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Betreft: Beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van 
verdenking aan de CFI 

1. Context 

De Juridische Co=issie nam kennis van de twee volgende vragen van de 
Co=issie Kwaliteitscontrole: 

• Mag het IBR aan een bedrijfsrevisor vragen of hij in een welbepaald 
dossier een melding heeft gedaan aan de CFI? Valt deze informatie onder 
het beroepsgeheim of is de bedrijfsrevisor verplicht deze informatie mee te 
delen aan het IBR? 
• Wanneer een verslaggever van de Commissie Kwaliteitscontrole bij 
het onderzoek van een dossier vaststelt dat er meldingen dienen te 
gebeuren aan de CF!, (i) wie moet de CFI aanschrijven, (ii) in welke 
hoedanigheid, (iii) op welk briefhoofd? 

2. Principe en besluit 

In antwoord op de eerste vraag is de Raad van het Instituut, op voorstel 
van de Juridische Commissie, rekening houdend met artikel 30, § 2 van de 
wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de fmanciering van terrorisme dat 
bepaalt dat het verbod om aan de cliënt of aan derde personen informatie 

I De adviezen, die geen bindend karakter hebben, weerspiegelen het standpunt van de Raad 
van het Instituut en laten in het bij zonder de bedrijfsrevisoren toe om de standpunten voorafte 
kenoen die de Raad zal nemen naar aanleiding van individuele dossiers (Verslag aan de 
Koning bij K.B . 21 april 2007, ES 27 april 2007, p. 22890). De adviezen houden de 
interpretaties in die de Raad van het Instituut ontwikkelt m het kader van een bepaalde 
wetgeving, besluit, norm of aanbeveling, maar tevens het standpunt inzake om het even wel~ 
document dat van belang IS voor het beroep van bedrijfsrevisor. 
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ter kennis te brengen dat werd overgemaakt aan de CF!, niet van toepassing is 
op de kennisgeving aan de bevoegde overheden bedoeld in attikel 39 van 
dezelfde wet - in onderhavig geval het IBR - van oordeel dat het IBR het 
recht heeft om aan een bedrijfsrevisor te vragen of hij in een specifiek dossier 
een melding aan de CF! heeft gedaan en dat laatstgenoemde bedrijfsrevisor op 
die vraag moet antwoorden. 

Wat de tweede vraag betreft, is op voorstel van de Juridische Commissie de 
Raad van het Instituut, rekening houdend met: 

mikel 31 van voormelde wet dat bepaalt dat de controleoverheden bedoeld 
in m ikel 39 - in onderhavig geval het IBR - die tijdens inspecties die ze 
bij de ondernemingen of personen die onder hun bevoegdheid vallen, 
uitvoeren, of op enige andere wijze, feiten vaststellen die verband kunnen 
houden met witwassen van geld of financiering van terrorisme de CF! 
daarentegen onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte moeten 
brengen, 
de commentaar die werd geformuleerd omtrent hetzelfde artikel 31 in een 
andere publicatie op de website van de CF!2 duidt aan dat de 
meldingsplicht van het IBR doorgaans van ondergeschikt belang blijft in 
vergelijking met deze van de bedrijfsrevisor, 

van oordeel dat het IBR vrijgesteld is om een verdachte handeling te melden 
aan het CF! wanneer hij vaststelt dat de bedrijfsrevisor die het voorwerp 
uitmaakt van een kwaliteitscontrole zelf overgegaan is tot de mededeling van 
inlichtingen aan het CF!. 

Als de bedrijfsrevisor daarentegen om de één of andere reden weigert om de 
vereiste informatie over een verdachte handeling over te maken aan de CF!, is 
het IBR ertoe gehouden daar zelf toe over te gaan. 

Deze verplichting geldt ook wanneer het IBR kennis heeft van feiten die 
mogelijks verband houden met het witwassen van geld of de financiering van 
terrorisme, zonder dat de gecontroleerde bedrij fsrevisor er zelf kennis van 
heeft. 

Met confraternele groeten, 

2 "Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de aangebrachte wljzlgmgen aan het preventief anti
witwasperspectief, 26 januari 20 I 0, Caty GRlJSEELS, juridisch adviseur bij de CTIF. 
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