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Créé par la loi du22 juillet 1953
Opgericht bij wetvan 22 juli 1953

De wet van 12 maart 2012 tot wijziging 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 is op 22 maart 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

De wet van 12 maart 2012 brengt twee types van wijzigingen aan de wet van
22 juli 1953.

Vooreerst wordt de vereiste voor het bekomen van de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor om in België over een vestiging te beschikken in bepaalde
veronderstellingen herzien.

De andere wijzigingen strekken ertoe de nationale en internationale
samenwerking te optimaliseren door te preciseren welke de organen zijn die,
in het kader van de opdrachten die hen zijn toegekend door of krachtens de
wet van 22 juli 1953, onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en onder welke
voorwaarden zij hiervan mogen afwijken.

./..

(I) De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning
bij K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die
louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een
wettelijke, reglementaire of nonnatieve verplichting betreffende het beroep van !f)
bedrijfsrevisor . De mededelingen bevatten geen adviezen of standpunten van de Raad van het
Instituut.
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2. Beschrijving van de wiizigingen

2.1. Afschaffing van de vereiste van een vestiging in België (art. 5)

Artikel 5, eerste lid, 10 houdt niet langer de verplichting in voor een persoon
die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor wil bekomen om, in de
veronderstelling dat hij zijn woonplaats niet in België heeft, een vestiging in
België te hebben. Het volstaat voortaan te "beschikken over een vestiging in
een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ofzijn vestiging
in België hebben."

Door de totstandkoming van samenwerking tussen lidstaten en de
mogelijkheid om vertrouwelijke documenten te bekomen van andere lidstaten,
was de eis van een vestiging in België niet meer gerechtvaardigd. De Europese
Commissie was van mening dat dergelijke eis in strijd was met het verdrag
over de werking van de Europese Unie en in het bijzonder met artikel 49
betreffende de vrije dienstverlening.

2.2. Mogelijkheid voor het Instituut om informatie, zelfs vertrouwelijke, te
bezorgen aan de organen van publiek toezicht, aan de NBB en FSMA
(art. 35)

Om hun opdrachten in het kader van het systeem van publiek toezicht
doeltreffend te kunnen uitvoeren, moeten de organen van publiek toezicht de
informatie, zelfs vertrouwelijke, van het Instituut kunnen bekomen. Voortaan
is uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorzien.

Bijgevolg stelt artikel 35, § 2 voortaan:
"Het Instituut deelt aan de organen van publiek toezicht elke informatie mee,
met inbegrip van de vertrouwelijke, gevraagd door deze organen voor de
uitoefening van hun opdrachten zoals voorzien door ofkrachtens deze wet.

De organen van publiek toezicht mogen de ontvangen informatie enkel
gebruiken voor de uitoefening van hun opdrachten die hen zijn toevertrouwd
door ofkrachtens deze wet.".

Op grond van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie
van de toeziehtsarchitectuur voor de financiële sector is de Nationale Bank van
België bevoegd voor de sectoriele erkenning van bepaalde bedrijfsrevisoren.
Krachtens voormeld besluit werd de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen hernoemd in Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

.I..
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2.3. Beroepsgeheim van de organen van publiek toezicht en van hun
personeelsleden (art. 43)

In artikel 43 betreffende het systeem van publiek toezicht wordt een nieuwe
derde paragraaf ingevoerd om op algemene wijze te verduidelijken welke
organen van publiek toezicht onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. Het
betreft in dit geval organen en personen die bij deze organen werkzaam zijn of
zijn geweest die zich moeten uitspreken over individuele beslissingen.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is eveneens aan dit geheim
onderworpen evenals de personen die bij hem werkzaam zijn of zijn geweest,
maar enkel voor wat betreft zijn opdracht op het gebied van nationale of
internationale samenwerking alsook wat betreft artikel 135, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen.

De nieuwe vierde paragraaf van artikel 43 specificeert dat enkel van dit
beroepsgeheim mag worden afgeweken in de gevallen waarbij In een
afwijking van het beroepsgeheim uitdrukkelijk is voorzien.

Enerzijds, indien de voorwaarden bepaald in hoofdstuk IX (nationale en
internationale samenwerking) en zijn uitvoeringsbesluiten vervuld zijn, zal het
orgaan van publiek toezicht aan wie vertrouwelijke informatie is gevraagd
door een ander orgaan van publiek toezicht of door bevoegde autoriteiten van
andere lidstaten van de Europese Unie of van derde landen, deze informatie
meedelen en wordt zijn beroepsgeheim opgeheven. De verzoekers van
vertrouwelijke informatie zullen eveneens moeten aantonen dat de gevraagde
informatie vereist is om de door de wet toevertrouwde opdrachten of
opdrachten van publiek toezicht uit te voeren.

Anderzijds zal het orgaan van publiek toezicht op basis van de noden voor de
uitoefening van de opdrachten van het Instituut beoordelen of, in afwijking
van het beroepsgeheim, de door het orgaan ontvangen vertrouwelijke
informatie al dan niet aan het Instituut mag worden meegedeeld.

2.4. Verduidelijking aangaande de nationale en internationale samenwerking
in hoofdstuk IX (art. 77-77decies)

Inleiding

Omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid wordt hoofdstuk IX betreffende
nationale en internationale samenwerking opnieuw ingedeeld in afzonderlijke
afdelingen. Afdeling 1 handelt over de rol voorbehouden aan de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen. Afdeling 2 spreekt over de nationale
samenwerking, afdeling 3 over samenwerking met de andere lidstaten van de
Europese Unie en afdeling 4 over de samenwerking met de derde landen.

./..
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Rol van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (art. 77)

In de eerste paragraaf van artikel 77 wordt voortaan gepreciseerd dat de Hoge
Raad voor de Economische Beroepen eveneens het contactpunt is voor de
samenwerking met derde landen.

Aangezien de Procureur-generaal in België ook deel uitmaakt van het systeem
van publiek toezicht, was het ook passend dat de nationale en internationale
samenwerking zoals bedoeld in hoofdstuk IX van de wet van 1953 en zijn
uitvoeringsmaatregelen geen betrekking hebben op de strafrechtelijke dossiers
in opsporingsonderzoek of in onderzoek. De overdracht van elementen van
deze dossiers is immers aan specifieke regels onderworpen en meer bepaald
aan de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

Nationale samenwerking (art. 77bis)

Artikel 77bis bepaalt de basisprincipes van de nationale samenwerking
waarvan de bijkomende voorwaarden door een koninklijk besluit kunnen
worden bepaald. Het orgaan van publiek toezicht dat vertrouwelijke informatie
wil bekomen of samenwerken in het kader van inzonderheid een onderzoek
met de betrekking tot de wettelijke controle van de jaarrekening moet
aantonen dat dit verzoek tot toegang of samenwerking gegrond is voor de
uitoefening van de opdrachten die hem door of krachtens de wet zijn
toevertrouwd.

Samenwerking met de andere lidstaten van de Europese Unie (art. 77ter tot
77novies)

Het in de vroegere derde paragraaf van artikel 77 opgenomen beginsel van het
verlenen van onderlinge assistentie inzake de samenwerking tussen
autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie wordt hernomen in het
artikel 77ter. Deze samenwerking vindt plaats onverminderd de door de
Europese Commissie aangenomen maatregelen betreffende de procedures
inzake de uitwisseling van informatie en de modaliteiten van
grensoverschrijdende onderzoeken.

In het kader van de samenwerking tussen lidstaten mag een bevoegde
autoriteit van een andere lidstaat inzonderheid vertrouwelijke informatie
ontvangen op basis van een onderzoek en onder bepaalde voorwaarden. Deze
informatie moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de opdrachten van
publiek toezicht van de verzoekende autoriteit en de verzoekende autoriteit en
haar personeel moeten onderworpen zijn aan gelijkwaardige waarborgen
betreffende het beroepsgeheim. Deze overgemaakte informatie mag evenwel
aan geen enkele autoriteit of persoon openbaar worden gemaakt zonder
expliciete toestemming van het orgaan van publiek toezicht dat deze
informatie heeft overgemaakt, behalve wanneer deze openbaarmaking vereist
is door de wetgeving, regelgeving of administratieve procedures van eenti
andere lidstaat (art. 77quater). ./..
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Artikel Tlquinquies zet artikel 36, § 6 van de Auditrichtlijn 2006/43/EG om
waarbij op verzoek van een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat een
onderzoek in België kan worden verricht. De organen van publiek toezicht
verrichten of laten, mits naleving van de voorwaarden in artikel Tlsexies, de
onderzoeken in België verrichten of staan toe dat personeelsleden van deze
autoriteit deelnemen aan een onderzoek. Het onderzoek wordt volledig
verricht onder de eindverantwoordelijkheid van de Belgische bevoegde
autoriteiten.

Overeenkomstig artikel 77sexies kunnen de organen van publiek toezicht
weigeren om aan een verzoek om informatie of samenwerking in het kader van
een onderzoek, afkomstig van een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat
van de Europese Unie, gevolg te geven om volgende redenen:

I ° dit verzoek gevaar zou kunnen opleveren voor de Belgische soevereiniteit,
nationale veiligheid of openbare orde, of
2° met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen dezelfde personen
bedoeld in het verzoek reeds in België een gerechtelijk procedure, inclusief
een strafrechtelijke, is ingesteld, of
3° voor dezelfde personen en dezelfde handelingen bedoeld in het verzoek een
beslissing van de Belgische bevoegde autoriteiten in kracht van gewijsde is
gegaan,of
4° de autoriteit en de personen die er werkzaam zijn of zijn geweest, niet
onderworpen zijn aan gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim
als deze van toepassing op het orgaan van publiek toezicht, of
5° de informatie niet vereist is voor de uitoefening van een opdracht van
publiek toezicht.

Een orgaan van publiek toezicht kan aan de bevoegde autoriteit van een
andere lidstaat van de Europese Unie vragen om informatie over te maken of
deel te nemen aan een onderzoek op het grondgebied van een andere lidstaat.
Onverminderd zijn verplichtingen in het kader van een gerechtelijke procedure
mag een orgaan van publiek toezicht:

1° de van een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat ontvangen
informatie uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van zijn opdrachten en in
het kader van bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedures die specifiek met
de uitoefening van deze opdrachten verband houden zoals voorzien door of
krachtens deze wet;
2° deze informatie overmaken aan een andere autoriteit na toestemming van
de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat (art. 77septies).

./..
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Artikel Tlocties houdt de omzetting in van artikel 36, § 5 van de Auditrichtlijn
2006/43/EG waarbij wanneer enerzijds een orgaan van publiek toezicht
vaststelt dat er op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese
Unie handelingen werden uitgevoerd die strijdig zijn met de bepalingen van de
wet, het hiervan kennis geeft aan de bevoegde autoriteit van deze andere
lidstaat. Wanneer anderzijds een orgaan van publiek toezicht op de hoogte
wordt gebracht door een andere lidstaat van handelingen die werden
uitgevoerd strijdig met de reglementen geldend voor wettelijke auditors of de
regels geldend voor de wettelijke controle van jaarrekeningen, neemt het de
nodige maatregelen. Het orgaan stelt de lidstaat in kennis van het definitieve
resultaat evenals, voor zover mogelijk, van belangrijke tussentijdse
ontwikkelingen.

De specifieke voorwaarden van samenwerking met de andere lidstaten van de
Europese Unie bepalen, overeenkomstig Auditrichtlijn 2006/43/EG, kunnen
door een koninklijk besluit worden bepaald (art. 77novies).

Samenwerking met derde landen (art. 77decies)

In overeenstemming met artikel 47 van Auditrichtlijn 2006/43/EG preciseert
artikel 77decies het type van documenten die mogen worden overgedragen en
de voorwaarden die een verzoekende autoriteit van een derde land moet
naleven. De voorwaarden en gronden tot weigering zijn in beginsel dezelfde
als deze opgenomen in artikel 77sexies .

In het bijzonder moet worden opgemerkt dat de uitwisseling van de controle
of andere documenten, die betrekking hebben op wettelijke controles bij
ondernemingen die effecten hebben uitgegeven in het betrokken derde land of
die onderdeel uitmaken van een groep die is onderworpen aan een controle van
geconsolideerde jaarrekeningen in dat derde land, onderworpen is aan het
afsluiten van een samenwerkingsakkoord aangenomen op basis van
wederkerigheid waarin de werkmodaliteiten zijn opgenomen.

Via koninklijk besluit kunnen de specifieke voorwaarden van samenwerking
met derde landen worden bepaald.

2.5. Nieuwe uitzondering op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor
(art. 79)

In artikel 79, § I wordt door een punt f een nieuw uitzondering op het
beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor toegevoegd, die de organen van publiek
toezicht in staat stelt om, zo nodig, rechtstreeks informatie bij de
bedrijfsrevisoren in te winnen. Kl

LU I
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Volgens de memorie van toelichting blijft het Instituut weliswaar het
bevoorrechte contactpunt om informatie over de bedrijfsrevisoren natuurlijke
personen en bedrijfsrevisorenkantoren te bekomen, doch bepaalde situaties
kunnen een rechtstreekse toegang tot de documenten noodzakelijk maken.

Met confratemeIe groeten,
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