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Geachte Confrater, 
 
Betreft: Aanduiding van een plaatsvervangende commissaris 
 
1. Context 
 
De Juridische Commissie van het Instituut is onlangs overgegaan tot een 
analyse van een aantal praktische vragen van de Stichting ICCI met 
betrekking tot de problematiek van de plaatsvervangende commissaris. 
 
De in België zelden toegepaste praktijk waarbij een vennootschap een 
plaatsvervangende commissaris benoemt om in te grijpen in geval van lange 
afwezigheid van de effectieve commissaris, maakt het mogelijk om de 
continuïteit van de door de commissaris uitgeoefende controlefunctie te 
waarborgen. 
 
Wanneer het commissarismandaat wordt toevertrouwd aan een 
bedrijfsrevisorenkantoor (rechtspersoon) bestaande uit meerdere vennoten of 
andere bedrijfsrevisoren natuurlijke personen die de commissaris kunnen 
vertegenwoordigen, zal de benoeming van een plaatsvervangende 
commissaris uiteraard over het algemeen niet nodig zijn aangezien het 
kantoor bij langdurige onbeschikbaarheid van zijn vaste vertegenwoordiger 
op elk gewenst moment een andere vertegenwoordiger kan benoemen om zo 
de continuïteit van het mandaat te vrijwaren (2). 
                                                 
(1) 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 normatieve verplichting betreffende 
het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 
Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 
aspecten bevatten. 
(2) De mogelijkheid voor het bedrijfsrevisorenkantoor om een andere vaste 
vertegenwoordiger te benoemen veronderstelt dat de gecontroleerde vennootschap niet 
uitdrukkelijk is overgegaan tot de benoeming van een commissaris van een 
bedrijfsrevisorenkantoor met inachtneming van de benoeming intuitu personae van een 
natuurlijke persoon inzonderheid als vaste vertegenwoordiger. Indien dit het geval is, kan de 
commissaris alleen worden vervangen wanneer de algemene vergadering hiertoe beslist (zie 
hieromtrent IBR, Vademecum Deel I: Rechtsleer, Brussel, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 
532-533). 



 
 
De voorliggende mededeling spitst zich derhalve toe op de hypothese 
waarbij een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon of een 
eenpersoonsbedrijfsrevisorenkantoor als commissaris wordt benoemd. 
De door de Stichting ICCI gestelde vragen luiden als volgt: 
 
1. Wat is de duur van de opdracht van de plaatsvervanger? 
2. Is er een publicatie vereist ingeval van opvolging? 
3. Wat is de verdeling van de honoraria ingeval van opvolging? 
4. “Herneming van het dossier” voor het lopende boekjaar, ervan 

uitgaande dat de aangestelde commissaris zou worden vervangen 
tijdens de controle waarbij er nog weinig tijd rest voor de uitgifte van 
het commissarisverslag: in hoeverre kan de plaatsvervanger 
vertrouwen op het dossier van zijn voorganger commissaris, terwijl dit 
dossier (gedeeltelijk) in de archieven dient te blijven van de vervangen 
commissaris? 

5. In welke omstandigheden dient de plaatsvervangende commissaris in 
te grijpen (ingeval van tijdelijke onbeschikbaarheid, enz.)? Zou de 
plaatsvervanging bijvoorbeeld kunnen functioneren ingeval van 
tijdelijke verhindering van de vervangen commissaris als gevolg van 
een tuchtsanctie?  

6. Materialisatie van de opdracht van de plaatsvervangende commissaris 
op het ogenblik van zijn benoeming. 
A. Dient hij zich te verbinden om te werken onder dezelfde 

voorwaarden als zijn voorganger? 
B. De opdrachtbrief is voortaan verplicht (ISA), maar dient deze te 

worden geschreven op het moment van de benoeming of op het 
moment van de opvolging? 

C. Quid voor een gezamenlijke opdrachtbrief? 
7. Wat is de aansprakelijkheid van de plaatsvervangende commissaris? 
8. Is artikel 135, § 1 W. Venn. (ontslag om wettige redenen) tevens van 

toepassing op de plaatsvervangende commissaris? 
9. Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich ten aanzien van de 

plaatsvervanging? 
10. Quid indien de effectieve commissaris (hoofdtitularis) de activiteiten 

wenst te hervatten die werden toevertrouwd aan de plaatsvervangende 
commissaris? 

11. Quid indien de plaatsvervangende commissaris niet langer deze 
plaatsvervanging wenst uit te oefenen? 

 
  



 
2. Inleiding (3) 
 
De mogelijkheid van benoeming van plaatsvervangende commissarissen is 
voor de erkende commissarissen in kredietinstellingen wettelijk voorzien 
(art. 220, derde lid van de nieuwe wet op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen (4)). 
 
Alhoewel dit in België in de praktijk uiterst zelden voorkomt, wordt 
algemeen aanvaard dat de aanstelling van plaatsvervangende commissarissen 
ook in andere vennootschappen mogelijk is (5). De algemene vergadering kan 
naast de effectieve ook een plaatsvervangende commissaris op hetzelfde 
moment benoemen, voor het geval dat de commissaris (hoofdtitularis) voor 
langere tijd verhinderd zou zijn.  
 
Indien in de vennootschap een ondernemingsraad werd opgericht, worden de 
effectieve en plaatsvervangende commissaris benoemd door de algemene 
vergadering op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op 
initiatief en op voorstel van het bestuursorgaan en beslissend bij meerderheid 
van de stemmen uitgebracht door zijn leden en bij meerderheid van de 
stemmen uitgebracht door de leden benoemd door de werknemers. Indien de 
vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, 
wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voorstel van het 
auditcomité. Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de 
ondernemingsraad meegedeeld.  
 
De geoorloofdheid van de benoeming van plaatsvervangende 
commissarissen blijkt onder meer uit de voorbereidende werken op de wet 
tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat van 1985. In de wet tot hervorming 
van het bedrijfsrevisoraat werd aanvankelijk een wettelijke regeling voorzien 
voor de plaatsvervangende commissarissen. De regering trok deze regeling 
in, onder dien verstande dat de statuten desgevallend een regeling voor 
opvolging door plaatsvervangende commissarissen konden voorschrijven (6).  
 
De algemene vergadering kan echter plaatsvervangende revisoren aanstellen 
zonder dat hiertoe uitdrukkelijk een statutaire clausule is voorzien (7). 
                                                 
(3) Zie B. TILLEMAN, Het statuut van de commissaris, Brugge, die Keure, 2007, p. 42-43, nr. 
70. 
(4) Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (BS 7 mei 
2014). 
(5) IBR, Vademecum Deel 1: Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 614; 
B.C.N.A.R., De Juridische Commissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: overzicht van 
de activiteit, Studies B.C.N.A.R., 1988, p. 26-27; J.-P. MAES en K. VAN HULLE, De 
hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep, 
Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 69; A. BENOIT-MOURY, A. GRÉGOIRE en C. RESTEAU, Traité 
des sociétés anonymes, Brussel, Ed. Swinnen, 1985, nr. 53, p. XLVIII; M. DE WOLF, « Art. 
131 C.Soc. ». in X., Commentaire systématique du nouveau Code des sociétés, Bruxelles, 
Kluwer, 2006. 
(6) Verklaring minister in verslag VERHAEGEN, Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 32. 
(7) Bankcommissie, Jaarverslag, 1973-1974, p. 75; IBR, Jaarverslag, 1979, p. 54. 



 
Weliswaar wordt een statutaire clausule aangeraden die de modaliteiten van 
infunctietreding van de plaatsvervangende revisor regelt (8) (9)

. 
 
3. Analyse van de vraagstellingen 
 
3.1. Duur van de opdracht van de plaatsvervanger 
 
De duur van een dergelijk plaatsvervangende commissaris is 
noodzakelijkerwijs beperkt tot de resterende duur van de commissaris, die 
door de plaatsvervanger wordt vervangen (10). De regels inzake de 
gegarandeerde minimumduur van het mandaat van de commissaris van drie 
jaar zijn weliswaar van dwingend recht (11) en raken zelfs de openbare orde 
(12), in de mate dat deze termijn wordt opgelegd ter bescherming van de 
onafhankelijke ingesteldheid van de commissaris, door hem de stabiliteit en 
de zekerheid van zijn functie te garanderen, alsook om de naleving van zijn 
opdracht te waarborgen. Enkel de wetgever kan hier dus in principe een 
uitzondering op maken en niet een statutaire bepaling (13). 
 
3.2. Publicatie ingeval van opvolging 
 
Artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de benoeming 
van de commissaris dient te worden gepubliceerd. De Minister heeft in 
antwoord op een parlementaire vraag uitdrukkelijk gesteld dat een dubbele 
publicatieplicht zich opdringt in geval van de benoeming van de 
commissaris (hoofdtitularis) en, daarmee samengaand, de benoeming van de 
plaatsvervangende commissaris. De publicatie van de plaatsvervanger dient 
dus zowel te gebeuren op het ogenblik van benoeming van de commissaris 
(hoofdtitularis), als op het tijdstip dat de plaatsvervanger effectief in functie 
treedt. (14) 

                                                 
(8) M. VANDER LINDEN, E. VANDERSTAPPEN, P. PAUWELS en J.P. VINCKE, De vennootschap 
en haar commissaris. Praktische toepassingsgevallen, Studies IBR, 2004, p. 37. 
(9) Gelieve te noteren dat in het Frans recht de aanstelling van een commissaire aux comptes 
suppléant wettelijk is bepaald en (quasi) algemeen verplichtend is. (Zie art. L. 823-1, lid 2 
en 3 Code de Commerce. Zie ook reeds eerder J. MONÉGER et T. GRANIER, Le commissaire 
aux comptes, Parijs, Dalloz, 1995, p. 83, nr. 304). 
(10) B. TILLEMAN, “De plaatsvervangend commissaris”, in X., Vennootschapsrechtelijke 
clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, p. 666. 
(11) I. DE POORTER, “Art. 136 W. Venn.” in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
(eds.), Commentaar Vennootschappen en Verenigingen (Comm. V. en V.)., Mechelen, 
Kluwer, 2007, 1-4. 
(12) M. DE WOLF, « Art. 135 C.Soc. ». in X., Commentaire systématique du nouveau Code 
des sociétés, Bruxelles, Kluwer, 2006, p. 1, nr. 1. 
(13) B. TILLEMAN, “De plaatsvervangend commissaris”, in X., Vennootschapsrechtelijke 
clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, p. 666. 
(14) Zie naar analogie van het Franse recht: J.F. BARBIERI, Commissariat aux comptes, 37, nr. 
62 verwijzend naar Rép.Min. n. 68563, JOANQ, 30 september 1985, p. 4623; Marie-
Christine GLOTIN, Jurisclasseur Sociétés, Fasc. C-120, Droit général des sociétés 
Commissaires aux comptes, 2003, nr. 61; B. TILLEMAN, “De plaatsvervangend 
commissaris”, in X., Vennootschapsrechtelijke clausules voor het notariaat. Liber 
Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, p. 670). 



 
 
De publicatieplicht is duidelijk in het belang van derden omdat derden 
hierdoor op de hoogte worden gesteld dat, indien de commissaris-titularis in 
de onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te voeren, er geen ontstentenis 
van commissaris is, vermits er reeds preventief een plaatsvervangende 
commissaris is aangesteld (15). 
 
3.3. Verdeling van honoraria ingeval van opvolging 
 
Wil men voldoen aan de vereiste van het vast karakter van de bezoldiging, 
dan wordt de plaatsvervangende commissaris derhalve idealiter aangesteld 
samen met de commissaris-titularis, en bedraagt diens bezoldiging dan dat 
deel van de bezoldiging in functie van het deel van de opdracht dat hij 
vervult.  
 
De vraag of deze verdeling puur op pro rata temporis basis kan worden 
berekend is niet evident, in de mate dat het zal afhangen van de omvang van 
de controlewerkzaamheden die de plaatsvervangende commissaris nog moet 
verrichten. De voorgestelde libellering van het besluit van de algemene 
vergadering: “De Algemene Vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van 
de plaatsvervangende commissaris op hetzelfde bedrag als dat van de 
effectieve commissaris, met dien verstande dat de deze vergoeding pro rata 
temporis verschuldigd zal zijn aan de plaatsvervangende commissaris indien 
deze effectief de functie van commissaris zou opnemen” dient dan ook 
kritisch te worden bekeken in het licht van artikel 134, § 1, W. Venn. (16) In 
het algemeen kan worden aangenomen dat de pro rata temporis-verdeling 
niet leidt tot een goede oplossing indien de werkzaamheden ook niet pro rata 
temporis werden geleverd tussen de hoofdtitularis en de plaatsvervanger. 
 
3.4. In hoeverre kan de plaatsvervanger vertrouwen op het dossier van 

zijn voorganger commissaris, terwijl dit dossier (gedeeltelijk) in de 
archieven dient te blijven van de vervangen commissaris? 

 
Ten minste moet het verslag van de commissaris betrekking hebben op de 
vennootschapsrechtelijke aspecten van de functie. Alleen degene die 
effectief in functie is ter gelegenheid van de algemene vergadering, heeft de 
taak om aan die algemene vergadering verslag over de jaarrekening uit te 
brengen; hij kan zich uiteraard baseren op de werkzaamheden van zijn 
confrater. (17) 
 
Krachtens artikel 79, § 1, c) van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en 
                                                 
(15) B. TILLEMAN, “De plaatsvervangend commissaris”, in X., Vennootschapsrechtelijke 
clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, p. 670. 
1616(16) B. TILLEMAN, “De plaatsvervangend commissaris”, in X., Vennootschapsrechtelijke 
clausules voor het notariaat. Liber Amicorum Luc Weyts, Brussel, Larcier, p. 669. 
(17) IBR, Vademecum Deel 1: Rechtsleer, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 614-
615; B. TILLEMAN, Het statuut van de commissaris, Brugge, die Keure, 2007, p. 43, nr. 72. 



 
organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, mag 
de bedrijfsrevisor, in het kader van een opvolging in een revisorale opdracht, 
de werkdocumenten raadplegen van een bedrijfsrevisor die voorafgaandelijk 
dezelfde revisorale opdracht uitoefende.  
 
De persoonlijke verantwoordelijkheid van de plaatsvervanger wordt echter 
niet beperkt door zijn nazicht van de werkzaamheden van zijn voorganger. 
Het is dan ook van belang dat hij weet welke controles daadwerkelijk 
werden verricht en welke vaststellingen zijn voorganger heeft gedaan. Hij 
kan deze kennis verwerven door de werkdocumenten van de voorganger in 
te zien. In ieder geval is de plaatsvervanger ertoe gehouden om de 
werkzaamheden van zijn voorganger te beoordelen in de mate hij deze kan 
gebruiken. Vervolgens dient hij te bepalen welke werkzaamheden hij 
noodzakelijk acht om de controleopdracht inzake de financiële overzichten 
naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit betekent ook dat de plaatsvervanger 
de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle werkzaamheden van zijn 
voorganger waarop hij heeft gesteund. 
 
3.5. In welke omstandigheden dient de plaatsvervangende commissaris in 

te grijpen  (ingeval van tijdelijke onbeschikbaarheid, enz.)? Zou de 
plaatsvervanging bijvoorbeeld kunnen functioneren ingeval van 
tijdelijke verhindering van de vervangen commissaris als gevolg van 
een tuchtsanctie? 

 
De Juridische Commissie heeft in 1993 reeds geoordeeld dat de 
plaatsvervanging alleen maar toepasselijk kan zijn wanneer de commissaris 
“voor een lange duur in de onmogelijkheid verkeert om zich van zijn 
opdracht te kwijten” (18).  
 
Naar het oordeel van de Juridische Commissie (19) lijkt de plaatsvervanging 
derhalve geen gepaste oplossing voor de tijdelijke vervanging van de vaste 
vertegenwoordiger voor de ondertekening van een verslag, wanneer de vaste 
vertegenwoordiger om wettige redenen, bijvoorbeeld omwille van een 
tijdelijke reis naar het buitenland, is verhinderd.  
 
Hieruit volgt dat de plaatsvervangende commissaris enkel mag ingrijpen 
wanneer de effectieve commissaris (hoofdtitularis) voor een lange duur in de 
onmogelijkheid zou verkeren om zich van zijn opdracht te kwijten (20). De 
plaatsvervanging zou bijvoorbeeld enkel kunnen functioneren indien de 
toegekende tuchtsanctie in casu maakt dat de effectieve commissaris 
(hoofdtitularis) voor een lange duur in de onmogelijkheid zou verkeren om 
zich van zijn opdracht te kwijten. 

                                                 
(18) IBR, Jaarverslag, 1993, p. 89. 
(19) IBR, Jaarverslag, 1993, p. 89-90. 
(20) Gelieve hierbij evenwel op te merken dat de Franse wetgever wel in de mogelijkheid 
voorziet dat de plaatsvervangende commissaris in functie treedt indien de commissaris 
slechts tijdelijk is verhinderd. (Art. L.823-1, derde lid Code de Commerce). 



 
 
In het algemeen zou het wenselijk zijn mocht de vennootschap die de 
plaatsvervanger benoemt zelf in haar statuten de omstandigheden aangeven 
waarbij in de vervanging van de commissaris wordt voorzien (i.e. 
interpretatie van de notie lange duur ingevuld door de vennootschap). 
 
3.6. Materialisatie van de opdracht van de plaatsvervangende 

commissaris op het ogenblik van zijn benoeming 
 

A. Dient hij zich te verbinden om te werken onder dezelfde voorwaarden 
als zijn voorganger? 

 
Gelet op het feit: 
- dat de plaatsvervangende commissaris zich, weliswaar onder zijn 

volledige verantwoordelijkheid, mag baseren op de werkzaamheden van 
zijn confrater (vervangen commissaris) (21); en  

- dat de duur van het mandaat van een plaatsvervangende commissaris 
noodzakelijkerwijs beperkt is tot de resterende duur van het mandaat 
van de commissaris (hoofdtitularis) (22),  
kan logischerwijze worden gesteld dat de plaatsvervangende 
commissaris zich effectief dient te verbinden om te werken onder 
dezelfde voorwaarden als zijn voorganger. 

 
B. De opdrachtbrief is voortaan verplicht (ISA), maar dient deze te 

worden geschreven op het moment van de benoeming of op het 
moment van de opvolging? 

 
De opdrachtbrief voor de plaatsvervangende commissaris dient pas te 
worden geschreven en ondertekend uiterlijk op het moment dat de 
plaatsvervangende commissaris effectief in functie treedt (23).  
 
C. Quid voor een gezamenlijke opdrachtbrief? 
 
De opdrachtbrief voor de plaatsvervangende commissaris dient pas te 
worden geschreven en ondertekend uiterlijk op het moment dat de 

                                                 
(21) Zie punt 3.4. hierboven. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de plaatsvervanger 
wordt echter niet beperkt door zijn nazicht van de werkzaamheden van zijn voorganger. Het 
is dan ook van belang dat hij weet welke controles daadwerkelijk werden verricht en welke 
vaststellingen zijn voorganger heeft gedaan. Hij kan deze kennis verwerven door de 
werkdocumenten van de voorganger in te zien. In ieder geval is de plaatsvervanger ertoe 
gehouden om het werkzaamheden van zijn voorganger te beoordelen in de mate hij deze kan 
gebruiken. Vervolgens dient hij te bepalen welke werkzaamheden hij noodzakelijk acht om 
de controleopdracht inzake de financiële overzichten naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit 
betekent ook dat de plaatsvervanger de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle 
werkzaamheden van zijn voorganger waarop hij heeft gesteund. 
(22) Zie punt 3.1. hierboven. Geen nieuw mandaat van drie jaar voor de plaatsvervangende 
commissaris; gegarandeerde minimumduur van het mandaat van de commissaris van drie 
jaar zijn van dwingend recht en raken wellicht zelfs de openbare orde. 
(23) Naar analogie van de praktijk in Frankrijk. 



 
plaatsvervangende commissaris effectief in functie treedt en, in voorkomend 
geval, middels een gezamenlijke opdrachtbrief. 
 
3.7.    Aansprakelijkheid van de plaatsvervangende commissaris 
 
Idealiter kan worden gerefereerd aan de door de statuten voorgeschreven 
regeling om uit te maken wanneer de plaatsvervangende commissaris 
effectief in functie treedt (24), en bijgevolg ook het tijdstip van aanvang van 
aansprakelijkheid van de plaatsvervangende commissaris. Vanaf dit tijdstip 
is de plaatsvervangende commissaris logischerwijze in dezelfde mate 
aansprakelijk alsof hij voor deze resterende duur van het 
commissarismandaat de commissaris-hoofdtitularis zou zijn. 
 
Met betrekking tot het opstellen van het controleverslag gericht aan de 
algemene vergadering, heeft enkel a de commissaris die op dat ogenblik 
effectief in functie is de taak om  verslag over de jaarrekening uit te brengen. 
Hij draagt hiervoor derhalve de primaire verantwoordelijkheid (zie punt 3.4. 
hierboven). 
 
3.8.  Is artikel 135, § 1 W. Venn. (ontslag om wettige redenen) tevens van 

toepassing op de plaatsvervangende commissaris? 
 
Gelet op het feit:  
- dat de plaatsvervangende commissaris zich, weliswaar onder zijn 

volledige verantwoordelijkheid, mag baseren op de werkzaamheden van 
zijn confrater (vervangen commissaris); en  

- dat de duur van het mandaat van een dergelijk plaatsvervangende 
commissaris noodzakelijkerwijs beperkt is tot de resterende duur van 
het mandaat van de commissaris (hoofdtitularis),  
kan logischerwijze ook worden gesteld dat de plaatsvervangende 
commissaris onderworpen is aan identiek dezelfde voorwaarden van 
ontslag om wettige redenen (i.e. art. 135, § 1 W. Venn.) als zijn 
voorganger (hoofdtitularis). 

 
3.9.  Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich ten aanzien van de 

plaatsvervanging? 
 
Er kan worden geargumenteerd dat de effectieve commissaris 
(hoofdtitularis) en de plaatsvervangende commissaris een gedeeld 
(gemeenschappelijk) beroepsgeheim hebben omdat in voorkomend geval de 
bedrijfsrevisoren op dezelfde wijze tot het beroepsgeheim zijn gehouden en 
samenwerken om de belangen van eenzelfde persoon te vrijwaren en 
dezelfde opdracht tegenover een cliënt vervullen (25). 

                                                 
(24) Verklaring minister in verslag VERHAEGEN, Parl. St. Kamer 1982-83, nr. 552/35, p. 32. 
(25) V. YANGANDI en B. DE KLERCK, “Gedeeld (gemeenschappelijk) beroepsgeheim” in 
ICCI (ed.), Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, Brugge, die Keure, 2009, p. 51, nr. 
111. 



 
 
Krachtens artikel 79, § 1, c) van de gecoördineerde wet van 22 juli 1953 
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en 
organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, mag 
de bedrijfsrevisor daarenboven, in het kader van een opvolging in een 
revisorale opdracht, de werkdocumenten raadplegen van een bedrijfsrevisor 
die voorafgaandelijk dezelfde revisorale opdracht uitoefende (zie punt 3.4. 
hierboven). 
 
3.10.  Quid indien de effectieve commissaris (hoofdtitularis) de activiteiten 

wenst te hervatten die werden toevertrouwd aan de 
plaatsvervangende commissaris? 

 
Er bestaan geen doorslaggevende juridische argumenten om te kunnen 
besluiten dat de effectieve commissaris de activiteiten niet meer kan 
hervatten eens de plaatsvervangende commissaris effectief in functie treedt 
(m.a.w. dat de plaatsvervanger tot het einde van het mandaat dient te gaan) 
(26). Uiteraard kan dit wel worden voorzien in een statutaire clausule. 
 
3.11. Quid indien de plaatsvervangende commissaris niet langer deze 

plaatsvervanging wenst uit te oefenen? 
 
De plaatsvervangende commissaris is in dezelfde mate onderworpen aan het 
wettelijk kader van het commissarismandaat als zijn voorganger (effectieve 
commissaris (hoofdtitularis)), zodus ook aan artikel 135 van het Wetboek 
van vennootschappen (ontslag) (zie punt 3.8. hierboven). 
 

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 

 
 
Daniel KROES 
Voorzitter 

                                                 
26) Gelieve hierbij op te merken dat de Franse wetgever in de mogelijkheid voorziet dat de 
effectieve commissaris (hoofdtitularis) de activiteiten kan hervatten, maar enkel indien de 
commissaris slechts tijdelijk is verhinderd. (Art. L.823-1, derde lid, in fine Code de 
Commerce). 
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