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eiser, 

vertegenwoordigd door mr. 

met kantoor te 

tegen 

. , wonende te 

verweerder. 

Arrest 

., 

I. RECHTSPLEGING VOOR BET HOF 

, met zetel te 

advocaat bij bet Hof van Cassatie, 

, waar de eiser woonplaats kiest, 

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op · gewezen door de 

Commissie van Beroep van het instituut van de bedrijfsrevisoren te Brussel. 
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Raadsheer heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal heeft geconcludeerd. 

ll. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is géhecht, een middel aan. 

ID. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 37, § 1, eerste en derde lid, in samenhang met artikel 73, 

van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Be

drijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfs

revisor, gecoördineerd op 30 april 2007 kan de Raad van het Instituut van de Be

drijfsrevisoren een bedrijfsrevisor ambtshalve terechtwijzen, wanneer de feiten die 

de bedrijfsrevisor kunnen verweten worden, hoewel ze vaststaan, geen enkele 

tuchtsanctie verantwoorden, onverminderd de eventuele verwijzing door de Ka

mer van verwijzing en instaatstelling van deze bedrijfsrevisor naar de tuchtinstan

ties voor dezelfde feiten als degene die aan de basis liggen van de terechtwijzing. 

Krachtens artikel 37, § 2, van voormelde wet kan de bedrijfsrevisor die de te

rechtwijzing niet aanvaardt, de Commissie van Beroep adiëren. 

Krachtens artikel 37, § 3, samen gelezen met artikel 73, van dezelfde wet, kan de 

.Commissie van Beroep de terechtwijzing hervormen of bevestigen, dan wel, met 

unanimiteit, een tuchtsanctie in de plaats stellen. 

2. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis blijkt dat de Commissie van 

Beroep die het beroep tegen de beslissing van de Raad van het Instituut tot het op

leggen van de sanctie van de terechtwijzing beoordeelt, over een ruime bevoegd

heid beschikt om deze sanctie te hervannen of te bevestigen, dan wel een tucht

sanctie in de plaats kan st~llen, dit laatste met unanimiteit. Deze bevoegdheid 

houdt in dat de commissie van beroep kan oordelen dat een terechtwijzing niet 

aangewezen is, ook al acht zij de feiten bewezen. 
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3. Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht. 

Dictum 

Het Hof, 

"enwe~thetcassatieberoep. 

"eroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op euro. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel' door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit afdelingsvoorzitter , als voorzitter, en de raadsheren · 

., en , en în openbare 

rechtszitting van 26 juni 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzittet Jin 

aanwezigheid van advocaat-generaal, l, met bijstand van grif

fier 




