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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Commissie vaç Beroep 

van het Instituut van de bedrijfsrevisoren van 17 april 2014. 

Afdelingsvoorzitter 

Advocaat-generaal. 

IT. CASSATIEMIDDEL 

heeft verslag uitgebracht. 

.heeft geconcludeerd. 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

lil. BESLISSINGVAN HET HOF 

Beoordeling 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Krachtens artikel 1121/2 Gerechtelijk Wetboek treedt de Orde, het Instituut 

of, bij ontstentenis, de rechtspersoon die krachtens de wet waakt over de eerbiedi

ging van de betoepsregels, op als eiser of als verweerder in de rechtspleging voor 

het Hofvan Cassatie. 

2. In zoverre het cassalieberoep is ingesteld door de Raad van het Instituut is 

het niet ontvankelijk. 

Tweede onderde·el 

3. Krachtens artikel58, § 1, 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 de bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, hierna Be

drijfsrevisorenwet, wordt de ber~epstu.cht in eerste aanleg gehandhaafd door een 

tuchtcommissie. 
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Krachtens artikel 52 Bedrijfsrevisorenwet is de raad van het Instituut van de Be

drijfsrevisoren, hierna de raad, bevoegd voor het vooronderzoek, onverminderd de 

bevoegdheden van de kamer van verwijzing en instaatstelling. 

Krachtens artikel 53, eerste en derde lid, zal de raad een verslag overrnaken aan de 

kamer van verwijzing en instaatstelling waarin de feiten worden uiteengezet met 

verwijzing naar de toepasselijke wettelijke, reglementaire en tuchtrechtelijke be

palingen en waarin hij een voorstel tot sanctie kan doen. 

K.rachtens artikel 54 van deze wet zendt de kamer van verwijzing en instaatstel

ling haar beslissing, vergezeld van het in artikel 53 bedoelde verslag naar de 

tuchtcommissie indien de kamer oordeelt dat de voorgelegde feiten aanleiding 

kurmen geven tot voldoende tenlasteleggingen lastens de vervolgde bedrijfsrevi

sor. 

4. Krachtens miikel 8, § 1, van het koninlelijk besluit van 26 april 2007 tot or

ganisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement 

voor de bedrijfsrevisoren, wordt in de schoot van het Instituut een commissie 

kwaliteitscontrole opgericht, die overeenkomstig artikel 9, § 1, van dit KB handelt 

in naam en voor rekening van de raad, ongeacht de bevoegdheden van de kamer 

van verwijzing en instaatstelling. 

:Krachtens artikel 13, § 2, van dit koninlelijk besluit onthouden de leden van de 

commissie kwaliteitscontrole zich ervan om te zetelen bij elke beraadslaging of 

beslissing waarvoor hun onafhanl(elijkheid of hun objectiviteit in het gedrang zou 

kunnen komen. 

Krachtens artikel 13, § 3, zullen de verslaggevers die zm.1den zijn aangeduid niet 

kunnen deelnemen aan het later voorstel van beslissing -van de commissie kwali

teitszorg noch aan de beslissiug van de raad wat de eventuele aanhangigmakins 

bij de kamer van verwijzing en instaatstelling betreft. 

Deze bepallngen zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

5. Uit het geheel van alle vommelde bepalingen volgt dat de raad gelast is met 

het vooronderzoek in tuchtzaken, onverminderd de bevoegdheden van de kamer 

van verwijzing en instaatstelling, en na a±1oop van dit onderzoek een verslag 

overmaakt aan de verwijzingskamet met verwijzing naar de toepasselijke wettelij

ke, reglementaire en tuchtrechtelijke bepalingen en waarin hij een voorstel tot 
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sanctie kan doen, terwijl de kamer van verwijzing en instaatstelling beslist of de 

voorgelegde feiten dienen verwezen naar de tuchtcommissie. 

De beslissing van de raad tot ove:tmaking van het verslag aan de kamer van ver

wijzing en instaatstelling is aldus geen beslissing over de gegrondheid van de 

tuchtvervolging, maar een louter voorbereidende handeling. 

Het gebrek waarmee deze beslissing eventueel is aangetast kan slechts leiden tot 

het niet in overweging nemen van de tuchtvordering indien dit gebrek de beslis

sing van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep kan beïnvloeden of 

bij de tuchtrechtelijk vervolgde aanleiding kan geven tot gerede twijfel over de 

geschiktheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep om zijn zaak 

eerlijk te behandelen. 

6. De appelrechters stellen vast dat de nohüen van de raadvergaderingen van 5 

maart 20 1 0 en 2 juli 201 0 doen blijken dat de verslaggever in de zaak van de ver

weerder, er aanwezig was en aldus als lid deel uitmaakte van de raad bij de be

handeling van zijn dossier en voorts dat hij heeft deelgenomen aan de besluitvor

mmg. 

Zij oordelen op die gronden dat: 

- de raad omegelmatig was samengesteld zowel toen hij op 5 maart 2010 besliste 

om het verslag goed te keuren en dat een tuchtverslag diende te worden opge

maakt, als op 2 juli 2010 toen hij besliste om het tuchtverslag goed te keuren en 

het over te maken aan de kamer van verwijzing en instaatstelling; 

- cle kamer van verwijzing en in::> taatstelling bijgevolg niet rechtsgeldig werd ge

adieerd met een vcrslag clat niel regelmatig werd goec1gekemc1 en de' kaniel 

evenmin rechtsgeldig kon beslissen om de verweerder te veiwijzen naar de 

tuchtcommissie om hem een tuchtsanctie op te leggen. 

7. Door op die gronden de beslissing van de tuchtcommissie waarbij de tucht

vordering niet ontvankelijk werd verklaard te bevestigen, zonder vast te <!!tellen dat 

het gebrek waa~lee de beslissing van de raad was behept, de beslissing van de 

tuchtcommissie ofvan de commissie van beroep kon beïnvloeden of gerede twij

fel kon doen ontstaan bij de verweereler over de geschiktheid van deze commissies 

om zijn zaak eerlijk te behandelen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing 

niet mtar recht. 
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Het onderdeel is gegrond . 

.Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Verwijstdeiaak naar de anders samengestelde Nederlandstalige commissie van 

beroep. 

V er oordeelt de verweerder tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 932,17 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste ka..~, samen~ 

gesteld uit afdelingsvoorzitter als voorzitter, en de raadsheren 

ren in openba

re rechtszitting van 24 september 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter 

, in aanwezigheid van advocaat-generaal 

met bijstand van griffie1 

•. 




