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MEDEDELING1  2018/18 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   EV/ev     15.10.2018 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan 

vennootschappen 
 
 
De wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan 
vennootschappen2 is van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen andere 
dan deze die zoals de bedrijfsrevisoren reeds onder het toepassingsgebied vallen 
van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten 
(hierna AML-wet) (art. 4).  
 
Deze dienstverleners zijn voortaan dus ook onderworpen aan de AML-wet. 
 
Voormelde wet van 29 maart 2018 onderwerpt aan de AML-wet onder meer de 
personen die “deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een 
vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap” 
(art. 3, 1°, a). 
 
De vraag rijst welke diensten er juist worden bedoeld met de formulering in artikel 
3, 1°, a).  
 
De Memorie van toelichting3 bij artikel 4 stelt hieromtrent:  
 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 BS 2 mei 2018.  
3 Wetsontwerp tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen, Parl. St., Kamer, 2017-

2018, nr. 2898/001, p. 21-22. 
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“Dit artikel bepaalt het toepassingsgebied van de wet. Deze wet is van toepassing 
op natuurlijke of rechtspersonen die op het Belgisch grondgebied 
vennootschapsrechtelijke diensten aanbieden, voor zover ze niet uitgesloten zijn 
omwille van het feit dat ze al zijn geïdentificeerd in het kader van de 
antiwitwaswetgeving.  
 
Zo zullen bv. de bedrijfsrevisoren en accountants niet gehouden zijn zich te laten 
registreren, wanneer ze complexe opdrachten van due diligence uitvoeren.” 
 
Bovendien op basis van de Memorie van toelichting kan worden afgeleid dat in 
artikel 3, 1°, a) van de wet van 29 maart 2018 onder de formulering “deelnemen 
aan de aan- of verkoop van aandelen” in het bijzonder due diligence opdrachten 
worden bedoeld alsook diensten inzake de waardering en de opmaak van 
overeenkomsten die worden verstrekt naar aanleiding van de aan- of verkoop van 
aandelen. 
 
Bij wijze van besluit: 
 

- De bedrijfsrevisoren en de bedrijfsrevisorenkantoren die deelnemen aan 
“due diligence” verrichtingen en/of andere diensten naar aanleiding van 
de aan- of verkoop van aandelen verstrekken, genieten van een 
vrijstelling en dienen zich niet te registreren overeenkomstig de wet van 
29 maart 2018; 
 

- Deze registratievrijstelling geldt niet voor de vennootschappen of 
entiteiten die deel uitmaken van hetzelfde netwerk van een 
bedrijfsrevisorenkantoor en die niet aan de AML-wet onderworpen zijn, 
dewelke zich verplicht moeten registeren indien zij deelnemen aan “due 
diligence” verrichtingen en/of andere diensten naar aanleiding van de 
aan- of verkoop van aandelen verstrekken en zich onderwerpen aan de 
verplichtingen van de AML-wet.  

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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