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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. D.13.0025.N 

e1ser, 

vertegenwoordigd door mr. , advocaat bij het Hof van Cassatie, 

tegen 

1. 

, met kantoor te ~ 

2. 

rmet zetel te 

3. 

rechtspersoon, vertegenwoordigd door haa~ 

~ publiekrechtelijke 

'met zetel te:·. 

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlandstalige Com

missie van Beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 5 september 

2013. 

Advocaat-generaal 

conclusie neergelegd. 

Afdelingsvoorzitter 

Advocaat-generaal 

11. CASSATIEMIDDELEN 

·heeft op 23 april 2015 een schriftelijke 

heeft verslag uitgebracht. 

~heeft geconcludeerd. 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

111. BESLISSINGVAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Krachtens artikel 8, § 1, eerste lid, van de Wet van 22 juli 1953 houdende 

oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het pu

bliek toezicht op het beroep van de bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 

2007, hierna IBR-wet, wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor ingetrokken 

wanneer aan de voorwaarden voor de toekenning van deze hoeda[ligheid met uit

zondering van de voorwaarde bepaald in artikel 5, 7°, niet meer is voldaan of - ~ . ·. . 

wanneer diens betrouwbaarheid emstig in het gedrang is gekomen overeenkom

stig artikelS, 3°, in geval van een natuurlijke persoon ofarti~~l ?' § 1, 2° en 3° en 

§ 2, in geval van een rechtspersoon of een andere entiteit ongeacht haar rechts-

vorm. 
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Krachtens artikel 8, § 1, derde lid, IBR-wet kan tegen die beslissing beroep wor

den ingesteld bij de Commissie van Beroep. De artikelen 64, § 2, en 66 van de 

wet zijn van toepassing. 

Krachtens artikel 64, § 2, IBR-wet, kunnen de procureur-generaal bij het hof van 

beroep en de raad beroep aantekenen per aangetekend schrijven gericht aan de 

Commissie van Beroep. 

2. Uit deze bepalingen volgt dat de procureur-generaal bij het hof van beroep 

tegen elke beslissing inzake over de intrekking van een bedrijfsrevisor beroep kan 

instellen. 

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de IBR-wet niet voorziet in een beroeps

mogelijkheid voor de procureur-generaal wanneer de Raad van het Instituut van 

de Bedrijfsrevisoren beslist tot niet-intrekking van de hoedanigheid van bedrijfs

revisor, faalt naar recht. 

Tweede middel 

4. Krachtens artikel 5, 3°, IBR-wet wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 

door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren toegekend aan iedere na

tuurlijke persoon die erom verzoekt en die onder meer aan de eis voldoet : "niet 

beroofd te zijn geweest van de burgerlijke en politieke rechten, niet in staat van 

faillissement verklaard geweest te zijn zonder eerherstel te hebben bekomen en 

geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maand te hebben 

opgelopen voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk 

besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaal

de veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaam

heden uit te oefenen, voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houden

de organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van ven

nootschappen, op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemin

gen, hun uitvoeringsbesluiten, op de fiscale wetgeving of op buitenlandse bepa

lingen die hetzelfde voorwerp hebben." 

Krachtens artikel 8, § 1, IBR-wet wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor door 

de Raad ingetrokken "wanneer aan de voorwaarden voor de toekenning van deze 

hoedanigheid met uitzondering van de voorwaarde bepaald in artikel 5, 7°, niet 
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meer is voldaan of wanneer diens betrouwbaarheid ernstig in het gedrang is ge

komen overeenkomstig artikel 5, 3°, in geval van een natuurlijk persoon (. . .)." 

Krachtens § 1, tweede lid, kan de Raad de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 

slechts intrekken na de betrokkene te hebben uitgenodigd om zijn opmerkingen te 

laten geworden binnen een termijn die niet minder mag zijn dan 15 dagen. De 

Raad motiveert zijn beslissing. 

Krachtens artikel 8, § 1, derde lid, IBR-wet kan tegen die beslissing beroep wor

den ingesteld bij de Commissie van Beroep. 

Krachtens artikel 63 IBR-wet is deze Commissie van Beroep de tuchtinstantie in 

hoger beroep. 

5. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat de Raad die overgaat tot de 

intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor op grond van een voorafgaan

de strafrechtelijke veroordeling een maatregel oplegt die met een tuchtsanctie ge

lijkstaat. 

6. De rechter aan wie gevraagd wordt een dergelijke sanctie te toetsen, moet 

op grond van artikel 6 EVRM de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag 

in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van 

internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene 

rechtsbeginselen. 

Dit toetsingsrecht moet de rechter in het bijzonder in staat stellen na te gaan of de 

tuchtsanctie niet onevenredig is met de overtreding, zodat de rechter mag onder

zoeken of de tuchtoverheid naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van 

een tuchtsanctie met die omvang. 

7. De Commissie van Beroep die oordeelt dat zij bij de toetsing van de intrek

king van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor niet beschikt over een beoordelings

bevoegdheid wanneer een van de feiten opgesomd in artikel 5, 3°, IBR-wet zich 

voordoet, schendt artikel 6.1 EVRM. 



26 JUNI 2015 D.13.0025.N/5 

Dictum 

Het Hof, 

V emietigt de bestreden beslissing behalve in zoverre zij het beroep ontvankelijk 

verklaart. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeelte

lijk vernietigde beslissing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Commissie van Beroep van het Instituut 

van Bedrijfsrevisoren met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld. 

Veroordeelt de derde verweerder tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 888,66 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen

gesteld uit afdelingsvoorzitter·_ , als voorzitter, en de raadsheren 

I en , en in openba-

re rechtszitting van 26 juni 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter 

~in aanwezigheid van advocaat-generaal met bij-

stand van griffier 




