens het lopende jaar (Sectie 102 (b) (2) (A) van de wet 
Sarbanes-Oxley);

- het honorariabedrag dat het auditkantoor jaarlijks ontvangt van elk van 
de “emittenten”, verdeeld tussen honoraria voor auditdiensten, andere 
boekhoudkundige diensten en non-auditdiensten (Sectie 102 (b) (2) (B) van de 
wet Sarbanes-Oxley);

- de financiële informatie van het auditkantoor met betrekking tot het laatste 
afgesloten jaar (Sectie 102 (b) (2) (C) van de wet Sarbanes-Oxley);

- het door het auditkantoor gevoerde beleid inzake kwaliteitscontrole van zijn 
boekhoudkundige en auditdiensten (Sectie 102 (b) (2) (D) van de wet Sarbanes-
Oxley); 

- de lijst van de bij de controle betrokken auditoren (Sectie 102 (b) (2) (E) van 
de wet Sarbanes-Oxley) (die minstens 10 uur aan auditdiensten presteerden 
gedurende het laatste kalenderjaar); 

- de informatie aangaande strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratief-
rechtelijke of tuchtrechtelijke vervolgingen van het auditkantoor of  de 
verbonden personen (Sectie 102 (b) (2) (F) van de wet Sarbanes-Oxley) (in de 
loop van de vijf laatste jaren); 

- informatie aangaande meningsverschillen inzake de audit tussen de emittent en 
het auditkantoor (Sectie 102 (b (2) (G) van de wet Sarbanes-Oxley); 

- iedere andere informatie die nodig geacht wordt door de PCAOB of de SEC 
of relevant is in het openbaar belang of ter bescherming van de investeerders 
(Sectie 102 (b) (2) (H) van de wet Sarbanes-Oxley).

Bovendien moet bij elke bij de PCAOB ingediende vraag tot registratie, krachtens 
Sectie 106 (b) (1) en (2) van de wet Sarbanes-Oxley een instemmingverklaring zijn 
gevoegd, waarin het auditkantoor en de ermee verbonden personen verklaren te 

(4) PCAOB, Release No 2003-007, Appendix 1-Rules Relating to Registration, 6 mei 2003, p. A1-v en 
iv (p).
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willen samenwerken met de PCAOB en te willen voldoen aan elke vraag tot het 
afleggen van een getuigenis of het verstrekken van documenten binnen het kader van 
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de PCAOB (5) . 

2.2.3. Gevolgen van de registratie bij de PCAOB

138. De bepalingen met betrekking tot de registratie bij de PCAOB werden 
aangenomen op 6 mei 2003 en treffen ook Belgische bedrijfsrevisoren voor zover 
zij een commissarismandaat uitoefenen in de schoot van Belgische beursgenoteerde 
vennootschappen in de Verenigde Staten (bv. Delhaize Groep NV en Icos Vision 
Systems Corporation NV) of belangrijke Belgische dochtervennootschappen van 
beursgenoteerde vennootschappen in de Verenigde Staten (bv. Electrabel NV, 
belangrijke dochter van Suez die genoteerd is op de New York Stock Exchange). Deze 
registratie heeft tot gevolg dat de betrokken bedrijfsrevisorenkantoren, in het kader 
van hun opdracht, auditstandaarden, normen inzake ethiek en onafhankelijkheid, 
aangenomen door de PCAOB, zullen moeten naleven. Bij gebrek hieraan, kunnen 
sancties worden opgelegd op initiatief van de PCAOB.

2.3. SCHENDING VAN HET BEROEPSGEHEIM IN HET KADER VAN DE 
REGISTRATIE BIJ DE PCAOB

139. Het naleven van extra-territoriale regels opgelegd in de Verenigde Staten 
kan ertoe leiden dat andere regels door de auditkantoren worden geschonden in hun 
land van herkomst.

In deze context is het overeenkomstig “Rule 2105 : Conflicting non-US law” 
echter mogelijk voor de registratieplichtige om de informatie gevraagd door de 
PCAOB niet mede te delen, op voorwaarde dat een buitenlandse wetsbepaling 
dit verbiedt. Om beroep te kunnen doen op deze regel dient evenwel de volgende 
specifieke informatie verschaft te worden: een kopij van de relevante buitenlandse 
wetsbepaling, in het Engels, een formele juridische opinie en een nota omtrent de 
inspanningen die werden verricht om de wetsconflicten op te lossen (6).

Dit heeft geleid tot het onderzoeken, op gecentraliseerde wijze voor het Belgisch 
beroep, in hoeverre de verplichtingen die gepaard gaan met de registratie van 
Belgische bedrijfsrevisoren bij de PCAOB kunnen leiden tot conflicten met Belgische 
wetten en reglementeringen die de bedrijfsrevisor moet naleven (o.m. in verband 
met het beroepsgeheim) en dit op aanmoediging van de Europese Commissie die het 
verkieslijk heeft geacht dat er slechts één juridische raadpleging zou worden verricht 
per lidstaat.

140. In deze context heeft het Instituut een juridisch advies gevraagd aan een 
advocatenkantoor. Uit de juridische raadpleging met betrekking tot de wettelijke 
verhinderingen of wetsconflicten (“legal impediment review”) en de formele 
juridische opinie (“legal opinion”) blijkt onder andere dat de overdracht van 
werkdocumenten van de bedrijfsrevisor aan de PCAOB een schending van het 
beroepsgeheim inhoudt (7). Zulke schending leidt tot straf- en tuchtrechtelijke 

(5) IBR, Periodieke Berichten, 2004, nr. 3, p.11-16.
(6) PCAOB, Release No 2003-07, Appendix 3–Section-by-Section Analysis of Registration Rules and 
Form 1, 6 mei 2003, p. A3 – xxiv en xxv.
(7) IBR, Mededeling aan de leden betreffende de registratie bij het controleorgaan in de Verenigde Staten, 
de PCAOB, 2 april 2004.
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sancties, zelfs als de overdracht van werkdocumenten tot stand zou komen met de 
instemming van de cliënt, vermits het beroepsgeheim van openbare orde is. 

Artikel 79, § 1 van de gecoördineerde wet van 1953 bepaalt immers dat de 
bedrijfsrevisoren, de stagiairs en de personen voor wie ze instaan, op grond van 
artikel 458 van het Strafwetboek, een geheimhoudingsplicht hebben met betrekking 
tot informatie die aan hen toevertrouwd is in het kader van hun beroepsactiviteiten. 

Bovendien wordt de door de PCAOB gevraagde overdracht van de werkdocumenten 
niet ondergebracht in de wettelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim, 
meer bepaald de getuigenis in rechte, de verschijning voor een parlementaire 
onderzoekscommissie, de wettelijke spreekplicht, de mededeling van een attest of 
van een bevestiging met de schriftelijke toestemming van de cliënt, de mededeling 
van een attest of van een bevestiging aan een (buitenlandse) commissaris, de 
raadpleging door een bedrijfsrevisor in het kader van een opvolging in een revisorale 
opdracht van de werkdocumenten van een bedrijfsrevisor die voorafgaandelijk 
dezelfde revisorale opdracht uitoefende, het contact van een bedrijfsrevisor met een 
andere bedrijfsrevisor wanneer de eerste het werk van de tweede in het gedrang 
brengt, de contacten tussen een bedrijfsrevisor en het Instituut en zijn organen en 
ten slotte de informatieverstrekking in het kader van een groepsaudit binnen de 
Europese Unie (cf. nr.142).

Voorts gaat het hier evenmin om informatie die een vennootschap wettelijk dient 
vrij te geven. Dergelijke informatie, die bijvoorbeeld voorkomt in het verslag dat de 
commissaris aan de algemene vergadering en/of de ondernemingsraad voorlegt, of in 
de notulen van de algemene vergadering, kan aan de PCAOB worden doorgegeven. 
De PCAOB kan in deze context eveneens aan de bedrijfsrevisor bevestiging vragen 
van informatie die op geoorloofde wijze in het bezit van de PCAOB gekomen is.

Er bestaat bijgevolg een ernstig wetsconflict tussen België en de Verenigde 
Staten. Immers, op basis van de Amerikaanse vereisten, wanneer een Belgisch 
bedrijfsrevisorenkantoor een opinie uitbrengt of andere werkzaamheden verricht, 
waarop een bij het PCAOB geregistreerd auditkantoor zich baseert om een 
auditverslag of een in een auditverslag vervatte opinie uit te brengen, dan is het 
bedrijfsrevisorenkantoor in principe verondersteld ermee te hebben ingestemd zijn 
werkdocumenten aan de PCAOB of SEC voor te leggen in geval een onderzoek 
loopt dat met dat auditrapport verband houdt. Zo mag een Amerikaans auditkantoor 
zich enkel steunen op een door een Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor uitgebrachte 
auditopinie indien dit Amerikaanse kantoor de verzekering heeft gekregen dat het 
Belgisch bedrijfsrevisorenkantoor op vraag van de PCAOB zijn werkdocumenten 
zal verstrekken.

141. In deze context werd tevens onderzocht welke gevolgen de verplichte 
toepassing van de PCAOB Auditing Standard N°3 inzake de documentatie van de 
controlewerkzaamheden kan hebben voor een Belgisch bedrijfsrevisor.

In het bijzonder bepaalt paragraaf 19 van de Auditing Standard N° 3:

“In addition, the office issuing the auditor’s report must obtain, and review and 
retain, prior to the report release date, the following documentation related to the 
work performed by other auditors (including auditors associated with other offices 
of the firm, affiliated firms, or non-affiliated firms):
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a. An engagement completion document consistent with paragraph 12 and 13.

Note: This engagement completion document should include all cross-referenced, 
supporting audit documentation.

b. A list of significant fraud risk factors, the auditor’s response, and the results of 
the auditor’s related procedures.

c. Sufficient information relating to any significant findings or issues that are 
inconsistent  with or contradict the final conclusions, as described in paragraph 8.

d. Any findings affecting the consolidating or combining of accounts in the 
consolidated financial statements.

e. Sufficient information to enable the office issuing the auditor’s report to agree or 
to reconcile the financial statement amounts audited by the other auditor to the 
information underlying the consolidated financial statements.

f. A schedule of audit adjustments, including a description of the nature and cause 
of each misstatement.

g. All significant deficiencies and material weakness in internal control over 
financial reporting, including a clear distinction between those two categories.

h. Letters of representations from management.

i. All matters to be communicated to the audit committee. (…)”

Met uitzondering van hetgeen bepaald is in paragraaf 19. a. (met betrekking tot 
de nota aangaande de mededeling van het geheel van de documenten die dienen 
ter ondersteuning van de controlewerkzaamheden, wat kan worden beschouwd als 
het equivalent van de mededeling van de werkdocumenten van de audit), c. en h., 
kan de vereiste informatie in principe worden meegedeeld teneinde de auditor van 
de moedervennootschap toe te laten een goed inzicht te hebben in de financiële 
overzichten van de dochtervennootschap en/of de controleprocedures en de 
conclusies van de auditor van de dochtervennootschap (gelijkstelling met het begrip 
van attest of bevestiging).

Met betrekking tot punt b., zou een mogelijke oplossing kunnen bestaan in het richten 
van een “representation letter” tot zowel de auditor van de moedervennootschap als 
de auditor van de dochtervennootschap (8).

Er dient evenwel te worden benadrukt dat elk individueel bedrijfsrevisorenkantoor 
voor elkeen van de bovenvermelde punten, en rekening houdend met de 
omstandigheden, zal moeten inschatten of er risico’s bestaan van inbreuk op de 
regels met betrekking tot het beroepsgeheim. In alle gevallen zullen de kopieën van 
werkdocumenten van de audit niet kunnen worden meegedeeld gelet op het feit dat 
deze gedekt worden door het beroepsgeheim (cf. vereiste a.) (9).

(8) Voor meer informatie omtrent de bevestigingsbrief: Stichting Informatiecentrum voor het 
bedrijfsrevisoraat (ICCI), Bevestigingsbrief, leiding en bedrijfsrevisoren – Lettre d’affirmation, dirigeants 
et réviseurs d’entreprises, Brugge, die Keure, 2008, 156 p.
(9) Cf. IBR, Jaarverslag, 2004, p. 275-280.
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HOOFDSTUK 3
GROEPSAUDIT IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT

3.1. BEROEPSGEHEIM IN EEN GROEPSAUDIT 

142. Bij wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen, die in 
werking trad op 9 januari 2006, werd een nieuwe uitzondering toegevoegd aan de 
lijst van uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van de commissaris, meer 
bepaald “wanneer een rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt, zijn 
de commissaris van de consoliderende rechtspersoon en de commissarissen van de 
geconsolideerde rechtspersonen de ene ten opzichte van de andere, bevrijd van het 
beroepsgeheim”. 

Deze uitzondering werd gebaseerd op artikel L. 822-15, tweede lid, eerste zin 
van de Franse Code de Commerce, dat bepaalt : « Lorsqu’une personne morale 
établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne 
morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées 
sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. ». Bovendien, 
beoogde deze uitzondering, in overeenstemming met de internationale praktijk, 
de informatiedoorstroming te verbeteren in het raam van de wettelijke controle 
van de geconsolideerde jaarrekening door de commissarissen toe te laten om hun 
werkdocumenten en de resultaten van hun werk met elkaar te delen.

In de wettekst van 23 december 2005 werd echter niet duidelijk gesteld dat dit principe 
kon worden uitgebreid tot de personen die in het buitenland een commissarisfunctie 
vervullen, evenals tot de bedrijfsrevisoren die een opdracht van controle van de 
geconsolideerde jaarrekening uitoefenen zonder evenwel de hoedanigheid van 
commissaris van de consoliderende vennootschap te hebben.

Om tegemoet te komen aan deze lacune breidt artikel 79, § 2 van de gecoördineerde 
wet van  1953 het toepassingsgebied van de opheffing van het beroepsgeheim tussen 
de commissaris van de consoliderende rechtspersoon en de commissarissen van de 
geconsolideerde rechtspersonen in België uit tot het geval waarin een persoon die in 
een rechtspersoon naar het recht van een land van de Europese Unie in het kader van 
een consolidatie een gelijkaardige functie als de commissaris uitoefent.

Ten slotte wordt, voor de opheffing van het beroepsgeheim, met de commissaris 
gelijkgesteld de bedrijfsrevisor die, zonder het mandaat van commissaris uit te 
oefenen, de controle over de geconsolideerde jaarrekening uitvoert.

3.2. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN GROEP NAAR HET 
RECHT VAN EEN LAND BUITEN DE EUROPESE UNIE 

143. Zoals bepaald onder randnummer 142, zijn de commissarissen van de 
consoliderende rechtspersoon en de commissarissen van de geconsolideerde 
rechtspersonen, de ene ten opzichte van de andere, bevrijd van het beroepsgeheim in 
het kader van het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. Hierdoor kunnen 
de commissarissen hun werkdocumenten aan elkaar overmaken in het kader van 
een groepsaudit binnen de Europese Unie, zonder daarbij hun beroepsgeheim te 
schenden. 

144. Deze uitzondering op de geheimhoudingsplicht van commissarissen geldt 
echter niet bij een groepsaudit buiten de Europese Unie. In het tegenovergestelde 
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geval zou de Belgische commissaris, in het kader van de internationale groepsaudit, 
op basis van zijn geheimhoudingsplicht, immers niet meer kunnen weigeren zijn 
Belgische werkdocumenten over te maken aan zijn Amerikaanse confrater. Dit 
zou met zich meebrengen dat de werkdocumenten van de Belgische commissaris, 
via zijn Amerikaanse confrater, aan de buitenlandse toezichthouder, meer bepaald 
de PCAOB, zouden kunnen overgemaakt worden zonder schending van het 
beroepsgeheim. 

Verder dient benadrukt te worden dat de lidstaten, overeenkomstig artikel 47, 1, d van 
de auditrichtlijn (cf. nr. 106), “mogen toestaan dat controle-of andere documenten die 
in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren die door hen zijn toegelaten, 
aan de bevoegde autoriteiten van een derde land worden overgedragen, op voorwaarde 
dat: (…) er tussen de betrokken bevoegde autoriteiten op wederkerigheid gebaseerde 
werkregelingen zijn overeengekomen.”

Uit voormeld artikel 47 van de auditrichtlijn kan men zodoende afleiden dat de 
bedrijfsrevisorenkantoren specifieke Belgische werkdocumenten niet rechtstreeks 
mogen overdragen aan de PCAOB, ook al vraagt de PCAOB ernaar maar enkel 
onrechtstreeks, via de Belgische toezichthouder. 

Artikel 47, § 4 van de auditrichtlijn bepaalt evenwel uitzonderingsgevallen waarin 
de werkdocumenten rechtstreeks zouden mogen worden overgedragen, i.e. zonder 
tussenkomst van de Belgische toezichthouder.

In elk geval is één van de voorwaarden voor zowel de rechtstreekse als de 
onrechtstreekse overdracht dat er tussen de twee toezichthouders op wederkerigheid 
gebaseerde werkregelingen bestaan. In deze context bepaalt artikel 35, § 2 van de 
gecoördineerde wet van 1953 het volgende: 

“Het Instituut mag aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, aan het 
Advies-en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris, aan 
de Kamer van verwijzing en instaatstelling of aan de Commissie voor het Bank, 
Financie- en Assurantiewezen elke informatie meedelen die pertinent is voor de 
uitoefening van hun bevoegdheden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de bevoegde 
autoriteiten van Lidstaten van de Europese Unie of van een derde land in geval van 
een internationaal akkoord, op voorwaarde dat er wederkerigheid is.

De Koning bepaalt de modaliteiten inzake de uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie aan en de samenwerking met de bevoegde autoriteiten van een Lidstaat 
van de Europese Unie en met de bevoegde autoriteiten van derde landen. ”. 

Verder bepaalt artikel 77 van de gecoördineerde wet van 1953, met betrekking tot de 
nationale en internationale samenwerking, als volgt:

“§ 1. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt aangeduid als orgaan 
dat belast is met de nationale samenwerking tussen de organen van het systeem van 
publiek toezicht en belast is met de internationale samenwerking tussen stelsels van 
publiek toezicht van Lidstaten van de Europese Unie, zoals hierna bepaald.

§ 2. (…)

§ 3. Het Instituut, de Minister die bevoegd is voor Economie, de Procureur-
generaal, de Kamer van verwijzing en instaatstelling, de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen, het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van 
de commissaris en de tuchtinstanties werken samen met de bevoegde autoriteiten 
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van de Lidstaten van de Europese Unie wanneer dat nodig is voor de vervulling van 
hun respectieve taken. Deze autoriteiten verlenen onderling assistentie. Meer in het 
bijzonder wisselen zij informatie uit en werken ze samen bij onderzoeken die op de 
uitvoering van wettelijke controles van jaarrekeningen betrekking hebben.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de bevoegde autoriteiten van een derde land in geval 
van een internationaal akkoord mits dit een clausule van wederkerigheid bevat.

§ 4. De Koning kan de modaliteiten bepalen inzake de uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie en de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten bedoeld in 
paragrafen 2 en 3.”

Uit voormelde artikelen 35, § 2 en 77 van de gecoördineerde wet van 1953 zou men 
dus kunnen afleiden dat, in uitvoering van artikel 47 van de auditrichtlijn, de Hoge 
Raad voor de Economische Beroepen, in eerste instantie de bevoegde autoriteit is 
voor de internationale samenwerking (weliswaar binnen de Europese Unie) die op 
wederkerigheid gebaseerde werkregelingen moet overeenkomen met de PCAOB. 
Slechts in geval van dergelijke overeenkomst zou een overdracht van Belgische 
werkdocumenten aan de PCAOB mogelijk zijn.
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HOOFDSTUK 1 
ALGEMEEN

1.1. GEBRUIK VAN INFORMATIE DOOR HET PERSONEEL

145. De bedrijfsrevisor mag, noch in eigen belang noch in het belang van een derde, 
enig voordeel halen uit de vertrouwelijke informatie waarvan hij naar aanleiding van 
een controleopdracht kennis zou hebben gekregen. Zelfs de opdrachtgever kan hem 
van deze verplichting niet ontslaan. De bedrijfsrevisor moet de gepaste maatregelen 
treffen om te vermijden dat zijn medewerkers of bedienden die kennis zouden krijgen 
van inlichtingen die door het beroepsgeheim gedekt worden, hiervan in eigen belang 
of in het belang van om het even welke derde, gebruik zouden maken (1).

1.2. BETREKKINGEN TUSSEN CLIENTEN

146. Wanneer hij verscheidene cliënten heeft die met elkaar handels- of financiële 
betrekkingen onderhouden, dient de bedrijfsrevisor bijzonder attent te zijn op het 
gevaar van onvrijwillige schending van het beroepsgeheim.

1.3. BELASTINGADMINISTRATIE

1.3.1. Verslag inzake inbreng in natura 

147. Een bedrijfsrevisor stelt zich de volgende vraag: dient een bedrijfsrevisor in 
het kader van het beroepsgeheim zijn verslag inzake inbreng in natura betreffende 
een failliet gegaan vennootschap over te maken aan de belastingadministratie?

Op voorstel van de Juridische Commissie heeft de Raad het volgende advies 
aangenomen:

A. Beginselen

148. Artikel 458 van het Strafwetboek stipuleert: “ (...) en alle andere personen 
die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om 
in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 
en buiten het geval dat de wet hun verplicht die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 
honderd frank tot vijfhonderd frank.”.

De wettelijke basis van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor is ingeschreven in 
artikel 79 van de gecoördineerde wet van 1953.  

Het beroepsgeheim behelst alle feiten en inlichtingen van vertrouwelijke aard 
waarvan de revisor, omwille of naar aanleiding van de uitoefening van zijn beroep, 
kennis heeft gekregen. Het slaat niet op de inlichtingen waarvan de publicatie door 
de wet verplicht wordt gesteld. Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen het 
beroep en het vertrouwelijk gegeven.

(1) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 340.
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B. Al dan niet openbaar karakter van het verslag van de bedrijfsrevisor?

149. Er dient te worden onderzocht in welke mate het verslag van de bedrijfsrevisor 
al dan niet een openbaar karakter vertoont.

Het is om te beginnen passend om een vergelijking te maken met een andere 
wettelijke opdracht, met name de controle van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van 
het voorstel tot ontbinding van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 181, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen stipuleert: “De 
commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant 
die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit 
en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, 
getrouwe en juiste wijze is weergegeven.”.

Paragraaf 4 van hetzelfde artikel bepaalt verder: “Vóór de beslissing tot ontbinding 
van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris na 
onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen 
en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens § 1 
gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, 
de bedrijfsrevisor of de externe accountant overeenkomstig § 1 heeft opgemaakt.”.

150. Wat het verslag van de bedrijfsrevisor betreft dat wordt uitgegeven naar 
aanleiding van de vereffening van een vennootschap, bepaalt paragraaf 1.3.3. van de 
Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid:

“Het verslag van de beroepsbeoefenaar zal een uitvoerig verslag zijn, dit wil zeggen 
dat een gepaste beschrijving van de betekenisvolle posten van de staat van activa en 
passiva wordt gegeven met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor 
de voornaamste uitgevoerde controlewerkzaamheden. Het verslag moet bijdragen 
tot het verschaffen van inzicht aan de aandeelhouders en de vereffenaar in de 
werkelijkheid van het netto-actief.

Dit verslag dient niet te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van 
koophandel.

In de authentieke akte die de beslissing tot ontbinding vaststelt, worden de conclusies 
overgenomen van het verslag van de beroepsbeoefenaar. Het uittreksel uit deze 
authentieke akte, dat dient neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad, moet deze conclusies niet bevatten.” (IBR, Vademecum, Deel II, 2007, 
p. 472).

Uit zowel het voormeld artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen als 
paragraaf 1.3.3. van de Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding 
van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid volgt dat het verslag van de 
bedrijfsrevisor dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de vereffening van een 
vennootschap geen openbaar karakter vertoont.

151. Wat de inbreng in natura daarentegen betreft, voorziet artikel 444, laatste 
lid van het Wetboek van vennootschappen inzake inbreng in natura evenwel: “In 
een bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura van 
belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van 
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de conclusies van het verslag van de revisor. Dat verslag wordt, samen met het 
verslag van de revisor, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, 
overeenkomstig artikel 75.”.

Inzake quasi-inbreng bepaalt artikel 447, tweede lid in fine van het Wetboek 
van vennootschappen: “Het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het 
bijgevoegde verslag worden op de griffie van de rechtbank van koophandel 
neergelegd overeenkomstig artikel 75.”.

152. Bovendien stipuleert artikel 69, 6° van het Wetboek van vennootschappen 
inzake de openbaarmakingsverplichtingen, wat een inbreng in natura in het kader van 
de oprichting van een vennootschap betreft: “Het uittreksel uit de oprichtingsakte van 
vennootschappen, met uitzondering van de economische samenwerkingsverbanden, 
bevat: de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal of bij ontstentenis 
daarvan, het maatschappelijk vermogen, en in voorkomend geval, de conclusies van 
het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura.”. Het 
is de notaris die zich dient in te laten met de neerlegging van dit uittreksel.

Overeenkomstig artikel 453, 6° van het Wetboek van vennootschappen inzake 
de vermeldingen in de oprichtingsakte: “Naast de gegevens opgenomen in het 
uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel 69, worden in de 
vennootschapsakte de volgende gegevens vermeld: (...) de nadere omschrijving van 
elke inbreng in natura, de naam van de inbrenger, de naam van de bedrijfsrevisor en 
de conclusies van zijn verslag, het aantal en de nominale waarde van de aandelen 
of, bij gebreke van nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng 
zijn uitgegeven alsmede, in voorkomend geval, de andere voorwaarden waarop de 
inbreng is gedaan.”.

Aangezien het om een inbreng in natura in het kader van een kapitaalverhoging 
gaat, zijn de regels inzake statutenwijziging, waarvan een authentieke akte werd 
opgesteld, van toepassing. De neerlegging gebeurt zoals in het geval van een 
oprichting (art. 75, eerste lid, 2° W. Venn.).

153. Uit het voorgaande volgt dat het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de 
inbreng in natura moet worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel, doch niet dient te worden openbaar gemaakt door middel van een 
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Enkel de conclusies van 
de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura worden opgenomen in het uittreksel van 
authentieke akte die op de griffie van de rechtbank van koophandel dienen te worden 
neergelegd en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Het is passend te onderlijnen dat de conclusies in geval van een quasi-inbreng 
niet het voorwerp uitmaken van een bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch 
Staatsblad. Enkel het verslag wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel.

De Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng schrijven 
niets voor op het vlak van het ontbreken van de neerlegging van het verslag. De 
bedrijfsrevisor dient hieraan aandacht te besteden, in het bijzonder wanneer hij 
commissaris is van de vennootschap waarin de inbreng wordt verricht.

C. Besluit

154. De Raad is de mening toegedaan dat de bedrijfsrevisor het beroepsgeheim 
dient in te roepen wanneer de belastingadministratie hem vraagt om zijn volledig 
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verslag over te maken. Hoewel de conclusies in het geval van een inbreng in natura 
moeten worden bekendgemaakt en dat het verslag van de bedrijfsrevisor in het 
geval van een inbreng in natura en van een quasi-inbreng moet worden neergelegd 
(het heeft derhalve ook een openbaar karakter doch middels een moeilijkere 
toegankelijkheid), impliceert dit niet dat de bedrijfsrevisor ertoe gehouden is om het 
aan de belastingadministratie over te maken.

Het Instituut beveelt de bedrijfsrevisor aan om het bestuursorgaan erop te wijzen 
over te gaan tot de neerlegging van het controleverslag op de griffie.

Zelfs in het geval de cliënt zijn toestemming zou verlenen aan de bedrijfsrevisor 
teneinde aan de vraag van de belastingadministratie tegemoet te komen, blijft het 
beroepsgeheim in hoofde van de bedrijfsrevisor gelden. Immers, de uitzondering op 
het beroepsgeheim ingeval van schriftelijke toestemming van de onderneming geldt 
enkel voor de mededeling van een attest of bevestiging (art. 458 Sw. juncto art. 79, 
§ 1, a) van de gecoördineerde wet van 1953).

De bedrijfsrevisor is trouwens tot het beroepsgeheim gehouden tegenover 
alle openbare besturen met inbegrip van het bestuur der belastingen. Wat dit 
laatste betreft, is het nodig te herinneren aan artikel 334 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, luidens hetwelk dit bestuur aan het tuchtorgaan van het 
Instituut (de Raad van het IBR) een verzoek kan richten om na te gaan of, en gebeurlijk 
in hoeverre, de gevraagde inlichtingen door het beroepsgeheim gedekt zijn. Indien 
de Federale Overheidsdienst Financiën het verslag inzake inbreng in natura wenst 
te bekomen, kan hij de Raad van het Instituut adiëren. Die zal beoordelen of, en 
eventueel in welke mate, de vraag om deze inlichtingen te verzoenen is met het 
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor (2).

1.3.2. Verslag inzake quasi-inbreng

155. Een bedrijfsrevisor ontving een vraag van de administratie der directe 
belastingen om een getekende kopie van het verslag inzake een quasi-inbreng te 
bezorgen, samen met de volledige berekeningsmethodes die werden toegepast om de 
waarde van het vruchtgebruik te bepalen. Hij vroeg zich af of hij zijn beroepsgeheim 
diende in te roepen.

De onder punt 1.3.1. vermelde argumentatie en besluit kunnen naar analogie met de 
inbreng in natura eveneens in onderhavig geval worden toegepast.

1.3.3. Inlichtingen uit werkdocumenten

156. Een bedrijfsrevisor richtte zich tot het Instituut met de vraag of een B.T.W.- 
controleur het recht heeft om op basis van artikel 62, § 1 van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde bepaalde documenten of inlichtingen uit 
de revisorale werkdocumenten te eisen. De betrokken bedrijfsrevisor werd door de 
B.T.W.-controleur aangesproken in het kader van zijn verslag over een inbreng in 
natura.

157. Vooreerst brengt de Juridische Commissie in herinnering dat de 
bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 458 van het Strafwetboek gehouden is tot het 

(2) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 340-341.
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beroepsgeheim. Indien hij de schriftelijke toestemming zou krijgen van zijn cliënt 
om bepaalde vertrouwelijke documenten door te geven, zou hij kunnen overwegen 
om tóch in te gaan op het verzoek van de B.T.W.-controleur. Hij kan hiertoe echter 
nooit verplicht worden. De Juridische Commissie is dus van oordeel dat artikel 458 
van het Strafwetboek primeert op artikel 62, § 1 van het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde Waarde. In dit laatstgenoemde artikel wordt gesteld:

“Eenieder is gehouden, op ieder verzoek van de ambtenaren van de administratie die 
de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft, mondeling 
of schriftelijk alle inlichtingen te verschaffen die hem gevraagd worden, teneinde de 
juiste heffing van de belasting in zijnen hoofde of in hoofde van derden na te gaan.”.

158. Ten slotte vestigt de Commissie de aandacht op het feit dat de toepassing van 
artikel 458 van het Strafwetboek uiteraard betrekking moet hebben op gegevens die 
vertrouwelijk zijn.

1.3.4. Management letter

159. Begin 2006 werd het Instituut gecontacteerd door een vennootschap die 
een vragenlijst vanwege de fiscale administratie had ontvangen in het kader van 
de controle van de inkomstenbelastingen. Eén van de punten van deze vragenlijst 
beoogde aan de vennootschap een afschrift te vragen van de management letter, 
waarin de commissaris zijn aanbevelingen voor de toekomst aan de raad van bestuur 
laat geworden.

Het Instituut heeft volgend schrijven aan de Minister van Financiën gericht.

160. “De Raad is zich terdege bewust van het bestaan van artikel 316 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen van 1992 dat stipuleert: “Onverminderd het recht van de 
administratie tot het vragen van mondelinge inlichtingen, is eenieder die onderhevig 
is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting 
of de belasting van niet-inwoners verplicht de administratie, op haar verzoek, binnen 
een maand na de datum van verzending van de aanvraag, welke termijn wegens 
wettige redenen kan worden verlengd, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die 
van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.”

De Raad betreurt niettemin ten zeerste dit verzoek.

Hij is de mening toegedaan dat, indien een vennootschap, die onderworpen is aan 
de externe controle van haar jaarrekeningen door een bedrijfsrevisor, weet dat de 
fiscale administratie haar een kopie van deze management letter kan vragen, dit een 
dosis wantrouwen met zich brengt in hoofde van de vennootschap ten aanzien van 
bedrijfsrevisor. Het is essentieel voor de uitoefening van de wettelijke opdracht van 
de bedrijfsrevisor dat deze het vertrouwen van de vennootschap kan genieten.

In dit verband vestigt de Raad de aandacht op het feit dat de verplichting in hoofde 
van een commissaris om, overeenkomstig artikel 34 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, aan de 
Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) elk document mee 
te delen, niet kan worden vergeleken met de mededeling aan de fiscale administratie 
van de management letter. De gecontroleerde vennootschap is immers op de hoogte 
van de contacten van de commissaris met de prudentiële overheid.
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161. Wij staan er overigens op te onderlijnen dat, in zijn hoedanigheid van 
commissaris, de bedrijfsrevisor een preventieve rol vervult inzake de opsporing van 
fraude. Iedere aantasting van het statuut van de bedrijfsrevisor kan derhalve slechts 
contraproductief zijn, zelfs vanuit het standpunt van de strijd tegen de fraude, terwijl 
de bedrijfsrevisor in dit verband aan dezelfde kant als de fiscale administratie staat.

In het uiterste geval zal de vermenigvuldiging van dit soort van voormelde vragenlijst 
uiteindelijk het gebruik van de management letter in de praktijk onmogelijk maken, 
hetgeen schadelijk zou zijn voor de Belgische ondernemingen, zowel de grote als 
de KMO’s.

Bovendien wenst de Raad, op advies van de Juridische Commissie, te doen opmerken 
dat de management letter een eenzijdig en vertrouwelijk document is dat uitgaat 
van de bedrijfsrevisor en gericht is aan het bestuursorgaan van de vennootschap 
en derhalve beschermd wordt door artikel 8.1. van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden evenals 
door het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor. Voormeld artikel 8 laat inderdaad 
in punt 2 inmenging van de overheid toe, alleen wanneer deze inmenging voorzien 
is door de wet en nodig is in een democratische maatschappij voor het nastreven 
van de in artikel 8.2. beoogde doelstellingen. Overeenkomstig de rechtspraak van 
het Europees Hof van de Rechten van de Mens is artikel 8 van toepassing in fiscale 
zaken.

162. De fiscale wetgever is zich overigens terdege bewust van de specifieke 
moeilijkheden inzake de toegang van de fiscale administratie tot de documenten van 
de diverse vrije beroepen die tot het beroepsgeheim zijn gehouden. Artikel 334 van 
het Wetboek van Inkomstenbelastingen van 1992 schrijft immers voor: “Wanneer 
een krachtens de artikelen 315, eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot derde lid, 
316 en 322 tot 324 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, verzoekt 
de administratie om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid opdat 
deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de 
overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met het eerbiedigen van het 
beroepsgeheim.”.

De Raad is bijgevolg van oordeel dat het onaanvaardbaar is dat wat een derde, in 
casu de fiscale administratie, niet rechtstreeks kan verkrijgen van een persoon, die 
onderworpen is aan het beroepsgeheim, deze informatie via een omweg gaat vragen 
aan de cliënt van deze persoon.

163. Bij wijze van besluit wenst de Raad van het Instituut de Minister van 
Financiën, als vrijwaarder van het algemeen belang, te verzoeken dat er een einde 
wordt gesteld aan iedere wens vanwege om het even welke fiscale dienst om toegang 
te krijgen tot de management letter of andere documenten van dezelfde aard gericht 
door een bedrijfsrevisor aan een vennootschap, behoudens binnen de strikte naleving 
van artikel 334 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (3).

1.4. BETREKKINGEN MET DERDEN NIET GEBONDEN DOOR HET 
BEROEPSGEHEIM

164. Wanneer het nodig blijkt het advies in te winnen van personen die tot een 
beroep behoren, dat niet door het beroepsgeheim is gebonden, om zodoende tegemoet 
te komen aan de instructies van een cliënt, dan moet de bedrijfsrevisor deze laatste 

(3) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 340.
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op de hoogte brengen van zijn bedoeling om deze personen te raadplegen alsmede 
van het feit dat zij niet door tuchtregels inzake beroepsgeheim gebonden zijn.

1.5. ORGANEN VAN HET INSTITUUT

165. Overeenkomstig artikel 35, § 1 van de gecoördineerde wet van 1953 is 
artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op het Instituut, zijn organen, 
de leden van zijn organen en zijn personeelsleden, onverminderd de bepalingen 
voorzien in artikel 77 van deze wet (4).

1.6. KOPIE VAN IN BESLAG GENOMEN BESCHEIDEN 

166. In de mate dat de bedrijfsrevisor van de onderzoeksrechter de toestemming 
zou hebben verkregen om een aantal in beslag genomen bescheiden in kopie te 
bewaren, moeten die (...) behandeld worden volgens de gebruikelijke regels inzake 
het beroepsgeheim. Met andere woorden, die stukken zouden overhandigd kunnen 
worden aan een vennootschapsorgaan dat verantwoordelijk is voor de vennootschap 
die de controle heeft gevraagd, maar onder geen beding mag de bedrijfsrevisor die 
mededelen aan andere personen zonder zijn verplichtingen te overtreden. Aangezien 
het echter om in beslag genomen stukken gaat, moet de bedrijfsrevisor met de 
grootste omzichtigheid handelen en dit verantwoordt dat hij contact opneemt met 
de onderzoeksrechter voor elk gebruik dat van die stukken zou kunnen worden 
gemaakt.

1.7. MISBRUIK VAN VOORKENNIS

167. Artikel 25, § 1, 1° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten bepaalt het volgende : “Het is aan eenieder 
verboden die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten dat het 
voorkennis betreft (…), (a) voor eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of 
onrechtstreeks de financiële instrumenten waarop deze voorkennis betrekking heeft 
te verkrijgen of te vervreemden of te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden,  
(b) deze voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij dit gebeurt binnen het 
kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie, (c) op grond 
van deze voorkennis iemand anders aan te bevelen om de financiële instrumenten 
waarop deze voorkennis betrekking heeft, te verkrijgen of te vervreemden of door 
anderen te doen verkrijgen of vervreemden”. 

Artikel 2, 14°, van de wet van 2 augustus 2002 stelt trouwens dat “elke niet openbaar 
gemaakte informatie die nauwkeurig is en rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op één of meer emittenten van financiële instrumenten of op één of meer 
financiële instrumenten, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers 
van deze financiële instrumenten of deze van aanverwante financiële instrumenten 
gevoelig zou kunnen beïnvloeden, (...)” als “voorkennis” moet worden beschouwd. 

(4) Ibid.
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1.8. VERTROUWELIJKE INFORMATIE VERNOMEN BIJ DE UITOEFENING 
VAN EEN ANDERE OPDRACHT

168. Een confrater heeft om het advies van het Instituut (5) verzocht in volgende 
feitensituatie. De betrokkene was commissaris van een vennootschap waarvan de 
boekhouder opstapte.

Er werd toen een interimboekhouder aangeworven van wie de naam voor de 
commissaris niet onbekend was: het was de vroegere boekhouder van een andere 
klant, die wegens frauduleuze praktijken het bedrijf had moeten verlaten. Tegen 
deze boekhouder liep, volgens de laatste informatie van de commissaris, nog een 
rechtszaak. Hij vroeg dan ook het curriculum vitae van de man. Het desbetreffende 
document van het interimagentschap werd hem overhandigd. Daarin kwam de 
vroegere werkgever inderdaad voor, maar met de maatschappelijke benaming 
die reeds jaren geleden werd veranderd, zodat controle bemoeilijkt werd. Wat 
kon de commissaris doen? Kon hij zonder meer aan de raad van bestuur van de 
gecontroleerde vennootschap de informatie meedelen waarover hij beschikte in 
verband met. hun interimboekhouder?

169. Op deze vraag kon de Raad van het Instituut enkel ontkennend antwoorden 
aangezien de informatie valt onder het beroepsgeheim; het gaat om inlichtingen 
vernomen bij de uitvoering van een opdracht bij een vennootschap en deze kunnen 
niet aangewend worden in het kader van een commissarismandaat bij een andere 
vennootschap. Het enige wat de confrater kon doen was de raad van bestuur 
mondeling aanbevelen meer informatie over hun boekhouder te bekomen, dan wat 
uit het curriculum vitae blijkt.

Het is dan uiteindelijk aan de vennootschap zelf om de nodige informatie te vergaren 
en haar conclusies te trekken. Iedere meer ingrijpende interventie van de commissaris 
zou, hoe dan ook, een schending van het beroepsgeheim geweest zijn.

170. Een andere confrater werd met een al even moeilijke situatie geconfronteerd. 
Hij wordt betrokken bij een fusie van twee vennootschappen waarvoor hij het 
inbrengverslag tekent. Hij stelt tijdens zijn controlewerkzaamheden vast dat één van 
de bij de fusie betrokken vennootschappen een onroerend goed verkocht heeft aan 
een derde vennootschap waar de betrokken confrater commissaris is. De verrichting 
ging gepaard met het opstellen van een compromis, het betalen van een voorschot 
en het toekennen van een lening. In de fusievennootschap werd dat allemaal 
boekhoudkundig verwerkt, maar in de derde vennootschap is van de verrichting 
geen spoor te vinden. De confrater stelde zich natuurlijk de vraag of hij daarover iets 
kon schrijven in zijn controleverslag per einde boekjaar voor de derde vennootschap 
en vroeg het Instituut om advies.

Ook hier was de informatie vernomen in het kader van de fusie gedekt door het 
beroepsgeheim. Indien de onroerende verrichting evenwel wordt gedetailleerd in het 
inbrengverslag, is dit geen geheim meer en kan de commissaris de raad van bestuur 
van de derde vennootschap met dit verslag confronteren. Indien deze elementen 
niet in het verslag opgenomen zijn, speelt het beroepsgeheim ten volle en mag 
de bedrijfsrevisor bij de uitoefening van zijn functie van commissaris in de derde 
vennootschap geen gebruik maken van gegevens vernomen tijdens de opstelling van 
het inbrengverslag voor een andere vennootschap.

(5) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 343-344.
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In dit geval heeft de Raad van het Instituut aanbevolen de controle in de derde 
vennootschap te verscherpen in de hoop toch enig spoor van de transactie te 
vinden,waarna de raad van bestuur om uitleg kan gevraagd worden. 

1.9. VORDERING TOT BETALING VAN HONORARIA EN VOORLEGGING 
VAN DE WERKDOSSIERS

171. Een commissaris dagvaardt een cliënt omwille van niet-betaling van het 
ereloon voor zijn mandaat. De cliënt beweert echter dat er geen prestaties zouden 
geleverd zijn. De raadsman van de bedrijfsrevisor wenst aan de rechtbank de 
volledige audit dossiers voor te leggen teneinde die bewering te ontkrachten. Is dit 
mogelijk?

Vooraleer in te gaan op de vraag of het beroepsgeheim hierdoor in het gedrang kan 
komen, kan er gewezen worden op het feit dat bij de aanstelling van een commissaris 
door de algemene vergadering, de bezoldiging wordt vastgelegd en dat er mag worden 
vanuit gegaan dat de commissaris zijn controleopdracht uitvoert overeenkomstig de 
wettelijke en professionele voorschriften. Het lijkt dan ook dat de commissaris niet 
het initiatief moet nemen om zijn uitgevoerde controlewerkzaamheden aan te tonen, 
opdat hij de betaling van het hem verschuldigde ereloon zou bekomen.

Op het vlak van het beroepsgeheim kan gesteld worden dat in de werkdocumenten 
inderdaad een getrouwe weergave van de uitvoering van de opdracht kan verkregen 
worden en dat deze dossiers aan de betrokken bedrijfsrevisor toebehoren. Men mag 
echter niet uit het oog verliezen dat de werkdossiers onvermijdelijk vertrouwelijke 
gegevens bevatten waarvan de bedrijfsrevisor, omwille of naar aanleiding van de 
uitoefening van zijn beroep, kennis heeft gekregen.

172. De wettelijke bepalingen inzake het beroepsgeheim, met name 
artikel 458 van het Strafwetboek en artikel 79, § 1 van de gecoördineerde wet 
van 1953, omvatten een aantal expliciete uitzonderingen op het beroepsgeheim. 
De spontane overlegging van de werkdocumenten door de bedrijfsrevisor aan de 
rechtbank in het kader van een vordering tot betaling van honoraria, valt evenwel 
niet onder de wettelijk bepaalde uitzonderingen. Sommigen oordelen dat de 
bedrijfsrevisor toch het recht zou hebben om de nodige bestanddelen aan te voeren 
die de gegrondheid van zijn vordering moeten ondersteunen. Zoals terecht door 
Professor M. Franchimont gesteld (6) verdient het wel aanbeveling dat hij van een 
grote omzichtigheid zou blijk geven en dat hij alleen maar die zaken zou openbaren 
die voor de verdediging van zijn rechten strikt noodzakelijk zijn.

1.10. DE JAARLIJKSE MEDEDELING

173. In de loop van het jaar heeft de Raad van het Instituut positief gereageerd (7) 
op een vraag vanwege een onderzoeksrechter om toegang te krijgen tot de jaarlijkse 
mededeling van een revisorenvennootschap, zoals medegedeeld aan het Instituut.

De Raad is van oordeel dat ten aanzien van de onderzoeksrechter geen beroepsgeheim 
inzake de informatie die de bedrijfsrevisoren jaarlijks aan het Instituut moeten 
mededelen in toepassing van artikel 31 van het huishoudelijk reglement geldt.

(6) Cf. Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, Brussel, B.C.N.A.R., 1986/2, p. 35-36.
(7) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 346-347.
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In het concrete geval is de Raad dan ook tot de conclusie gekomen dat er geen 
redenen waren om niet in te gaan op het verzoek van de onderzoeksrechter tot het 
overmaken van de jaarlijkse mededeling.

1.11. DE CONTACTEN TUSSEN CONFRATERS  

1.11.1. College met een niet-bedrijfsrevisor

174. De vraag rijst of er een beroepsgeheim is tussen leden van een college in het 
kader van een mandaat van commissaris in college dat een bedrijfsrevisor uitoefent 
met een persoon die niet de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor (bv. een lid van 
het Rekenhof).

De tekst van artikel 79, § 1, b) van de gecoördineerde wet van 1953 vermeldt 
uitdrukkelijk dat de bedrijfsrevisor niet gehouden is tot het beroepsgeheim in het 
kader van de mededeling van een attest of van een bevestiging gericht tot een 
commissaris of een persoon die in een onderneming naar buitenlands recht een 
gelijkaardige taak uitoefent als deze van de commissaris. 

Het is passend op te merken dat de leden van het Rekenhof lid zijn van het college 
van commissarissen. Welnu, binnen een college van commissarissen is er geen 
beroepsgeheim (8).

1.11.2. Herroeping van een verslag van een confrater

175. Indien een bedrijfsrevisor, aan wie oorspronkelijk de opdracht werd 
toevertrouwd, een verslag heeft opgesteld waarmee de algemene vergadering of de 
raad van bestuur niet akkoord gaat, staat het hen vrij af te wijken van de conclusies 
van deze bedrijfsrevisor. In dergelijk geval dienen de redenen daarvoor te worden 
uitgelegd in het bijzonder verslag bedoeld in artikel 222, tweede lid van het Wetboek 
van vennootschappen. Beide verslagen moeten worden neergelegd op de griffie van 
de rechtbank van koophandel.
 
Indien er goede redenen zijn om het verslag van de eerste bedrijfsrevisor niet te 
aanvaarden in de vorm dat het werd opgesteld, dan kan de vennootschap hem steeds 
vragen om zijn verslag in te trekken en een nieuw aangepast verslag op te stellen, 
rekening houdend met gebeurlijke bijkomende gegevens. Indien de vennootschap 
uiteindelijk oordeelt gegronde redenen te hebben om een andere bedrijfsrevisor 
te belasten met de verslaggeving over de quasi-inbreng, zal de raad van bestuur 
dergelijke beslissing motiveren en het eerste verslag als niet-bestaande beschouwen.
 
Gezien de tweede bedrijfsrevisor kennis heeft van de opdracht van de eerste 
bedrijfsrevisor, is het deontologisch aangewezen dat de tweede bedrijfsrevisor 
hem contacteert en vraagt of hij professionele bezwaren heeft dat hij deze opdracht 
aanvaardt. Hij moet evenwel zelf oordelen of het al dan niet opportuun is deze 
opdracht te aanvaarden. Het is evenwel geen kwestie dat de bedrijfsrevisor het 
verslag van een confrater “herroept”. 

176. In het algemeen indien de bedrijfsrevisor  vermoedt dat hij het werk of 
verslag van een confrater zou kunnen in opspraak brengen, moet hij hem daarvan 

(8) Ibid.
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op de hoogte brengen overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 10 
januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren. Dit contact is niet 
onderworpen aan het beroepsgeheim, behalve in geval van verzet van de persoon die 
de opdracht aan de eerste bedrijfsrevisor heeft toevertrouwd (art. 79, § 1, d) van de 
gecoördineerde wet van 1953).
 
Tenslotte zal de bedrijfsrevisor er zich moeten van vergewissen dat zijn confrater 
betaald werd voor zijn opdracht die hij heeft volbracht en waarover hij verslag heeft 
uitgebracht (9).

1.12. BEVESTIGING VAN EEN SCHULD VAN EEN PERSONEELSLID

177. Op balansdatum heeft  een personeelslid van een vennootschap schriftelijk 
bevestigd dat hij een schuld heeft ten aanzien van deze vennootschap.  Na de 
balansdatum werd de vennootschap verkocht aan een derde, er zijn herstructureringen 
gebeurd en het personeelslid werd ontslagen.  Hij ontkent nu een schuld te hebben 
ten aanzien van de vennootschap. De vennootschap vraagt nu of zij een kopie kan 
krijgen van deze bevestiging om haar eis te ondersteunen.  
 
Het beroepsgeheim behelst in principe alle feiten en inlichtingen van vertrouwelijke 
aard waarvan de bedrijfsrevisor, omwille of naar aanleiding van zijn beroep, kennis 
heeft gekregen. Bovendien moet er een oorzakelijk verband zijn tussen het beroep 
en het vertrouwelijk gegeven (10). 
 
Er kan nochtans worden verwezen naar de standpunten van de Raad van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren (IBR) die werden opgenomen in het Vademecum, 2005, 
Deel I:
 
- paragraaf 3.2.3, tweede lid; 
- paragraaf 3.2.6. 
 
Uit de lezing van deze commentaren blijkt dat de commissaris, door mededeling 
aan de algemene vergadering of aan de Raad van bestuur van de schuldbevestiging 
onderschreven door het betroffen personeelslid, niet in overtreding is met de regels 
van het beroepsgeheim. Trouwens dit document is slechts een bevestiging van een 
schuldvordering die voorkwam in de boekhouding en waarvoor normalerwijze een 
ondertekende overeenkomst zou moeten bestaan tussen de partijen (11).

1.13. TIMESHEETS VAN DE BEDRIJFSREVISOR

178. Volgens een vaste rechtspraak behelst het beroepsgeheim alle feiten en 
inlichtingen van vertrouwelijke aard waarvan de revisor, omwille of naar aanleiding 
van de uitoefening van zijn beroep, kennis heeft gekregen. Derhalve vallen de 
timesheets van een accountant in principe niet onder het toepassingsgebied van 
artikel 458 van het Strafwetboek (“Les timesheets ne tombent pas sous le secret 
professionnel de l’expert comptable”, in Accountancy fiscalité, 28 juni 2007, nr. 24, 
p. 1-2). Naar analogie kan worden gesteld dat hetzelfde geldt voor een bedrijfsrevisor.

(9)  http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/Mogelijkeopdrachtovereenquasi-inbreng.aspx.
(10) IBR, Vademecum, 2005, Deel I, p. 333.
(11) http://www.icci.be/nl/adviezen/Pages/Beroepsgeheimenbevestiging.aspx.
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De timesheets hebben immers voornamelijk tot doel de werktijd van de 
bedrijfsrevisoren op te nemen om hun erelonen te kunnen berekenen. Niettemin is 
het beroepsgeheim wel van toepassing op timesheets wanneer zij vertrouwelijke 
informatie over de cliënt bevatten (bv. de fiscale strategie van de cliënt). In dit geval 
zal de bedrijfsrevisor het beroepsgeheim inroepen om de raadpleging door derden 
van zijn timesheets te weigeren. 
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HOOFDSTUK 2 
MEDEDELINGEN

2.1. AAN DE CURATOR

179. In het algemeen heeft de bedrijfsrevisor, wanneer die niet is gehouden 
tot het beroepsgeheim ten aanzien van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld de 
onderzoeksrechter, de keuze om zijn werkdocumenten al dan niet over te maken. 
Ten aanzien van een persoon tegenover wie de bedrijfsrevisor gehouden is tot het 
beroepsgeheim, zoals bijvoorbeeld de procureur des Konings, heeft de bedrijfsrevisor 
geen keuze; hij mag niets overmaken, zoniet schendt hij het beroepsgeheim.

Wat de vraag betreft of de bedrijfsrevisor zou gehouden zijn tot het beroepsgeheim 
ten aanzien van de curator, stelt de Raad zich de vraag wat het statuut van de curator 
is. De curator kan worden beschouwd als de vertegenwoordiger zowel van de 
gefailleerde als van de schuldeisers. Deze klassieke benadering wordt evenwel in 
vraag gesteld (12).

Verder merkt de Raad op dat de curator zelf niet onderworpen is aan het beroepsgeheim 
en overeenkomstig artikel 36 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 de 
procureur des Konings zich door de curator alle inlichtingen kan doen verschaffen 
die hij dienstig acht. Wanneer de curator de aan de bedrijfsrevisor gevraagde en van 
hem verkregen inlichtingen zou overmaken aan de procureur des Konings, bestaat 
het gevaar dat er tegen de curator en in bijkomende orde tegen de bedrijfsrevisor een 
aansprakelijkheidsvordering zou kunnen worden ingesteld.

180. Gelet op de mogelijke strafrechtelijke gevolgen (bv. misbruik van 
vennootschapsgoederen) van het overmaken van documenten met een “vertrouwelijk” 
karakter (bv. bekentenis), is het derhalve aan te bevelen dat de bedrijfsrevisor 
voorvermelde documenten niet overmaakt aan de curator.

Wat publiek bekende documenten betreft of deze waarvan de mededeling aan derden 
wellicht geen schade kan berokkenen, is er volgens de Raad geen probleem.

De Raad houdt eraan in herinnering te brengen dat het beroepsgeheim gegevens 
betreft die vertrouwelijk zijn en naar het oordeel van de Juridische Commissie dient 
de aard van de gegevens te worden nagegaan teneinde het vertrouwelijk karakter te 
beoordelen.

In concreto kunnen twee hypotheses worden onderscheiden:

1) documenten die de vennootschap zelf aan de commissaris heeft toevertrouwd. 

181. Indien het gaat om publieke gegevens (bv. de neergelegde jaarrekening, in de 
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde verslagen) is het beroepsgeheim 
niet van toepassing. Anders is het wanneer bepaalde gegevens door een werknemer 
of een bestuurder aan de commissaris werden overgemaakt. In dat geval is de 
commissaris tot geheimhouding verplicht, zelfs ten aanzien van het bestuursorgaan.

(12) Cf. bv. Ph. Ernst, “De organen van faillissement” in Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het nieuwe 
-recht, H. Brackmans, E. Dirix en E. Wymeersch (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1998, p. 321, nr. 17; I. Verougstraete (ed.), Manuel de la faillite et du concordat, Bruxelles, Editions 
Kluwer, 2003, p. 260-261, nr. 387.
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2) documenten die de commissaris zelf heeft gecreëerd.

182. Het gaat hier bijvoorbeeld om een bevestigingsbrief of een saldobevestiging. 

Dit soort documenten is wel gedekt door het beroepsgeheim. 
Bijgevolg mag er geen toegang worden verleend tot werkdocumenten wanneer die 
vertrouwelijke gegevens bevatten (13).

183. In het bijzonder in het kader van de curatele van een faillissement wordt er 
vaak beroep gedaan op de diensten van de bedrijfsrevisor. Ook hier rijst de vraag of 
de bedrijfsrevisor gehouden is door het beroepsgeheim.

In het voorgelegde geval bestond de opdracht erin in het bijzonder de gebreken van 
de bestuurders te belichten in het kader van het bestuur van vennootschappen die 
deel uitmaken van een groep.

De curatoren hebben een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor bezorgd aan 
het parket, voor zover het de strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt.

Het parket heeft een deskundige aangesteld die belast is met het analyseren van 
de boekhouding van de vennootschap. Daarom werd hem het verslag van de 
bedrijfsrevisor die werd aangesteld door de curatele bezorgd. De bedrijfsrevisor 
weigert zijn werkdocumenten over te maken aan de deskundige in de mening dat hij 
gehouden is door het beroepsgeheim.

Het parket vraagt zich af wat de draagwijdte is van het beroepsgeheim waaraan de 
bedrijfsrevisor, die niet is tussengekomen in de hoedanigheid van commissaris maar 
belast werd met een opdracht als deskundige, is gehouden. Volgens het parket zijn de 
deskundigen die een beroep uitoefenen dat onderworpen is aan het beroepsgeheim 
(bv. bedrijfsrevisoren) die belast zijn met een opdracht in het kader van een juridisch 
mandaat, niet gehouden tot het beroepsgeheim ten aanzien van de verzoekende 
juridische instanties.

Na het advies te hebben ingewonnen van de Juridische Commissie is de Raad 
van mening dat de curatele geen recht van toegang heeft tot de werkdocumenten 
van de bedrijfsrevisor. De bedrijfsrevisor is derhalve evenmin verplicht zijn 
werkdocumenten aan de deskundige te bezorgen. De Juridische Commissie vestigt 
de aandacht op het feit dat de revisor niet is tussengekomen in de hoedanigheid van 
deskundige voor de rechtbank, maar wel op vraag van de curatele (14).

2.2. AAN DESKUNDIGEN

184. Een bedrijfsrevisor heeft aan de Juridische Commissie gevraagd of hij 
informatie mag verstrekken aan de door het Hof van Beroep aangestelde deskundigen 
rekening houdend met het beroepsgeheim waaraan hij als bedrijfsrevisor is gebonden.

Op voorstel van de Juridische Commissie is de Raad van het Instituut van oordeel dat 
het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor helemaal niet toestaat dat de commissaris 
informatie zou verstrekken aan de door een rechtbank aangestelde deskundigen. 

(13) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 349-350.
(14) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 351.
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De commissaris mag derhalve geen antwoorden verstrekken op vragen die 
hem door de deskundigen worden gesteld, zelfs indien zijn cliënt hem daartoe 
de schriftelijke toestemming heeft gegeven. Met cliënt wordt de persoon of 
het orgaan bedoeld die bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen.

De Raad vestigt de aandacht op het feit dat het de commissaris wel is toegestaan 
om in aanwezigheid van de cliënt, met name het bestuursorgaan of zijn aangestelde, 
de door het bestuursorgaan onthulde informatie mondeling te bevestigen, mits 
schriftelijke toestemming door de onderneming van het systeem van bevestigingen 
van informatie door de commissaris overeenkomstig artikel 79, § 1, a) van de 
gecoördineerde wet van 1953.    

Bijgevolg herziet de Raad zijn vroeger standpunt inzake de mededelingen aan 
deskundigen in het kader van het beroepsgeheim dat in het Jaarverslag, 1992, p. 32-
33 en het Vademecum, I, Rechtsleer, 2005, p. 351 werd gepubliceerd (15).   

2.3. AAN DE AANDEELHOUDER

185. Een confrater legde de Raad  van het Instituut de vraag voor of de overdracht 
van alle aandelen van een vennootschap aan nieuwe aandeelhouders van aard was 
om de reikwijdte van het beroepsgeheim van de commissaris te beïnvloeden. Naar 
aanleiding van deze vraag luidt de analyse van de Raad als volgt  (16).

Ontegensprekelijk is het de vennootschap en niet de raad van bestuur, noch één of 
andere meerderheidsaandeelhouder die de opdrachtgever van de commissaris is. Uit 
deze vaststelling mag dan ook terecht worden afgeleid dat de regels in verband met 
het beroepsgeheim niet kunnen beletten dat de bedrijfsrevisor gelijk welke inlichting 
aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur die haar afvaardigt, 
meedeelt omdat die functioneel bevoegd zijn. Die regel blijft toepasselijk, ook na 
een verandering in het aandeelhouderschap.

We herinneren eraan dat een individuele aandeelhouder nooit kan worden beschouwd 
als “de vennootschap”, ook al is hij de voornaamste aandeelhouder. Terecht zou 
dit moeten inhouden dat de commissaris geen mededelingen kan doen aan een 
individuele aandeelhouder, tenzij dan bij toepassing van de verplichtingen die hij 
krachtens de wet heeft, onder meer wat betreft de uitzondering bedoeld in artikel 79,  
§ 1, b) van de gecoördineerde wet van 1953 ten aanzien van de controle op de 
jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening.

186. In principe moet worden geconcludeerd dat de commissaris geen 
inlichtingen meer mag mededelen aan een persoon die de vennootschap niet langer 
vertegenwoordigt, ook al was die ooit de meerderheidsaandeelhouder. Wel kan de 
vraag gesteld worden in hoeverre de aan die vroegere aandeelhouder te verstrekken 
antwoorden de openbaring zouden zijn van het beroepsgeheim. Er kan slechts sprake 
zijn van een geheim, wanneer het feit niet is bekend aan de persoon die ervan op 
de hoogte wordt gebracht. Een ex-bestuurder aan wie bepaalde verwijten worden 
toegestuurd, kan onmogelijk niet op de hoogte zijn van de feiten die het voorwerp 
van de betwisting zijn. Men kan dan ook aan de bedrijfsrevisor niet het verwijt 
maken dat hij een geheimhoudingsplicht niet zou hebben nageleefd, wanneer hij aan 
de bewaarder van dat geheim feiten in herinnering brengt, die hem op instructie van 
deze laatste ter kennis werden gebracht.

(15) Cf. IBR, Jaarverslag, 2008, p. 25-26.
(16) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 352-353.
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Daartegenover staat wel dat de commissaris onder geen beding aan de ex-bestuurders 
feiten mag mededelen, die zich na hun ontslag hebben voorgedaan en waarvan zij 
dus niet op de hoogte kunnen zijn. Bovendien bevindt de commissaris zich dan 
centraal in een discussie, waarbij hij enerzijds rechtstreeks betrokken zou kunnen 
zijn en waarbij anderzijds zijn relaties met de huidige leiding van de vennootschap 
in opspraak zouden kunnen gebracht worden. Voorzichtigheid is dan meer dan 
ooit geboden. Die voorzichtigheid zal hij onder meer kunnen laten blijken door de 
vennootschap op de hoogte te houden van alle mogelijke stappen die hij tegenover 
de vroegere aandeelhouder zou zetten.

2.4. AAN EEN LID VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

187. In een bepaald geval werd aan een revisor door een werknemersafgevaardigde 
in de ondernemingsraad de vraag gesteld naar de aankoopprijs van een aandelenpakket 
dat goed was voor een controlemeerderheid. Het ondernemingshoofd oordeelde dat 
die informatie vertrouwelijk was. Volgend antwoord werd gegeven  (17).

Omtrent de vraag of de bedrijfsrevisor zelf de informatie kan verstrekken, is geen 
enkele twijfel mogelijk. Het antwoord is hier ontegensprekelijk ontkennend. Zowel 
het eensluidend advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in 1972 als de 
voorbereidende werken van de wet tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat (18), 
het advies van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat (thans Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen) met betrekking tot het ontwerp van controlenormen (19) en 
de normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad 
(§§ 2.1.4. en 5.1.2.) zijn op dit vlak unaniem.

Wat het vertrouwelijke karakter van informatie betreft, staat eveneens vast dat 
het koninklijk besluit van 27 november 1973 in Hoofdstuk VI. in een specifieke 
procedure voorziet. De bedrijfsrevisor mag niet in de plaats van die regeling 
treden, zelfs wanneer het hem mogelijk is om, met inachtneming van de vereiste 
voorzichtigheid, een voorlopig advies te geven.

2.5. AAN DE COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING

188. Aan de Raad van het Instituut (20) werd de vraag voorgelegd betreffende het 
bestaan van een beroepsgeheim tussen de commissaris en de commissaris inzake 
opschorting. De Raad stelt vast dat in de wet geen uitzondering is opgenomen 
voor het principe van het beroepsgeheim in de hypothese dat de vennootschap een 
gerechtelijk akkoord heeft bekomen.

De commissaris inzake opschorting moet het beroepsgeheim van de commissaris 
eerbiedigen, maar het is mogelijk en het verdient zelfs aanbeveling dat hij de 
vennootschapsorganen zou vragen de commissaris of, in voorkomend geval, de 
bedrijfsrevisor of de accountant, toelating te geven om vrij met hem te communiceren. 
Indien de commissaris inzake opschorting niet de gehele samenwerking van de 
vennootschap bekomt waarop hij normaliter moet kunnen rekenen, zal hij hierover 
verslag uitbrengen aan de rechtbank van koophandel en dit zou het verdere verloop 
van het gerechtelijk akkoord kunnen bezwaren.

(17) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 353.
(18) Cf. Memorie van toelichting, p. 8.
(19) HRB, Jaarverslag, 1986- 1987, p. 2.
(20) IBR, Vademecum, I, 2008, p. 353.
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Vanaf het ogenblik echter dat de leiding van de vennootschap uitdrukkelijk heeft 
ingestemd met de contacten tussen de commissaris en de commissaris inzake 
opschorting, verdient het aanbeveling dat de eerste zijn volledige samenwerking zou 
aanbieden aan de tweede in die domeinen die behoren tot zijn bevoegdheid en zijn 
specifieke opdracht.

189. De Raad van het Instituut heeft de volgende vraag bestudeerd: een confrater 
stelt de vraag of het hem als commissaris overeenkomstig zijn beroepsgeheim 
verboden is om gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit van een 
onderneming bedreigen ter kennis te brengen van de commissaris inzake opschorting.

Artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat “De commissarissen die 
ter gelegenheid van hun controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende 
feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen 
brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze 
op de hoogte brengen.”.

Volgens de Juridische Commissie dient de commissaris, ingeval hij gewichtige en 
overeenstemmende feiten vaststelt, de procedure zoals voorzien in artikel 138 van 
het Wetboek van vennootschappen te volgen.

De wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord heeft de ontheffing 
van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor niet voorzien ten aanzien van de 
commissaris inzake opschorting (21). Op voorstel van de Juridische Commissie is 
de Raad van het Instituut van oordeel dat de commissaris deze informatie niet kan 
verstrekken aan de commissaris inzake opschorting.

De Raad van het Instituut stelt vast dat geen enkele bepaling in de wet van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord de commissaris inzake opschorting 
toegang verleent tot de notulen van de raad van bestuur.

De Raad van het Instituut is zich ervan bewust dat onderhavig advies strenger 
is dan bepaalde vroegere standpunten, maar brengt in herinnering dat er in de 
loop van de laatste jaren is overgegaan, zowel in de schoot van het Instituut als 
bij de wetgevende instanties, tot een grondige analyse van het vraagstuk van het 
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor. Deze analyse heeft geleid tot wetgevende 
aanpassingen inzake de uitzonderingen op het beroepsgeheim: het Instituut kan aan 
deze lijst van uitzonderingen, die aldus werd opgesteld en herzien door de wetgever, 
geen uitzonderingen toevoegen (22).

2.6. AAN EEN BESTUURDER

190. Het Instituut is ondervraagd (23) omtrent het recht voor een individueel 
optredende bestuurder om contact op te nemen met de commissaris teneinde bepaalde 
informatie te bekomen. Na het advies te hebben ingewonnen van de Juridische 
Commissie, heeft de Raad van het Instituut zich het volgend standpunt gevormd. Het 
individueel onderzoeksrecht van de bestuurders, zoals in de rechtspraak algemeen 
wordt aanvaard, is een bevoegdheid die normalerwijze tot de raad van bestuur 
behoort.

(21) Cf. IBR, Jaarverslag, 1997, p. 113.
(22) Ibid..
(23) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 354.
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In toepassing van dit principe, moet men ervan uitgaan dat de bestuurder recht heeft 
op een antwoord op zijn vragen die hij stelt ter gelegenheid van een vergadering van 
de raad van bestuur; hij zou niet de mogelijkheid hebben om voor zijn persoonlijke 
informatie onderzoekingen te doen in de diensten van de vennootschap. Indien 
de raad van bestuur aan de commissaris vragen of verzoeken tot bevestiging 
overmaakt, zal de commissaris hieraan normaal gezien gevolg geven, voor zover 
deze onderzoekingen deel uitmaken van zijn opdracht.

Dezelfde benadering moet worden gevolgd wanneer één of meerdere bestuurders 
aangesteld worden om te handelen in naam van de raad van bestuur. Deze situatie doet 
zich voor wanneer een auditcomité in de schoot van de vennootschap is opgericht; 
dit auditcomité kan uiteraard directe contacten onderhouden met de commissaris, 
hem ondervragen over zijn activiteiten of zijn vaststellingen.

2.7. AAN EEN BEROEPSBEOEFENAAR IN HET KADER VAN EEN 
ACQUISITIEAUDIT

191. De Raad van het Instituut bevestigt zijn standpunt, ingenomen met betrekking 
tot het beroepsgeheim in het kader van een acquisitieaudit in de omzendbrief nr. 
C.013/ 04 d.d. 5 april 2004.

De Raad blijft van mening dat het raadplegen van werkdocumenten in het kader 
van een acquisitieaudit niet toegestaan is, gezien het artikel 79, § 1, a) van de 
gecoördineerde wet van 1953 enkel betrekking heeft op de mededeling van een attest 
of van een bevestiging, dat bovendien verricht wordt met het schriftelijk akkoord 
van de onderneming.

Onder “attest” of “bevestiging” verstaat men elke verklaring van een bedrijfsrevisor 
waarin deze de informatie die op voorhand meegedeeld wordt door de gecontroleerde 
entiteit, bevestigt naar de bestemmelingen van de informatie toe. Bovendien zou 
een attest of een bevestiging zich niet kunnen uitbreiden tot de mededeling door de 
bedrijfsrevisor zelf van informatie gedekt door het beroepsgeheim.

192. Bij wijze van voorbeeld, maken volgende documenten een attest of een 
bevestiging uit:

- het verslag van de commissaris dat bestemd is voor de algemene vergadering van 
de aandeelhouders (openbaar document);

- de verklaring van de commissaris betreffende het getrouw karakter van een 
consolidatiebundel voor zover dit werd meegedeeld door de over te nemen 
vennootschap aan de vennootschap-overnemer;

- meer algemeen, een bevestiging door de commissaris van de informatie 
meegedeeld door de over te nemen vennootschap aan de overnemer.

Aangezien het attest of de bevestiging van informatie toegestaan wordt, binnen de 
grenzen bepaald door de wet, heeft de Raad geacht geen wetswijziging te moeten 
voorstellen aan de wetgever (24). 

De aandacht wordt gevestigd op de verschillende doelstellingen van de te bekomen 
informatie in het kader van een acquisitieaudit en deze in het kader van een 

(24) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 354-355.
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doorlopende controleopdracht. Eveneens kan de materialiteitsdrempel bij een 
acquisitieaudit verschillen van deze van een doorlopende controleopdracht.

Naar analogie met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen mogen 
commissarissen op de algemene vergadering antwoorden op vragen betreffende de 
door hen gehanteerde werkmethoden, maar niet op vragen omtrent hun cliënten.

2.8. AAN DE OVERNEMER VAN DE VENNOOTSCHAP

193. In het kader van de overname van een onderneming, hetzij door een 
overdracht van aandelen, hetzij door een overdracht van activa, stellen de kandidaat-
overnemers vaak vragen aan de commissaris van de vennootschap.

Artikel 79, § 1, b) van de gecoördineerde wet van 1953 laat de bedrijfsrevisor toe om 
informatie te bevestigen of te certificeren mits de geschreven toestemming van zijn 
cliënt. Indien de cliënt de bedrijfsrevisor van zijn beroepsgeheim ontheft, kan hij 
hem nochtans niet machtigen om vertrouwelijke informatie openbaar te maken. De 
toelating van zijn cliënt laat de bedrijfsrevisor alleen toe de exactheid van bepaalde 
informatie die aan de overnemer wordt overgemaakt te bevestigen.

2.9. AAN DERDEN VAN DOCUMENTEN VAN EEN VZW

194. Als commissaris moet een bedrijfsrevisor het beroepsgeheim overeenkomstig 
de wet van 1953 respecteren. 

Derhalve is het hem niet toegelaten documenten aan derden mee te delen. De 
commissaris moet deze mededeling afwijzen en aan derden suggereren dat zij zich 
rechtstreeks naar de raad van bestuur wenden die over de geschiktheid van deze 
mededeling zal beslissen.

Het weigeren van mededeling heeft derhalve geen verband met de inwerkingtreding 
van de nieuwe regels inzake de publiciteit van de jaarrekeningen van de verenigingen.

Zelfs indien de commissaris de aanvraag van een lid van de gecontroleerde vzw 
krijgt, behoort het niet tot hem om stukken mee te delen. Overeenkomstig artikel 17, 
§ 7 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn enkele 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen van toepassing, maar artikel 274, 
tweede lid (dat bepaalt dat “de commissarissen geven antwoord op de vragen die 
hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het 
recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling 
van hun taak.”) komt niet voor.

Indien de vzw een commissaris heeft benoemd, dan verliezen de leden hun recht om 
de stukken te raadplegen.

De leden moeten zich rechtstreeks tot de raad van bestuur wenden om informatie of 
documenten te verkrijgen (25).

(25) http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/Communication-a-des-tiers-des-documents-relatifs-a-une-
ASBL.aspx.
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HOOFDSTUK 1 
ALGEMEEN 

195. Hierna wordt op een overzichtelijke wijze het opsporingsonderzoek, het 
gerechtelijk onderzoek en de onderzoeksmaatregelen omschreven alsook een 
analyse gegeven van de door de bedrijfsrevisor aan te nemen houding in het kader 
van zijn beroepsgeheim. 

De wet Franchimont van 12 maart 1998 (1) betekende een grondige hervorming 
van de strafrechtspleging bij het opsporings- en gerechtelijk onderzoek. In de wet 
komen de volgende krachtlijnen tot uiting: de rol van de procureur des Konings en 
de onderzoeksrechter, het geheim karakter van het onderzoek, de rechtsmiddelen 
tijdens het onderzoek en het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling op 
de regelmatigheid van het onderzoek.

Sedert de wet Franchimont moet een onderscheid worden gemaakt tussen het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Dit onderscheid heeft een 
invloed op de houding die de bedrijfsrevisor kan en moet aannemen in verband met 
zijn beroepsgeheim. Een tweede onderscheid in verband met diens houding dient te 
worden gemaakt naargelang de bedrijfsrevisor verdachte, dan wel getuige is (2).

(1) Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (B.S. 2 april 1998). 
(2) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 357.
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HOOFDSTUK 2 
DE HOUDING DIE EEN BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER  VAN EEN 
OPSPORINGSONDERZOEK MOET AANNEMEN  

2.1. OMSCHRIJVING VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK

196. Artikel 28bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoerd door de 
wet Franchimont, bevat de wettelijke grondslag voor het opsporingsonderzoek.

Het opsporingsonderzoek is het geheel van handelingen die ertoe strekken 
de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te 
verzamelen die dienstig zijn voor de uitoefening van de strafvordering. Het betreft 
niet alleen de reeds gepleegde misdrijven, maar ook de misdrijven die nog niet 
gepleegd zijn (de zogenaamde “proactieve recherche”).

De procureur des Konings is verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek dat 
onder zijn leiding en gezag gebeurt. De opsporingshandelingen mogen in principe 
geen dwangmaatregelen inhouden. De procureur des Konings kan wel specifieke 
dwangmaatregelen vragen aan de onderzoeksrechter (de zogenaamde “mini-
instructie”).

De wetgever heeft deze procedure ingevoerd om de onderzoeksrechters te ontlasten 
in relatief eenvoudige zaken en voor deze zaken de zware procedure via de 
onderzoeksgerechten te vermijden. 

197. Van de onderzoeksverrichtingen die kunnen plaatsvinden tijdens het 
opsporingsonderzoek kan de bedrijfsrevisor slechts in een aantal ervan zijn houding 
bepalen in functie van het beroepsgeheim. Het gaat om de volgende verrichtingen:

- de ondervraging als verdachte;
- de opvraging van stukken;
- het plaatsbezoek;
- de huiszoeking; en
- de inbeslagneming (3).

2.2. VERHOOR 

198. De bedrijfsrevisor kan in het opsporingsonderzoek in beginsel noch als 
verdachte, noch als getuige gedwongen worden tot een verhoor. Het is aangewezen 
dat de bedrijfsrevisor zou zwijgen, indien hij meent dat de ondervraging betrekking 
heeft op aangelegenheden die onder zijn beroepsgeheim vallen.

Het komt voor dat bedrijfsrevisoren worden aangezocht door agenten van 
de gerechtelijke politie op basis van een verzoekschrift opgemaakt door de 
procureur des Konings. Het dossier bevindt zich derhalve in het stadium van de 
informatievergaring, dat geleid wordt door het parket.

De bedrijfsrevisor is gehouden door het beroepsgeheim.

(3) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 357-358.
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De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren blijft bij het reeds vroeger 
ingenomen standpunt, dat overigens gedeeld wordt door de Juridische Commissie (4). 
Volgens de Raad is het duidelijk dat het beroepsgeheim in geval van verhoor 
door de procureur des Konings moet worden ingeroepen. Aangezien het niet 
gaat om een gerechtelijke getuigenverklaring, is de bedrijfsrevisor gehouden tot 
het beroepsgeheim (5). Dit wil zeggen dat de bedrijfsrevisor geen vertrouwelijke 
inlichtingen mag meedelen (6).

2.3. OPVRAGING VAN STUKKEN 

199. Voormelde argumentatie is eveneens van toepassing op de opvraging door 
politiediensten of de procureurs des Konings van stukken die de bedrijfsrevisor 
onder zich houdt.

2.4. PLAATSBEZOEK 

200. Te allen tijde kunnen de procureur des Konings en zijn hulpofficieren, ook 
zonder betrapping op heterdaad, een onderzoek verrichten op de plaats waar het 
misdrijf werd gepleegd.

De procureur des Konings kan zich derhalve ter plaatse begeven om er de processen-
verbaal op te maken tot vaststelling van het voorwerp van het misdrijf, van de staat 
waarin het zich bevindt, van de gesteldheid van de plaats, en om de verklaringen 
op te nemen van personen die aanwezig zijn geweest of die inlichtingen kunnen 
geven. De procureur des Konings geeft aan de onderzoeksrechter bericht van zijn 
plaatsbezoek, zonder evenwel gehouden te zijn op hem te wachten om te handelen 
(art. 32 Sv.).

Wanneer een bepaald misdrijf op het kantoor van een bedrijfsrevisor is gepleegd, is 
de bedrijfsrevisor verplicht een plaatsbezoek te ondergaan en kan hij zich daartegen 
op geen enkele grond verzetten, ook niet op grond van zijn beroepsgeheim. Er is 
wel een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter vereist, behalve in geval van 
betrapping op heterdaad. In geval van een betrapping op heterdaad heeft de procureur 
des Konings alle bevoegdheden van de onderzoeksrechter (7).

2.5. HUISZOEKING 

201. Een huiszoeking kan in principe slechts plaatsvinden op bevel van de 
onderzoeksrechter, behoudens uitzonderingen voorzien in bijzondere wetten. Zonder 
bevel van de onderzoeksrechter is er geen huiszoeking tijdens het opsporingsonderzoek 
toegelaten, tenzij bij betrapping op heterdaad of met toestemming van de bewoner 
van het huis (resp. art. 36 en 46 Sv.). Indien er een bevel van de onderzoeksrechter 
is, zal de bedrijfsrevisor zich niet tegen een huiszoeking kunnen verzetten, ook niet 
op grond van zijn beroepsgeheim (8).

(4) Cf. IBR, Jaarverslag, 1991, p. 38.
(5) Cf. IBR, Jaarverslag, 2001, p. 66.
(6) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 358.
(7) Ibid., p. 358-359.
(8) Ibid., p. 359.
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Voor meer informatie inzake de huiszoeking kan worden verwezen naar randnummers     
209-211.

2.6. INBESLAGNEMING 

202. De huiszoeking kan gepaard gaan met de inbeslagneming van voorwerpen en 
stukken die verband houden met het misdrijf. De inbeslagneming wordt trouwens 
opgevat als een corrolarium van de huiszoeking. De principes zoals uiteengezet 
bij de huiszoeking zijn hier van toepassing met dien verstande dat voor een 
inbeslagneming van stukken en voorwerpen buiten een huiszoeking er geen toelating 
van de onderzoeksrechter nodig is (9).

Voor meer informatie inzake de inbeslagneming kan worden verwezen  
naar randnummers 212-219.

(9) Ibid.
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HOOFDSTUK 3 
DE HOUDING DIE EEN BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER  VAN EEN 
GERECHTELIJK ONDERZOEK MOET AANNEMEN  INGEVOLGE ZIJN 
BEROEPSGEHEIM 

3.1. OMSCHRIJVING VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK 

203. Het gerechtelijk onderzoek is het onderzoek dat wordt gevoerd onder 
leiding van een daartoe speciaal aangestelde onderzoeksmagistraat, met name de 
onderzoeksrechter.

De wet Franchimont bevestigt het facultatief karakter van het gerechtelijk 
onderzoek, hetgeen betekent dat de politiediensten en het parket ook onderzoeksdaden 
mogen verrichten buiten het gerechtelijk onderzoek en niet alleen bij betrapping op 
heterdaad.

De onderzoeksrechter is verplicht over te gaan tot de inverdenkingstelling van 
iedere persoon tegen wie er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan en dit vindt 
plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene. De 
inverdenkinggestelde heeft rechten waarop een gewone verdachte geen aanspraak 
kan maken (cf. art. 61bis tot 61quinquies Sv.).

In het kader van het gerechtelijk onderzoek kan de onderzoeksrechter overgaan tot 
onder meer de ondervraging van de verdachte, de ondervraging van getuigen, de 
opvraging van de stukken, het verrichten van een plaatsbezoek, een huiszoeking en 
inbeslagneming (10).

3.2. VERHOOR

204. De verdachte en de getuige zijn verplicht gevolg te geven aan een oproeping 
van de onderzoeksrechter om voor hem (of voor de door hem daartoe belaste 
politieofficieren) te verschijnen en kunnen daartoe zelfs worden gedwongen.

Moet worden beschouwd als persoon die een getuigenis in rechte moet afleggen, 
de persoon die door de onderzoeksrechter wordt verzocht om hem een mondelinge 
of schriftelijke verklaring af te leggen. Het horen van de getuigen ter gelegenheid 
van een onderzoek is onderworpen aan de artikelen 71 tot 86 van het Wetboek van 
Strafvordering. Zelfs indien artikel 73 bepaalt dat het verhoor wordt gedaan door 
de onderzoeksrechter, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat deze vorm van 
rechtspleging, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven is.

Hieruit kan worden afgeleid dat de onderzoeksrechter iemand kan afvaardigen om een 
getuige te verhoren. Niets belet de bedrijfsrevisor om te antwoorden op de vragen die 
hem gesteld worden door de door de onderzoeksrechter aangeduide persoon. In het 
geval dat hij het noodzakelijk zou achten, in functie van bijzondere omstandigheden, 
kan evenwel overwogen worden dat hij vraagt dat zijn getuigenverhoor rechtstreeks 
door de optredende magistraat wordt afgenomen.

205. De verdachte heeft evenwel steeds het recht te zwijgen. Een getuige heeft in 
het gerechtelijk onderzoek daarentegen geen algemeen zwijgrecht: hij is verplicht 

(10) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 360.
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de vragen die hem door de onderzoeksrechter worden gesteld te beantwoorden. Bij 
niet-naleving van deze verplichting wordt de getuige als een niet-verschijnende 
getuige beschouwd, waardoor hij zich blootstelt aan een boete.

206. Er bestaan twee uitzonderingen op de algemene spreekplicht van de getuige.

Een eerste uitzondering betreft de getuige die gehouden is door het beroepsgeheim 
zoals bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. Deze getuige heeft het recht 
te zwijgen, maar is daartoe niet verplicht. Aangezien de bedrijfsrevisoren een 
beroepsgeheim hebben zoals bedoeld in voormeld artikel, kunnen zij derhalve 
weigeren vragen te beantwoorden, wanneer zij in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek worden opgeroepen en de vragen betrekking hebben op kwesties die 
onder hun beroepsgeheim vallen. Zij zijn echter niet verplicht te zwijgen.

Een tweede uitzondering betreft de getuige die meent dat hij zich door zijn 
verklaringen zou blootstellen aan een strafvervolging. Deze getuige kan zwijgen, 
maar indien zou blijken dat er geen enkele reden is om voor de strafvervolging te 
vrezen, kan die getuige tot een geldboete worden veroordeeld wegens het feit dat hij 
weigert te spreken.

In de hypothese dat de bedrijfsrevisor als getuige wordt gehoord door de 
onderzoeksrechter of op last van deze laatste, en van oordeel is dat zijn verklaringen 
tegen hem zouden kunnen worden gebruikt, heeft hij het recht te zwijgen. Dit heeft 
niets te maken met het beroepsgeheim, maar met de rechten van verdediging.

Indien een verdachte beslist zich niet op het beroepsgeheim te beroepen, dan 
dient hij in die omstandigheid alles te zeggen. Er bestaat immers geen selectief 
beroepsgeheim (11).

3.3. OPVRAGING VAN STUKKEN 

207. Voormelde redenering geldt tevens voor de opvraging van stukken door de 
onderzoeksrechter.

In de praktijk zou de weigering gevolg te geven aan een verzoek tot overlegging 
van stukken een huiszoeking met inbeslagneming van stukken niet verhinderen (12).

3.4. PLAATSBEZOEK 

208. Hier gelden dezelfde principes als bij de verrichting van een plaatsbezoek in 
het opsporingsonderzoek (13).

3.5. HUISZOEKING  

209. De bedrijfsrevisor kan zich niet verzetten tegen de uitvaardiging van de 
onderzoeksrechter van een huiszoekingsbevel, tenzij, indien – buiten een geval 
van betrapping op heterdaad – de onderzoeksrechter de tijdstippen waarop een 
huiszoeking kan plaatsvinden niet zou naleven, met name tussen 5 uur en 21 uur.

(11) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 360-361.
(12) Ibid., p. 361.
(13) Ibid.
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210. In geval van huiszoeking of beslaglegging moet de bedrijfsrevisor eerst 
nagaan of die wel regelmatig geschiedt.

In dit verband dient te worden onderlijnd dat (14): 

- het recht om huiszoeking of beslaglegging te bevelen normaliter tot de 
bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoort (art. 87 tot 89 Sv.), behoudens 
in geval van ontdekking op heterdaad, waar de procureur des Konings of de 
gerechtelijke politie zich naar de woonplaats van de beschuldigde kunnen 
begeven (art. 35 tot 39bis Sv.).

Wanneer zulks nodig is, kan ook een officier van de gerechtelijke politie 
optreden, mits hij houder is van een opdracht die hem door de onderzoeksrechter 
is verleend (huiszoekingsmandaat). Gebeurlijk (ontdekking op heterdaad) kan 
die opdracht ook gegeven worden door de procureur des Konings (art. 24 van 
de wet op de voorlopige hechtenis en art. 52 Sv.).

- er bij het onderzoek ernstige aanwijzingen in verband met de schuld van de 
verdachte aan het licht moeten gekomen zijn. De huiszoeking heeft inderdaad 
niet tot doel het misdrijf op te sporen of de dader ervan te ontdekken, maar 
wel het bewijs te brengen van de schuld van de verdachte, en er wordt dan ook 
tot huiszoeking overgegaan op basis van aanwijzingen die tot dat vermoeden 
aanleiding hebben gegeven en vooraleer dat vermoeden kon worden bevredigd 
door de voorwerpen die in het bezit van de verdachte zijn. Het bezoek aan 
de woonplaats is geen politiemaatregel, het is er niet op gericht misdrijven 
op te sporen. Het betreft een onderzoeksmaatregel die uitsluitend is bedoeld 
om bewijsmateriaal op te sporen. Het maakt geen deel uit van opzoekingen 
die worden gedaan om feiten aan het licht te brengen, maar volgt op deze 
opzoekingen. Wanneer de feiten vaststaan en het vermoeden wordt bevestigd, 
moet de huiszoeking het vermoeden kracht bijzetten en moet men de 
bewijsmiddelen in beslag nemen.

- de huiszoeking en de beslaglegging moeten rechtstreeks verband houden met de 
overtreding waarnaar een onderzoek werd ingesteld.

Aangezien bij de huiszoeking in feite alles kan worden onderzocht – en dus ook 
de stukken en gegevens met betrekking tot cliënten van de bedrijfsrevisor die 
niet betrokken zijn in het onderzoek – moet de bedrijfsrevisor, ingevolge zijn 
beroepsgeheim, erover waken dat hetgeen onderzocht wordt betrekking heeft op 
het voorwerp van het onderzoek. Op grond hiervan is de bedrijfsrevisor gerechtigd 
om naar het precieze voorwerp van het onderzoek te vragen en dient hij, zich 
beroepend op zijn beroepsgeheim, zijn verzet te laten acteren tegen de weigering 
van de onderzoeksrechter om het precieze voorwerp van het onderzoek mee te delen 
of tegen het onderzoek van gegevens of stukken die geen betrekking hebben op het 
onderzoek (15).

211. Het laten acteren van zijn verzet is zeer belangrijk, daar indien later de 
vonnisgerechten tot de vaststelling komen dat de onderzoekers het beroepsgeheim 
hebben geschonden, de door die schending bekomen stukken niet als bewijsmateriaal 
in een proces mogen worden gebruikt (16).

(14) M. Franchimont, “Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor”, in Het beroepsgeheim van de 
bedrijfsrevisor, Brussel, B.C.N.A.R., 1986/2, p. 31.  
(15) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 362.
(16) Ibid.
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Bij bepaalde beroepen zoals artsen of advocaten is het een vaststaand gebruik dat 
de onderzoeksrechter zich bij de huiszoeking en de inbeslagneming laat vergezellen 
door een vertegenwoordiger van de disciplinaire overheid waaronder de betrokken 
beroepsbeoefenaar ressorteert (17). De problematiek van de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bij de huiszoeking 
en inbeslagneming op het kantoor van een bedrijfsrevisor wordt besproken in 
randnummers 222-252.  

3.6. INBESLAGNEMING  

3.6.1. Algemeen

212. De huiszoeking kan gepaard gaan met de inbeslagneming van voorwerpen en 
stukken die verband houden met het misdrijf. De inbeslagneming wordt trouwens 
opgevat als een corrolarium van de huiszoeking.

Artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt: 

“De procureur des Konings neemt alles in beslag wat een van de in artikel 42 van het 
Strafwetboek bedoelde zaken uit te maken en alles wat dienen kan om de waarheid 
aan de dag te brengen.”.

Artikel 42 van het Strafwetboek stelt:

“Bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast:
l° Op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen van het wanneer zij eigendom van de 
veroordeelde zijn; 
2° Op de zaken die uit het misdrijf voorkomen; 
3° Op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de 
belegde voordelen.”.

De opbrengst en de hulpmiddelen van een misdrijf (het wapen van de misdaad, het 
stuk dat de valsheid bewijst, een brief met bedreigingen, enz.) zijn voor beslag vatbaar.

Stukken, die krachtens de wet moeten worden opgesteld en bewaard, zoals de 
boekhouding, verantwoordingsstukken en facturen mogen in beslag worden 
genomen. Hetzelfde geldt voor titels, effecten en gelden die de cliënt aan de 
bedrijfsrevisor in bewaring heeft gegeven (18).

213. Sommige bewijselementen vallen echter klassiek onder het beroepsgeheim 
en kunnen niet in beslag worden genomen, met name de voorwerpen of bescheiden 
die hun ontstaan hebben gevonden in de relatie tussen de cliënt en de noodzakelijke 
vertrouwensman (de briefwisseling met zijn cliënt en de nota’s van de cliënt en 
van de bedrijfsrevisor) (19). Hetzelfde geldt voor de werkdocumenten (20) van de 
bedrijfsrevisor.

(17) L. Huybrechts, “Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, 
accountants en advocaten”, T.B.H. 1995, p. 669. 
(18) Ibid., 667. 
(19) M. Franchimont, l.c., p. 31-32; J. Lievens, l.c., p. 99; R. Prioux, l.c., p. 61. 
(20) Cf. Paragraaf 2.2.4. van de Algemene Controlenormen van het Instituut van 15 december 2006. In de 
praktijk kan een bedrijfsrevisor evenwel bij een huiszoeking en inbeslagneming verplicht worden om zijn 
werkdocumenten of een deel ervan te overhandigen. 

09_deel6_95-120.indd   106 9/07/09   08:51



het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor 2009

107

de
 h

o
ud

in
g

 v
an

 d
e 

be
dr

ij
fs

re
vi

so
r 

in
 h

et
 k

ad
er

 v
an

 h
et

 s
tr

af
o

nd
er

zo
ek

Voorwerpen en stukken die gedekt zijn door het beroepsgeheim zoals bedoeld in 
artikel 458 van het Strafwetboek kunnen in beginsel niet in beslag worden genomen, 
tenzij mits toestemming van de houder van het beroepsgeheim. De houder van het 
beroepsgeheim heeft hier derhalve de keuze tussen het al dan niet in beslag laten 
nemen van de stukken die gedekt zijn door het beroepsgeheim.

De vuistregel is dat alleen voorwerpen en stukken, die geen vertrouwelijke inlichtingen 
bevatten, in beslag mogen worden genomen, althans wanneer de bedrijfsrevisor zelf 
geen verdachte is. In laatstgenoemd geval geldt het beroepsgeheim immers niet 
en mogen alle stukken in beslag worden genomen die aanwijzingen of bewijzen 
bevatten van het misdrijf waarvan de bedrijfsrevisor wordt verdacht (21).

Tenzij hij zelf verdachte is, zal de bedrijfsrevisor zich derhalve op grond van zijn 
beroepsgeheim kunnen verzetten tegen inbeslagneming van de stukken die gedekt 
zijn door het beroepsgeheim.

De bedrijfsrevisor kan de opheffing van het beslag vragen op grond van zijn 
beroepsgeheim, indien hij kan aantonen dat er een schending van zijn beroepsgeheim 
is en hij hierdoor schade zou kunnen lijden.

214. De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren beveelt de bedrijfsrevisoren, 
die geconfronteerd zouden worden met een huiszoeking, aan om ten minste volgende 
voorzorgsmaatregelen te treffen:

1º natrekken, in geval van afwezigheid van de onderzoeksrechter, of wel rechtsgeldig 
een huiszoekingsbevel werd afgegeven aan de officier van gerechtelijke politie;

2º in het proces-verbaal van inbeslagneming zijn voorbehoud laten opnemen in 
verband met het beroepsgeheim, waartoe hij met toepassing van artikel 458 van 
het Strafwetboek is gehouden (22).

Bij bepaalde beroepen zoals artsen of advocaten is het een vaststaand gebruik dat 
de onderzoeksrechter zich bij de huiszoeking en de inbeslagneming laat vergezellen 
door een vertegenwoordiger van de disciplinaire overheid waaronder de betrokken 
beroepsbeoefenaar ressorteert (23). De problematiek van de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bij de huiszoeking 
en inbeslagneming op het kantoor van een bedrijfsrevisor wordt besproken in 
randnummers 222-252.  

3.6.2. Inbeslagneming van informaticagegevens in het kader van een huiszoeking

215. Een bedrijfsrevisor vraagt zich af of een computer, die een confrater gebruikt, 
kan worden in beslag genomen en meegenomen door de gerechtelijke instanties.

A. Onderzoek van de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van 
Strafvordering

216. Overeenkomstig artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering en als 
collorarium van de huiszoeking kunnen de gerechtelijke instanties overgaan tot de 

(21) F. Desterbeck, De houding van de bedrijfsrevisor tijdens een gerechtelijk onderzoek, seminarie IBR, 
Diegem, 8 december 2006, p. 16.
(22) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 362-363.
(23) L. Huybrechts, l.c., p. 669.
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inbeslagname van voorwerpen en documenten die kunnen helpen bij het aan het licht 
brengen van de waarheid.

In dat verband kunnen huiszoekingen worden bevolen in auditkantoren, heel vaak 
met het oog op het in beslag nemen van documenten betreffende de cliënt.

Het lijdt geen twijfel dat een bedrijfsrevisorenkantoor het voorwerp kan uitmaken 
van een huiszoeking, en dat stukken kunnen worden in beslag genomen mits naleving 
van de regels die door artikel 458 van het Strafwetboek inzake de naleving van het 
beroepsgeheim worden opgelegd.

217. Bij die gelegenheid kan de huiszoeking het onderzoek beogen van informatie 
die in een informaticasysteem is opgenomen.

Artikel 88ter van het Wetboek van Strafvordering betreffende de huiszoeking geleid 
in het kader van een gerechtelijk onderzoek verwijst naar artikel 39bis inzake het 
opsporingsonderzoek (24).

Artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering beoogt het bijzonder geval van 
gegevens die in een informaticasysteem zijn opgenomen en waarvan inbeslagname 
in beginsel is toegestaan.

Na in herinnering te hebben gebracht dat de regels inzake het beslag van toepassing 
zijn op de gegevens die via een informaticasysteem zijn opgeslagen, preciseert 
artikel 39bis, § 2 van het Wetboek van Strafvordering dat “wanneer inbeslagneming 
van de drager daarvan evenwel niet wenselijk is, worden deze gegevens, evenals 
de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die 
toebehoren aan de overheid.”.

De naleving van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor verzet zich onbetwistbaar 
tegen het beslag van gegevens die via een informaticasysteem zijn opgeslagen en 
beschermd zijn door het beroepsgeheim of die eventueel volledig extern zijn aan het 
voorwerp van de huiszoeking.

De gerechtelijke instanties kunnen noch gegevens extern aan het onderzoek 
meenemen, noch er toegang toe hebben. 

De informatiedrager kan niet in beslag (25) worden genomen, vermits in deze 
veronderstelling het overeenkomstig artikel 39bis, § 2 van het Wetboek van 
Strafvordering aan de gerechtelijke instanties toebehoort de maatregelen te nemen 
teneinde de in beslag te nemen gegevens te kunnen kopiëren.

De gerechtelijke instanties dienen zich te organiseren opdat ze deze verrichting 
kunnen verwezenlijken. 

De bedrijfsrevisor of de verantwoordelijke van het informaticasysteem is er 
eventueel toe gehouden eraan mee te werken teneinde de toegang tot de door de 
instanties gezochte gegevens toe te laten (artikel 88quater Sv.).

De wet laat de gerechtelijke instanties toe om de toegang aan de confrater tot het 
informaticasysteem te verhinderen en de integriteit van het systeem te waarborgen 
(artikel 39bis, § 4 Sv.).

(24) De hele reglementering inzake het beslag van gegevens die via een informaticasysteem zijn opgeslagen, 
werd gewijzigd en ingevoegd in het Wetboek van Strafvordering door de wet van 28 november 2000, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2001.
(25) De woorden “in beslag nemen” beogen hier een notie van fysieke verplaatsing, het is toegelaten in 
beslag te nemen (zich te verzetten tegen de verplaatsing of de manipulatie) van een computer zonder deze 
te verplaatsen door deze te vergrendelen.
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De magistraat brengt de verantwoordelijke van het informaticasysteem op de hoogte 
van het onderzoek dat in het informaticasysteem wordt uitgevoerd en deelt hem een 
samenvatting mee van die gegevens die werden gekopieerd, ontoegankelijk werden 
gemaakt of werden geweerd (artikel 39bis, § 5 Sv.).

B. Toepassing op onderhavig geval

218. De lezing van voormelde bepalingen in combinatie met de regels ter 
bescherming van het beroepsgeheim verbiedt de inbeslagname van een computer, 
harde schijf, diskette of ieder verder systeem of procédé dat andere gegevens bevat 
dan deze die het voorwerp uitmaken van een huiszoeking.

Enkel de gegevens die werden onderzocht door het opsporingsonderzoek of het 
gerechtelijk onderzoek mogen worden gekopieerd.

Het komt de gerechtelijke instanties toe om opgeslagen gegevens te kopiëren die niet 
onder het beroepsgeheim vallen en nuttig zijn voor het opsporingsonderzoek. Indien 
ze het niet onmiddellijk kunnen doen, dienen de gerechtelijke instanties bewarende 
maatregelen te nemen met het oog op het beschermen van de opgeslagen gegevens.

De informatiedrager mag niet worden meegenomen.

C. Besluit

219. Het zuiver en eenvoudige beslag van een informatiedrager is strijdig met de 
wet en schendt het beroepsgeheim.

Enkel via een informaticasysteem opgeslagen gegevens die nodig zijn voor het 
lopend onderzoek kunnen worden gekopieerd.

De bedrijfsrevisor die met een dergelijke praktijk wordt geconfronteerd, is 
ertoe gehouden een uitdrukkelijk voorbehoud te maken in het verslag van de 
huiszoeking (26).

(26) Cf. IBR, Jaarverslag, 2006, p. 92-94.
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HOOFDSTUK 4
DE HOUDING VAN DE BEDRIJFSREVISOR TEN AANZIEN VAN 
ZIJN CLIENT WANNEER HIJ HET VOORWERP WAS VAN EEN 
ONDERZOEKSVERRICHTING BETREFFENDE DEZE CLIENT 

220. De vraag rijst of bij de inbeslagneming van stukken die aan een cliënt 
toebehoren, de bedrijfsrevisor als bewaarnemer van de zaak, ertoe gehouden is de 
cliënt hiervan te verwittigen.

De bedrijfsrevisor is gerechtigd om een kopie te vragen van het proces-verbaal van 
ondervraging. Bij afgifte van dit proces-verbaal door de procureur des Konings 
of de onderzoeksrechter kan de bedrijfsrevisor dit stuk afgeven aan zijn cliënt. In 
andere gevallen zal de bedrijfsrevisor, in functie van de aard van de zaak en de 
personaliteit van zijn cliënt, moeten uitmaken of het aangewezen is de cliënt van 
de onderzoeksverrichting en de inhoud ervan in te lichten. Het niet-inlichten van 
de cliënt heeft niets te maken met het beroepsgeheim, maar houdt mogelijks een 
inbreuk op de loyauteitsplicht van de bedrijfsrevisor in (27).

(27) IBR, Vademecum, I, 2005, p. 363.
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HOOFDSTUK 5 
HET GEHEIM VAN HET ONDERZOEK EN DE HOUDING VAN HET 
INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN TEN AANZIEN VAN DE 
BETROKKEN BEDRIJFSREVISOR 

221. In hoeverre kan of moet het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op voorhand de 
betrokken bedrijfsrevisor op de hoogte brengen van de vraag tot overhandiging van 
een dossier in verband met de bedrijfsrevisor vanwege een onderzoeksrechter of de 
fiscale administratie zonder een inbreuk te plegen op het geheim van het onderzoek?

Artikel 28quinquies, § 1 van het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:

“Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het opsporingsonderzoek geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het 
opsporingsonderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die dit geheim schendt, 
wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.”.

Artikel 57, § 1 van het Wetboek van Strafvordering luidt als volgt:

“Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het gerechtelijk onderzoek geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn medewerking dient te verlenen aan het gerechtelijk 
onderzoek, is tot geheimhouding verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt gestraft 
met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek.”.

Het gaat hier dus om alle personen die, ongeacht hun functie, meewerken aan het 
onderzoek en ongeacht het feit of ze al dan niet onderworpen zijn aan één of ander 
beroepsgeheim.

Voormelde bepalingen zijn van toepassing op alle medewerkers van een 
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek: leden van de politiediensten 
en hun personeel, magistraten, personeel van het parket en van de rechtbank (met 
inbegrip van juristen-contractuelen), griffiers en personeel van de griffie en van het 
ministerie, deskundigen en dergelijke.

Indien het Instituut van de Bedrijfsrevisoren optreedt in toepassing van artikel 41 
van de gecoördineerde wet van 1953, is het onderworpen aan het geheim van het 
onderzoek.

De partijen (verdachten, inverdenkinggestelden, burgerlijke partijen, eisers), 
advocaten, externen aan het onderzoek (getuigen, eigenaar van een in beslag 
genomen goed, verhoorde persoon want op een bepaald moment in de procedure 
verdacht, particulier die geen enkele band heeft met de procedure) zijn niet gehouden 
door het geheim van het onderzoek.

Uit het voorgaande blijkt dat het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die door een 
onderzoeksrechter of de fiscale administratie gecontacteerd wordt, extern is aan 
het onderzoek en derhalve niet onderworpen is aan het geheim van het onderzoek. 
Bijgevolg schendt het Instituut het geheim van het onderzoek niet wanneer ze de 
betrokken bedrijfsrevisor op de hoogte brengt van de vraag tot overhandiging van 
een dossier in verband met de bedrijfsrevisor vanwege een onderzoeksrechter of de 
fiscale administratie (28).

(28) IBR, Vademecum, I, 2005, p.363-364.
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HOOFDSTUK 6
DE PROBLEMATIEK VAN DE AANWEZIGHEID VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN BIJ DE HUISZOEKING EN DE INBESLAGNEMING 

6.1. ALGEMEEN 

222. Ingeval van huiszoeking bij bepaalde beroepsbeoefenaars die houder zijn 
van een beroepsgeheim, waaronder de advocaten en artsen, bestaat het vaststaand 
gebruik dat de onderzoeksrechter zich bij een huiszoeking laat vergezellen door een 
afgevaardigde van de tuchtoverheid van de betrokken beroepsbeoefenaar.

Het gebeurt dat de inbeslagneming van bepaalde stukken die geen doorzoeking 
van de lokalen of inzage van stukken betreft, wordt verricht door een officier van 
gerechtelijke politie in aanwezigheid van een lid van de tuchtoverheid, zoals de 
inbeslagneming van een welbepaald dossier bij een arts of in een kliniek (29). 

Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling (30) schrijft voor dat een 
vertegenwoordiger van de beroepsorde op straffe van nietigheid aanwezig dient 
te zijn bij een huiszoeking. De bijstand van de tuchtoverheid wordt bovendien 
door de rechtspraak niet beschouwd als een substantiële vormvereiste voor een 
huiszoeking (31).

223. Luidens een nota van het College van Procureurs-generaal van 19 juni 
1991, op voorstel van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen, 
Georges Demanet, geldt dit gebruik niet voor bedrijfsrevisoren en accountants. Deze 
nota maakt een onderscheid tussen het relatief beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor 
en de accountant en het absoluut beroepsgeheim van de arts en de advocaat. Dit 
onderscheid werd door de rechtsleer en de rechtspraak scherp bekritiseerd (32). 
Uit respect voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten kan de onderzoeksrechter beslissen zich te 
laten vergezellen door een vertegenwoordiger van de Instituten, die de huiszoeking 
zonder meer bijwoont, en in principe geen inspraak heeft bij de vraag of stukken 
al dan niet gedekt zijn door het beroepsgeheim en dus in beslag mogen worden 
genomen (33).

De nota van 1991 is evenwel in onbruik geraakt. In de praktijk blijkt dat er ingeval 
van huiszoeking bij een bedrijfsrevisor wel degelijk een vertegenwoordiger van het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanwezig is. Men kan overigens vooropstellen 
dat krachtens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens een huiszoeking 
bij een persoon met een beroepsgeheim moet gebeuren in aanwezigheid van een 
neutrale observator (34).

224. De opdracht van de vertegenwoordiger bestaat erin de stukken te bekijken 
en de onderzoeksrechter of de officier van gerechtelijke politie te adviseren welke 

(29) L. Huybrechts, l.c., p. 670.
(30) R. Prioux, “Les exceptions au secret professionnel du réviseur d’entreprises”  in La révision des 
comptes annuels et des comptes consolidés – De revisorale controle van de statutaire en geconsolideerde 
jaarrekeningen, Brussel, Bruylant, 2000, p. 62.
(31) J. Van Droogbroeck, “Bijstand van het IAB bij een huiszoeking en inbeslagneming op het kantoor 
van een accountant of een belastingconsulent”, Accountancy & Tax 2005, nr. 4, p. 31. 
(32) Ibid., p. 26. 
(33) L. Huybrechts, l.c., p. 670.
(34) F. Desterbeck, l.c., p. 15. 
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stukken volgens hem onder het beroepsgeheim vallen en welke stukken niet. Dit 
advies is echter niet bindend. De appreciatiebevoegdheid van de onderzoeksrechter 
of de officier van gerechtelijke politie om te oordelen of een welbepaald stuk is 
gedekt door het beroepsgeheim is volgens het Hof van Cassatie voorlopig, dit wil 
zeggen dat ze door de onderzoeksmagistraat wordt uitgeoefend onder de controle 
a posteriori van de onderzoeks- en vonnisgerechten (35). Stukken die onder het 
beroepsgeheim vallen, kunnen in de debatten door de vonnisrechter worden geweerd.  

225. Op 1 december 2005 werd de tekst van het wetsontwerp houdende het Wetboek 
van Strafprocesrecht, ook de “Grote Franchimont” of de “wet-Franchimont II” 
genoemd,  door de plenaire vergadering van de Senaat aangenomen en overgezonden 
naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers (36). Door de ontbinding van de 
wetgevende kamers op 2 mei 2007 voor de verkiezingen van 10 juni 2007 verviel dit 
wetsontwerp. 

Voormeld wetsontwerp wijzigt op drastische (37) wijze de beschreven regeling 
en houdt de wettelijke verplichting in om de huiszoeking te laten plaatsvinden 
in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid. Verder zal 
een huiszoeking bij personen met een beroepsgeheim moeten gebeuren door de 
onderzoeksrechter, wiens huiszoekingsbevel een aantal verplichte vermeldingen zal 
moeten bevatten, onder meer de nauwkeurige bepaling van het voorwerp van de 
huiszoeking, zijnde het opschrift van het of de dossiers waarvoor de huiszoeking 
wordt verricht. Tenslotte moet de vertegenwoordiger van de tuchtoverheid 24 uur 
vóór de huiszoeking worden verwittigd en beslist niet de onderzoeksrechter, maar 
wel de vertegenwoordiger van de tuchtoverheid of de stukken al dan niet onder het 
beroepsgeheim vallen.

6.2. HUISZOEKING BIJ EEN BEDRIJFSREVISOR: DE TUSSENKOMST VAN 
EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT 
VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

6.2.1. Aanwezigheid en taak van de vertegenwoordiger

226. De tussenkomst van een vertegenwoordiger van de Raad is noodzakelijk, 
ongeacht of de bedrijfsrevisor als getuige dan wel als verdachte wordt gehoord en 
ongeacht of de huiszoeking een revisorale dan wel een niet-revisorale opdracht 
betreft.  

227. Indien de bedrijfsrevisor tegelijk accountant is en ingeschreven is op de 
ledenlijst van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, is de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Raad van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren noodzakelijk, zeker in de bijvoorbeeld strikt revisorale dossiers. 
De vertegenwoordiger van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dient 
immers de dossiers van de cliënt te beschermen.    

228. Wegens het onverwacht karakter van de huiszoeking is het niet gebruikelijk 
dat er een advocaat aanwezig is tijdens de huiszoeking. 

229. Tijdens een huiszoeking mag de vertegenwoordiger van de Raad niets 
zeggen over het dossier in kwestie. Hij dient zich desgevallend te beperken tot een 
verwijzing naar het Vademecum van de bedrijfsrevisoren.  

(35) J. Van Droogbroeck, l.c., p. 31. 
(36) Parl. St. Senaat, 2005-06, nr. 3-450/25.
(37) Voor een bespreking, zie J. Van Droogbroeck, l.c., p. 32-33; F. Desterbeck, l.c., p. 15.
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230. De vertegenwoordiger van de Raad zal de bedrijfsrevisor bij wie een 
huiszoeking wordt gedaan, op deontologisch vlak geruststellen, erop toezien dat hij 
een verzoenende houding aanneemt: er is toch geen andere oplossing.

231. De vertegenwoordiger van de Raad zal desgevallend de deontologische 
inbreuken, die de bedrijfsrevisor begaat, vaststellen en daarover aan de Commissie 
van Toezicht van het Instituut verslag uitbrengen.   

232. De vertegenwoordiger van de Raad zal nagaan of de huiszoeking begint 
tussen 5 uur en 21 uur. 

233. De vertegenwoordiger van de Raad zal nagaan of het huiszoekingsbevel wel 
degelijk uitgaat van de onderzoeksrechter en vragen of de huiszoeking plaats heeft in 
het kader van een opsporingsonderzoek of in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 
De  vertegenwoordiger van de Raad vraagt tevens aan de onderzoeksrechter het 
notitienummer alsook het dossiernummer. 

234. De vertegenwoordiger van de Raad zal de motivering van het huiszoekingsbevel 
onderzoeken teneinde uit te maken of de betrokken bedrijfsrevisor al dan niet een 
verdachte (of een inverdenkinggestelde) is en hem erop attent maken dat hij in de 
volgende gevallen zijn beroepsgeheim al dan niet kan inroepen: 

- is de bedrijfsrevisor een verdachte (of een inverdenkinggestelde), dan 
kan deze zich in principe niet op het beroepsgeheim steunen om een 
inbeslagname van stukken of gegevens te verhinderen; 

- is de bedrijfsrevisor geen verdachte (of een inverdenkinggestelde), dan heeft 
deze de keuze al dan niet zijn beroepsgeheim in te roepen in verband met 
een inbeslagname van stukken of gegevens, die onder het beroepsgeheim 
vallen. 

235. De vertegenwoordiger van de Raad zal op grond van de motivering van het 
huiszoekingsbevel bepalen wat het precieze onderwerp is van de huiszoeking: hij 
zal ervoor zorgen dat de onderzoekers binnen de grenzen van dit onderwerp blijven:

- is de bedrijfsrevisor een verdachte (of een inverdenkinggestelde), dan zijn 
de onderzoekers in principe gerechtigd alles te onderzoeken, tenzij het 
gaat om zaken die duidelijk buiten de grenzen van het onderwerp van het 
onderzoek vallen; 

- is de bedrijfsrevisor geen verdachte (of een inverdenkinggestelde), dan kan 
deze vrij zich al dan niet op het beroepsgeheim steunen voor wat betreft het 
onderzoek van de zaken die onder zijn beroepsgeheim vallen. 

236. De vertegenwoordiger van de Raad zal, voor het geval dat het huiszoekingsbevel 
niet gemotiveerd is, vragen aan de onderzoekers of de betrokken bedrijfsrevisor al 
dan niet verdachte is en wat het precieze onderwerp van de huiszoeking is. Hij zal de 
verklaringen van de onderzoekers met betrekking tot die twee punten laten acteren 
in het proces-verbaal van de huiszoeking. 

237. De vertegenwoordiger van de Raad zal elke daad van het onderzoek waarbij 
gehandeld zou zijn in strijd met het beroepsgeheim zo precies mogelijk laten acteren 
in het proces van huiszoeking (een algemeen voorbehoud is af te raden).

238. De vertegenwoordiger van de Raad zal op het einde van de huiszoeking 
het proces-verbaal lezen en opmerkingen erin laten formuleren in verband met 
eventuele onjuistheden of leemtes in dit proces-verbaal. De vertegenwoordiger van 
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de Raad mag enkel opmerkingen in verband met eventuele onjuistheden of leemtes 
met betrekking tot zijn eigen tussenkomst in het proces-verbaal laten acteren.

239. In geval de onderzoekers weigeren bepaalde zaken in het proces-verbaal te 
noteren, zal de vertegenwoordiger van de Raad onmiddellijk na de huiszoeking de 
procureur des Konings (in geval de huiszoeking kadert in een opsporingsonderzoek) 
of de onderzoeksrechter (in geval de huiszoeking kadert in een gerechtelijk 
onderzoek) hiervan schriftelijk verwittigen met een precieze vermelding van wat de 
onderzoekers geweigerd hebben te acteren.   

6.2.2. Voorzorgsmaatregelen 

240. De vertegenwoordiger van de Raad zal zich ervan vergewissen dat de hij 
geen belangenconflict heeft, ook niet zijdelings: zo ja, dan zal hij dit onmiddellijk 
melden en voorstellen contact op te nemen met een andere vertegenwoordiger van 
de Raad of met de Directeur Toezicht van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren om 
als vervanger op te treden. Betreft het een zijdelings belangenconflict, dan zou de 
rechter kunnen beslissen dat er geen nadeel uit voortspruit. 

241. De vertegenwoordiger van de Raad zal de tijd nagaan die vermoedelijk nodig 
zal zijn, en indien die zijn beschikbare tijd overtreft, zo vlug mogelijk het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren verwittigen om zich te laten vervangen.  

6.2.3. Inbeslagname van documenten

242. De vertegenwoordiger van de Raad zal zich ervan bewust zijn dat de 
onderzoekers beslag kunnen (laten) leggen op al wat tot het onderwerp van hun 
opdracht toebehoort. 

243. In het geval de betrokken bedrijfsrevisor geen verdachte (en a fortiori geen 
inverdenkinggestelde) is in het onderzoek, zal de vertegenwoordiger van de Raad 
hem erop attent maken dat hij vrij is al dan niet in te stemmen met een inbeslagname 
van documenten die onder zijn beroepsgeheim vallen. 

244. In geval van weigering van instemming vanwege de betrokken bedrijfsrevisor 
met de inbeslagname van stukken of gegevens die onder zijn beroepsgeheim vallen 
en indien de onderzoekers die weigering negeren, zal de vertegenwoordiger van de 
Raad ervoor zorgen dat die weigering wordt geacteerd in het proces-verbaal van 
huiszoeking. In geval de onderzoekers weigeren dit in het proces-verbaal te noteren, 
zal de vertegenwoordiger van de Raad onmiddellijk na de huiszoeking de procureur 
des Konings (in geval de huiszoeking kadert in een opsporingsonderzoek) of de 
onderzoeksrechter (in geval de huiszoeking kadert in een gerechtelijk onderzoek) 
hiervan schriftelijk te verwittigen.   

245. De vertegenwoordiger van de Raad zal ervoor zorgen dat alles wat in beslag 
wordt genomen zo precies mogelijk geïdentificeerd en geïnventariseerd wordt in het 
proces-verbaal van huiszoeking. 

In geval van een incorrecte inventaris of bij gebrek aan een inventaris, zal de 
vertegenwoordiger van de Raad dit laten acteren in het proces-verbaal van 
huiszoeking. 
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In geval van weigering van instemming vanwege de betrokken bedrijfsrevisor met 
de inbeslagname van stukken of gegevens die onder zijn beroepsgeheim vallen 
en indien de onderzoekers die weigering negeren, De vertegenwoordiger van de 
Raad zal ervoor zorgen dat die weigering wordt geacteerd in het proces-verbaal van 
huiszoeking. In geval de onderzoekers weigeren dit in het proces-verbaal te noteren, 
zal de vertegenwoordiger van de Raad onmiddellijk na de huiszoeking de procureur 
des Konings (in geval de huiszoeking kadert in een opsporingsonderzoek) of de 
onderzoeksrechter (in geval de huiszoeking kadert in een gerechtelijk onderzoek) 
hiervan schriftelijk te verwittigen.   

246. De vertegenwoordiger van de Raad zal erop toezien dat er geen 
informaticabestanden van andere cliënten in beslag worden genomen. In het 
geval dat een volledige kopie van alle informaticabestanden wordt genomen, 
moet dit leiden tot de uitdrukkelijke verklaring van de betrokken confrater dat het 
tegen zijn wil indruist om een kopie van de harde schrijf te laten maken. Indien 
informaticabestanden toch worden in beslag genomen, dan zal de vertegenwoordiger 
van de Raad zich hiertegen te verzetten en dit verzet en een inventaris van de in 
beslag genomen bestanden laten acteren in het proces-verbaal van huiszoeking. 

In geval van een incorrecte inventaris of bij gebrek aan een inventaris, zal de 
vertegenwoordiger van de Raad dit laten acteren in het proces-verbaal van 
huiszoeking. 

In geval van weigering van instemming vanwege de betrokken bedrijfsrevisor met 
de inbeslagname van stukken of gegevens die onder zijn beroepsgeheim vallen en 
indien de onderzoekers die weigering negeren, zal de vertegenwoordiger van de 
Raad ervoor zorgen dat die weigering wordt geacteerd in het proces-verbaal van 
huiszoeking. In geval de onderzoekers weigeren dit in het proces-verbaal te noteren, 
zal de vertegenwoordiger van de Raad onmiddellijk na de huiszoeking de procureur 
des Konings (in geval de huiszoeking kadert in een opsporingsonderzoek) of de 
onderzoeksrechter (in geval de huiszoeking kadert in een gerechtelijk onderzoek) 
hiervan schriftelijk te verwittigen.   

  
247. De vertegenwoordiger van de Raad zal aanwezig zijn bij het verzegelen 
en openen van alle dossiers van de bedrijfsrevisor in het algemeen en diens 
informaticabestanden in het bijzonder die onder het beroepsgeheim kunnen vallen. 
Werkdocumenten dienen gedurende een periode van vijf jaren te worden bewaard. 

De in beslag genomen voorwerpen worden gesloten en verzegeld, indien het 
mogelijk is; indien daarop niet kan worden geschreven, worden ze in een vat of in 
een zak gedaan, waaraan de procureur des Konings een strook papier hecht, die hij 
met zijn zegel verzegelt.  

De opdracht van de vertegenwoordiger van de Raad bestaat erin de stukken te bekijken 
en de onderzoeksrechter of de officier van gerechtelijke politie te adviseren welke 
stukken volgens hem onder het beroepsgeheim vallen en welke stukken niet. Dit 
advies is echter niet bindend. De appreciatiebevoegdheid van de onderzoeksrechter 
of de officier van gerechtelijke politie om te oordelen of een welbepaald stuk is gedekt 
door het beroepsgeheim is volgens het Hof van Cassatie voorlopig, dit wil zeggen 
dat ze door de onderzoeksrechter wordt uitgeoefend onder de controle a posteriori 
van de onderzoeks- en vonnisgerechten (38). Stukken die onder het beroepsgeheim 
vallen, kunnen in de debatten door de vonnisrechter worden geweerd.  

(38) J. Van Droogbroeck, l.c., p. 31. 
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6.2.4. Quid als er problemen rijzen? 

248. De vertegenwoordiger van de Raad zal verzoenend trachten op te treden.
 
249. Indien er ernstige problemen dreigen, zal de vertegenwoordiger van de Raad 
voorstellen de onderzoeksrechter te raadplegen, indien die niet persoonlijk aanwezig 
is; normalerwijze kan men de beslissing aan hem overlaten. Is de onderzoeksrechter 
wel aanwezig, dan zal de bedrijfsrevisor normaliter beschermd zijn tegen elke 
moeilijkheid vanuit het oogpunt van zijn aansprakelijkheid. Er moet alleen voor 
worden gezorgd dat de zaken correct worden opgetekend. Eventueel kan het nuttig 
zijn voor eigen gebruik een nota op te stellen over wat er gebeurd is. 

250. In laatste instantie en als de toestand voldoende ernstig is, zal de 
vertegenwoordiger van de Raad eventueel vragen dat een aantal bezwaren 
betreffende het verloop van de huiszoeking worden opgetekend, met als formule 
“betreurt dat …” .

6.2.5. Besluit 

251. De vertegenwoordiger van de Raad zal een beknopte nota over de huiszoeking 
aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overmaken. 

252. Indien nodig, zal de vertegenwoordiger van de Raad de deontologische 
vaststellingen notuleren ten behoeve van de Commissie van Toezicht van het 
Instituut. 
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1. WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING

Art. 28bis.

“§ 1. Het opsporingsonderzoek is het 
geheel van de handelingen die ertoe 
strekken de misdrijven, hun daders en 
de bewijzen ervan op te sporen en de 
gegevens te verzamelen die dienstig zijn 
voor de uitoefening van de strafvordering.

De algemene beginselen volgens welke de 
politiediensten autonoom kunnen optreden, 
worden vastgelegd bij wet en volgens de 
bijzondere regels vastgesteld bij richtlijn 
uitgevaardigd overeenkomstig de artikelen 
143bis en 143ter van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Ongeacht hetgeen is bepaald in de vorige 
leden, wordt het opsporingsonderzoek 
gevoerd onder de leiding en het gezag van 
de bevoegde procureur des Konings. Hij 
draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

§ 2. Het opsporingsonderzoek strekt zich 
uit over de proactieve recherche. Hieronder 
wordt verstaan, met het doel te komen tot 
het vervolgen van daders van misdrijven, 
het opsporen, het verzamelen, registreren 
en verwerken van gegevens en inlichtingen 
op grond van een redelijk vermoeden 
van te plegen of reeds gepleegde maar 
nog niet aan het licht gebrachte strafbare 
feiten, en die worden of zouden worden 
gepleegd in het kader van een criminele 
organisatie, zoals gedefinieerd door de wet, 
of misdaden of wanbedrijven als bedoeld 
in artikel 90ter, §§ 2, 3 en 4, uitmaken of 
zouden uitmaken. Het instellen van een 
proactieve recherche behoeft voorafgaande 
schriftelijke toestemming, door de 
procureur des Konings, de arbeidsauditeur, 
of de federale procureur gegeven in het 
kader van hun respectieve bevoegdheid, 
onverminderd de naleving van de 
specifieke wettelijke bepalingen die de 
bijzondere opsporingsmethoden en andere 
methoden regelen. 

§ 3. Behoudens de wettelijke uitzonderingen 
mogen de opsporingshandelingen geen 
enkele dwangmaatregel inhouden noch 
schending inhouden van individuele 
rechten en vrijheden. Deze handelingen 
kunnen evenwel de inbeslagneming van de 
zaken vermeld in de artikelen 35 en 36ter 
inhouden.

De procureur des Konings waakt voor de 
wettigheid van de bewijsmiddelen en de 
loyaliteit waarmee ze worden verzameld.”

Art. 28quinquies.

“§ 1. Behoudens de wettelijke 
uitzonderingen is het opsporingsonderzoek 
geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn 
medewerking dient te verlenen aan het 
opsporingsonderzoek, is tot geheimhouding 
verplicht. Hij die dit geheim schendt, wordt 
gestraft met de straffen bepaald in artikel 
458 van het Strafwetboek.

§ 2. Onverminderd de bepalingen in de 
bijzondere wetten delen de procureur 
des Konings en elke politiedienst die een 
persoon ondervragen, deze persoon mee 
dat hij kosteloos een kopie van (de tekst 
van) zijn verhoor kan verkrijgen.

Deze kopie wordt onmiddellijk of binnen 
een maand overhandigd of verstuurd. 

Evenwel, in geval van ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden kan de 
procureur des Konings, met een met 
redenen omklede beslissing, het tijdstip 
van deze mededeling uitstellen voor een 
eenmaal hernieuwbare termijn van ten 
hoogste drie maanden. Deze beslissing 
wordt opgenomen in het dossier.

Wanneer het een minderjarige betreft en 
wanneer blijkt dat deze het gevaar loopt 
dat de kopie hem wordt ontnomen of hij 
het persoonlijke karakter ervan niet kan 
bewaren, kan de procureur des Konings 
hem de mededeling ervan weigeren, bij 
een met redenen omklede beslissing. Deze 
beslissing wordt opgenomen in het dossier. 

In dat geval kan de minderjarige, vergezeld 
door een advocaat of een justitieassistent 
van de dienst slachtofferonthaal van het 
parket, een kopie van de tekst van zijn 
verhoor raadplegen. Evenwel, in geval van 
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
kan de procureur des Konings, bij een met 
redenen omklede beslissing, het tijdstip 
van deze raadpleging uitstellen voor een 
eenmaal hernieuwbare termijn van ten 
hoogste drie maanden. Deze beslissing 
wordt opgenomen in het dossier.

In het geval bedoeld in het vierde lid en 
zonder afbreuk te doen aan de toepassing 
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van het derde lid, kan de procureur des 
Konings beslissen dat een kosteloze 
kopie van de tekst van het verhoor van 
de minderjarige aan de advocaat van deze 
laatste medegedeeld wordt. Deze beslissing 
wordt opgenomen in het dossier.

§ 3. De procureur des Konings kan, indien 
het openbaar belang het vereist, aan de 
pers gegevens verstrekken. Hij waakt voor 
de inachtneming van het vermoeden van 
onschuld, de rechten van verdediging van 
de verdachte, het slachtoffer en derden, 
het privé-leven en de waardigheid van 
personen. Voor zover als mogelijk wordt de 
identiteit van de in het dossier genoemde 
personen niet vrijgegeven.

§ 4. De advocaat kan, indien het belang 
van zijn cliënt het vereist, aan de pers 
gegevens verstrekken. Hij waakt voor 
de inachtneming van het vermoeden van 
onschuld, de rechten van verdediging van 
de verdachte, het slachtoffer en derden, het 
privé-leven, de waardigheid van personen 
en de regels van het beroep. Voor zover 
als mogelijk wordt de identiteit van de 
in het dossier genoemde personen niet 
vrijgegeven.”

Art. 32. 

“In alle gevallen van ontdekking op 
heterdaad, wanneer het feit kan worden 
gestraft met een criminele straf, begeeft 
de procureur des Konings zich onverwijld 
ter plaatse om er de processen-verbaal op 
te maken tot vaststelling van het voorwerp 
van het misdrijf, van de staat waarin het 
zich bevindt, van de gesteldheid der plaats, 
en om de verklaringen af te nemen van de 
personen die aanwezig zijn geweest of die 
inlichtingen kunnen geven.

De procureur des Konings geeft aan de 
onderzoeksrechter bericht van zijn bezoek 
ter plaatse, zonder evenwel gehouden te 
zijn op hem te wachten om te handelen 
zoals in dit hoofdstuk is bepaald.”

Art. 35.

“§ 1. De procureur des Konings neemt alles 
in beslag wat een van de in de artikelen 42 
en 43quater van het Strafwetboek bedoelde 
zaken schijnt uit te maken en alles wat 
dienen kan om de waarheid aan de dag te 
brengen; hij vraagt de verdachte zich te 
verklaren omtrent de in beslag genomen 
voorwerpen, die hem vertoond zullen 

worden; van een en ander maakt hij een 
proces-verbaal op, dat ondertekend wordt 
door de verdachte, of ingeval deze weigert, 
wordt daarvan melding gemaakt. 

§ 2. Indien de in de vorige paragraaf 
bedoelde zaken bestaan uit voertuigen 
kunnen deze, voor zover zij eigendom zijn 
van de verdachte of inverdenkinggestelde, 
ter beschikking gesteld worden van 
de federale politie. De beslissing tot 
terbeschikkingstelling wordt genomen, 
naargelang het geval, door de procureur 
des Konings of de federale procureur, 
conform de richtlijnen van de Minister 
van Justitie genomen in uitvoering 
van de artikelen 143bis en 143ter van 
het Gerechtelijk Wetboek. Tegen deze 
beslissing staat geen rechtsmiddel open. 
De terbeschikkingstelling houdt in dat de 
federale politie, die het voertuig als een 
goed huisvader dient te gebruiken, het kan 
gebruiken voor haar normale werking. In 
geval van teruggave, geeft elke minwaarde 
ingevolge gebruik van het voertuig, na 
compensatie met de eventuele meerwaarde, 
aanleiding tot vergoeding.

Het rechtsmiddel als bedoeld in artikel 
28sexies kan slechts worden ingesteld 
binnen een maand vanaf de inbeslagneming 
als bedoeld in § 1. De verzoeker mag geen 
verzoekschrift met hetzelfde voorwerp 
toezenden of neerleggen vooraleer een 
termijn van een jaar is verstreken te 
rekenen vanaf, hetzij de dag van de laatste 
beslissing die betrekking heeft op hetzelfde 
voorwerp, hetzij de dag van het verstrijken 
van de hoger bedoelde termijn van een 
maand.”

Art. 35bis. 

“Indien de zaken die het uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel schijnen 
te vormen, onroerende goederen zijn, 
wordt bewarend beslag op onroerend goed 
gedaan, zulks bij deurwaardersexploot 
dat aan de eigenaar wordt betekend en op 
straffe van nietigheid een afschrift van de 
vordering van de procureur des Konings 
moet bevatten, alsmede de verschillende 
vermeldingen bedoeld in de artikelen 1432 
en 1568 van het Gerechtelijk Wetboek, 
evenals de tekst van het derde lid van dit 
artikel.

Het beslagexploot moet op de dag zelf van 
de betekening ter overschrijving worden 
aangeboden op het kantoor der hypotheken 
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van de plaats waar de goederen gelegen 
zijn. Als dagtekening van de overschrijving 
geldt de dag van afgifte van het exploot.

Het bewarend beslag op onroerend goed 
geldt gedurende vijf jaren met ingang 
van de dagtekening der overschrijving, 
behoudens vernieuwing voor dezelfde 
termijn op vertoon aan de bewaarder, vóór 
het verstrijken van de geldigheidsduur 
van de overschrijving, van een door de 
bevoegde procureur of onderzoeksrechter 
in dubbel opgemaakte vordering.

Het beslag wordt blijvend voor het 
verleden in stand gehouden door de 
beknopte melding op de kant van de 
overschrijving van het beslag, binnen 
haar geldigheidsduur, van de definitieve 
rechterlijke beslissing waarbij de 
verbeurdverklaring van het onroerend goed 
werd bevolen. 

Doorhaling van het bewarend onroerend 
beslag kan verleend worden door de 
voormelde procureur of onderzoeksrechter, 
of desgevallend door de beneficiant van 
de verbeurdverklaring, of kan ook bij 
rechterlijke beslissing bevolen worden.”

Art. 35ter. 

“§ 1. Ingeval er ernstige en concrete 
aanwijzingen bestaan dat de verdachte 
een vermogensvoordeel in de zin van de 
artikelen 42, 3°, 43bis of artikel 43quater, 
van het Strafwetboek heeft verkregen 
en de zaken die dit vermogensvoordeel 
vertegenwoordigen als zodanig niet of niet 
meer in het vermogen van de verdachte 
kunnen aangetroffen worden, kan de 
procureur des Konings beslag leggen op 
andere zaken die zich in het vermogen van 
de verdachte bevinden ten belope van het 
bedrag van de vermoedelijke opbrengst 
van het misdrijf. In zijn kantschrift 
motiveert de procureur des Konings de 
raming van dit bedrag en geeft hij aan 
welke de ernstige en concrete aanwijzingen 
zijn die de inbeslagneming rechtvaardigen. 
Deze gegevens worden hernomen in het 
proces-verbaal dat wordt opgemaakt naar 
aanleiding van de inbeslagneming.

§ 2. Zaken die ingevolge de artikelen 1408 
tot 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek 
of ingevolge bijzondere wetten niet vatbaar 
zijn voor beslag, kunnen in geen geval in 
beslag worden genomen.

§ 3. In geval van beslag op een onroerend 
goed, wordt gehandeld overeenkomstig de 
vormvoorschriften van artikel 35bis.”

Art. 36. 

“Indien het een misdaad of wanbedrijf 
betreft waarvan het bewijs waarschijnlijk 
kan worden verkregen uit de papieren of 
andere stukken en zaken in het bezit van 
de verdachte, begeeft zich de procureur 
des Konings terstond naar de woning 
van de verdachte om er de voorwerpen 
op te sporen, die hij geschikt acht om de 
waarheid aan de dag te brengen.”

Art. 37. 

“§ 1. Indien er in de woning van de verdachte 
papieren of zaken worden gevonden, die 
tot overtuiging of tot ontlasting kunnen 
dienen, neemt de procureur des Konings 
deze papieren of zaken in beslag.

In geval wordt overgegaan tot 
inbeslagneming op basis van de artikelen 
35 en 35ter, of op basis van het eerste lid, 
wordt door de procureur des Konings of 
door de officier van gerechtelijke politie 
een proces-verbaal opgemaakt waarin de 
in beslag genomen zaken worden vermeld 
alsmede de door andere wetsbepalingen 
voorgeschreven vermeldingen. 
Voorzover mogelijk worden de zaken 
geïndividualiseerd in het proces-verbaal.

§ 2. In geval van beslag op vorderingen, 
met uitzondering van beslag op rechten aan 
order of aan toonder, gebeurt het beslag 
door schriftelijke kennisgeving aan de 
schuldenaar.

In geval deze kennisgeving niet gebeurt 
overeenkomstig het bepaalde in § 3, 
wordt ze aan de schuldenaar verzonden 
bij ter post aangetekende brief alsmede bij 
gewone brief.

Deze brieven bevatten de referenties 
eigen aan de zaak, alsmede een letterlijke 
weergave van de tekst van § 4, van artikel 
1452 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van artikel 28sexies of van artikel 
61quater, naargelang het beslag uitgaat 
van de procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter.

§ 3. Het proces-verbaal wordt ter 
ondertekening aan de beslagene 
aangeboden, die kosteloos kopie van dit 
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proces-verbaal kan ontvangen. In geval 
van beslag onder derden, hebben zowel de 
derde-beslagene als de beslagene zelf het 
recht op een kosteloze kopie van dit proces-
verbaal. Deze kopie wordt onmiddellijk 
overhandigd of binnen de achtenveertig uur 
verstuurd. Binnen dezelfde termijn wordt 
aan de derde-beslagene een document 
overhandigd, bevattende de vermeldingen 
als bepaald in § 2, derde lid.

§ 4. Vanaf de ontvangst van de kennisgeving 
of het proces-verbaal, mag de schuldenaar 
de sommen of zaken die het voorwerp 
zijn van het beslag, niet meer uit handen 
geven. Binnen vijftien dagen na het beslag, 
is de schuldenaar gehouden om bij ter post 
aangetekende brief verklaring te doen van 
de sommen of zaken die het voorwerp 
zijn van het beslag, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1452 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

De schuldenaar heeft recht op vergoeding 
van de kosten van de verklaring. Deze 
kosten, voorzien van de goedkeuring 
vanwege de procureur des Konings of 
de onderzoeksrechter van wie het beslag 
uitgaat, worden als gerechtskosten 
beschouwd.”

Art. 38.

“De in beslag genomen voorwerpen 
worden gesloten en verzegeld, indien het 
mogelijk is; of, indien daarop niet kan 
worden geschreven, worden zij in een vat 
of in een zak gedaan, waaraan de procureur 
des Konings een strook papier hecht, die 
hij met zijn zegel verzegelt.”

Art. 39. 

“De in de vorige artikelen voorgeschreven 
verrichtingen geschieden in aanwezigheid 
van de verdachte, indien hij aangehouden 
is; indien hij er niet bij aanwezig wil 
of kan zijn, in aanwezigheid van een 
gemachtigde, die hij kan aanstellen. De 
voorwerpen worden hem vertoond ten 
einde die te herkennen en te paraferen, 
indien de zaak het meebrengt; in geval van 
weigering wordt daarvan melding gemaakt 
in het proces-verbaal.”

Art. 39bis.

“§ 1. Onverminderd de specifieke 
bepalingen van dit artikel, zijn de regels 

van dit wetboek inzake inbeslagneming, 
met inbegrip van artikel 28sexies, van 
toepassing op het kopiëren, ontoegankelijk 
maken en verwijderen van in een 
informaticasysteem opgeslagen gegevens.

§ 2. Wanneer de procureur des Konings 
in een informaticasysteem opgeslagen 
gegevens aantreft die nuttig zijn voor 
dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, 
maar de inbeslagneming van de drager 
daarvan evenwel niet wenselijk is, worden 
deze gegevens, evenals de gegevens 
noodzakelijk om deze te kunnen verstaan, 
gekopieerd op dragers, die toebehoren aan 
de overheid. In geval van dringendheid 
of om technische redenen, kan gebruik 
gemaakt worden van dragers, die ter 
beschikking staan van personen die 
gerechtigd zijn om het informaticasysteem 
te gebruiken.

§ 3. Hij wendt bovendien de passende 
technische middelen aan om de toegang tot 
deze gegevens in het informaticasysteem, 
evenals tot de kopieën daarvan die ter 
beschikking staan van personen die 
gerechtigd zijn om het informaticasysteem 
te gebruiken, te verhinderen en hun 
integriteit te waarborgen.

Indien de gegevens het voorwerp van het 
misdrijf vormen of voortgekomen zijn uit 
het misdrijf en indien de gegevens strijdig 
zijn met de openbare orde of de goede 
zeden, of een gevaar opleveren voor de 
integriteit van informaticasystemen of 
gegevens die door middel daarvan worden 
opgeslagen, verwerkt of overgedragen, 
wendt de procureur des Konings alle 
passende technische middelen aan om deze 
gegevens ontoegankelijk te maken.

Hij kan evenwel, behoudens in het geval 
bedoeld in het vorige lid, het verdere 
gebruik van het geheel of een deel van 
deze gegevens toestaan, wanneer dit geen 
gevaar voor de strafvordering oplevert.

§ 4. Wanneer de in § 2 vermelde maatregel 
niet mogelijk is om technische redenen 
of wegens de omvang van de gegevens, 
wendt hij de passende technische middelen 
aan om de toegang tot deze gegevens 
in het informaticasysteem, evenals tot 
de kopieën daarvan die ter beschikking 
staan van personen die gerechtigd zijn 
om het informaticasysteem te gebruiken, 
te verhinderen en hun integriteit te 
waarborgen.
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§ 5. De procureur des Konings 
brengt de verantwoordelijke van het 
informaticasysteem op de hoogte van 
de zoeking in het informaticasysteem 
en deelt hem een samenvatting mee 
van de gegevens die zijn gekopieerd, 
ontoegankelijk gemaakt of verwijderd.

§ 6. De procureur des Konings wendt de 
passende technische middelen aan om de 
integriteit en de vertrouwelijkheid van deze 
gegevens te waarborgen.

Gepaste technische middelen worden 
aangewend voor de bewaring hiervan op 
de griffie.

Hetzelfde geldt, wanneer gegevens 
die worden opgeslagen, verwerkt of 
overgedragen in een informaticasysteem, 
samen met hun drager in beslag worden 
genomen, overeenkomstig de vorige 
artikelen.”

Art. 46. 

“De bevoegdheden, hierboven aan de 
procureur des Konings toegekend voor 
de gevallen van ontdekking op heterdaad, 
bestaan ook in alle gevallen waarin een 
misdaad of een wanbedrijf, zelfs al is 
het niet op heterdaad ontdekt, gepleegd 
is binnen een huis, en de procureur des 
Konings verzocht wordt het misdrijf vast te 
stellen door :

1° het hoofd van dat huis;

2° het slachtoffer van het strafbaar feit, 
wanneer dat strafbaar feit genoemd 
wordt in de artikelen 398 tot 405 van het 
Strafwetboek en de vermoedelijke pleger 
van het strafbaar feit de echtgenoot van het 
slachtoffer is of de persoon met wie hij of 
zij samenleeft en een duurzame affectieve 
en seksuele relatie heeft.”

Art. 52. 

“Bij het uitoefenen van zijn ambt in de 
gevallen van de artikelen 32 en 46, kan de 
procureur des Konings, indien hij het nuttig 
en nodig acht, een hulpofficier van politie 
belasten met een deel van de handelingen 
die tot zijn bevoegdheid behoren.”

Art. 57. 

“§ 1. Behoudens de wettelijke 
uitzonderingen is het gerechtelijk 
onderzoek geheim.

Eenieder die beroepshalve zijn 
medewerking dient te verlenen aan 
het gerechtelijk onderzoek is tot 
geheimhouding verplicht. Hij die dit 
geheim schendt, wordt gestraft met de 
straffen bepaald in artikel 458 van het 
Strafwetboek.

§ 2. Onverminderd de bepalingen 
in de bijzondere wetten delen de 
onderzoeksrechter en elke politiedienst die 
een persoon ondervragen, deze persoon 
mee dat hij kosteloos een kopie van de 
tekst van zijn verhoor kan verkrijgen. 

Deze kopie wordt door de 
onderzoeksrechter onmiddellijk of 
binnen achtenveertig uur overhandigd of 
verstuurd, en onmiddellijk of binnen een 
maand door de politiediensten.

Evenwel, in geval van ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden kan de 
onderzoeksrechter, met een met redenen 
omklede beslissing, het tijdstip van deze 
mededeling uitstellen, voor een eenmaal 
hernieuwbare termijn van ten hoogste 
drie maanden. Deze beschikking wordt 
opgenomen in het dossier.

Wanneer het een minderjarige betreft en 
wanneer blijkt dat deze het gevaar loopt 
dat de kopie hem wordt ontnomen of hij 
het persoonlijke karakter ervan niet kan 
bewaren, kan de onderzoeksrechter hem 
de mededeling ervan weigeren, bij een 
met redenen omklede beslissing. Deze 
beslissing wordt opgenomen in het dossier.

In dat geval kan de minderjarige, vergezeld 
door een advocaat of een justitieassistent 
van de dienst slachtofferonthaal van het 
parket, een kopie van de tekst van zijn 
verhoor raadplegen. Evenwel, in geval van 
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden 
kan de onderzoeksrechter, bij een met 
redenen omklede beslissing, het tijdstip 
van deze raadpleging uitstellen voor een 
eenmaal hernieuwbare termijn van ten 
hoogste drie maanden. Deze beslissing 
wordt opgenomen in het dossier.

In het geval bedoeld in het vierde lid en 
zonder afbreuk te doen aan de toepassing 
van het derde lid, kan de onderzoeksrechter 
beslissen dat een kosteloze kopie van de 
tekst van het verhoor van de minderjarige 
aan de advocaat van deze laatste 
medegedeeld wordt. Deze beslissing wordt 
opgenomen in het dossier.
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§ 3. De procureur des Konings kan, met 
instemming van de onderzoeksrechter en 
indien het openbaar belang het vereist, 
aan de pers gegevens verstrekken. Hij 
waakt voor de inachtneming van het 
vermoeden van onschuld, de rechten van 
verdediging van de inverdenkinggestelde, 
het slachtoffer en derden, het privé-leven 
en de waardigheid van personen. Voor 
zover als mogelijk wordt de identiteit van 
de in het dossier genoemde personen niet 
vrijgegeven.

§ 4. De advocaat kan, indien het belang 
van zijn cliënt het vereist, aan de pers 
gegevens verstrekken. Hij waakt voor 
de inachtneming van het vermoeden van 
onschuld, de rechten van verdediging van 
de inverdenkinggestelde, het slachtoffer 
en derden, het privé-leven, de waardigheid 
van personen en de regels van het beroep. 
Voor zover als mogelijk wordt de identiteit 
van de in het dossier genoemde personen 
niet vrijgegeven.”

Art. 61bis.

“De onderzoeksrechter gaat over tot de 
inverdenkingstelling van elke persoon 
tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt 
plaats ter gelegenheid van een verhoor of 
door kennisgeving aan de betrokkene.

Dezelfde rechten als de 
inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen 
wie de strafvordering wordt ingesteld in 
het kader van een gerechtelijk onderzoek.”

Art. 61ter. 

“§ 1. De niet aangehouden 
inverdenkinggestelde en de burgerlijke 
partij kunnen de onderzoeksrechter 
verzoeken om inzage van het dossier. 

§ 2. Het verzoekschrift houdt keuze 
van woonplaats in België in, indien de 
verzoeker er zijn woonplaats niet heeft. 
Het wordt toegezonden aan of neergelegd 
op de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg ten vroegste een maand na de 
inverdenkingstelling, het instellen van 
de strafvordering of de burgerlijke-
partijstelling. Het wordt ingeschreven in 
een daartoe bestemd register. De griffier 
zendt hiervan onverwijld een kopie over 
aan de procureur des Konings. Deze doet 
de vorderingen die hij nuttig acht. 

De onderzoeksrechter doet uitspraak 
uiterlijk een maand na de inschrijving van 
het verzoekschrift in het register.

De beschikking wordt door de griffier 
medegedeeld aan de procureur des 
Konings en per faxpost of bij een ter post 
aangetekende brief ter kennis gebracht van 
de verzoeker en, in voorkomend geval, 
van zijn advocaat binnen acht dagen na de 
beslissing.

§ 3. De onderzoeksrechter kan de inzage 
van het dossier of van bepaalde stukken 
verbieden indien de noodwendigheden 
van het onderzoek dit vereisen of indien 
inzage een gevaar zou opleveren voor 
personen of een ernstige schending van 
hun privé-leven zou inhouden, indien de 
burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk 
lijkt of indien de burgerlijke partij van 
geen rechtmatige beweegredenen tot het 
raadplegen van het dossier doet blijken. 
De onderzoeksrechter kan voor de niet 
aangehouden inverdenkinggestelde de 
inzage beperken tot het deel van het 
dossier betreffende de feiten die tot de 
inverdenkingstelling hebben geleid en voor 
de burgerlijke partij tot dat deel dat tot de 
burgerlijke partijstelling heeft geleid.

§ 4. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd, 
wordt, onverminderd de eventuele 
toepassing van § 3, het dossier binnen 
twintig dagen na de beschikking van 
de onderzoeksrechter en ten vroegste 
na de termijn, bepaald in § 5, eerste lid, 
in origineel of in kopie, gedurende ten 
minste achtenveertig uur, voor inzage 
ter beschikking gesteld van de verzoeker 
en diens advocaat. De griffier brengt de 
verzoeker en diens advocaat per faxpost of 
bij een ter post aangetekende brief op de 
hoogte van het tijdstip waarop het dossier 
kan worden ingezien. 

De inverdenkinggestelde of de burgerlijke 
partij kan de door de inzage in het dossier 
verkregen inlichtingen alleen gebruiken 
in het belang van zijn verdediging, op 
voorwaarde dat hij het vermoeden van 
onschuld in acht neemt, alsook de rechten 
van verdediging van derden, het privé-
leven en de waardigheid van de persoon, 
onverminderd het recht waarin artikel 
61quinquies voorziet.

§ 5. De procureur des Konings en de 
verzoeker kunnen bij de kamer van 
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inbeschuldigingstelling de zaak aanbrengen 
bij een met redenen omkleed verzoekschrift 
dat wordt neergelegd bij de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg, binnen een 
termijn van acht dagen, en ingeschreven in 
een daartoe bestemd register. Ten aanzien 
van de procureur des Konings gaat die 
termijn in op de dag waarop de beschikking 
hem wordt meegedeeld en, ten aanzien van 
de verzoeker, op de dag waarop die hem 
ter kennis wordt gebracht. De aanwending 
door de procureur des Konings van het 
rechtsmiddel heeft opschortende werking 
ten aanzien van de beschikking van de 
onderzoeksrechter. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
doet uitspraak zonder debat binnen 
vijftien dagen na de neerlegging van het 
verzoekschrift.

De griffier stelt de verzoeker en, in 
voorkomend geval diens advocaat per 
faxpost of bij een ter post aangetekende 
brief uiterlijk achtenveertig uur vooraf in 
kennis van plaats, dag en uur van de zitting.

De procureur-generaal kan zijn 
schriftelijke vorderingen richten aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling en de 
onderzoeksrechter kan een rapport richten 
aan de kamer van inbeschuldigingstelling. 
De kamer van inbeschuldigingstelling kan 
afzonderlijk de procureur-generaal, de 
onderzoeksrechter, de verzoeker of diens 
advocaat horen.

§ 6. Indien de onderzoeksrechter geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij 
§ 2, tweede lid, bepaalde termijn, 
vermeerderd met vijftien dagen, kan 
de verzoeker zich wenden tot de kamer 
van inbeschuldigingstelling. Dit recht 
vervalt indien het met redenen omklede 
verzoekschrift niet binnen acht dagen is 
neergelegd op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg. Het verzoekschrift 
wordt ingeschreven in een daartoe 
bestemd register. De procedure verloopt 
overeenkomstig § 5, tweede tot vierde lid.

§ 7. De verzoeker mag geen verzoekschrift 
met hetzelfde voorwerp toezenden of 
neerleggen vooraleer een termijn van drie 
maanden is verstreken te rekenen van de 
laatste beslissing die betrekking heeft op 
hetzelfde voorwerp.” 

Art. 61quater. 

“§ 1. Eenieder die geschaad wordt door een 
onderzoekshandeling met betrekking tot 
zijn goederen kan aan de onderzoeksrechter 
de opheffing ervan vragen.

§ 2. Het verzoekschrift wordt met redenen 
omkleed en houdt keuze van woonplaats 
in België in, indien de verzoeker er 
zijn woonplaats niet heeft. Het wordt 
toegezonden aan of neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg en ingeschreven in een daartoe 
bestemd register. De griffier zendt hiervan 
onverwijld een kopie aan de procureur des 
Konings. Deze doet de vorderingen die hij 
nuttig acht. 

De onderzoeksrechter doet uitspraak 
uiterlijk binnen vijftien dagen na de 
inschrijving van het verzoekschrift in het 
register.

De beschikking wordt door de griffier 
medegedeeld aan de procureur des 
Konings en per faxpost of bij een ter post 
aangetekende brief ter kennis gebracht van 
de verzoeker en, in voorkomend geval, 
zijn advocaat binnen acht dagen na de 
beslissing.

§ 3. De onderzoeksrechter kan het verzoek 
afwijzen, indien hij van oordeel is dat de 
noodwendigheden van het onderzoek het 
vereisen, indien door de opheffing van de 
handeling de rechten van partijen of van 
derden in het gedrang komen, indien de 
opheffing van de handeling een gevaar 
zou opleveren voor personen of goederen, 
of wanneer de wet in de teruggave of de 
verbeurdverklaring van de betrokken 
goederen voorziet.

Hij kan een gehele, gedeeltelijke of 
voorwaardelijke opheffing toestaan. 
Eenieder die de vastgestelde voorwaarden 
niet naleeft, wordt gestraft met de 
straffen bepaald in artikel 507bis van het 
Strafwetboek.

§ 4. Ingeval het verzoek wordt ingewilligd, 
kan de onderzoeksrechter voorlopige 
tenuitvoerlegging van de beslissing 
uitspreken wanneer vertraging zou leiden 
tot een onherstelbaar nadeel.

§ 5. De procureur des Konings en 
de verzoeker kunnen hoger beroep 
instellen tegen de beschikking van de 
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onderzoeksrechter binnen een termijn 
van vijftien dagen. Ten aanzien van de 
procureur des Konings gaat die termijn 
in op de dag waarop de beschikking hem 
wordt medegedeeld en, ten aanzien van de 
verzoeker, op de dag waarop die hem ter 
kennis wordt gebracht.

Het hoger beroep wordt ingesteld door 
verklaring gedaan op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en ingeschreven 
in een daartoe bestemd register.

De procureur des Konings zendt de stukken 
over aan de procureur-generaal, die ze ter 
griffie neerlegt.

De kamer van inbeschuldigingstelling 
doet uitspraak binnen vijftien dagen na 
de neerlegging van de verklaring. Deze 
termijn is geschorst tijdens de duur van het 
uitstel verleend op vraag van de verzoeker 
of van zijn advocaat.

De griffier stelt de verzoeker en zijn 
advocaat per faxpost of bij een ter post 
aangetekende brief, uiterlijk achtenveertig 
uur vooraf, in kennis van plaats, dag en uur 
van de zitting.

De procureur-generaal, de verzoeker en 
zijn advocaat worden gehoord.

Het hoger beroep heeft opschortende 
werking, tenzij voorlopige 
tenuitvoerlegging is bevolen.

De verzoeker die in het ongelijk wordt 
gesteld, kan veroordeeld worden in de 
kosten.

§ 6. Indien de onderzoeksrechter geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij 
§ 2, tweede lid, bepaalde termijn, 
vermeerderd met vijftien dagen, kan 
de verzoeker zich wenden tot de kamer 
van inbeschuldigingstelling. Dit recht 
vervalt indien het met redenen omklede 
verzoekschrift niet binnen acht dagen is 
neergelegd op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg. Het verzoekschrift 
wordt ingeschreven in een daartoe 
bestemd register. De procedure verloopt 
overeenkomstig § 5, derde tot zesde lid.

§ 7. Vanaf de aanhangigmaking bij 
een rechtbank of een hof, kan een 
verzoekschrift in de zin van § 2 worden 
ingediend op de griffie van deze rechtbank 
of dit hof. Over het verzoekschrift wordt 

beslist in raadkamer binnen vijftien dagen. 
De rechtbank of het hof kan het verzoek 
afwijzen om één van de redenen vermeld 
in § 3. Wanneer hoger beroep bestaat, of 
in geval de rechtbank geen uitspraak doet 
binnen de vijftien dagen na de indiening 
van het verzoekschrift, kan de verzoeker 
hoger beroep instellen bij de kamer van 
inbeschuldigingstelling overeenkomstig 
§ 5. Ingeval de rechtbank het verzoek 
toestaat, kan de procureur des Konings op 
dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn 
hoger beroep instellen.  

§ 8. De verzoeker mag geen verzoekschrift 
met hetzelfde voorwerp toezenden of 
neerleggen vooraleer een termijn van drie 
maanden is verstreken te rekenen van de 
laatste beslissing die betrekking heeft op 
hetzelfde voorwerp.” 

Art. 61quinquies. 

“§ 1. De inverdenkinggestelde en 
de burgerlijke partij kunnen de 
onderzoeksrechter verzoeken een 
bijkomende onderzoekshandeling te 
verrichten.

§ 2. Het verzoekschrift wordt met 
redenen omkleed en houdt keuze van 
woonplaats in België in, indien de 
verzoeker er zijn woonplaats niet heeft; 
het beschrijft nauwkeurig de gevraagde 
onderzoekshandeling, dit op straffe 
van niet-ontvankelijkheid. Het wordt 
toegezonden aan of neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg en ingeschreven in een daartoe 
bestemd register. De griffier zendt hiervan 
onverwijld een kopie aan de procureur des 
Konings. Deze doet de vorderingen die hij 
nuttig acht. 

De onderzoeksrechter doet uitspraak op 
straffe van nietigheid van zijn beschikking 
uiterlijk binnen een maand na de 
inschrijving van het verzoekschrift in het 
register. Deze termijn wordt teruggebracht 
tot acht dagen indien een van de 
inverdenkinggestelden zich in voorlopige 
hechtenis bevindt. 

De beschikking wordt door de griffier 
medegedeeld aan de procureur des 
Konings en per faxpost of bij een ter post 
aangetekende brief ter kennis gebracht van 
de verzoeker en, in voorkomend geval, 
zijn advocaat binnen acht dagen na de 
beslissing.
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§ 3. De onderzoeksrechter kan dit verzoek 
afwijzen indien hij de maatregel niet 
noodzakelijk acht om de waarheid aan de 
dag te brengen of indien hij deze maatregel 
op dat ogenblik nadelig acht voor het 
onderzoek.

§ 4. Tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter kan hoger beroep 
worden ingesteld overeenkomstig artikel 
61quater, § 5.

§ 5. Indien de onderzoeksrechter geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij § 2, 
tweede lid, bepaalde termijn vermeerderd 
met vijftien dagen, kan de verzoeker zich 
tot de kamer van inbeschuldigingstelling 
wenden overeenkomstig artikel 61quater, 
§ 6. 

§ 6. De verzoeker mag geen verzoekschrift 
met hetzelfde voorwerp toezenden of 
neerleggen vooraleer een termijn van drie 
maanden is verstreken te rekenen van de 
laatste beslissing die betrekking heeft op 
hetzelfde voorwerp.” 

Art. 71. 

“De onderzoeksrechter doet voor zich 
de personen dagvaarden, die door de 
aangifte, door de klacht, door de procureur 
des Konings of op andere wijze worden 
aangewezen als kennis dragende, hetzij 
van de misdaad of het wanbedrijf, hetzij 
van de omstandigheden ervan.”

Art. 72. 

“De getuigen worden gedagvaard door een 
gerechtsdeurwaarder of door een agent 
van de openbare macht, op verzoek van de 
procureur des Konings.”

Art. 73. 

“Zij worden, ieder afzonderlijk en buiten 
de aanwezigheid van de verdachte, gehoord 
door de onderzoeksrechter, bijgestaan door 
zijn griffier.”

Art. 74. 

“Vooraleer te worden gehoord, vertonen zij 
de dagvaarding waarbij zij zijn opgeroepen 
om te getuigen; daarvan wordt melding 
gemaakt in het proces-verbaal.”

Art. 75. 

“De getuigen leggen de eed af dat zij de 
gehele waarheid en niets dan de waarheid 
zullen zeggen; de onderzoeksrechter vraagt 
ze hun naam, voornamen, leeftijd, staat, 
beroep, woonplaats, of zij dienstbode, 
bloedverwant of aanverwant van de 
partijen zijn en in welke graad; van de 
vraag en van de antwoorden der getuigen 
wordt melding gemaakt.”

Art. 75bis. 

“De onderzoeksrechter kan hetzij 
ambtshalve, hetzij op verzoek van de 
getuige of van de persoon tegen wie de 
strafvordering wordt ingesteld in het 
kader van een gerechtelijk onderzoek, de 
inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij 
of hun raadslieden, hetzij op vordering 
van het openbaar ministerie, beslissen dat 
in het proces-verbaal van verhoor geen 
melding zal worden gemaakt van bepaalde 
van de identiteitsgegevens bedoeld in 
artikel 75, indien er een redelijk vermoeden 
bestaat dat de getuige of een persoon uit 
diens naaste omgeving, ten gevolge van 
het bekendmaken van deze gegevens en 
van het afleggen van zijn verklaring een 
ernstig nadeel zou kunnen ondervinden. 
De onderzoeksrechter maakt in een proces-
verbaal melding van de redenen waarom 
hij hiertoe besluit. Tegen de beschikking 
van de onderzoeksrechter waarbij hij 
de gedeeltelijke anonimiteit toekent of 
weigert, staat geen rechtsmiddel open.

De procureur des Konings houdt een 
register bij van alle getuigen van wie 
identiteitsgegevens overeenkomstig dit 
artikel niet zijn opgenomen in het proces-
verbaal van verhoor.

De procureur des Konings en de 
onderzoeksrechter nemen ieder voor 
zich de maatregelen die redelijkerwijze 
nodig zijn om de onthulling van de in het 
eerste lid bedoelde identiteitsgegevens te 
voorkomen.”

Art. 75ter. 

“In afwijking van artikel 75 dient geen 
melding te worden gemaakt van de 
woonplaats van de personen die in de 
uitoefening van hun beroepsactiviteit 
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belast zijn met de vaststelling van en 
het onderzoek naar een misdrijf of naar 
aanleiding van de toepassing van de wet 
kennis nemen van omstandigheden waarin 
het misdrijf werd gepleegd en die in die 
hoedanigheid als getuigen worden gehoord. 
In plaats daarvan is het hun toegestaan 
hun dienstadres of het adres waarop zij 
gewoonlijk hun beroep uitoefenen op te 
geven. De dagvaarding om te getuigen kan 
regelmatig op dat adres worden betekend.”

Art. 76. 

“De getuigenissen worden getekend door 
de rechter, door de griffier en door de 
getuige, nadat deze daarvan voorlezing 
heeft gekregen en hij verklaard heeft 
daarbij te volharden; indien de getuige 
niet wil of niet kan tekenen, wordt daarvan 
melding gemaakt.

Elke bladzijde van de processen-verbaal 
van onderzoek wordt getekend door de 
rechter en door de griffier.”

Art. 77. 

“De vormen bij de artikelen 74 tot 76 
voorgeschreven worden in acht genomen 
op straffe van vijftig euro geldboete tegen 
de griffier, en zelfs van het aanwenden 
tegen de onderzoeksrechter van verhaal op 
de rechter, indien daartoe grond bestaat.”

Art. 78. 

“Er mag niet tussen de regels geschreven 
worden; doorhalingen en verwijzingen 
worden door de onderzoeksrechter, door 
de griffier en door de getuige goedgekeurd 
en getekend, op straffe van wat in het 
vorige artikel bepaald is. Het tussen de 
regels geschrevene, de niet goedgekeurde 
doorhalingen en verwijzingen worden als 
niet bestaande beschouwd.”

Art. 79. 

“Kinderen van het mannelijke of 
vrouwelijke geslacht beneden de leeftijd 
van vijftien jaar mogen gehoord worden, 
bij wijze van eenvoudige verklaring en 
zonder eedaflegging.”

Art. 80. 

“Hij die gedagvaard wordt om als getuige te 
worden gehoord, is gehouden te verschijnen 

en aan de dagvaarding te voldoen; anders 
kan hij daartoe genoodzaakt worden door 
de onderzoeksrechter, die te dien einde op 
de conclusie van de procureur des Konings, 
zonder verdere vormen, zonder termijn en 
zonder hoger beroep, een geldboete van ten 
hoogste honderd euro uitspreekt, en kan 
bevelen dat de gedaagde lichamelijk zal 
worden gedwongen om zijn getuigenis te 
komen afleggen.”

Art. 81. 

“De getuige die aldus tot geldboete is 
veroordeeld wegens een eerste niet-
verschijning en die na een tweede 
dagvaarding aan de onderzoeksrechter 
wettige redenen van verschoning voorlegt, 
kan op de conclusie van de procureur 
des Konings van de geldboete worden 
ontheven.”

Art. 82. 

“Wanneer een getuige vergoeding 
vraagt, wordt het bedrag ervan door de 
onderzoeksrechter begroot.”

Art. 83. 

“Blijkt uit het getuigschrift van een 
geneesheer dat getuigen zich in de 
onmogelijkheid bevinden om op de aan 
hen gedane dagvaardingen te verschijnen, 
dan begeeft de onderzoeksrechter zich 
in hun woning, als zij in het kanton 
van het vredegerecht wonen waar de 
onderzoeksrechter zijn standplaats heeft.

Indien de getuigen buiten het kanton 
wonen, kan de onderzoeksrechter de 
vrederechter van hun woonplaats opdracht 
geven om hun getuigenis af te nemen, en 
hij zendt aan de vrederechter nota’s en 
inlichtingen om de feiten te doen kennen 
waarover zij moeten worden gehoord.”

Art. 84. 

“Indien de getuigen buiten het 
arrondissement van de onderzoeksrechter 
wonen, verzoekt deze de onderzoeksrechter 
van het arrondissement waarin de getuigen 
wonen, zich bij hen te begeven ten einde 
hun getuigenis af te nemen.

Ingeval de getuigen niet wonen in 
het kanton van de aldus aangezochte 
onderzoeksrechter, kan deze de 
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vrederechter van hun woonplaats opdracht 
geven om hun getuigenis af te nemen, zoals 
bepaald in het vorige artikel.”

Art. 85. 

“De rechter die ingevolge de artikelen 
83 en 84 hiervoren de getuigen heeft 
verhoord, zendt hun verklaringen gesloten 
en verzegeld aan de onderzoeksrechter van 
de rechtbank waarbij de zaak aanhangig 
is.”

Art. 86. 

“Indien de getuige bij wie de rechter zich 
in de gevallen van de drie vorige artikelen 
heeft begeven, niet in de onmogelijkheid 
verkeerde om op de hem gedane 
dagvaarding te verschijnen, vaardigt de 
rechter een bevel tot bewaring uit tegen 
de getuige en tegen de geneesheer die het 
hierboven vermelde getuigschrift heeft 
afgegeven.

De voor zulk een geval bepaalde straf wordt 
in de bij artikel 80 voorgeschreven vorm 
uitgesproken door de onderzoeksrechter 
van dezelfde plaats en op vordering van de 
procureur des Konings.”

Art. 86bis. 

“§ 1. Indien de beschermingsmaatregel 
bedoeld in artikel 75bis niet lijkt te 
volstaan, kan de onderzoeksrechter hetzij 
ambtshalve, hetzij op vordering van het 
openbaar ministerie, in voorkomend geval 
op verzoek van de persoon tegen wie een 
opsporingsonderzoek loopt, hetzij op 
verzoek van de getuige of van de persoon 
tegen wie de strafvordering wordt ingesteld 
in het kader van een gerechtelijk onderzoek, 
de inverdenkinggestelde of de burgerlijke 
partij of hun raadslieden bevelen dat de 
identiteit van de getuige verborgen zal 
worden gehouden op de wijze in artikel 
86ter bepaald, op voorwaarde :

1° dat er kan worden aangenomen dat de 
getuige of een persoon uit diens naaste 
omgeving zich redelijkerwijze door het 
afleggen van de getuigenis ernstig in 
zijn integriteit bedreigd voelt, en dat de 
getuige te kennen gegeven heeft wegens 
deze bedreiging geen verklaring te willen 
afleggen, of

2° dat er precieze en ernstige aanwijzingen 
bestaan dat deze getuige of een persoon 

uit diens naaste omgeving gevaar loopt, 
indien de getuige officier of agent van 
gerechtelijke politie is.

§ 2. De identiteit van de getuige kan 
enkel verborgen worden gehouden 
overeenkomstig artikel 86ter indien 
er precieze en ernstige aanwijzingen 
bestaan dat de feiten waarover een 
getuigenverklaring zal worden afgelegd 
een misdrijf uitmaken zoals bedoeld in 
artikel 90ter, §§ 2 tot 4, of enig misdrijf 
dat werd gepleegd in het kader van een 
criminele organisatie als bedoeld in artikel 
324bis van het Strafwetboek, indien het 
onderzoek naar deze feiten zulks vereist en 
indien de overige middelen van onderzoek 
niet lijken te volstaan om de waarheid aan 
de dag te brengen. 

§ 3. Vooraleer de onderzoeksrechter een 
beslissing neemt, neemt hij kennis van 
de volledige identiteit van de getuige en 
onderzoekt hij diens betrouwbaarheid.

§ 4. De overeenkomstig § 1 verleende 
beschikking wordt met redenen omkleed, 
gedagtekend en ondertekend en maakt 
melding van de toepassing van de 
voorgaande paragrafen evenals van de 
wijze waarop de onderzoeksrechter de 
betrouwbaarheid van de getuige heeft 
onderzocht, dit alles op straffe van 
nietigheid van de met toepassing van 
artikel 86ter afgelegde getuigenverklaring.

§ 5. Tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij hij de volledige 
anonimiteit toekent of weigert, staat geen 
rechtsmiddel open.

§ 6. De procureur des Konings houdt 
een register bij van alle getuigen van wie 
de identiteit overeenkomstig dit artikel 
verborgen wordt gehouden.”

Art. 86ter. 

“De beschikking waarbij de 
onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 
86bis beveelt dat de identiteit van de 
getuige verborgen zal worden gehouden, 
wordt door de griffier aan de procureur 
des Konings meegedeeld, en bij een ter 
post aangetekende brief aan de getuige, de 
persoon tegen wie de strafvordering werd 
ingesteld in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek of de inverdenkinggestelde, de 
burgerlijke partij en hun raadslieden ter 
kennis gebracht, samen met de oproeping 
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waardoor ze worden uitgenodigd aanwezig 
te zijn op een door de onderzoeksrechter 
bepaalde plaats en een door hem bepaald 
tijdstip teneinde het verhoor van de getuige 
bij te wonen, op straffe van nietigheid van 
de afgelegde getuigenverklaring.

Voor het verhoor waarschuwt de 
onderzoeksrechter de getuige dat hij 
verantwoordelijk kan gesteld worden 
voor feiten, gepleegd in het kader van 
zijn getuigenis, die een misdrijf zouden 
uitmaken zoals bedoeld in hoofdstuk V van 
titel III of in hoofdstuk V van titel VIII van 
het tweede boek van het Strafwetboek.

Op de plaats en het tijdstip, bepaald in de in 
het eerste lid bedoelde oproeping, gaat de 
onderzoeksrechter over tot het verhoor van 
de getuige. De onderzoeksrechter neemt alle 
maatregelen die redelijkerwijze nodig zijn 
om de identiteit van de getuige verborgen 
te houden. Het openbaar ministerie, de 
persoon tegen wie de strafvordering werd 
ingesteld in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek of de inverdenkinggestelde, 
de burgerlijke partij en hun raadslieden 
kunnen de onderzoeksrechter, vóór en 
tijdens het verhoor van de getuige, vragen 
opgeven, die zij gesteld wensen te zien. 
De onderzoeksrechter verhindert de 
beantwoording door de getuige van elke 
vraag die tot de bekendmaking van zijn 
identiteit zou kunnen leiden.

Indien het verbergen van de identiteit 
van de getuige het vereist, kan de 
onderzoeksrechter bevelen dat het 
openbaar ministerie, de persoon tegen wie 
de strafvordering werd ingesteld in het 
kader van een gerechtelijk onderzoek of 
de inverdenkinggestelde, de burgerlijke 
partij en hun raadslieden het verhoor van 
de getuige uitsluitend in een afzonderlijke 
ruimte kunnen bijwonen, in welk 
geval wordt gebruik gemaakt van een 
telecommunicatievoorziening. De Koning 
bepaalt de minimale vereisten waaraan 
deze telecommunicatievoorziening dient te 
beantwoorden.

De onderzoeksrechter gelast dat een 
proces-verbaal wordt opgesteld van het 
verhoor en maakt, naast de vermeldingen 
bedoeld in artikel 47bis, 3°, omstandig 
melding van de omstandigheden waarin het 
verhoor heeft plaatsgevonden, de vragen 
die werden gesteld en de antwoorden 
die werden gegeven in de gebruikte 
bewoordingen, dan wel de redenen waarom 

hij de beantwoording door de getuige 
verhinderd heeft. Hij leest het proces-
verbaal voor, en na verklaring van de 
getuige dat hij volhardt, ondertekenen de 
onderzoeksrechter en de griffier het proces-
verbaal van verhoor. Deze vormen zijn 
voorgeschreven op straffe van nietigheid 
van de afgelegde getuigenverklaring.”

Art. 86quater.

“Indien er ernstige en precieze 
aanwijzingen bestaan dat de getuige 
wiens identiteit met toepassing van de 
artikelen 86bis en 86ter verborgen werd 
gehouden, in het kader van het afleggen 
van zijn getuigenis, feiten heeft gepleegd 
die een misdrijf uitmaken, zoals bedoeld 
in hoofdstuk V van titel III of in hoofdstuk 
V van titel VIII van het tweede boek van 
het Strafwetboek, is de onderzoeksrechter 
gehouden de identiteitsgegevens van deze 
getuige mede te delen aan de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter belast 
met het onderzoek naar deze feiten. In dat 
geval kan, en dit tot op het ogenblik van de 
dagvaarding door het openbaar ministerie 
of de verwijzing naar de bevoegde 
rechtbank, de identiteit van deze getuige 
enkel aan deze magistraten en aan het 
onderzoeksgerecht worden onthuld.”

Art. 86quinquies. 

Onverminderd de toepassing van artikel 
29, kunnen de getuigenverklaringen die 
ingevolge de toepassing van de artikelen 
86bis en 86ter werden verkregen, alleen 
in aanmerking worden genomen als bewijs 
van een misdrijf als bedoeld in artikel 
90ter, §§ 2 tot 4, of van een misdrijf 
dat gepleegd werd in het kader van een 
criminele organisatie als bedoeld in artikel 
324bis van het Strafwetboek.

De procureur des Konings aan wie 
ingevolge de toepassing van artikel 
29 bericht wordt gegeven van een 
misdaad of van een wanbedrijf dat aan 
het licht gekomen is ten gevolge van 
een getuigenverklaring verkregen met 
toepassing van de artikelen 86bis en 86ter, 
neemt alle nodige maatregelen teneinde 
de volledige anonimiteit van de getuige te 
waarborgen.”

Art. 87. 

“De onderzoeksrechter zal desgevorderd 
en kan zelfs ambtshalve zich naar de 
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woning van de verdachte begeven om er 
de papieren, de zaken en in het algemeen 
alle voorwerpen op te sporen, die kunnen 
dienen om de waarheid aan de dag te 
brengen.”

Art. 88. 

“De onderzoeksrechter kan zich eveneens 
begeven naar de andere plaatsen waar hij 
vermoedt dat men de in het vorige artikel 
bedoelde voorwerpen verborgen heeft.”

Art. 88ter. 

“§ 1. Wanneer de onderzoeksrechter een 
zoeking beveelt in een informaticasysteem 
of een deel daarvan, kan deze 
zoeking worden uitgebreid naar een 
informaticasysteem of een deel daarvan dat 
zich op een andere plaats bevindt dan daar 
waar de zoeking plaatsvindt:

- indien deze uitbreiding noodzakelijk is 
om de waarheid aan het licht te brengen ten 
aanzien van het misdrijf dat het voorwerp 
uitmaakt van de zoeking; en

- indien andere maatregelen disproportio-
neel zouden zijn, of indien er een risico 
bestaat dat zonder deze uitbreiding 
bewijselementen verloren gaan.

§ 2. De uitbreiding van de zoeking in een 
informaticasysteem mag zich niet verder 
uitstrekken dan tot de informaticasystemen 
of de delen daarvan waartoe de personen 
die gerechtigd zijn het onderzochte 
informaticasysteem te gebruiken, in het 
bijzonder toegang hebben.

§ 3. Inzake de door uitbreiding van 
de zoeking in een informaticasysteem 
aangetroffen gegevens, die nuttig zijn voor 
dezelfde doeleinden als de inbeslagneming, 
wordt gehandeld zoals bepaald in 
artikel 39bis. De onderzoeksrechter 
brengt de verantwoordelijke van dit 
informaticasysteem op de hoogte, 
tenzij diens identiteit of woonplaats 
redelijkerwijze niet achterhaald kan 
worden.

Wanneer blijkt dat deze gegevens zich 
niet op het grondgebied van het Rijk 
bevinden, worden ze enkel gekopieerd. In 
dat geval deelt de onderzoeksrechter dit, 
via het openbaar ministerie, onverwijld 
mee aan het ministerie van Justitie, dat de 
bevoegde overheid van de betrokken Staat 

hiervan op de hoogte brengt, indien deze 
redelijkerwijze kan worden bepaald.

§ 4. Artikel 89bis is van toepassing op 
de uitbreiding van de zoeking in een 
informaticasysteem.”

Art. 88quater. 

“§ 1. De onderzoeksrechter, of in zijn 
opdracht een officier van gerechtelijke 
politie, hulpofficier van de procureur des 
Konings, kan personen van wie hij vermoedt 
dat ze een bijzondere kennis hebben van 
het informaticasysteem dat het voorwerp 
uitmaakt van de zoeking of van diensten 
om gegevens die worden opgeslagen, 
verwerkt of overgedragen door middel 
van een informaticasysteem, te beveiligen 
of te versleutelen, bevelen inlichtingen te 
verstrekken over de werking ervan en over 
de wijze om er toegang toe te verkrijgen, 
of in een verstaanbare vorm toegang te 
verkrijgen tot de gegevens die door middel 
daarvan worden opgeslagen, verwerkt 
of overgedragen. De onderzoeksrechter 
vermeldt de omstandigheden eigen aan 
de zaak die de maatregel wettigen in een 
met redenen omkleed bevelschrift dat hij 
meedeelt aan de procureur des Konings.

§ 2. De onderzoeksrechter kan iedere 
geschikte persoon bevelen om zelf het 
informaticasysteem te bedienen of de ter 
zake dienende gegevens, die door middel 
daarvan worden opgeslagen, verwerkt of 
overgedragen, naargelang het geval, te 
zoeken, toegankelijk te maken, te kopiëren, 
ontoegankelijk te maken of te verwijderen, 
in de door hem gevorderde vorm. Deze 
personen zijn verplicht hieraan gevolg te 
geven, voorzover dit in hun mogelijkheden 
ligt. 

Het bevel bedoeld in het eerste lid kan niet 
worden gegeven aan de verdachte en aan 
de personen bedoeld in artikel 156.

§ 3. Hij die weigert de in §§ 1 en 2 
gevorderde medewerking te verlenen of de 
zoeking in het informaticasysteem hindert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van zes 
maanden tot één jaar en met geldboete van 
zesentwintig euro tot twintigduizend euro 
of met een van die straffen alleen.

§ 4. Iedere persoon die uit hoofde van zijn 
bediening kennis krijgt van de maatregel 
of daaraan zijn medewerking verleent, 
is tot geheimhouding verplicht. Iedere 
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schending van het geheim wordt gestraft 
overeenkomstig artikel 458 van het 
Strafwetboek.

§ 5. De Staat is burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor de schade die 
onopzettelijk door de gevorderde personen 
aan een informaticasysteem of de 
gegevens, die door middel daarvan worden 
opgeslagen, verwerkt of overgedragen, 
wordt veroorzaakt.”

Art. 89. 

“De bepalingen van de artikelen 35, 35bis, 
35ter, 36, 37, 38, 39 en 39bis, aangaande de 
inbeslagneming van de voorwerpen die de 
procureur des Konings in de gevallen van 
ontdekking op heterdaad mag opsporen, 
gelden ook voor de onderzoeksrechter. 

Indien de in het vorige lid bedoelde zaken 
bestaan uit voertuigen kunnen deze, voor 
zover zij eigendom zijn van de verdachte 
of inverdenkinggestelde, ter beschikking 
gesteld worden van de federale politie. 
De beslissing tot terbeschikkingstelling 
wordt genomen, naargelang het geval, door 
de procureur des Konings of de federale 
procureur, conform de richtlijnen van de 
Minister van Justitie genomen in uitvoering 
van de artikelen 143bis en 143ter van 
het Gerechtelijk Wetboek. Tegen deze 
beslissing staat geen rechtsmiddel open. 
Zij is evenwel slechts uitvoerbaar indien de 
onderzoeksrechter er binnen de tien dagen 
na de kennisgeving ervan, geen verzet 
tegen aantekent ter wille van het onderzoek. 
De terbeschikkingstelling houdt in dat de 
federale politie, die het voertuig als een 
goed huisvader dient te gebruiken, het kan 
gebruiken voor haar normale werking. In 
geval van teruggave, geeft elke minwaarde 
ingevolge gebruik van het voertuig, na 
compensatie met de eventuele meerwaarde, 
aanleiding tot vergoeding.

Het rechtsmiddel als bedoeld in artikel 
61quater kan slechts worden ingesteld 
binnen een maand vanaf de inbeslagneming 
als bedoeld in het eerste lid. De verzoeker 
mag geen verzoekschrift met hetzelfde 
voorwerp toezenden of neerleggen 
vooraleer een termijn van een jaar is 
verstreken te rekenen vanaf, hetzij de dag 
van de laatste beslissing die betrekking 
heeft op hetzelfde voorwerp, hetzij de dag 
van het verstrijken van de hoger bedoelde 
termijn van een maand.”

Art. 157. 

“De getuigen die aan de dagvaarding niet 
voldoen, kunnen ertoe gedwongen worden 
door de rechtbank, die, te dien einde en 
op vordering van het openbaar ministerie, 
hen op dezelfde terechtzitting wegens een 
eerste niet-verschijning veroordeelt tot 
geldboete en, in geval van een tweede niet-
verschijning, tot lijfsdwang.”

Art. 186. 

“Indien de gedaagde, of een advocaat die 
hem vertegenwoordigt, niet verschijnt 
op de dag en het uur in de dagvaarding 
bepaald, wordt jegens hem vonnis bij 
verstek gewezen.”

Art. 188. 

“Het verzet brengt van rechtswege 
dagvaarding mee tegen de eerstkomende 
terechtzitting na het verstrijken van een 
termijn van vijftien dagen, of van drie 
dagen indien de eiser in verzet zich in 
hechtenis bevindt.
 
Het wordt als ongedaan beschouwd indien 
de eiser in verzet, of zijn advocaat niet 
verschijnt, en het vonnis, op het verzet 
gewezen, kan door de partij die verzet 
heeft gedaan, alleen worden bestreden door 
hoger beroep, zoals verder wordt bepaald. 

De rechtbank kan, indien daartoe grond 
bestaat, een voorschot verlenen, en die 
beslissing is uitvoerbaar niettegenstaande 
hoger beroep.”

Art. 322.

“§ 1. De volgende personen worden niet 
toegelaten om te getuigen: 

1° de vader, de moeder, de grootvader, de 
grootmoeder en de andere bloedverwanten 
in de opgaande lijn van de beschuldigde 
of van een van de medebeschuldigden 
die aanwezig zijn en in hetzelfde debat 
betrokken zijn;

2° De zoon, de dochter, de kleinzoon, de 
kleindochter en de andere bloedverwanten 
in de nederdalende lijn;

3° De broeders en de zusters;

4° De aanverwanten in dezelfde graden;
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5° De man of de vrouw, zelfs nadat 
echtscheiding is uitgesproken;

6° De aangevers wier aangifte door de wet 
met geld beloond wordt;

7° De burgerlijke partij;

8° Kinderen onder de leeftijd van vijftien 
jaar. 

§ 2. Het horen van de personen vermeld in 
§ 1, kan geen nietigheid teweeg brengen 
wanneer, noch de procureur-generaal, noch 
de burgerlijke partij, noch de beschuldigde 
zich ertegen verzet hebben dat zij gehoord 
worden.

In geval van verzet van de procureur-
generaal of van één of meer partijen, kan de 
voorzitter die personen buiten eed horen. 
Hun verklaringen worden als gewone 
inlichtingen beschouwd. 

§ 3. Kinderen onder de leeftijd van vijftien 
jaar en wettelijk ontzetten mogen nooit 
onder eed worden gehoord.”

Art. 355. 

“Indien de zaak naar de volgende zitting 
verwezen wordt omdat een getuige niet 
verschenen is, komen alle kosten van 
dagvaarding, akten, reizen van getuigen, en 
andere die strekken tot het vonnissen van 
de zaak, ten laste van die getuige; hij wordt 
in die kosten veroordeeld, op vordering van 
de procureur-generaal, bij het arrest dat de 
debatten naar de volgende zitting verwijst. 

Niettemin wordt de getuige die niet 
verschijnt of die weigert hetzij de eed te 
doen, hetzij zijn getuigenis af te leggen, in 
alle gevallen veroordeeld tot de bij artikel 
80 bepaalde straf.”
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2. STRAFWETBOEK

Art. 42. 

“Bijzondere verbeurdverklaring wordt 
toegepast:

1° Op de zaken die het voorwerp van het 
misdrijf uitmaken, en op die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen 
van het misdrijf, wanneer zij eigendom van 
de veroordeelde zijn;

2° Op de zaken die uit het misdrijf 
voortkomen;

3° Op de vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
op de goederen en waarden die in de plaats 
ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit 
de belegde voordelen.”

Art. 70. 

“Behoudens wat de misdrijven betreft, 
zoals bepaald in boek II, titel Ibis, is er 
geen misdrijf, wanneer het feit door de 
wet voorgeschreven en door de overheid 
bevolen is.” 

Art. 85. 

“Indien verzachtende omstandigheden 
aanwezig zijn, kunnen de 
gevangenisstraffen, de werkstraffen 
en de geldboeten onderscheidenlijk tot 
beneden acht dagen, vijfenveertig uren en 
zesentwintig EUR worden verminderd, 
zonder dat zij lager mogen zijn dan 
politiestraffen. 

De rechter kan ook een van die straffen 
afzonderlijk toepassen.

Indien alleen gevangenisstraf bepaald is, 
kan de rechter die straf vervangen door 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd 
euro.

Indien ontzetting van de in artikel 31 
genoemde rechten voorgeschreven of 
toegelaten is, kan de rechter die straf 
uitspreken voor een termijn van een jaar tot 
vijf jaar, of in het geheel niet opleggen.”

Art. 100. 

“Bij gebreke van andersluidende 
bepalingen in bijzondere wetten en 

verordeningen, worden de bepalingen van 
het eerste boek van dit wetboek toegepast 
op de misdrijven die bij die wetten en 
verordeningen strafbaar zijn gesteld, met 
uitzondering van hoofdstuk VII en van 
artikel 85.”

Art. 309. 

“Hij die geheimen van de fabriek waarin hij 
werkzaam geweest is of nog is, kwaadwillig 
of bedrieglijk aan anderen meedeelt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van drie 
maanden tot drie jaar en met geldboete van 
vijftig euro tot tweeduizend euro.”

Art. 458.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren 
van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen 
en alle andere personen die uit hoofde van 
hun staat of beroep kennis dragen van 
geheimen die hun zijn toevertrouwd, en 
deze bekendmaken buiten het geval dat 
zij geroepen worden om in rechte of voor 
een parlementaire onderzoekscommissie, 
getuigenis af te leggen en buiten het geval 
dat de wet hen verplicht die geheimen 
bekend te maken, worden gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van honderd 
euro tot vijfhonderd euro.”

Art. 459. 

“Met dezelfde straffen worden gestraft 
de bedienden of agenten van de berg van 
barmhartigheid die aan anderen dan aan de 
officieren van politie of aan de rechterlijke 
overheid de naam bekendmaken van hen 
die in deze instelling zaken hebben gezet 
of hebben doen zetten.”

 Art. 460. 

“Hij die schuldig bevonden wordt aan het 
wegmaken van een aan een postoperator 
toevertrouwde brief of aan het openen 
van een zodanige brief om het geheim 
ervan te schenden, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van acht dagen tot een 
maand en met geldboete van zesentwintig 
euro tot tweehonderd euro of met een 
van die straffen alleen, onverminderd 
zwaardere straffen, indien de schuldige een 
ambtenaar of een agent van de Regering of 
een personeelslid van een postoperator of 
een persoon die voor zijn rekening optreedt 
is.”
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Art. 509quater. 

“Met gevangenisstraf van acht dagen 
tot drie maanden en met geldboete van 
tweehonderd euro tot vijftienhonderd euro 

of met een van die straffen alleen wordt 
gestraft de deskundige die, wetende dat 
een rechtstreekse betaling niet toegelaten 
is, deze toch aanvaardt van een partij in het 
geding.”
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3. GERECHTELIJK WETBOEK

Art. 877. 

“Wanneer er gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens 
bestaan dat een partij of een derde een stuk 
onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van 
een ter zake dienend feit, kan de rechter 
bevelen dat het stuk of een eensluidend 
verklaard afschrift ervan bij het dossier van 
de rechtspleging wordt gevoegd.”

Art. 878. 

“Indien een derde het stuk onder zich 
heeft, verzoekt de rechter deze vooraf 
het origineel of een afschrift ervan bij het 
dossier van de rechtspleging te voegen 
op de wijze en binnen de termijn die hij 
bepaalt.

De derde kan zijn opmerkingen bij 
geschrifte of in raadkamer voordragen.

De partijen mogen er inzage van nemen en 
er op antwoorden.

Het verzoek van de rechter wordt door 
de griffier aan de derde gezonden bij 
gerechtsbrief.”

Art. 879. 

“Het vonnis waarbij de overlegging van 
het origineel of van een afschrift van een 
stuk wordt bevolen, vermeldt de identiteit 
van de partij of van de derde die het moet 
overleggen en bepaalt op welke wijze en 
binnen welke termijn dit moet geschieden.

Indien het stuk in afschrift moet worden 
overgelegd, vermeldt het vonnis bovendien 
de overheid die de juistheid ervan moet 
bevestigen en, indien daartoe grond 
bestaat, het voorschot dat de eiser in het 
tussengeschil in handen van de griffier 
moet storten.”

Art. 880. 

“Het vonnis wordt door de griffier bij 
gerechtsbrief ter kennis gebracht aan 
partijen en in voorkomend geval aan de 
derde.

Het is niet vatbaar voor verzet of hoger 
beroep.”

Art. 881. 

“De Koning stelt regels omtrent de inning 
en de eventuele teruggave van het in artikel 
879 bedoelde voorschot, alsmede omtrent 
de betaling van de kosten van afschrift.”

Art. 882. 

“Partijen of derden die zonder wettige 
reden nalaten het stuk zelf of het afschrift 
over te leggen volgens de beslissing van 
de rechter, kunnen worden veroordeeld tot 
zodanige schadevergoeding als behoort.”

Art. 926.

“Een gedagvaarde getuige die niet 
verschijnt, wordt bij beschikking van de 
rechter veroordeeld tot een geldboete van 
2,50 euro tot 250 euro, onverminderd de 
schadevergoeding voor de partij.

De beschikking wordt aan de getuige 
betekend met dagvaarding om te verschijnen 
binnen de gewone dagvaardingstermijnen 
ten einde te worden gehoord op de zitting 
die de rechter aanwijst.”

Art. 928. 

“De in artikel 926 bepaalde geldboete is 
mede van toepassing op de getuige die 
zonder wettige reden weigert de eed af te 
leggen of te getuigen.” 

Art. 929. 

“Indien de getuige aanvoert dat hij een 
wettige reden heeft om te worden ontslagen 
van het afleggen van de eed of het getuigenis 
en indien een van de partijen vordert dat 
hij het zal doen, beslist de rechter over 
het tussengeschil. Als wettige reden wordt 
onder meer beschouwd het beroepsgeheim 
waarvan de getuige bewaarder is.

De rechter mag geen veroordeling 
uitspreken dan na het verweer van de 
getuige en de toelichting van de partijen te 
hebben gehoord.”

Art. 962. 

“De rechter kan, ter oplossing van een voor 
hem gebracht geschil of ingeval een geschil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, 
deskundigen gelasten vaststellingen te 
doen of een technisch advies te geven. 
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Hij is niet verplicht het advies van de 
deskundigen te volgen, indien het strijdig 
is met zijn overtuiging.”  
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4. GECOORDINEERDE WET VAN 22 
JULI 1953

Art. 2, 17°. 

“Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan onder: (…)

revisorale opdracht: onverminderd het 
bepaalde in artikel 4 van deze wet, elke 
opdracht die ertoe strekt een deskundig 
oordeel te geven over de getrouwheid en 
de waarachtigheid van een jaarrekening, 
van een tussentijdse financiële staat, van 
een waardering of van andere economische 
en financiële informatie, verschaft door een 
onderneming of instelling; dit begrip omvat 
eveneens de ontleding en de verklaring van 
de economische en financiële inlichtingen 
aan de leden van de ondernemingsraad.”

Art. 4.

“De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle 
opdrachten uit te voeren die bij of krachtens 
de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend 
zijn toevertrouwd en op algemene wijze, 
alle revisorale opdrachten te vervullen 
met betrekking tot financiële overzichten, 
verricht met toepassing van of krachtens de 
wet.”

Art. 35. 

“§1. Onverminderd de bepalingen voorzien 
in artikel 77 van onderhavige wet, is artikel 
458 van het Strafwetboek van toepassing 
op het Instituut, zijn organen, de leden van 
zijn organen en zijn personeelsleden.

§ 2. Het Instituut mag aan de Hoge Raad voor 
de Economische Beroepen, aan het Advies- 
en controlecomité op de onafhankelijkheid 
van de commissaris, aan de Kamer van 
verwijzing en instaatstelling of aan de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen elke informatie meedelen 
die pertinent is voor de uitoefening van hun 
bevoegdheden. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van de bevoegde autoriteiten van Lidstaten 
van de Europese Unie of van een derde land 
in geval van een internationaal akkoord, op 
voorwaarde dat er wederkerigheid is.

De Koning bepaalt de modaliteiten 
inzake de uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie aan en de samenwerking met 
de bevoegde autoriteiten van een Lidstaat 
van de Europese Unie en met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen.

§ 3. In het kader van de uitoefening van zijn 
opdracht inzake toezicht, kwaliteitscontrole 
en tucht of in geval van internationale 
verplichtingen, is het Instituut gemachtigd 
om aan een beroepsorganisatie die in 
België of in een Lidstaat van de Europese 
Unie een statuut en een functie heeft die 
vergelijkbaar is met die van het Instituut, 
informatie over een bedrijfsrevisor en 
zijn activiteit mede te delen of van die 
organisatie te ontvangen.

§ 4. Onverminderd de bepalingen bedoeld 
in de tweede paragraaf, mag informatie 
die onder het beroepsgeheim valt, aan 
geen enkele persoon of autoriteit worden 
openbaar gemaakt, behalve wanneer 
dit wordt vereist door de wetgeving, 
regelgeving of administratieve procedures 
van een Lidstaat van de Europese Unie.

§ 5. De informatie door de Raad verkregen 
bij de uitoefening van één van zijn 
opdrachten, mag worden gebruikt in 
het kader van de uitoefening van één of 
meer andere opdrachten die hem door 
onderhavige wet zijn toegekend.”

Art. 41. 

“§ 1. Onverminderd artikel 14, § 3, 
moet elke bedrijfsrevisor tegen wie een 
gerechtelijke, tucht- of administratieve 
procedure werd ingeleid die betrekking 
heeft op de uitoefening van zijn beroep, 
de Raad hierover inlichten binnen de 
maand na de inleiding van de procedure. 
In geval van een strafprocedure brengt 
de bedrijfsrevisor de Raad daarvan op de 
hoogte vanaf het ogenblik dat hij in staat 
van beschuldiging is gesteld.

§ 2. De bedrijfsrevisor deelt eveneens aan het 
Instituut de tuchtsancties, administratieve 
sancties en strafsancties mee die hem 
werden opgelegd door een autoriteit of 
beroepsorganisatie die in België, in een 
Lidstaat van de Europese Unie of een derde 
land, wat zijn beroepsactiviteiten betreft, 
gelijkaardige functies uitoefent als deze 
van de Belgische Staat of het Instituut. 
Deze mededeling heeft plaats uiterlijk 
een maand nadat de bedoelde beslissingen 
definitief zijn geworden.

§ 3. De betrokken elementen worden in 
voorkomend geval gewist uit het dossier 
van de bedrijfsrevisor binnen dezelfde 
termijn en onder dezelfde voorwaarden 
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als de analoge sancties die in België van 
toepassing zijn.”

Art. 73.

“§ 1. De tuchtsancties die kunnen worden 
opgelegd zijn:

a) de waarschuwing;

b) de berisping;

c) het verbod om bepaalde opdrachten te 
aanvaarden of verder te zetten;

d) de schorsing voor ten hoogste één jaar 
voorzien, in voorkomend geval, voor 
een schorsing van ten minste één maand, 
van de bekendmaking van de schorsing 
op de website van het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren gedurende de duur van 
deze schorsing;

e) de schrapping.

§ 2. De schorsing houdt verbod in het 
beroep van bedrijfsrevisor in België uit te 
oefenen voor de in de tuchtstraf bepaalde 
tijd. De schorsing houdt het verbod in om 
aan beraadslagingen en verkiezingen deel 
te nemen in de algemene vergadering, in 
de Raad en in commissies van het Instituut, 
de Tuchtcommissie en de Commissie van 
Beroep inbegrepen, zolang deze tuchtstraf 
uitwerking heeft.

§ 3. In afwijking van de tweede paragraaf 
van onderhavig artikel, wanneer er een 
schorsing van maximum één maand wordt 
opgelegd aan een bedrijfsrevisorenkantoor, 
kan dit zijn beroepsactiviteiten voortzetten, 
indien het uiterlijk de dag waarop de 
schorsing een aanvang moet nemen, een 
bedrag aan het Instituut heeft overgemaakt 
van zoveel maal vijfhonderd euro als het 
vennoten telt die de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor hebben, vermenigvuldigd 
met het aantal werkdagen van de schorsing. 
Dit bedrag wordt als definitief verworven 
door het Instituut beschouwd.

Het bedrag van vijfhonderd euro kan 
door de Raad worden aangepast in 
functie van de evolutie van de index van 
de consumptieprijzen. Iedere aanpassing 
wordt door de Raad bekendgemaakt 
volgens de modaliteiten die hij bepaalt.

§ 4. De schrapping houdt verbod in om het 
beroep van bedrijfsrevisor in België uit te 
oefenen.”

Art. 77.

“§ 1. De Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen wordt aangeduid als orgaan dat 
belast is met de nationale samenwerking 
tussen de organen van het systeem van 
publiek toezicht en belast is met de 
internationale samenwerking tussen stelsels 
van publiek toezicht van Lidstaten van de 
Europese Unie, zoals hierna bepaald.

§ 2. Het Instituut, de Minister die 
bevoegd is voor Economie, de Procureur-
generaal, de Kamer van verwijzing en 
instaatstelling, de Hoge Raad voor de 
Economische Beroepen, het Advies- en 
controlecomité op de onafhankelijkheid 
van de commissaris en de tuchtinstanties 
werken samen wanneer dat nodig is voor 
de vervulling van hun respectieve taken. 
Deze autoriteiten verlenen onderling 
assistentie. Meer in het bijzonder wisselen 
zij informatie uit en werken ze samen bij 
onderzoeken die op de uitvoering van 
wettelijke controles van jaarrekeningen 
betrekking hebben.

§ 3. Het Instituut, de Minister die bevoegd 
is voor Economie, de Procureur-generaal, 
de Kamer van verwijzing en instaatstelling, 
de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen, het Advies- en controlecomité op 
de onafhankelijkheid van de commissaris 
en de tuchtinstanties werken samen met 
de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten 
van de Europese Unie wanneer dat nodig 
is voor de vervulling van hun respectieve 
taken. Deze autoriteiten verlenen onderling 
assistentie. Meer in het bijzonder wisselen 
zij informatie uit en werken ze samen bij 
onderzoeken die op de uitvoering van 
wettelijke controles van jaarrekeningen 
betrekking hebben.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
bevoegde autoriteiten van een derde land in 
geval van een internationaal akkoord mits 
dit een clausule van wederkerigheid bevat.

§ 4. De Koning kan de modaliteiten bepalen 
inzake de uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie en de samenwerking tussen 
de bevoegde autoriteiten bedoeld in 
paragrafen 2 en 3.”

Art. 79

“§ 1. Artikel 458 van het Strafwetboek is 
van toepassing op de bedrijfsrevisoren, 
de stagiairs en de personen voor wie ze 
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instaan. Buiten de uitzonderingen op de 
geheimhoudingsplicht waarin dit artikel 
voorziet, geldt deze plicht tevens niet voor:

a) de mededeling van een attest of van een 
bevestiging verricht met de schriftelijke 
toestemming van de onderneming waarbij 
zij hun taak uitoefenen;

b) de mededeling van een attest of van een 
bevestiging gericht tot een commissaris 
of een persoon die in een onderneming 
naar buitenlands recht een gelijkaardige 
taak uitoefent als deze van commissaris, 
binnen het kader van de hun toevertrouwde 
controle over de jaarrekening of de 
geconsolideerde jaarrekening van een 
onderneming;

c) de raadpleging door een bedrijfsrevisor 
in het kader van een opvolging in 
een revisorale opdracht, van de 
werkdocumenten van een bedrijfsrevisor 
die voorafgaandelijk dezelfde revisorale 
opdracht uitoefende;

d) het contact van een bedrijfsrevisor met 
een andere bedrijfsrevisor wanneer de 
eerste ertoe gebracht wordt om het werk 
of de attestering van de tweede in het 

gedrang te brengen behalve in geval van 
verzet van de persoon die de opdracht heeft 
toevertrouwd aan de eerste bedrijfsrevisor;

e) het contact tussen de bedrijfsrevisor en 
het Instituut, zijn organen en in het bijzonder 
de organen belast met het organiseren van 
het toezicht en de kwaliteitscontrole.

§ 2. Wanneer een rechtspersoon een 
geconsolideerde jaarrekening opstelt, zijn 
de commissaris van de consoliderende 
rechtspersoon en de commissarissen van 
de geconsolideerde rechtspersonen, de 
ene ten opzichte van de andere, bevrijd 
van het beroepsgeheim, binnen het kader 
van de hun toevertrouwde controle over 
de geconsolideerde jaarrekening van een 
onderneming. Deze bepaling is eveneens 
van toepassing ten opzichte van een 
persoon die in een rechtspersoon naar het 
recht van een land van de Europese Unie, 
een gelijkaardige taak uitoefent als deze 
van commissaris. In de zin van huidig lid 
wordt met de commissaris gelijkgesteld 
de bedrijfsrevisor die, zonder het mandaat 
van commissaris uit te oefenen, belast is 
met de controle over de geconsolideerde 
jaarrekening.”
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5. WET VAN 9 JULI 1975 
BETREFFENDE DE CONTROLE DER 
VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Art. 40.

 “§ 1. De erkende commissaris voert zijn 
opdracht uit onder toezicht van de CBFA. 

§ 2. De erkende commissaris brengt 
onverwijld elke overtreding van deze wet 
en van haar uitvoeringsverordeningen, 
alsmede alles wat volgens hem de 
financiële toestand van de onderneming 
in gevaar zou kunnen brengen, ter kennis 
van de beheerders, de zaakvoerders of de 
algemeen lasthebber van de onderneming. 

§ 3. De erkende commissaris brengt de 
CBFA onmiddellijk op de hoogte van elk 
feit of elke beslissing waarvan hij bij de 
uitvoering van zijn opdracht of van een 
andere wettelijke opdracht kennis heeft 
gekregen en dat van die aard is : 

1° dat het een inbreuk ten gronde op 
de bepalingen van deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten en -verordeningen 
tot vaststelling van de voorwaarden 
tot toelating of op andere specifieke 
voorschriften betreffende de 
uitoefening van de werkzaamheden 
van verzekeringsondernemingen  kan 
inhouden;

2° dat het de bedrijfscontinuïteit van de 
verzekeringsonderneming kan aantasten;

3° dat het tot de weigering van de 
goedkeuring van de jaarrekening of tot het 
uiten van voorbehouden kan leiden.

De in het eerste lid bedoelde verplichting 
is eveneens van toepassing op de erkende 
commissaris die zijn opdracht bij een 
verzekeringsonderneming uitoefent voor 
de feiten en beslissingen waarvan hij kennis 
zou hebben gekregen bij de uitvoering van 
dezelfde opdrachten bij een onderneming 
die met die verzekeringsonderneming 
nauwe banden heeft in de vorm van 
een controleverhouding in de zin van 
het koninklijk besluit van 17 november 
1994 betreffende de jaarrekening van 
verzekeringsondernemingen.

Melding te goeder trouw aan de CBFA 
door de erkende commissarissen van de 
in het eerste en het tweede lid bedoelde 
feiten of beslissingen vormt geen inbreuk 
op ongeacht welke beperking inzake de 
openbaarmaking van informatie, opgelegd 
op grond van een contract of van een 
wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, 
en leidt voor de betrokken personen tot 
geen enkele vorm van aansprakelijkheid. 

§ 4. Benevens zijn algemene opdracht als 
commissaris, zoals die is vastgelegd in de 
wetten op de handelsvennootschappen en 
de maatschappelijke statuten, brengt de 
erkende commissaris bij de CBFA verslag 
uit over de financiële toestand en het 
beheer van de onderneming, telkens als de 
CBFA erom verzoekt en, wanneer dit niet 
het geval is, ten minste eenmaal per jaar. 

§ 5. De erkende commissaris die 
kennis heeft van een beslissing van de 
onderneming, waarvan de uitvoering een 
misdrijf zou uitmaken, stelt zijn veto tegen 
deze uitvoering en meldt dit onverwijld 
aan de CBFA. Het veto heeft opschortende 
werking gedurende acht dagen.” 
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6. WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN 1992

Art. 316. 

“Onverminderd het recht van de 
administratie tot het vragen van 
mondelinge inlichtingen, is eenieder die 
onderhevig is aan de personenbelasting, 
de vennootschapsbelasting, de 
rechtspersonenbelasting of de belasting van 
niet-inwoners verplicht de administratie, 
op haar verzoek, binnen een maand na de 
datum van verzending van de aanvraag, 
welke termijn wegens wettige redenen 
kan worden verlengd, schriftelijk alle 
inlichtingen te verstrekken die van hem 
worden gevorderd met het oog op het 
onderzoek van zijn fiscale toestand.”

Art. 334.

“Wanneer een krachtens de artikelen 315, 
eerste en tweede lid, 315bis, eerste tot 
derde lid, 316 en 322 tot 324 aangezochte 
persoon het beroepsgeheim doet gelden, 
verzoekt de administratie om tussenkomst 
van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid 
opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk 
in welke mate, de vraag om inlichtingen of 
de overlegging van boeken en bescheiden 
verzoenbaar is met het eerbiedigen van het 
beroepsgeheim.”

Art. 337. 

“Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt 
bij de toepassing van de belastingwetten of 
die toegang heeft tot de ambtsvertrekken 
van de administratie der directe 
belastingen, is, buiten het uitoefenen van 
zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 
geheimhouding aangaande alle zaken 
waarvan hij wegens de uitvoering van zijn 
opdracht kennis heeft. 

De ambtenaren van de administratie der 
directe belastingen en van de administratie 
van het kadaster oefenen hun ambt uit 
wanneer zij aan andere administratieve 
diensten van de Staat, daarin begrepen 
de parketten en de griffies van de hoven 
en van alle rechtsmachten, en van de 
Gemeenschappen en de Gewesten en 
aan de in artikel 329 bedoelde openbare 
instellingen of inrichtingen, inlichtingen 
verstrekken welke voor die diensten, 
instellingen of inrichtingen nodig zijn 
voor de hun opgedragen uitvoering van 
wettelijke of reglementaire bepalingen. 

De ambtenaren van de administratie der 
directe belastingen oefenen eveneens hun 
ambt uit wanneer zij met betrekking tot de 
fiscale toestand van een belastingplichtige 
een vraag om raadpleging, uitleg of 
mededeling inwilligen van de echtgenoot 
op wiens goederen de aanslag wordt 
ingevorderd. 

Personen die deel uitmaken van diensten 
waaraan de administratie der directe 
belastingen of administratie van het 
kadaster ingevolge het tweede lid 
inlichtingen van fiscale aard heeft verstrekt, 
zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht 
en mogen de bekomen inlichtingen 
niet gebruiken buiten het kader van de 
wettelijke bepalingen voor de uitvoering 
waarvan zij zijn verstrekt. 

De bepalingen van het vierde lid zijn 
eveneens toepasselijk op de personen die 
behoren tot diensten waaraan ingevolge de 
controle georganiseerd ter uitvoering van 
de artikelen 320 en 321, inlichtingen van 
fiscale aard zouden worden verstrekt. 

De ambtenaren van de administratie van 
het kadaster oefenen eveneens hun ambt 
uit wanneer zij inlichtingen, uittreksels of 
afschriften uit de kadastrale bescheiden 
verstrekken in uitvoering van de bepalingen 
van artikel 504, tweede en derde lid.” 

Art. 337. van toepassing voor het Vlaams 
Gewest :

“Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt 
bij de toepassing van de belastingwetten of 
die toegang heeft tot de ambtsvertrekken 
van de Vlaamse Belastingdienst, is, buiten 
het uitoefenen van zijn ambt, verplicht 
tot de meest volstrekte geheimhouding 
aangaande alle zaken waarvan hij wegens 
de uitvoering van zijn opdracht kennis 
heeft.

De ambtenaren van de Vlaamse 
Belastingdienst en van de administratie 
van het kadaster oefenen hun ambt uit 
wanneer zij aan andere administratieve 
diensten van de Staat, daarin begrepen 
de parketten en de griffies van de hoven 
en van alle rechtsmachten, en van de 
Gemeenschappen en de Gewesten en 
aan de in artikel 329 bedoelde openbare 
instellingen of inrichtingen, inlichtingen 
verstrekken welke voor die diensten, 
instellingen of inrichtingen nodig zijn 
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voor de hun opgedragen uitvoering van 
wettelijke of reglementaire bepalingen. 

De ambtenaren van de Vlaamse 
Belastingdienst oefenen eveneens hun 
ambt uit wanneer zij met betrekking tot de 
fiscale toestand van een belastingplichtige 
een vraag om raadpleging, uitleg of 
mededeling inwilligen van de echtgenoot 
op wiens goederen de aanslag wordt 
ingevorderd. 

Personen die deel uitmaken van diensten 
waaraan de Vlaamse Belastingdienst of 
administratie van het kadaster ingevolge 
het tweede lid inlichtingen van fiscale 
aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde 

geheimhouding verplicht en mogen de 
bekomen inlichtingen niet gebruiken buiten 
het kader van de wettelijke bepalingen voor 
de uitvoering waarvan zij zijn verstrekt. 

De bepalingen van het vierde lid zijn 
eveneens toepasselijk op de personen die 
behoren tot diensten waaraan ingevolge de 
controle georganiseerd ter uitvoering van 
de artikelen 320 en 321, inlichtingen van 
fiscale aard zouden worden verstrekt. 

De ambtenaren van de administratie van 
het kadaster oefenen eveneens hun ambt 
uit wanneer zij inlichtingen, uittreksels of 
afschriften uit de kadastrale bescheiden 
verstrekken in uitvoering van de bepalingen 
van artikel 504, tweede en derde lid.”
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7. WET VAN 11 JANUARI 1993 TOT 
VOORKOMING VAN HET GEBRUIK 
VAN HET FINANCIELE STELSEL 
VOOR HET WITWASSEN VAN 
GELD EN DE FINANCIERING VAN 
TERRORISME

Art. 14bis.

”§ 1. De in artikel 2bis, 1° tot 4°, bedoelde 
personen die, bij de uitoefening van 
hun beroep, feiten vaststellen waarvan 
zij weten of vermoeden dat ze verband 
houden met het witwassen van geld of met 
de financiering van terrorisme, moeten de 
Cel voor financiële informatieverwerking 
daarvan onmiddellijk op de hoogte 
brengen.

§ 2. Wanneer de in artikel 2bis, 5°, 
bedoelde personen weten of vermoeden 
dat een verrichting verband houdt met het 
witwassen van geld of de financiering van 
terrorisme, brengen zij dit onmiddellijk 
ter kennis van de cel voor financiële 
informatieverwerking. 

Daarenboven moeten deze personen in 
elk geval en onmiddellijk de cel voor 
financiële informatieverwerking op de 
hoogte brengen van de verrichtingen, 
waarvan de lijst door de Koning wordt 
opgesteld op advies van de cel voor 
financiële informatieverwerking.

§ 3. De in artikel 2ter bedoelde personen 
die, bij de uitoefening van de in dat artikel 
opgesomde activiteiten, feiten vaststellen 
waarvan zij weten of vermoeden dat ze 
verband houden met het witwassen van 
geld of met de financiering van terrorisme, 
moeten de stafhouder van de Orde waartoe 
zij behoren daarvan onmiddellijk op de 
hoogte brengen.

De in artikel 2ter bedoelde personen 
delen die informatie echter niet mee in het 
geval zij deze van één van hun cliënten 
ontvangen of over één van hun cliënten 
verkrijgen wanneer zij de rechtspositie 
van hun cliënt bepalen, dan wel die cliënt 
in of in verband met een rechtsgeding 
verdedigen of vertegenwoordigen, met 
inbegrip van advies over het instellen of 
vermijden van een rechtsgeding, ongeacht 
of dergelijke informatie vóór, gedurende of 
na een dergelijk geding wordt ontvangen of 
verkregen.

De stafhouder controleert of de 
voorwaarden waarvan sprake in artikel 2ter 
en in het vorige lid zijn nageleefd. Indien 
deze voorwaarden zijn nageleefd, bezorgt 
hij de informatie onmiddellijk aan de Cel 
voor financiële informatieverwerking.”

 Art. 14quinquies.

“Wanneer de in de artikelen 2, 2bis en 
2ter beoogde instellingen en personen 
vermoeden dat een feit of een verrichting 
verband kan houden met witwassen 
van geld afkomstig uit ernstige en 
georganiseerde fiscale fraude waarbij 
bijzonder ingewikkelde mechanisme 
of procédés van internationale omvang 
worden aangewend, brengen zij dit 
ter kennis van de Cel voor financiële 
informatieverwerking, inclusief van 
zodra zij minstens een van de indicatoren 
opsporen die de Koning vastlegt bij in 
Ministerraad overlegd besluit.

Ten aanzien van de in het artikel 2ter 
beoogde instellingen en personen, wordt de 
informatie overeenkomstig artikel 14bis, 
§ 3, overgemaakt.”
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8. WET VAN 22 MAART 1993 OP HET 
STATUUT VAN HET TOEZICHT OP DE 
KREDIETINSTELLINGEN

Art. 55. 

“De erkende commissarissen verlenen 
hun medewerking aan het toezicht 
van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen, op hun eigen en uitsluitende 
verantwoordelijkheid en overeenkomstig 
dit artikel, volgens de regels van het vak en 
de richtlijnen van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen. Daartoe: 

1° beoordelen zij de interne 
controlemaatregelen die de 
kredietinstellingen hebben getroffen als 
bedoeld in artikel 20, § 3, eerste lid, en 
met toepassing van artikel 20bis, §§ 2, 3 
en 4, en delen zij hun bevindingen ter zake 
mee aan de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen; 

2° bevestigen zij aan de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
dat de periodieke staten die haar aan het 
einde van het eerste halfjaar en aan het 
einde van het boekjaar worden bezorgd, 
voor wat de boekhoudkundige gegevens 
betreft in alle materieel belangrijke 
opzichten in overeenstemming zijn met de 
boekhouding en de inventarissen, inzake 
volledigheid, d.i. alle gegevens bevatten 
uit de boekhouding en de inventarissen op 
basis waarvan de periodieke staten worden 
opgesteld, en juistheid, d.i. de gegevens 
correct weergeven uit de boekhouding 
en de inventarissen op basis waarvan de 
periodieke staten worden opgesteld; en 
bevestigen zij geen kennis te hebben van 
feiten waaruit zou blijken dat de periodieke 
staten niet volgens de geldende richtlijnen 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen zijn opgemaakt, en, 
voor wat de boekhoudkundige gegevens 
betreft, niet zijn opgesteld met toepassing 
van de boeking- en waarderingsregels voor 
de opstelling van de jaarrekening, of, voor 
de periodieke staten die geen betrekking 
hebben op het einde van het boekjaar, 
niet zijn opgesteld met toepassing van 
de boeking- en waarderingsregels voor 
de opstelling van de jaarrekening met 
betrekking tot het laatste boekjaar; de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen kan de hier bedoelde 
periodieke staten nader bepalen;

3° brengen zij bij de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 
haar verzoek een bijzonder verslag uit over 
de organisatie, de werkzaamheden en de 
financiële structuur van de kredietinstelling; 
de kosten voor de opstelling van dit verslag 
worden door de kredietinstelling gedragen;

4° brengen zij, in het kader van hun opdracht 
bij de kredietinstelling of een revisorale 
opdracht bij een met de kredietinstelling 
verbonden onderneming, op eigen initiatief 
verslag uit bij de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen, zodra zij kennis 
krijgen van : 

a) beslissingen, feiten of ontwikkelingen 
die de positie van de kredietinstelling 
financieel of op het vlak van haar 
administratieve en boekhoudkundige 
organisatie of van haar interne controle, op 
betekenisvolle wijze kunnen beïnvloeden;

b) beslissingen of feiten die kunnen wijzen 
op een overtreding van het wetboek van 
vennootschappen, de statuten, deze wet en 
de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
en reglementen;
 
c) andere beslissingen of feiten die kunnen 
leiden tot een weigering van de certificering 
van de jaarrekening of tot het formuleren 
van voorbehoud. 

5° brengen zij de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
minstens eens per jaar verslag uit over de 
deugdelijkheid van de maatregelen die 
de kredietinstelling heeft getroffen ter 
vrijwaring van de tegoeden van de cliënten 
in toepassing van de artikelen 77bis en 
77ter van de wet van 6 april 1995 en van 
de op grond van deze bepalingen door de 
Koning genomen uitvoeringsmaatregelen. 

Tegen erkende commissarissen die te 
goeder trouw informatie hebben verstrekt 
als bedoeld in het eerste lid, 4°, kunnen 
geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke 
of tuchtrechtelijke vorderingen worden 
ingesteld, noch professionele sancties 
worden uitgesproken. 

De erkende commissarissen delen aan 
de leiders van de kredietinstelling de 
verslagen mee die zij aan de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen richten 
overeenkomstig het eerste lid, 3°. Voor deze 
mededeling geldt de geheimhoudingsplicht 
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zoals geregeld bij artikel 74 van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten. Zij bezorgen de Commissie een 
kopie van hun mededelingen die zij aan 
deze leiders richten en die betrekking 
hebben op zaken die van belang kunnen 
zijn voor het toezicht dat zij uitoefent. 

De erkende commissarissen en de erkende 
revisorenvennootschappen mogen bij de 
buitenlandse bijkantoren van de instelling 

waarop zij toezicht houden, het toezicht 
uitoefenen en de onderzoeken verrichten 
die bij hun opdracht horen.

Zij kunnen door de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen, op verzoek van 
de Nationale Bank van België, of van de 
Europese Centrale Bank, worden gelast 
te bevestigen dat de gegevens die deze 
kredietinstellingen aan deze autoriteiten 
moeten verstrekken, volledig, juist en 
conform de geldende regels zijn opgesteld.” 
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9. WET VAN 6 APRIL 1995 
INZAKE HET STATUUT VAN 
EN HET TOEZICHT OP DE 
BELEGGINGSONDERNEMINGEN

Art. 101. 

“De erkende commissarissen verlenen 
hun medewerking aan het toezicht, op hun 
eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid 
en overeenkomstig dit artikel, volgens de 
regels van het vak en de richtlijnen van de 
toezichthoudende overheid. Daartoe: 

1° beoordelen zij de interne 
controlemaatregelen die de 
beleggingsondernemingen hebben 
getroffen als bedoeld in artikel 62, 
§ 3, eerste lid, en met toepassing van 
artikel 62bis, §§ 2, 3 en 4, en delen zij 
hun bevindingen ter zake mee aan de 
toezichthoudende autoriteit. 

2° bevestigen zij aan de toezichthoudende 
autoriteit dat de periodieke staten die haar 
aan het einde van het eerste halfjaar en 
aan het einde van het boekjaar worden 
bezorgd,voor wat de boekhoudkundige 
gegevens betreft in alle materieel belangrijke 
opzichten in overeenstemming zijn met de 
boekhouding en de inventarissen, inzake 
volledigheid, d.i. alle gegevens bevatten 
uit de boekhouding en de inventarissen op 
basis waarvan de periodieke staten worden 
opgesteld, en juistheid, d.i. de gegevens 
correct weergeven uit de boekhouding 
en de inventarissen op basis waarvan 
de periodieke staten worden opgesteld; 
en bevestigen zij geen kennis te hebben 
van feiten waaruit zou blijken dat de 
periodieke staten niet volgens de geldende 
richtlijnen van de toezichthoudende 
autoriteit zijn opgemaakt, en, voor wat 
de boekhoudkundige gegevens betreft, 
niet zijn opgesteld met toepassing van de 
boeking- en waarderingsregels voor de 
opstelling van de jaarrekening, of, voor 
de periodieke staten die geen betrekking 
hebben op het einde van het boekjaar, 
niet zijn opgesteld met toepassing van 
de boeking- en waarderingsregels voor 
de opstelling van de jaarrekening met 
betrekking tot het laatste boekjaar; de 
toezichthoudende autoriteit kan de hier 
bedoelde periodieke staten nader bepalen;

3° brengen zij bij de toezichthoudende 
autoriteit op haar verzoek een bijzonder 
verslag uit over de organisatie, de 
werkzaamheden en de financiële structuur 

van de beleggingsonderneming; de kosten 
voor de opstelling van dit verslag worden 
door de beleggingsonderneming gedragen;

4° brengen zij, in het kader van hun 
opdracht bij de beleggingsonderneming 
of een revisorale opdracht bij een met 
de beleggingsonderneming verbonden 
onderneming, op eigen initiatief verslag 
uit bij de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen, zodra zij kennis krijgen 
van: 

a) beslissingen, feiten of ontwikkelingen die 
de positie van de beleggingsonderneming 
financieel of op het vlak van haar 
administratieve en boekhoudkundige 
organisatie of van haar interne controle, op 
betekenisvolle wijze kunnen beïnvloeden;

b) beslissingen of feiten die kunnen wijzen 
op een overtreding van het wetboek van 
vennootschappen, de statuten, dit boek en 
de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
en reglementen; 

c) andere beslissingen of feiten die kunnen 
leiden tot een weigering van de certificering 
van de jaarrekening of tot het formuleren 
van voorbehoud;

d) beslissingen of feiten met betrekking tot 
de beleggingsonderneming die van aard 
zijn de bedrijfscontinuïteit ervan aan te 
tasten.

Met betrekking tot de gevallen bedoeld 
onder a) tot d) dienen zij tevens bij de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen melding te maken van 
feiten en besluiten waarvan zij kennis 
hebben gekregen bij de uitvoering van één 
van de in dit artikel vermelde taken bij 
een onderneming die nauwe banden heeft 
met de beleggingsonderneming waar zij 
bovengenoemde taak uitvoeren.

5° brengen zij de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
minstens eens per jaar verslag uit over de 
deugdelijkheid van de regelingen die de 
beleggingsonderneming heeft getroffen ter 
vrijwaring van de tegoeden van de cliënten 
in toepassing van de artikelen 77, 77bis en 
77ter en van de op grond daarvan door de 
Koning genomen uitvoeringsmaatregelen.

Tegen erkende commissarissen die te 
goeder trouw informatie hebben verstrekt 
als bedoeld in het eerste lid, 4°, kunnen 
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geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke 
of tuchtrechtelijke vorderingen worden 
ingesteld, noch professionele sancties 
worden uitgesproken. 

De erkende commissarissen delen aan de 
leiders van de beleggingsonderneming 
de verslagen mee die zij aan de 
toezichthoudende overheid richten 
overeenkomstig het eerste lid, 3°. Voor deze 
mededeling geldt de geheimhoudingsplicht 
zoals geregeld bij artikel 140. Zij bezorgen 
de toezichthoudende overheid een kopie 
van hun mededelingen die zij aan deze 
leiders richten en die betrekking hebben op 
zaken die van belang kunnen zijn voor het 
toezicht dat het uitoefent. 

De erkende commissarissen en de erkende 
revisorenvennootschappen mogen bij 
de buitenlandse bijkantoren van de 
beleggingsonderneming waarop zij 
toezicht houden, het toezicht uitoefenen 
en de onderzoeken verrichten die bij hun 
opdracht horen. 

Zij kunnen door de toezichthoudende 
overheid, op verzoek van de Nationale 
Bank van België, of van de Europese 
Centrale Bank, worden gelast te 
bevestigen dat de gegevens die deze 
beleggingsondernemingen aan deze 
autoriteiten moeten verstrekken, volledig, 
juist en conform de geldende regels zijn 
opgesteld.”
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10. WET VAN 22 APRIL 
1999 BETREFFENDE DE 
BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE 
BEROEPEN 

Art. 34. 

“De werkzaamheden van accountant 
bestaan erin, in privé-ondernemingen, 
openbare instellingen of voor rekening van 
elke belanghebbende persoon of instelling, 
de volgende opdrachten uit te voeren:

1° alle boekhoudstukken nazien en 
corrigeren;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise 
met betrekking tot de boekhoudkundige 
organisatie van ondernemingen alsook 
de analyse met boekhoudtechnische 
procédés, van de positie en werking van 
ondernemingen vanuit het oogpunt van 
hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en 
risico’s;

3° boekhoudkundige en administratieve 
diensten bij ondernemingen organiseren 
en advies verstrekken inzake 
boekhoudkundige en administratieve 
organisatie bij ondernemingen;

4° de boekhouding van derden organiseren 
en voeren;

5° de in artikel 38 bedoelde 
werkzaamheden, met uitzondering van de 
in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden 
voor ondernemingen waarin hij opdrachten 
bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 
2°, verricht;

6° de opdrachten andere dan deze bedoeld 
in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem 
bij of krachtens de wet is voorbehouden.”

Art. 58. 

“Met een gevangenisstraf van acht dagen 
tot drie maanden en met een geldboete 
van 200 tot 2.000 euro of met één van die 
straffen alleen wordt gestraft:

1° hij die zich publiekelijk en onrechtmatig 
de hoedanigheid toe-eigent van accountant 

of belastingconsulent, of die de artikelen 
16, 17, 18 en 37 overtreedt;

2° hij die zich publiekelijk en onrechtmatig 
de hoedanigheid van erkend boekhouder of 
erkend boekhouder-fiscalist toe-eigent of 
die de artikelen 46, 47 en 48 overtreedt;

3° hij die de beroepswerkzaamheid van 
accountant, belastingconsulent, erkend 
boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist 
uitoefent of deze titels voert terwijl hij 
het voorwerp is van een uitvoerbare 
schorsingsmaatregel. 

De rechtbank kan bovendien bevelen:

1° de definitieve of tijdelijke sluiting van 
een deel van de lokalen of van alle lokalen 
die worden gebruikt door degene die zich 
schuldig heeft gemaakt aan één of meer 
van de hierboven bedoelde overtredingen;

2° de bekendmaking van het vonnis of van 
een samenvatting ervan in één of meer 
dagbladen, of op enige andere wijze; dit 
alles op kosten van de veroordeelde.

De artikelen 12 en 13 van de kaderwet 
van 1 maart 1976 tot reglementering van 
de bescherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van de dienstverlenende 
intellectuele beroepen zijn van toepassing 
op de erkende boekhouders en op de 
erkende boekhouders-fiscalisten. 

Artikel 458 van het Strafwetboek is 
van toepassing op externe accountants, 
externe belastingconsulenten, externe 
boekhouders, erkende boekhouders-
fiscalisten, stagiairs en de personen voor 
wie zij instaan.

Rechtspersonen zijn burgerlijk 
aansprakelijk voor de betaling van de 
geldboeten waartoe hun organen en 
aangestelden krachtens dit artikel zijn 
veroordeeld.

Hoofdstuk VII van het Eerste Boek van 
het Strafwetboek, evenals artikel 85 van 
hetzelfde Wetboek, zijn van toepassing op 
de inbreuken bedoeld in de voorgaande 
leden.”     
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11. WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN

Art. 137. 

“§ 1. De commissarissen kunnen op 
elk ogenblik ter plaatse inzage nemen 
van de boeken, brieven, notulen en in 
het algemeen van alle documenten en 
geschriften van de vennootschap. Zij 
kunnen van het bestuursorgaan, van de 
gemachtigden en van de aangestelden van 
de vennootschap alle ophelderingen en 
inlichtingen vorderen en alle verificaties 
verrichten die zij nodig achten.

Zij kunnen van het bestuursorgaan 
vorderen ter zetel van de vennootschap in 
het bezit te worden gesteld van inlichtingen 
betreffende verbonden vennootschappen 
of betreffende andere vennootschappen 
waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat, voorzover zij deze inlichtingen 
nodig achten om de financiële toestand van 
de vennootschap te controleren.

Zij kunnen van het bestuursorgaan 
vorderen dat het aan derden de bevestiging 
vraagt van het bedrag van de vorderingen 
op, de schulden tegenover of van andere 
betrekkingen met de gecontroleerde 
vennootschap. 

§ 2. De bevoegdheden bedoeld in § 1 
kunnen door de commissarissen, alleen 
of gezamenlijk handelend, worden 
uitgeoefend.

Wanneer er verscheidene commissarissen 
zijn benoemd vormen zij een college. Zij 
kunnen de controle op de vennootschap 
onder elkaar verdelen.

Ten minste halfjaarlijks bezorgt het 
bestuursorgaan hun een boekhoudkundige 
staat, opgesteld volgens het schema van 
balans en resultatenrekening.”

Art. 138.

“De commissarissen die ter gelegenheid van 
hun controlewerkzaamheden gewichtige 
en overeenstemmende feiten vaststellen 
die de continuïteit van de onderneming 
in het gedrang kunnen brengen, moeten 
het bestuursorgaan hiervan schriftelijk 
en op een omstandige wijze op de hoogte 
brengen.

In dat geval moet het bestuursorgaan 
beraadslagen over de maatregelen 

die moeten worden genomen om de 
continuïteit van de onderneming gedurende 
een redelijke termijn te vrijwaren.

De commissarissen kunnen afzien van de 
melding bedoeld in het eerste lid, wanneer 
ze vaststellen dat het bestuursorgaan reeds 
heeft beraadslaagd over de maatregelen die 
moeten worden genomen.

Indien binnen een maand na de kennisgeving 
van de melding bedoeld in het eerste lid, de 
commissarissen niet werden ingelicht over 
de beraadslaging door het bestuursorgaan 
over de genomen maatregelen of de in 
het vooruitzicht gestelde maatregelen om 
de continuïteit gedurende een redelijke 
termijn te vrijwaren, of indien ze oordelen 
dat de maatregelen de continuïteit in de 
bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren 
gedurende een redelijke termijn, kunnen 
ze hun vaststellingen meedelen aan 
de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel. In dat geval is artikel 458 van 
het Strafwetboek niet toepasselijk. 

Indien geen commissaris is benoemd, moet 
het bestuursorgaan, wanneer gewichtige en 
overeenstemmende feiten de continuïteit 
van de onderneming in het gedrang kunnen 
brengen, eveneens beraadslagen over de 
maatregelen die moeten worden genomen 
om de continuïteit van de onderneming 
gedurende een redelijke termijn te 
vrijwaren.”

Art. 140. 

“De commissarissen zijn jegens de 
vennootschap aansprakelijk voor de 
tekortkomingen die zij in de uitoefening 
van hun taak begaan.

Zij zijn zowel jegens de vennootschap als 
jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle schade die het gevolg is van 
overtreding van de bepalingen van dit 
wetboek of van de statuten. Ten aanzien 
van de overtredingen waaraan zij geen 
deel hebben gehad, worden zij van die 
aansprakelijkheid slechts ontheven 
wanneer zij aantonen dat zij hun taak 
naar behoren hebben vervuld en zij die 
overtredingen hebben aangeklaagd bij het 
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, 
indien daar geen passend gevolg werd 
gegeven, op de eerste daaropvolgende 
algemene vergadering nadat zij er kennis 
van hebben gekregen.”
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Art. 142. 

“De controle in vennootschappen, op de 
financiële toestand, op de jaarrekening 
en op de regelmatigheid, ten aanzien van 
dit wetboek en de statuten, van de in de 
jaarrekening weergegeven verrichtingen, 
wordt opgedragen aan een of meer 
commissarissen.”

Art. 144. 

“Het verslag van de commissarissen 
bedoeld in artikel 143 moet volgende 
elementen bevatten:

1° een inleiding, waarin ten minste 
wordt vermeld op welke jaarrekening de 
controle betrekking heeft en volgens welk 
boekhoudkundig referentiestelsel ze werd 
opgesteld;

2° een beschrijving van de reikwijdte 
van de controle, waarin ten minste wordt 
aangegeven welke normen voor de 
controle bij de uitvoering ervan zijn in acht 
genomen en of zij van het bestuursorgaan 
en aangestelden van de vennootschap de 
toelichtingen en de informatie hebben 
bekomen die nodig is voor hun controle;

3° een vermelding die aangeeft 
dat de boekhouding is gevoerd in 
overeenstemming met de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die 
daarop van toepassing zijn;

4° een verklaring waarin de commissarissen 
hun oordeel geven of de jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van 
de financiële toestand en van de resultaten 
van de vennootschap overeenkomstig 
het toepasselijk boekhoudkundig 
referentiestelsel en, in voorkomend geval, 
of de jaarrekening aan de wettelijke 
vereisten voldoet. De verklaring kan 
de vorm aannemen van een verklaring 
zonder voorbehoud, een verklaring met 
voorbehoud, een afkeurende verklaring, 
of indien de commissarissen geen oordeel 
kunnen uitspreken, een onthoudende 
verklaring;

5° een verwijzing naar bepaalde 
aangelegenheden waarop de 
commissarissen in het bijzonder de 
aandacht vestigen ongeacht of al dan niet 
een voorbehoud werd opgenomen in de 
verklaring;

6° een vermelding die aangeeft of het 
jaarverslag de door de artikelen 95 en 
96 vereiste inlichtingen bevat en in 
overeenstemming is met de jaarrekening 
voor hetzelfde boekjaar;

7° een vermelding die aangeeft of de 
winstbestemming die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd, in 
overeenstemming is met de statuten en met 
dit Wetboek;

8° de vermelding of zij kennis hebben 
gekregen van verrichtingen gedaan of 
beslissingen genomen met overtreding 
van de statuten of van de bepalingen van 
dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan 
echter worden weggelaten wanneer de 
openbaarmaking van de overtreding aan 
de vennootschap onverantwoorde schade 
kan berokkenen, onder meer omdat het 
bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft 
genomen om de aldus ontstane onwettige 
toestand te verhelpen. 

Het verslag wordt ondertekend en 
gedagtekend door de commissarissen.”

Art. 151. 

“In elke vennootschap waar een 
ondernemingsraad moet worden opgericht 
krachtens de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven, 
met uitzondering van de gesubsidieerde 
onderwijsinstellingen, worden één of meer 
bedrijfsrevisoren benoemd met als taak:

1° verslag uit te brengen bij de 
ondernemingsraad over de jaarrekening 
en over het jaarverslag overeenkomstig de 
artikelen 143 en 144;

2° de getrouwheid en volledigheid 
te certificeren van de economische 
en financiële inlichtingen die het 
bestuursorgaan aan de ondernemingsraad 
verstrekt, voor zover deze inlichtingen 
uit de boekhouding, uit de jaarrekening 
van de vennootschap blijken of uit andere 
verifieerbare stukken voortvloeien;

3° in het bijzonder ten behoeve van de 
door de werknemers benoemde leden van 
de ondernemingsraad de betekenis van 
de aan de ondernemingsraad verstrekte 
economische en financiële inlichtingen ten 
aanzien van de financiële structuur en de 
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evolutie in de financiële toestand van de 
vennootschap te verklaren en te ontleden;

4° indien hij van oordeel is de in het 2° 
bedoelde certificering niet te kunnen 
afgeven of indien hij leemten vaststelt, in 
de aan de ondernemingsraad verstrekte 
economische en financiële inlichtingen, 
het bestuursorgaan daarvan op de hoogte 
te brengen en, indien deze daaraan geen 
gevolg geeft binnen een maand volgend 
op zijn tussenkomst, op eigen initiatief de 
ondernemingsraad daarvan in kennis te 
stellen.”

Art. 219. 

“§ 1. In geval van een inbreng in 
natura, wordt vóór de oprichting van 
de vennootschap een bedrijfsrevisor 
aangewezen door de oprichters. 

De revisor maakt een verslag op, 
inzonderheid over de beschrijving van elke 
inbreng in natura en over de toegepaste 
waarderingsmethoden. Het verslag moet 
aangeven of de waarden waartoe deze 
methoden leiden, ten minste overeenkomen 
met het aantal en de nominale waarde 
of, bij gebreke van nominale waarde, de 
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit 
te geven aandelen.

Het verslag vermeldt welke werkelijke 
vergoeding als tegenprestatie voor de 
inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag zetten de 
oprichters uiteen waarom de inbreng in 
natura van belang is voor de vennootschap 
en eventueel ook waarom afgeweken wordt 
van de conclusie van het verslag van de 
revisor. Dat verslag wordt samen met het 
verslag van de revisor neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel, 
overeenkomstig artikel 75.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing 
wanneer een inbreng in natura plaatsvindt:

1° in de vorm van effecten of 
geldmarktinstrumenten zoals bepaald in 
artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten, die worden gewaardeerd tegen de 
gewogen gemiddelde koers waartegen zij 
gedurende de drie maanden voorafgaand 
aan de daadwerkelijke datum van de 
verwezenlijking van de inbreng in natura 
op een of meer gereglementeerde markten 

zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten zijn toegelaten;

2° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, welke reeds door 
een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

a) de waarde in het economisch verkeer 
werd bepaald op een datum die niet meer 
dan zes maanden aan de effectieve datum 
van de inbreng voorafgaat;

b) de waardering is uitgevoerd met 
inachtneming van de algemeen aanvaarde 
normen en beginselen voor de waardering 
van de categorie vermogensbestanddelen 
die de inbreng vormen;

3° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, waarbij de 
waarde in het economisch verkeer van 
elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, mits de jaarrekeningen door de 
commissaris of door de met de controle van 
de jaarrekeningen belaste persoon werden 
gecontroleerd en mits het verslag van die 
persoon een verklaring zonder voorbehoud 
bevat.

Paragraaf 1 is evenwel van toepassing 
op de herwaardering waartoe wordt 
overgegaan op initiatief en onder de 
verantwoordelijkheid van de oprichters:

1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, 
bepaalde geval indien de koers is beïnvloed 
door uitzonderlijke omstandigheden 
die zouden leiden tot een aanzienlijke 
wijziging van de waarde van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan, met inbegrip 
van situaties waarin de markt voor die 
effecten of geldmarktinstrumenten niet 
meer liquide is;

2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 
3°, bepaalde gevallen indien nieuwe 
bijzondere omstandigheden zouden leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van de 
waarde in het economisch verkeer van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan.
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§ 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 
2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder 
toepassing van paragraaf 1, wordt binnen 
één maand na de effectieve datum van de 
inbreng van het vermogensbestanddeel 
een verklaring neergelegd overeenkomstig 
artikel 75, waarin de volgende inlichtingen 
worden vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende 
inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst 
van deze waardering, en in voorkomend 
geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of, 
bij gebreke van een nominale waarde, het 
aantal aandelen die tegen elke inbreng in 
natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen 
waarde ten minste met het aantal en de 
nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, de fractiewaarde van 
de tegen de inbreng uit te geven aandelen 
overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe 
bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke waardering die deze 
kunnen beïnvloeden.” 

Art. 313. 

“§ 1. Indien een kapitaalverhoging een 
inbreng in natura omvat, maakt een 
commissaris, of voor de vennootschappen 
waar er geen is, een bedrijfsrevisor, 
aangewezen door het bestuursorgaan, een 
verslag op. 

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking 
op de beschrijving van elke inbreng in natura 
en de toegepaste waarderingsmethoden. 
Het verslag moet aangeven of het resultaat 
van deze methode, ten minste overeenkomt 
met het aantal en de nominale of 
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te 
geven aandelen en, in voorkomend geval, 
met de uitgiftepremie van de tegen de 
inbreng uit te geven aandelen. Het verslag 
vermeldt welke werkelijke vergoeding 
als tegenprestatie voor de inbreng wordt 
verstrekt.

Bij dit verslag, wordt een bijzonder verslag 
gevoegd, waarin het bestuursorgaan 
uiteenzet waarom zowel de inbreng als de 
voorgestelde kapitaalverhoging van belang 
zijn voor de vennootschap en eventueel ook 
waarom afgeweken wordt van de conclusie 
van het bijgevoegde verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het 
bijzondere verslag van het bestuursorgaan 
worden neergelegd op de griffie van de 
rechtbank van koophandel overeenkomstig 
artikel 75. Deze verslagen worden vermeld 
in de agenda van de algemene vergadering 
die over de kapitaalverhoging moet beslissen. 
Een afschrift van de verslagen wordt 
verzonden overeenkomstig artikel 269.

Het ontbreken van de verslagen bedoeld 
in dit artikel heeft de nietigheid van de 
beslissing van de algemene vergadering tot 
gevolg.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing 
wanneer een inbreng in natura plaatsvindt:

1° in de vorm van effecten of 
geldmarktinstrumenten zoals bepaald in 
artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten, die worden gewaardeerd tegen de 
gewogen gemiddelde koers waartegen zij 
gedurende de drie maanden voorafgaand 
aan de daadwerkelijke datum van de 
verwezenlijking van de inbreng in natura 
op een of meer gereglementeerde markten 
zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten zijn toegelaten;

2° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, welke reeds door 
een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) de waarde in het economisch verkeer 
werd bepaald op een datum die niet meer 
dan zes maanden aan de effectieve datum 
van de inbreng voorafgaat;

b) de waardering is uitgevoerd met 
inachtneming van de algemeen aanvaarde 
normen en beginselen voor de waardering 
van de categorie vermogensbestanddelen 
die de inbreng vormen;
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3° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, waarbij de 
waarde in het economisch verkeer van 
elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, mits de jaarrekeningen door de 
commissaris of door de met de controle van 
de jaarrekeningen belaste persoon werden 
gecontroleerd en mits het verslag van die 
persoon een verklaring zonder voorbehoud 
bevat.

Paragraaf 1 is evenwel van toepassing 
op de herwaardering waartoe wordt 
overgegaan op initiatief en onder 
de verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan:

1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, 
bepaalde geval indien de koers is beïnvloed 
door uitzonderlijke omstandigheden 
die zouden leiden tot een aanzienlijke 
wijziging van de waarde van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan, met inbegrip 
van situaties waarin de markt voor die 
effecten of geldmarktinstrumenten niet 
meer liquide is; 

2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 
3°, bepaalde gevallen indien nieuwe 
bijzondere omstandigheden zouden leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van de 
waarde in het economisch verkeer van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan.

Bij het ontbreken van een herwaardering 
zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, 
kunnen een of meer aandeelhouders die op 
de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging 
wordt genomen gezamenlijk ten minste 
5 % van het geplaatste kapitaal in hun 
bezit hebben, een waardering volgens 
paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

Deze eis kan ingediend worden tot de 
effectieve datum van de inbreng van het 
vermogensbestanddeel, op voorwaarde 
dat zij op datum van de eis nog steeds ten 
minste 5 % van het geplaatste kapitaal, 
zoals dat kapitaal luidde op de dag dat 
het besluit tot verhoging werd genomen, 
gezamenlijk in hun bezit hebben.

De kosten van deze herwaardering komen 
ten laste van de vennootschap.

§ 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 
2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder 
toepassing van paragraaf 1, wordt binnen 
één maand na de effectieve datum van de 
inbreng van het vermogensbestanddeel 
een verklaring neergelegd overeenkomstig 
artikel 75, waarin de volgende inlichtingen 
worden vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende 
inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst 
van deze waardering, en in voorkomend 
geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of, 
bij gebreke van een nominale waarde, het 
aantal aandelen die tegen elke inbreng in 
natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen 
waarde ten minste met het aantal en de 
nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, de fractiewaarde en, in 
voorkomend geval, met de uitgiftepremie 
van de tegen de inbreng uit te geven 
aandelen overeenkomt; 

6° een attest dat er zich geen nieuwe 
bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke waardering die deze 
kunnen beïnvloeden.”

Art. 395.

“§ 1. In geval van een inbreng in 
natura, wordt voor de oprichting van 
de vennootschap een bedrijfsrevisor 
aangewezen door de oprichters. 

De revisor maakt een verslag op, 
inzonderheid over de beschrijving 
van elke inbreng in natura en over de 
toegepaste waarderingsmethoden. Het 
verslag moet aangeven of het resultaat 
van deze waarderingsmethode, ten minste 
overeenkomt met het aantal en de nominale 
waarde van de tegen de inbreng uit te geven 
aandelen.

Het verslag vermeldt welke werkelijke 
vergoeding als tegenprestatie voor de 
inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag zetten de 
oprichters uiteen waarom de inbreng in 
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natura van belang is voor de vennootschap 
en eventueel ook waarom afgeweken wordt 
van de conclusie van het verslag van de 
revisor. Dat verslag wordt samen met het 
verslag van de revisor neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel, 
overeenkomstig artikel 75.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing 
wanneer een inbreng in natura plaatsvindt:

1° in de vorm van effecten of 
geldmarktinstrumenten zoals bepaald in 
artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten, die worden gewaardeerd tegen de 
gewogen gemiddelde koers waartegen zij 
gedurende de drie maanden voorafgaand 
aan de daadwerkelijke datum van de 
verwezenlijking van de inbreng in natura 
op een of meer gereglementeerde markten 
zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten zijn toegelaten;

2° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, welke reeds door 
een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) de waarde in het economisch verkeer 
werd bepaald op een datum die niet meer 
dan zes maanden aan de effectieve datum 
van de inbreng voorafgaat;

b) de waardering is uitgevoerd met 
inachtneming van de algemeen aanvaarde 
normen en beginselen voor de waardering 
van de categorie vermogensbestanddelen 
die de inbreng vormen;

3° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, waarbij de 
waarde in het economisch verkeer van 
elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, mits de jaarrekeningen door de 
commissaris of door de met de controle van 
de jaarrekeningen belaste persoon werden 
gecontroleerd en mits het verslag van die 
persoon een verklaring zonder voorbehoud 
bevat.

Paragraaf 1 is evenwel van toepassing 
op de herwaardering waartoe wordt 
overgegaan op initiatief en onder de 
verantwoordelijkheid van de oprichters:

1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, 
bepaalde geval indien de koers is beïnvloed 
door uitzonderlijke omstandigheden 
die zouden leiden tot een aanzienlijke 
wijziging van de waarde van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan, met inbegrip 
van situaties waarin de markt voor die 
effecten of geldmarktinstrumenten niet 
meer liquide is;

2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 
3°, bepaalde gevallen indien nieuwe 
bijzondere omstandigheden zouden leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van de 
waarde in het economisch verkeer van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan.

§ 3. In de gevallen van paragraaf 2 waarin 
de inbreng plaatsvindt zonder toepassing 
van paragraaf 1, wordt binnen één maand 
na de effectieve datum van de inbreng van 
het vermogensbestanddeel een verklaring 
neergelegd overeenkomstig artikel 75, 
waarin de volgende inlichtingen worden 
vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende 
inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst 
van deze waardering, en in voorkomend 
geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of, 
bij gebreke van een nominale waarde, het 
aantal aandelen die tegen elke inbreng in 
natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen 
waarde ten minste met het aantal en de 
nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, de fractiewaarde van 
de tegen de inbreng uit te geven aandelen 
overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe 
bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke waardering die deze 
kunnen beïnvloeden.”
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Art. 444. 

“§ 1. In geval van een inbreng in 
natura, wordt vóór de oprichting van 
de vennootschap een bedrijfsrevisor 
aangewezen door de oprichters.

De revisor maakt een verslag op, 
inzonderheid over de beschrijving van elke 
inbreng in natura en over de toegepaste 
methoden van waardering. Het verslag 
moet aangeven of de waarden waartoe deze 
methoden leiden, ten minste overeenkomen 
met het aantal en de nominale waarde of, 
bij gebreke van een nominale waarde, de 
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit 
te geven aandelen.

Het verslag vermeldt welke werkelijke 
vergoeding als tegenprestatie voor de 
inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag zetten de 
oprichters uiteen waarom de inbreng in 
natura van belang is voor de vennootschap 
en eventueel ook waarom afgeweken wordt 
van de conclusies van het verslag van de 
revisor. Dat verslag wordt, samen met het 
verslag van de revisor, neergelegd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel, 
overeenkomstig artikel 75.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing 
wanneer een inbreng in natura plaatsvindt:

1° in de vorm van effecten of 
geldmarktinstrumenten zoals bepaald in 
artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten, die worden gewaardeerd tegen de 
gewogen gemiddelde koers waartegen zij 
gedurende de drie maanden voorafgaand 
aan de daadwerkelijke datum van de 
verwezenlijking van de inbreng in natura 
op een of meer gereglementeerde markten 
zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten zijn toegelaten;

2° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, welke reeds door 
een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) de waarde in het economisch verkeer 
werd bepaald op een datum die niet meer 
dan zes maanden aan de effectieve datum 
van de inbreng voorafgaat;

b) de waardering is uitgevoerd met 
inachtneming van de algemeen aanvaarde 
normen en beginselen voor de waardering 
van de categorie vermogensbestanddelen 
die de inbreng vormen;

3° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, waarbij de 
waarde in het economisch verkeer van 
elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, mits de jaarrekeningen door de 
commissaris of door de met de controle van 
de jaarrekeningen belaste persoon werden 
gecontroleerd en mits het verslag van die 
persoon een verklaring zonder voorbehoud 
bevat.

Paragraaf 1 is evenwel van toepassing 
op de herwaardering waartoe wordt 
overgegaan op initiatief en onder de 
verantwoordelijkheid van de oprichters:

1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, 
bepaalde geval indien de koers is beïnvloed 
door uitzonderlijke omstandigheden 
die zouden leiden tot een aanzienlijke 
wijziging van de waarde van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan, met inbegrip 
van situaties waarin de markt voor die 
effecten of geldmarktinstrumenten niet 
meer liquide is;

2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° 
en 3° bepaalde gevallen indien nieuwe 
bijzondere omstandigheden zouden leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van de 
waarde in het economisch verkeer van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan.

§ 3. in de gevallen van paragraaf 2 waarin 
de inbreng plaatsvindt zonder toepassing 
van paragraaf 1, wordt binnen één maand 
na de effectieve datum van de inbreng van 
het vermogensbestanddeel een verklaring 
neergelegd overeenkomstig artikel 75, 
waarin de volgende inlichtingen worden 
vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende 
inbreng in natura;
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2° de naam van de inbrenger;

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst 
van deze waardering, en in voorkomend 
geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of, 
bij gebreke van een nominale waarde, het 
aantal aandelen die tegen elke inbreng in 
natura zijn uitgegeven;

5° een attest dat bepaalt of de verkregen 
waarde ten minste met het aantal en de 
nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, de fractiewaarde van 
de tegen de inbreng uit te geven aandelen 
overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe 
bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke waardering die deze 
kunnen beïnvloeden.”

Art. 532. 

“De raad van bestuur en de commissarissen, 
zo die er zijn, kunnen de algemene 
vergadering bijeenroepen. Zij moeten die 
bijeenroepen wanneer aandeelhouders die 
een vijfde van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen, het vragen.”

Art. 538. 

“De commissarissen wonen de algemene 
vergadering bij wanneer deze te 
beraadslagen heeft op grond van een 
verslag door hen opgemaakt.”

Art. 540. 

“De bestuurders geven antwoord op de 
vragen die hun door de aandeelhouders 
worden gesteld met betrekking tot hun 
verslag of tot de agendapunten, voor zover 
de mededeling van gegevens of feiten 
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel 
zou berokkenen aan de vennootschap, de 
aandeelhouders of het personeel van de 
vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de 
vragen die hun door de aandeelhouders 
worden gesteld met betrekking tot hun 
verslag. Zij hebben het recht ter algemene 
vergadering het woord te voeren in verband 
met de vervulling van hun taak.”

Art. 602. 

“§ 1. Ingeval een kapitaalverhoging 
een inbreng in natura omvat, maakt de 
commissaris of, voor vennootschappen 
waar die er niet is, een bedrijfsrevisor 
aangewezen door de raad van bestuur, 
vooraf een verslag op. 

Dat verslag heeft inzonderheid betrekking 
op de beschrijving van elke inbreng in 
natura en op de toegepaste methoden van 
waardering. Het verslag moet aangeven 
of de waardebepalingen waartoe deze 
methoden leiden, ten minste overeenkomen 
met het aantal en de nominale waarde of, 
bij gebreke van een nominale waarde, de 
fractiewaarde en, in voorkomend geval, 
met het agio van de tegen de inbreng uit te 
geven aandelen. Het verslag vermeldt welke 
werkelijke vergoeding als tegenprestatie 
voor de inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag, waarbij het in het 
eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, 
zet de raad van bestuur uiteen waarom 
zowel de inbreng als de voorgestelde 
kapitaalverhoging van belang zijn voor de 
vennootschap en eventueel ook waarom 
afgeweken wordt van de conclusies van het 
bijgevoegde verslag.

Het bijzondere verslag van de raad van 
bestuur en het bijgevoegde verslag worden 
neergelegd op de griffie van de rechtbank 
van koophandel, overeenkomstig artikel 
75.

Wanneer tot verhoging van het kapitaal 
wordt besloten door de algemene 
vergadering, overeenkomstig artikel 581, 
worden de in het derde lid genoemde 
verslagen in de agenda vermeld. Een 
afschrift ervan kan worden verkregen 
overeenkomstig artikel 535.

Het ontbreken van de verslagen bedoeld 
in dit artikel heeft de nietigheid van de 
beslissing van de algemene vergadering tot 
gevolg.
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§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing 
wanneer een inbreng in natura plaatsvindt:

1° in de vorm van effecten of 
geldmarktinstrumenten zoals bepaald 
in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële 
diensten, die worden gewaardeerd tegen de 
gewogen gemiddelde koers waartegen zij 
gedurende de drie maanden voorafgaand 
aan de daadwerkelijke datum van de 
verwezenlijking van de inbreng in natura 
op een of meer gereglementeerde markten 
zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten zijn toegelaten;

2° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, welke reeds door 
een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en 
wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

a) de waarde in het economisch verkeer 
werd bepaald op een datum die niet meer 
dan zes maanden aan de effectieve datum 
van de inbreng voorafgaat;

b) de waardering is uitgevoerd met 
inachtneming van de algemeen aanvaarde 
normen en beginselen voor de waardering 
van de categorie vermogensbestanddelen 
die de inbreng vormen;

3° in de vorm van andere 
vermogensbestanddelen dan de 
in het 1° bedoelde effecten en 
geldmarktinstrumenten, waarbij de 
waarde in het economisch verkeer van 
elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit 
de jaarrekeningen van het voorgaande 
boekjaar, mits de jaarrekeningen door de 
commissaris of door de met de controle van 
de jaarrekeningen belaste persoon werden 
gecontroleerd en mits het verslag van die 
persoon een verklaring zonder voorbehoud 
bevat.

Paragraaf 1 is evenwel van toepassing 
op de herwaardering waartoe wordt 
overgegaan op initiatief en onder de 
verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur:

1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, 
bepaalde geval indien de koers is beïnvloed 

door uitzonderlijke omstandigheden 
die zouden leiden tot een aanzienlijke 
wijziging van de waarde van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan, met inbegrip 
van situaties waarin de markt voor die 
effecten of geldmarktinstrumenten niet 
meer liquide is;

2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° 
en 3° bepaalde gevallen indien nieuwe 
bijzondere omstandigheden zouden leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van de 
waarde in het economisch verkeer van het 
vermogensbestanddeel op de effectieve 
datum van de inbreng ervan.

Bij het ontbreken van een herwaardering 
zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, 
kunnen een of meer aandeelhouders die op 
de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging 
wordt genomen gezamenlijk ten minste 
5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit 
hebben, een waardering volgens paragraaf 
1 door een bedrijfsrevisor eisen.

Deze eis kan ingediend worden tot de 
effectieve datum van de inbreng van het 
vermogensbestanddeel, op voorwaarde 
dat zij op datum van de eis nog steeds ten 
minste 5 % van het geplaatste kapitaal, 
zoals dat kapitaal luidde op de dag dat 
het besluit tot verhoging werd genomen, 
gezamenlijk in hun bezit hebben.

De kosten van deze herwaardering komen 
ten laste van de vennootschap.

§ 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 
2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder 
toepassing van paragraaf 1, wordt binnen 
één maand na de effectieve datum van de 
inbreng van het vermogensbestanddeel 
een verklaring neergelegd overeenkomstig 
artikel 75, waarin de volgende inlichtingen 
worden vermeld:

1° een beschrijving van de desbetreffende 
inbreng in natura;

2° de naam van de inbrenger; 

3° de waarde van deze inbreng, de herkomst 
van deze waardering, en in voorkomend 
geval, de waarderingsmethode;

4° de nominale waarde van de aandelen of, 
bij gebreke van een nominale waarde, het 
aantal aandelen die tegen elke inbreng in 
natura zijn uitgegeven;
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5° een attest dat bepaalt of de verkregen 
waarde ten minste met het aantal en de 
nominale waarde of, bij gebreke van een 
nominale waarde, de fractiewaarde en, in 
voorkomend geval, met de uitgiftepremie 
van de tegen de inbreng uit te geven 
aandelen overeenkomt;

6° een attest dat er zich geen nieuwe 
bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan ten opzichte van de 
oorspronkelijke waardering die deze 
kunnen beïnvloeden.” 
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12. WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 
BETREFFENDE HET TOEZICHT OP 
DE FINANCIELE SECTOR EN DE 
FINANCIELE DIENSTEN

Art. 2, 14°.

“Voor de toepassing van deze wet wordt 
verstaan onder: (…)

“voorkennis”: elke niet openbaar 
gemaakte informatie die nauwkeurig is en 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op één of meer emittenten van 
financiële instrumenten of op één of meer 
financiële instrumenten, en die, indien 
zij openbaar zou worden gemaakt, de 
koers van deze financiële instrumenten 
of deze van daarvan afgeleide financiële 
instrumenten aanzienlijk zou kunnen 
beïnvloeden.

Met betrekking tot van grondstoffen 
afgeleide instrumenten moet evenwel 
onder “voorkennis” worden verstaan 
elke niet openbaar gemaakte informatie 
die nauwkeurig is en rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking heeft op één 
of meer van deze afgeleide instrumenten, 
en die gebruikers op markten waarop 
die instrumenten worden verhandeld, 
verwachten te ontvangen overeenkomstig 
de normale praktijken op deze markten. 
Deze gebruikers worden geacht te mogen 
verwachten dat zij informatie die direct 
of indirect met één of meer dergelijke 
afgeleide instrumenten verband houdt, 
zullen ontvangen, wanneer die informatie:

a) routinematig beschikbaar wordt gesteld 
aan gebruikers van die markten; of

b) openbaar moet worden gemaakt 
overeenkomstig wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen, 
marktregels, overeenkomsten of gangbare 
gewoonten op de betrokken markt voor 
de onderliggende grondstof of voor van 
grondstoffen afgeleide instrumenten.

Voor personen die belast zijn met de 
uitvoering van orders met betrekking 
tot financiële instrumenten wordt onder 
“voorkennis” tevens de informatie 
verstaan die door de cliënt wordt verstrekt 
en verband houdt met de lopende orders 
van de cliënt, en die nauwkeurig is en 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op één of meer emittenten van 

financiële instrumenten of op één of meer 
financiële instrumenten en die, indien zij 
openbaar zou worden gemaakt, de koers 
van deze financiële instrumenten of die van 
daarvan afgeleide financiële instrumenten 
aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

Van informatie wordt aangenomen dat 
zij de koers van financiële instrumenten 
of van daarvan afgeleide financiële 
instrumenten aanzienlijk zou kunnen 
beïnvloeden, wanneer een redelijk 
handelende belegger waarschijnlijk van 
deze informatie gebruik zal maken om er 
zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te 
baseren.

De in de eerste drie alinea’s bedoelde 
informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn 
indien zij betrekking heeft op een situatie 
die bestaat of waarvan redelijkerwijze mag 
worden aangenomen dat zij zal ontstaan, 
dan wel op een gebeurtenis die heeft 
plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze 
mag worden aangenomen dat zij zal 
plaatsvinden, en indien de informatie 
specifiek genoeg is om er een conclusie uit 
te trekken omtrent de mogelijke invloed 
van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis 
op de koers van financiële instrumenten 
of van daarvan afgeleide financiële 
instrumenten.”

 Art. 25. 

“§ 1. Het is aan eenieder verboden:

1° die over informatie beschikt waarvan 
hij weet of zou moeten weten dat het 
voorkennis betreft: 

a) (...), voor eigen of voor andermans 
rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks 
de financiële instrumenten waarop deze 
voorkennis betrekking heeft (...) te 
verkrijgen of te vervreemden of te pogen 
deze te verkrijgen of te vervreemden;  

b) deze voorkennis aan iemand anders 
mede te delen, tenzij dit gebeurt binnen het 
kader van de normale uitoefening van zijn 
werk, beroep of functie;

c) op grond van deze voorkennis iemand 
anders aan te bevelen om de financiële 
instrumenten waarop deze voorkennis 
betrekking heeft, (...) te verkrijgen of te 
vervreemden of door anderen te doen 
verkrijgen of vervreemden;
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2° transacties uit te voeren of orders te 
plaatsen:

a) die valse of misleidende signalen geven 
of kunnen geven over het aanbod van, de 
vraag naar of de koers van één of meer 
financiële instrumenten; of

b) waarbij één of meer personen op basis 
van onderlinge afspraken de koers van 
één of meer financiële instrumenten op 
een abnormaal of kunstmatig peil houden, 
tenzij de persoon die de transacties heeft 
uitgevoerd of de orders heeft geplaatst, 
aannemelijk maakt dat zijn beweegredenen 
legitiem zijn en dat de betrokken transacties 
of orders beantwoorden aan gebruikelijke 
marktpraktijken op de relevante markt; 

3° transacties uit te voeren of orders te 
plaatsen waarbij gebruik wordt gemaakt 
van fictieve constructies of enigerlei andere 
vorm van bedrog of misleiding;

4° informatie of geruchten te verspreiden, 
via de media, het Internet of om het 
even welk ander kanaal, die onjuiste of 
misleidende signalen geven of kunnen 
geven over financiële instrumenten, 
waarbij de betrokken persoon wist of 
had moeten weten dat de informatie 
onjuist of misleidend was; Ten 
aanzien van journalisten die in hun 
beroepshoedanigheid handelen, moet 
deze verspreiding van informatie worden 
beoordeeld met inachtneming van de 
gedragsregels die voor hun beroepsgroep 
gelden, tenzij deze personen rechtstreeks 
of middellijk voordeel of winst behalen uit 
de verspreiding van deze informatie; 

5° andere handelingen te stellen, bepaald 
door de Koning op advies van de CBFA, 
die de goede werking, de integriteit en de 
transparantie van de markt belemmeren of 
verstoren of dit kunnen doen; 

6° deel te nemen aan elke afspraak die 
ertoe zou strekken handelingen te stellen 
als bedoeld in 1° tot 5°;

7° éen of meer andere personen ertoe aan 
te zetten daden te stellen die, indien hij 
deze zelf zou stellen, verboden zouden zijn 
krachtens 1° tot 5°.

Met betrekking tot punten 2° en 3° van 
voorgaand lid bepaalt de Koning, op advies 

van de CBFA, welke signalen relevant 
zijn voor de CBFA bij het onderzoek naar 
mogelijke marktmanipulatie, alsmede 
in het kader van de bij artikel 25bis, § 4, 
ingestelde verplichting. 

§ 2. In het geval van een vennootschap 
of andere rechtspersoon gelden de in § 1 
vastgestelde verbodsbepalingen eveneens 
voor de natuurlijke personen die betrokken 
zijn in de beslissing om een transactie uit 
te voeren of een order te plaatsen voor 
rekening van de betrokken rechtspersoon.

De in § 1, 1°, a), vastgestelde 
verbodsbepaling geldt niet voor transacties 
die worden verricht ter uitvoering van een 
verbintenis tot verwerving of vervreemding 
van financiële instrumenten indien deze 
verbintenis opeisbaar is geworden en 
voortvloeit uit een overeenkomst die werd 
gesloten vooraleer de betrokken persoon 
over de relevante voorkennis beschikte.

De in § 1 vastgestelde verbodsbepalingen 
gelden niet voor verrichtingen die in 
het kader van het monetair beleid, het 
wisselkoersbeleid of het beheer van de 
overheidsschuld worden gedaan door een 
Lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte, door het Europees stelsel van 
centrale banken, door de NBB of enige 
andere nationale centrale bank van de andere 
Lidstaten van de Europese Economische 
Ruimte, door het Rentenfonds, door de 
Amortisatiekas voor de Staatsschuld, door 
de gemeenschappen, gewesten, Franse 
Gemeenschapscommissie, provincies, 
gemeenten en agglomeraties en federaties 
van gemeenten of door ieder persoon 
die handelt voor rekening van één van 
voornoemde personen.

De in § 1 vastgestelde verbodsbepalingen 
zijn niet van toepassing op de handel in 
eigen aandelen in het kader van “terugkoop” 
-activiteiten, noch op stabilisatie van een 
financieel instrument, mits die handel 
geschiedt overeenkomstig verordening 
nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 
december 2003 tot uitvoering van richtlijn 
2003/6/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat de uitzonderingsregeling 
voor terugkoopprogramma’s en voor de 
stabilisatie van financiële instrumenten 
betreft. Met het oog op de toepassing 
van voornoemde verordening stelt de 
Koning, op advies van de CBFA, de nodige 
bepalingen vast.
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§ 3. De in § 1 vastgestelde 
verbodsbepalingen zijn van toepassing 
op de in dezelfde paragraaf bedoelde 
handelingen:

1° die betrekking hebben op financiële 
instrumenten die zijn toegelaten tot 
de verhandeling op een Belgische 
gereglementeerde markt of op enige andere 
markt of alternatief verhandelingssysteem 
bedoeld in artikel 15 en door de Koning 
aangeduid op advies van de CBFA, of 
waarvan de toelating tot de verhandeling 
op een dergelijke markt of systeem wordt 
aangevraagd, ongeacht of de betrokken 
handelingen in België of in het buitenland 
zijn gesteld en ongeacht of de betrokken 
transacties worden uitgevoerd op de 
betrokken markt of daarbuiten; 

2° die betrekking hebben op financiële 
instrumenten die zijn toegelaten tot 
de verhandeling op een buitenlandse 
gereglementeerde markt of op enige andere 
markt of alternatief verhandelingssysteem 
ingericht in het buitenland en door de 
Koning aangeduid op advies van de CBFA, 
of waarvan de toelating tot de verhandeling 
op een dergelijke markt of systeem wordt 
aangevraagd, voor zover de betrokken 
handelingen in België zijn gesteld, 
ongeacht of de betrokken transacties 
worden uitgevoerd op de betrokken markt 
of daarbuiten. 

De in § 1, 1°, vastgestelde 
verbodsbepalingen zijn eveneens van 
toepassing op de daarin bedoelde 
handelingen die betrekking hebben op 
financiële instrumenten die niet toegelaten 
zijn tot de verhandeling op de in 1° of 2° 
van het voorgaande lid bedoelde markten 
of alternatieve verhandelingssystemen, 
maar waarvan de waarde afhankelijk is van 
een financieel instrument als bedoeld in 1° 
of 2° van het voorgaande lid.”

 Art. 34.

“§ 1. Voor de uitvoering van haar 
toezichtsopdracht bedoeld in artikel 33 
of om tegemoet te komen aan verzoeken 
om samenwerking vanwege bevoegde 
autoriteiten in de zin van artikel 75, § 1, 
3° of 4°, beschikt de CBFA 1° ten aanzien 
van de financiële tussenpersonen, leden 
van een Belgische gereglementeerde markt 
of MTF, marktondernemingen, MTF’s, 
verrekenings- of vereffeningsinstellingen, 
met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen en emittenten van financiële 

instrumenten over de volgende 
bevoegdheden:

a) zij kan zich elke informatie en elk 
document, in welke vorm ook, doen 
meedelen, met inbegrip van informatie en 
documenten die betrekking hebben op de 
relaties tussen de tussenpersoon en een 
bepaalde cliënt;

b) zij kan ter plaatse inspecties en expertises 
verrichten, ter plaatse kennis nemen 
en een kopie maken van elk document, 
gegevensbestand en registratie, en toegang 
hebben tot elk informaticasysteem;

c) zij kan de commissarissen of de met 
de controle van de jaarrekeningen belaste 
personen van deze entiteiten, op kosten 
van deze entiteiten, om bijzondere 
verslagen vragen over de door haar 
aangegeven onderwerpen; daarnaast kan 
zij commissarissen of de met de controle 
van de jaarrekeningen belaste personen van 
emittenten van financiële instrumenten, op 
kosten van deze emittenten, periodieke 
verslagen vragen over de door haar 
aangegeven onderwerpen;

d) wanneer deze entiteiten in België 
gevestigd zijn, kan de CBFA vereisen 
dat zij haar alle nuttige informatie en 
documenten bezorgen met betrekking tot 
ondernemingen die deel uitmaken van 
dezelfde groep en in het buitenland zijn 
gevestigd;

2° ten aanzien van de bedrijfsleiding van 
emittenten van financiële instrumenten, 
de personen die onder de controle van 
emittenten van financiële instrumenten 
staan of die controle uitoefenen over 
emittenten van financiële instrumenten, de 
personen die zonder toestemming van een 
emittent om toelating van zijn financiële 
instrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt of een MTF 
hebben verzocht, alsook de commissarissen 
of de met de controle van de jaarrekeningen 
van deze emittenten belaste personen, over 
de bevoegdheid om zich elke informatie en 
elk document, in welke vorm ook, te doen 
bezorgen;

3° ten aanzien van emittenten van financiële 
instrumenten over de bevoegdheid om 
te bevelen de onder 1°, a), bedoelde 
informatie aan het publiek openbaar te 
maken op de wijze en binnen de termijnen 
die zij bepaalt.
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§ 2. Wanneer dit noodzakelijk is in het 
kader van haar toezicht op de naleving 
van de regels inzake marktmisbruik, de 
informatieverplichtingen van emittenten en 
de regels inzake gereglementeerde markten, 
MTF’s of andere handelsplatformen, of 
wanneer zij daartoe wordt verzocht door 
een bevoegde autoriteit in de zin van 
artikel 75, § 1, 3° of 4°, kan de CBFA de 
verhandeling van een financieel instrument 
op een onder haar toezicht ressorterende 
gereglementeerde markt, MTF of 
enig ander handelsplatform schorsen 
door middel van een verzoek daartoe 
aan de betrokken marktonderneming, 
beleggingsonderneming of kredietinstelling 
die daaraan het nodige gevolg geeft.

Wanneer dit noodzakelijk is in het kader 
van haar toezicht op de naleving van de 
informatieverplichtingen van emittenten en 
de regels inzake gereglementeerde markten, 
MTF’s of andere handelsplatformen, of 
wanneer zij daartoe wordt verzocht door 
een bevoegde autoriteit in de zin van 
artikel 75, § 1, 3° of 4°, kan de CBFA de 
verhandeling van een financieel instrument 
op een onder haar toezicht ressorterende 
gereglementeerde markt, MTF of 
enig ander handelsplatform verbieden 
door middel van een verzoek daartoe 
aan de betrokken marktonderneming, 
beleggingsonderneming of kredietinstelling 
die daaraan het nodige gevolg geeft.

Wanneer de CBFA de verhandeling van 
een financieel instrument op een Belgische 
gereglementeerde markt schorst of verbiedt, 
maakt zij deze beslissing onmiddellijk 
openbaar en stelt de bevoegde autoriteiten 
van de overige lidstaten daarvan in kennis.

Wanneer de CBFA door een andere 
bevoegde autoriteit in kennis wordt gesteld 
van de schorsing van of het verbod op de 
verhandeling van een financieel instrument 
op één of meer gereglementeerde 
markten, schorst of verbiedt de CBFA de 
verhandeling van dit financieel instrument 

op één of meer onder haar ressorterende 
gereglementeerde markten en MTF’s, 
tenzij zulks de belangen van de beleggers 
of de ordelijke werking van de markt 
aanzienlijk zou kunnen schaden.

§ 3. De CBFA kan zich elke informatie en 
elk document, in welke vorm ook, doen 
meedelen door leden op afstand van een 
Belgische gereglementeerde markt die in de 
Europese Economische Ruimte gevestigd 
zijn, of bij hen ter plaatse inspecties en 
expertises verrichten. Wanneer zij van deze 
bevoegdheid gebruik maakt, stelt de CBFA 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst hiervan op de hoogte.

De bevoegde autoriteiten van buitenlandse 
gereglementeerde markten hebben ten 
aanzien van in België gevestigde leden op 
afstand van die markten de bevoegdheid 
om zich elke informatie en elk document, 
in welke vorm ook, te doen meedelen, 
of om bij hen ter plaatse inspecties en 
expertises te verrichten. Wanneer zij van 
deze bevoegdheid gebruik maken, stellen 
zij de CBFA hiervan op de hoogte.

§ 4. Marktondernemingen, belegging-
sondernemingen en kredietinstellingen 
verschaffen de CBFA continue toegang tot 
de informaticasystemen die de verhandel-
ing van financiële instrumenten mogelijk 
maken op de gereglementeerde markten 
en de MTF’s die onder het toezicht van de 
CBFA ressorteren.

Onverminderd § 1 kan de CBFA 
verrekenings- en vereffeningsinstellingen, 
alsmede met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, verzoeken om 
haar periodiek informatie te verschaffen 
over transacties in financiële instrumenten 
die toegelaten zijn tot verhandeling op 
de gereglementeerde markten en MTF’s 
die onder het toezicht van de CBFA 
ressorteren, ongeacht of deze transacties 
op de betrokken markt of handelsfaciliteit 
zijn uitgevoerd of daarbuiten.”
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