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2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JANUARI 1994 
BETREFFENDE DE PLICHTEN VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN

(B.S., 18 januari 1994, err. B.S., 22 april
1994)

Verslag aan de Koning

De wet van 21 februari 1985 tot hervor-
ming van het bedrijfsrevisoraat hoopt tot
een grondige herwerking van de bepalin-
gen opgenomen in het koninklijk besluit
van 16 maart 1957 tot vaststelling van
het tuchtreglement van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij konink-
lijk besluit van 2 oktober 1961.

In de eerste plaats bevat de wet, ingaande
op de suggestie van de Raad van State,
nu ook de regels voor de tuchtrechtelijke
procedure, zodat de bepalingen die opge-
nomen waren in het hoofdstuk II van het
voornoemd koninklijk besluit overbodig
zijn. Behoudens een beperkt aantal re-
gels, waarvan in de praktijk het nut is ge-
bleken, zal voor al hetgeen niet uitdruk-
kelijk in de tekst van de wet is geregeld,
een antwoord gevonden worden in het
gemeen recht, meer bepaald het Gerech-
telijk Wetboek.

Daartegenover staat dat de voornaamste
regels van plichtenleer, waarvan er een
aantal zijn opgenomen in hoofdstuk I van
voornoemd koninklijk besluit, aan her-
ziening toe zijn. Die regels moeten wor-
den aangevuld en bijgestuurd om beter in
te spelen op de ontwikkeling van het be-
roep van bedrijfsrevisor in de Europese
context. Dit is dan ook de doelstelling
van de tekst die wij Uwe Majesteit ter
ondertekening voorleggen.

De Regering heeft het advies ingewon-
nen van de Raad van State, van de Hoge
Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en van
de Raad van het Instituut der Bedrijfsre-
visoren, en heeft rekening gehouden met
de opmerkingen vanwege deze instanties
behoudens hetgeen in onderhavig verslag
volgt.

De algemene beginselen die hebben
voorgestaan bij het uitwerken van de re-
gels van plichtenleer, zijn van drieërlei

aard. Vooreerst dienen de hoofdregels te
worden vastgesteld die als fundamenteel
worden beschouwd voor de geloofwaar-
digheid van het beroep ten overstaan van
het economisch en maatschappelijk le-
ven. Vervolgens mogen de in België toe-
passelijke regels niet al te zeer afwijken
van de praktijk die in de andere landen
van Europa ingang heeft gevonden of
zelfs wordt aangemoedigd. Tenslotte
dient ook vermeden te worden dat beper-
kingen met een corporatistisch oogmerk
zouden worden opgelegd aan de vrije uit-
oefening van het beroep, tenzij het open-
baar belang een voor de hand liggende
verantwoording biedt voor die beperkin-
gen.

Het lijkt niet mogelijk om de definitie
van de functie van de bedrijfsrevisor zo-
als voorgesteld door de Hoge Raad voor
het Bedrijfsrevisoraat, te weerhouden,
maar er werd rekening mee gehouden bij
het opstellen van een artikel 1 dat ver-
schillende definities bevat. De definitie
van het toepassingsgebied van het beroep
van bedrijfsrevisor is vastgelegd in de
wet, en voorliggend reglement heeft niet
tot doel die definitie te wijzigen. Het is
nochtans aangewezen om het voorstel
van de Hoge Raad te volgen in zoverre
de nadruk wordt gelegd op de revisorale
opdrachten die de bedrijfsrevisoren ken-
merken.

De definities, en ook het artikel 4b moe-
ten geïnterpreteerd worden op een rede-
lijke wijze in functie van de evolutie van
de sociaal-economische context.

De hoofdstukken over de verbodsbepa-
lingen en de onafhankelijkheid in de uit-
oefening van de revisorale opdrachten
zijn van wezenlijk belang; de voornaam-
ste verantwoording voor de controlefunc-
tie is precies de onafhankelijkheid van de
beroepsbeoefenaar die wordt belast met
de certificering van of de verklaring over
boekhoudbescheiden. Het is evenwel van
belang om duidelijk het onderscheid te
maken tussen de verbodsbepalingen, die
op algemene wijze dienen te worden toe-
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gepast op de werkzaamheden van de be-
drijfsrevisor, en de regels van onafhanke-
lijkheid bij het uitvoeren van een
revisorale opdracht die versterkt worden
om zeker te zijn dat in eenieders ogen de
onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Bij de hervorming van 1985, ging de
voorkeur uit naar een algemene bepaling
die een principe vooropzet, eerder dan
naar de opname van bijzondere regels in
het vennootschapsrecht (art. 64bis). De
principiële onafhankelijkheid blijft inder-
daad niet beperkt tot de commissaris-
functie in een handelsvennootschap,
maar is evenzeer toepasselijk op andere
controleopdrachten.

De regels inzake de onafhankelijkheid
van de bedrijfsrevisor maken deel uit van
de plichtenleer van het beroep.

De vraag naar de mogelijkheid of zelfs
de wenselijkheid om een juridische defi-
nitie te formuleren voor een bij uitstek
persoonlijk begrip als de onafhankelijk-
heid, kan gesteld worden.

Ongeacht de toestand waar het probleem
ter sprake komt, houdt de onafhankelijk-
heid verband met de persoonlijkheid van
de beroepsbeoefenaar, zijn bekwaam-
heid, zijn karakter en zijn opvatting over
zijn maatschappelijke rol.

Ook al is het begrip onafhankelijkheid
nauw verbonden met de persoon die de
uiteindelijke verantwoordelijkheid op-
neemt voor de ondertekening van een
verslag of van een verklaring, toch moet
worden afgestapt van de idee dat de uit-
oefening van een controletaak het werk
zou zijn van één enkel individu. Om het
hoofd te kunnen bieden aan hun verplich-
tingen, zijn de bedrijfsrevisoren verplicht
beroep te doen op medewerkers en meer
en meer oefenen zij hun beroepsactiviteit
uit in het raam van een vennootschap of
een maatschap. De verplichting om de
principes van onafhankelijkheid na te le-
ven mag dus niet langer beperkt worden
tot het individu dat het eindverslag van
een opdracht ondertekent. Het hele kan-
toor dient blijk te geven van onafhanke-
lijkheid ten overstaan van de onderne-
ming waarvan de rekening wordt gevi-
seerd door één of meer leden van het
kantoor.

Toch kunnen we niet volstaan met te stel-
len dat de bedrijfsrevisor in de uitoefe-
ning van zijn revisorale opdrachten een
objectieve en onpartijdige houding moet
aannemen. Het beroep moet in wezen als
onafhankelijk worden ervaren door al
wie geroepen is om inzage te nemen van
een verslag of van een verklaring van een
bedrijfsrevisor of daar gebruik van te ma-
ken. Kan dergelijke doelstelling worden
bereikt zonder toestanden te voorkomen
waarbij abnormale drukkingsmiddelen
tegenover de revisor zouden kunnen wor-
den aangewend ? Daarbij denkt men in
de eerste plaats aan volgende situaties:

- het bestaan van familiale of persoon-
lijke banden tussen de revisor en de
leiding van de onderneming;

- financiële relaties of voordelen in na-
tura die geen rechtstreekse bezoldi-
ging zijn voor de verstrekte diensten;

- een overdreven afhankelijkheid, op
het vlak van de honoraria, ten over-
staan van één vennootschap, één in-
stantie of één belangengroep;

- de directie of indirecte deelneming
van de revisor aan de beheersbeslis-
singen van een gecontroleerde ven-
nootschap;

- de betrokkenheid van degene die
controleert in de totstandkoming van
de documenten waarover hij een ver-
klaring moet uitbrengen.

Het lijkt noodzakelijk regels vast te leg-
gen die conflictsituaties moeten voorko-
men wanneer er ernstig gevaar bestaat
voor beïnvloeding van de revisor die met
de controle op de rekening is gelast.
Daartegenover staat dat het, rekening
houdend met de doelstelling van de re-
gels inzake onafhankelijkheid, niet nodig
is beperkingen in te bouwen wanneer het
risico als onbeduidend kan worden be-
schouwd. De regels inzake onafhanke-
lijkheid waarvan voorgesteld wordt ze in
het koninklijk besluit betreffende de
plichten van de bedrijfsrevisoren op te
nemen, zijn vaak nauwkeuriger en daar-
om ook wat strikter dan de regels die in
de meeste buurlanden gelden. In het licht
van het vooropgestelde doel lijken zij
evenwel niet overdreven.

In tegenstelling met het advies van de
Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat,
verdient het de voorkeur zich aan te slui-
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ten bij de regels van plichtenleer, aanbe-
volen door het IFAC, en te verbieden dat
de controlevennootschap of haar venno-
ten enig aandeel zouden bezitten in de
door hen gecontroleerde vennootschap.
Een uitzondering is toegelaten voor de
deelname aan een gemeenschappelijk be-
leggingsfonds of gelijkaardige instelling,
hetgeen uiteraard geen enkel probleem
stelt wanneer het beheer ervan door een
derde wordt waargenomen.

Bij de regels inzake onafhankelijkheid is
de hamvraag of de revisor of zijn venno-
ten voor eenzelfde cliënt werkzaamheden
mogen uitvoeren van verschillende aard,
inzonderheid dan het combineren van de
controle op de rekeningen en advieswerk.
De wet van 21 februari 1985 tot hervor-
ming van het bedrijfsrevisoraat laat de
absolute verbodsbepaling varen en legt
een tweevoudige regel op: in eerste in-
stantie mogen de vennootschapscommis-
saris, zijn bedienden, vennoten of mede-
werkers geen opdracht aanvaarden die
van aard is om de onafhankelijkheid van
de commissarisfunctie in het gedrang te
brengen. Vervolgens mogen uitzonderlij-
ke of bijzondere prestaties slechts tot een
bijzondere bezoldiging aanleiding geven
indien dit in het jaarverslag aan de alge-
mene vergadering wordt verantwoord.

Het eerste verdeeld advies van de Hoge
Raad voor het Bedrijfsrevisoraat toont
aan hoe moeilijk die vraag op te lossen is,
en hoe belangrijk het is om geen defini-
tieve beslissingen te nemen, alvorens een
bespreking op Europees niveau de duur-
zame tendensen heeft kunnen vastleggen.

Het voorstel van de Hoge Raad voor het
Bedrijfsrevisoraat, zoals verwoord in zijn
tweede advies, werd weerhouden als ba-
sis voor de tekst van artikel 12. Het
wordt geïnspireerd door de vennoot-
schappenwet en laat een casuïstische in-
terpretatie toe van het principe, volgens
hetwelk niemand in staat is om een com-
pleet onpartijdige mening uit te drukken
over de kwaliteit van zijn eigen werk of
over het werk van iemand uit zijn onmid-
dellijke omgeving.

Er dient tevens te worden opgemerkt dat
de revisor persoonlijk verantwoordelijk
moet worden gesteld voor de verplich-
ting tot openbaarmaking. Naast de toe-

passing van het vennootschapsrecht, zou
hij een deontologische fout begaan in-
dien hij niet persoonlijk toeziet op het
nauwgezet naleven van de informatiepro-
cedure.

In het vierde hoofdstuk van het konink-
lijk besluit werden een aantal regels sa-
mengebracht die als wezenlijk kunnen
worden beschouwd voor de goede uitoe-
fening van de revisorale opdrachten. Dit
is met name het geval voor de mogelijk-
heid voor de revisor om zich te laten bij-
staan door andere personen, de verplich-
ting om schriftelijk de aard van de
controlewerkzaamheden te notuleren, de
regels betreffende de ondertekening van
het verslag of nog de regels in verband
met de aard van de certificering.

Verschillende van deze bepalingen waren
al opgenomen in het besluit van 1957,
maar de evolutie van het beroep noopte
tot een nieuwe formulering. Dit geldt met
name voor artikel 16 dat betrekking heeft
op de samenwerking tussen de bedrijfsre-
visor en andere personen. De klemtoon
wordt gelegd op de aansprakelijkheid
van de bedrijfsrevisor, die volledig blijft,
ongeacht de medewerking waarop hij
meende een beroep te moeten doen bij de
uitoefening van zijn opdracht.

Zo leek het ook belangrijk om in
artikel 20, dat handelt over financiële sta-
ten die vooruitzichten inhouden, de regel
te versoepelen die vanwege de absolute
formulering ervan niet langer strookte
met te werkelijkheid. De Hoge Raad voor
het Bedrijfsrevisoraat legde de nadruk op
dit relevant aspect ten aanzien van de in-
formatie die aan de ondernemingsraad
wordt verstrekt. De voorgestelde formu-
lering is echter te specifiek om te weer-
houden. Overigens, de beperking betreft
het attesteren en geenszins de ontleding
en verklaring van de informatie.

Het vijfde hoofdstuk handelt over bijzon-
dere regels van plichtenleer. Het zijn re-
gels die in dergelijke reglementering ge-
bruikelijk zijn, en die betrekking hebben
op de relaties van de revisoren onderling,
de honoraria en de wijze waarop zij zich
bij de cliënten aanmelden.

De wet van 1985 heeft het voor bedrijfs-
revisoren mogelijk gemaakt het beroep in
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dienstverband uit te oefenen, op voor-
waarde dat zij een arbeidsovereenkomst
afsluiten met een ander lid van het Insti-
tuut. Het reglement bevestigt dat de be-
drijfsrevisor die door een arbeidsover-
eenkomst verbonden is, persoonlijk de
regels van plichtenleer moet naleven. De
Regering acht het noodzakelijk om uit-
drukkelijk te herinneren aan een overwe-
ging van de Raad van State over het
wetsontwerp houdende de hervorming
van het revisoraat, volgens dewelke een
revisor-werknemer niet gemachtigd is de
verantwoordelijkheid op zich te nemen
om een verslag in naam van zijn werkge-
ver te ondertekenen, gezien de persoon-
lijke verantwoordelijkheid waarmee de
handtekening gepaard gaat. Parallel daar-
mee geldt ook dat de werkgever de te-
werkgestelde revisor niet kan verhinde-
ren het beroep conform de regels van de
plichtenleer uit te oefenen. Indien hij der-
gelijke houding zou aannemen, zou hij
zelf geacht worden de regels van de col-
legialiteit te overtreden.

Wat de regeling voor de honoraria be-
treft, is het niet de bedoeling een barema
op te nemen in het koninklijk besluit be-
treffende de plichten van de bedrijfsrevi-
soren. Die mogelijkheid, voorzien door
artikel 9 van de wet van 22 juli 1953, is
bijzonder complex, vanwege de grote
verscheidenheid van opdrachten die aan
een bedrijfsrevisor kunnen toevertrouwd
worden, en vooral vanwege de aanzien-
lijke invloed van de administratieve orga-
nisatie van de te controleren vennoot-
schap op het tijdsbestek dat voor een
nauwgezet onderzoek van de boekhou-
ding vereist is. Daarbij komt nog dat het
aannemen van een barema al vlug zou
kunnen beschouwd worden als een
maatslaf voor de aansprakelijkheid van
de revisor. Alvorens terzake normerend
op te treden, moet eerst een diepgaand
onderzoek worden verricht, met oog voor
internationale vergelijkingen.

Daartegenover staat dat twee wezenlijke
regels wel in herinnering moeten worden
gebracht: de honoraria mogen niet afhan-
kelijk zijn van het voordeel dat de cliënt
gebeurlijk kan halen uit het optreden van
de revisor (in de uitoefening van reviso-
rale opdrachten of van een verenigbare
opdracht). Een tweede regel is dat de le-
den geen commissielonen of andere

voordelen mogen toekennen of ontvan-
gen die in verband staan met de aanvaar-
ding van een opdracht. Deze verbodsbe-
paling doet evenwel niets af aan de
mogelijkheid om een kantoor in zijn ge-
heel over te dragen, in de veronderstel-
ling dat de revisor aan de daadwerkelijke
uitoefening van het beroep zou verzaken
of zijn activiteit zou doen opgaan in een
vennootschap van revisoren.

De regel die nu is bepaald in artikel 6 van
het tuchtreglement werd overgenomen en
zelfs nog verstrengd. Het is inderdaad
van belang dat de leden een deontolo-
gisch verantwoorde houding zouden aan-
nemen wanneer zij optreden bij een ven-
nootschap waar een van de confraters een
wettelijke opdracht vervult. Er wordt dan
ook voorgeschreven dat in elk geval con-
tact moet worden genomen met de com-
missaris of met de revisor die met een
permanente opdracht is belast, vóór een
ander lid gemachtigd wordt om werk-
zaamheden bij dezelfde vennootschap te
verrichten. Deze regel is er geenszins op
gericht de bedrijfsrevisor te helpen ver-
worven rechten veilig te stellen, maar is
noodzakelijk om bepaalde frustraties te
voorkomen die altijd leiden tot een be-
treurenswaardig conflict tussen confra-
ters.

Een van de meest delicate kwesties, die
het beroep van bedrijfsrevisor en ook de
gelijkaardige beroepen in de buurlanden
hebben bezig gehouden, heeft betrekking
op de wijze waarop de kantoren zich aan
het publiek kenbaar mogen maken. Het
koninklijk besluit van 16 maart 1957 be-
vatte een aantal uitermate strikte regels.
Ronseling is een commerciële techniek
die altijd strijdig zal blijven met de ethiek
van een vrij beroep. Daartegenover staat
dat de onafhankelijkheid en de beroeps-
bekwaamheid zeker niet op de helling
worden gezet door de bekendmaking van
gegevens over een revisorenkantoor. In-
tegendeel, zoals benadrukt door de Hoge
Raad voor het Bedrijfsrevisoraat, de op-
bouw van objectieve informatie moet be-
werkstelligd worden. De tekst schrijft
voor dat de meegedeelde informatie ob-
jectief moet zijn, verenigbaar met de wel-
voeglijkheid en dat die geen al dan niet
vergelijkende gegevens mag bevatten in-
zake de tarieven of de kwaliteit van de
dienstverlening. Daarnaast verbiedt de
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tekst in beginsel het gebruik van de naam
van een cliënt in brochures of andere pu-
blieke documenten die moeten bijdragen
tot de bekendheid van de revisor.

Het zesde hoofdstuk van het besluit heeft
betrekking op de vennootschappen en de
verenigingen. Artikel 33 van de wet van
22 juli 1953, gewijzigd bij de wet van
21 februari 1985 tot hervorming van het
bedrijfsrevisoraat voert een overgangsre-
geling in die de oprichting en de inschrij-
ving op het tableau van vennootschappen
van revisoren mogelijk maakt. Het ko-
ninklijk besluit van 15 mei 1985 tot uit-
voering van de overgangsbepalingen van
de wet van 22 juli 1953 houdende oprich-
ting van een Instituut der Bedrijfsreviso-
ren ingevoegd bij de wet van 21 februari
1985, bevat de nadere toepassing voor de
overgangsregeling. Deze regels zijn
evenwel ontoereikend om drie redenen:
vooreerst hebben zij alleen maar betrek-
king op de oprichting door bedrijfsrevi-
soren van vennootschappen naar Bel-
gisch recht. Vervolgens bevatten zij geen
bepaling ten aanzien van de oprichting
van middelenvennootschappen die niet
op de ledenlijst zijn ingeschreven. Ten-
slotte is er ook geen duidelijke regeling
voor de oprichting van interprofessionele
vennootschappen of verenigingen die in
toepassing van artikel 8, § 4, van de wet
toegelaten zijn. Het zesde hoofdstuk
tracht hieraan te verhelpen.

Voor de oprichting van vennootschappen
tussen bedrijfsrevisoren en personen die
over een in het buitenland als gelijkwaar-
dig erkende hoedanigheid beschikken,
neemt het besluit een zeer open houding
aan. Dit kadert in het vooruitzicht van de
grote Europese eenheidsmarkt en is de
tegenprestatie voor de vrij ruime vesti-
gingsmogelijkheden die worden toege-
kend aan buitenlandse beroepsbeoefe-
naars, met name in het koninklijk besluit
van 14 februari 1989 dat de voorwaarden
bepaalt voor de toekenning van het lid-
maatschap aan natuurlijke en rechtsper-
sonen bedoeld in artikel 4ter van de wet.

Een zeer open houding wordt eveneens
aangenomen ten aanzien van de oprich-
ting van vennootschappen en verenigin-
gen met als doel het in gemeenschap
brengen van alle of een gedeelte van de
kosten die voortvloeien uit de uitoefe-

ning van hun beroep door bedrijfsreviso-
ren en beoefenaars van een ander intel-
lectueel dienstverlenend beroep, onder-
worpen aan een beroepsdeontologie. De
tekst vereist evenwel dat de diensten ver-
band houden met de revisorale activitei-
ten. Het zal aan de Raad van het Instituut
toekomen, desgevallend na raadpleging
van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevi-
soraat, om zich uit te spreken over de
vraag met welke beroepsbeoefenaars de
bedrijfsrevisor zich kan verenigen.

Het is de bedoeling om, via deze weg de
bedrijfsrevisoren in een positie te bren-
gen die vergelijkbaar is met de situatie in
de meeste Europese landen, waar het be-
roep van bedrijfsrevisor of auditor niet
geïsoleerd wordt van andere activiteiten
als accountancy, fiscaliteit, consultant-
functies, enz.

In de toelichting bij het ontwerp van wet
tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat
had de Regering in herinnering gebracht
dat de oprichting van interprofessionele
vennootschappen prioriteit verdiende.
Tijdens de parlementaire werkzaamhe-
den werd herhaalde malen in dezelfde zin
gepleit. Overeenkomstig het standpunt
van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevi-
soraat, moet de oprichting van interpro-
fessionele vennootschappen die een an-
der doel zouden hebben dan het in
gemeenschap brengen van een aantal ma-
teriële middelen of misschien ook van
personeel om de uitoefening van het be-
roep door elk van de leden te vergemak-
kelijken, nog het voorwerp uitmaken van
meer diepgaande studies.

Gezien de internationale gebruiken in het
beroep van bedrijfsrevisor, is het niet de
bedoeling om de verwijzing naar de
naam van de interprofessionele midde-
lenvereniging door het kantoor van de
bedrijfsrevisor te verbieden. De door-
zichtigheid van de verhoudingen tussen
de kantoren van beroepsbeoefenaars
waarmee een samenwerkingsverband be-
staat, is nuttig, en men kan het beperken-
de standpunt van de Hoge Raad voor het
Bedrijfsrevisoraat op dit punt niet bijtre-
den.

Het voorlaatste hoofdstuk bevat vier pro-
cedurevoorschriften die niet onmiddellijk
met de principes, vastgelegd in de wet of
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in het Gerechtelijk Wetboek, in verband
kunnen worden gebracht. Zij betreffen
het gevolg dat gegeven wordt aan een
klacht, de gepastheid voor de Raad om
zijn motieven mondeling naar voren te
brengen, de informatie over de uitgespro-
ken sancties en de samenstelling van de
commissies. Deze regels zijn hoofdzake-
lijk geïnspireerd door de concrete moei-
lijkheden waarmee men, sinds de inwer-
kingtreding van de wet van 1985
houdende de hervorming van het reviso-
raat, af te rekenen heeft.

De tekst houdt rekening met de opmer-
kingen vanwege de Raad van State, on-
der voorbehoud van de volgende drie ele-
menten:

- In artikel één, 3°, mag een vennoot-
schap die ingeschreven is op de le-
denlijst, en waarop inzonderheid alle
onafhankelijkheidsvoorschriften toe-
passelijk zijn, niet verward worden
met elke andere verenigingsvorm die
eenvoudig een middelenvennoot-
schap kan zijn.

- In artikel twee lijkt het overdreven de
aanbevelingen en de normen op gelij-
ke voet te brengen; vandaar dat wij
verkiezen het voorstel van de Hoge
Raad voor het Bedrijfsrevisoraat te
volgen.

- Tenslotte zouden de artikelen 6 en 7
die het geheel van de activiteit van de
bedrijfsrevisor betreffen, hun draag-
wijdte beperkt zien indien zij onder
het hoofdstuk III zouden worden op-
genomen.

Paragraaf 2 van artikel 33, waarover de
Raad van State een opmerking maakte,
heeft overigens geen zin meer sinds de
bevoegdheid van de Hoge Raad voor het
Bedrijfsrevisoraat en voor de Accountan-
cy bij de wet van 29 juni 1993 is uitge-
breid geworden. Die paragraaf is dan ook
opgeheven.

Hoofdstuk I. Algemene beginselen 
inzake deontologie

Art. 1. Voor de toepassing van dit ko-
ninklijk besluit wordt verstaan onder:

1° De wet: de wet van 22 juli 1953 hou-
dende oprichting van een Instituut
der Bedrijfsrevisoren, zoals gewij-

zigd door de wet van 21 februari
1985.

2° Het Instituut: het Instituut der Be-
drijfsrevisoren, opgericht door
artikel 1 van de wet.

3° Bedrijfsrevisor: elke natuurlijke per-
soon of rechtspersoon ingeschreven
op de ledenlijst van het Instituut. Elk
voorschrift dat toepasselijk is op een
natuurlijke persoon, is tevens van
rechtswege toepasselijk op de reviso-
renvennootschap, waarvan deze per-
soon deel uitmaakt, alsook op alle
vennoten van deze vennootschap.

4° Revisorale opdracht: onverminderd
het bepaalde in artikel 3 van de wet,
elke opdracht die ertoe strekt, met het
oog op bekendmaking, een deskun-
dig oordeel te geven over de ge-
trouwheid en de waarachtigheid van
een jaarrekening, van een tussentijd-
se boekhoudkundige staat, van een
waardering of van andere economi-
sche en financiële informatie, ver-
schaft door een onderneming of in-
stelling; dit begrip omvat eveneens
de ontleding en de verklaring van de
economische en financiële inlichtin-
gen aan de leden van de onderne-
mingsraad.

5° Persoon waarmee een beroepsmatig
samenwerkingsverband bestaat: elke
persoon waarmee de bedrijfsrevisor
een georganiseerd beroepsmatig sa-
menwerkingsverband heeft aange-
gaan; aan deze begripsomschrijving
worden in elk geval vermoed te be-
antwoorden, elke vennootschap die
ertoe strekt het beroep uit te oefenen,
elke overeenkomst die het recht in-
houdt een gemeenschappelijke bena-
ming te gebruiken of eraan te refere-
ren, of die een verbintenis tot
wederkerige aanbeveling omvat.

Art. 2. De bedrijfsrevisor moet de
wettelijke en reglementaire bepalingen
naleven, evenals de gebruikelijke contro-
lenormen van het Instituut. Naargelang
de omstandigheden zal hij ook rekening
houden met de aanbevelingen, uitgevaar-
digd door de Raad van het Instituut.

Art. 3. De bedrijfsrevisor moet iedere
handeling of houding vermijden die in
strijd zou zijn, hetzij met de waardigheid,
de rechtschapenheid of de kiesheid, het-
zij met het respect dat hij aan zijn confra-
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ters verschuldigd is, hetzij met de
onafhankelijkheid die de vrije beroepen
kenmerkt.

Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen

Art. 4. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 5. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 6. De bedrijfsrevisor mag geen en-
kele opdracht uitvoeren, wanneer hij zich
in een positie bevindt waardoor zijn on-
afhankelijkheid bij de uitoefening van de
opdracht in het gedrang zou kunnen wor-
den gebracht, of waardoor de vertrou-
wensrelatie met de partijen in de
onderneming waar hij die opdracht uit-
voert, zou geschaad kunnen worden.

Art. 7. Het is de bedrijfsrevisor verbo-
den om een opdracht, een functie of een
mandaat te aanvaarden of voort te zetten,
wanneer de uitoefening daarvan hem in
een positie van belangenconflict dreigt te
plaatsen die van aard is het onafhankelij-
ke oordeel dat hij moet uitbrengen in het
gedrang te brengen.

Hoofdstuk III. Bijzondere regels 
inzake onafhankelijkheid bij het 
uitvoeren van een revisorale 
opdracht

Art. 8. De bedrijfsrevisor mag slechts
een revisorale opdracht uitvoeren en een
verslag of een oordeel geven, in zoverre
zijn onpartijdigheid wordt gewaarborgd
door zijn eigen rechtschapen en objectie-
ve houding, alsook door de houding van
de medewerkers en deskundigen waarop
hij beroep doet.

Art. 9. De bedrijfsrevisor mag geen en-
kele revisorale opdracht aanvaarden in
een onderneming waar hijzelf, zijn echt-
genoot, een bloed- of aanverwant tot in
de tweede graad één van de volgende po-
sities bekleedt: voornaamste aandeelhou-
der van de vennootschap of eigenaar van
de onderneming, bestuurder, zaakvoer-
der, afgevaardigde voor het dagelijks be-

stuur of lid van het directiecomité van de
vennootschap.

Hetzelfde verbod is toepasselijk wan-
neer zijn of haar echtgeno(o)t(e), bloed-
of aanverwant tot in de tweede graad, als
werknemer of onafhankelijke beroepsbe-
oefenaar, op een betekenisvolle wijze bij-
draagt tot het houden van de boeken of
tot het opstellen van de jaarrekening of
andere boekhoudkundige staten die het
voorwerp zijn van een verklaring.

Art. 10. § 1. Buiten de honoraria die
betrekking hebben op de geleverde dien-
sten, mag een bedrijfsrevisor geen enkel
financieel belang hebben in een onderne-
ming, waarvan hij de jaarrekening of an-
dere boekhoudkundige bescheiden
controleert.

§ 2. Het is de bedrijfsrevisor verboden
om de controle uit te voeren op de reke-
ningen van een vennootschap, wanneer
hij voor zichzelf of voor zijn minderjari-
ge kinderen aandelen of andere effecten
uitgegeven door deze vennootschap of
door met haar verbonden ondernemin-
gen, aanhoudt. Deze verbodsbepaling is
niet toepasselijk wanneer de bedrijfsrevi-
sor niet betrokken is bij het beheer van de
aandelenportefeuille waarvan hij eige-
naar is, indien het beheerscontract voor-
ziet in de volledige autonomie van de
beheerder en in een specifieke procedure
voor de beeindiging van het contract.

§ 3. De gecontroleerde onderneming
mag de bedrijfsrevisor geen leningen of
voorschotten toestaan, noch te zijnen be-
hoeve waarborgen geven of stellen.

§ 4. Wanneer de revisor ingevolge een
schenking, legaat of nalatenschap zich
bevindt in de toestand bedoeld onder § 2,
moet hij daar zo vlug mogelijk een einde
aan stellen.

Art. 11. Behoudens de vergoeding die
werd vastgesteld overeenkomstig de wet,
mag de bedrijfsrevisor geen andere ver-
goeding, noch voordeel ontvangen, die
een rechtstreekse of onrechtstreekse ver-
goeding voor de revisorale opdracht zou
inhouden, of die ertoe zou strekken hem
een welwillende houding te doen aanne-
men.
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Zijn niet bedoeld in het voorgaande
lid: de geringe voordelen waarvan wordt
aanvaard dat zij tot de geplogenheden be-
horen tussen personen die elkaar vaak
ontmoeten en die men hoffelijkheidshal-
ve niet kan weigeren.

Art. 12. § 1. De bedrijfsrevisor mag
geen enkele revisorale opdracht aanvaar-
den in een onderneming waar hij gedu-
rende de drie voorafgaande jaren de
functie van bestuurder, zaakvoerder, af-
gevaardigde voor het dagelijks bestuur of
lid van het directiecomité bekleedt of
heeft bekleed. Een personeelslid of een
stagiair van de bedrijfsrevisor, die zich in
een dergelijke positie zou bevinden, mag
geenszins bij de uitoefening van deze re-
visorale opdracht betrokken worden.

§ 2. Met uitzondering van de vertegen-
woordiging in het kader van andere wet-
telijke opdrachten, of van opdrachten die
onvermijdelijk gepaard gaan met zijn re-
visorale opdracht of die eruit voortvloei-
en, mag de bedrijfsrevisor geen andere
functie, mandaat of opdracht aanvaarden
die hem ertoe zou brengen zich in te laten
met het beheer van de onderneming, of
de onderneming te vertegenwoordigen in
welke hoedanigheid dan ook. Deze regel
is van toepassing op de leden van zijn
personeel en op zijn stagiairs.

§ 3. Het is de bedrijfsrevisor verboden
in een onderneming waar hij een reviso-
rale opdracht uitvoert, of in een daarmee
verbonden onderneming, een andere
taak, mandaat of opdracht dan revisorale
opdracht te aanvaarden, die zal worden
vervuld tijdens de duur van zijn mandaat
of erna, en die van aard zou zijn de onaf-
hankelijke uitoefening van zijn opdracht
in het gedrang te brengen. Het is onver-
schillig of voormelde controle binnen het
kader van een commissarisopdracht
wordt uitgeoefend.

Art. 13. De bedrijfsrevisoren mogen
hun activiteit niet derwijze beperken dat
hun beroepsinkomsten uitsluitend afhan-
kelijk zijn of van een zeer beperkt aantal
onderscheiden opdrachten of functies, of
van opdrachten en functies die concreet
alle afhankelijk zijn van één enkele be-
langengroep of van éénzelfde gezag.

Art. 14. Indien personen met wie een
beroepsmatig samenwerkingsverband be-
staat, diensten verrichten voor de gecon-
troleerde vennootschap, dan zal de
bedrijfsrevisor nagaan of de aard en de
omvang van die diensten zijn eigen onaf-
hankelijkheid niet in het gedrang bren-
gen.

Indien hij commissaris-revisor is, moet
hij erop toezien dat de informatievoor-
schriften, bepaald in artikel 64ter, vijfde
lid van de vennootschappenwet, worden
nageleefd.

Hoofdstuk IV. Uitvoering van 
revisorale opdrachten

Art. 15. Elke verklaring, certificering
of ontleding van de bedrijfsrevisor steunt
op de mening die hij zich gevormd heeft
op grond van doelgerichte en nauwgezet
uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Art. 16. Bij de uitvoering van zijn con-
trolewerkzaamheden kan de bedrijfsrevi-
sor zich enkel laten bijstaan door zijn
stagiairs of vaste medewerkers en door
andere bedrijfsrevisoren, hun stagiairs en
vaste medewerkers. Behoudens uitzon-
derlijke omstandigheden, schriftelijk be-
hoorlijk gemotiveerd, kan hij geen
essentiële elementen van een revisorale
opdracht overdragen.

Binnen de grenzen bepaald door de
gebruikelijke controlenormen, kan de be-
drijfsrevisor onder zijn eigen verant-
woordelijkheid:

a) gebruikmaken van de werkzaamhe-
den van een andere bedrijfsrevisor of
van een persoon die in het buitenland
een hoedanigheid bezit die als gelijk-
waardig erkend is met deze van be-
drijfsrevisor;

b) gebruikmaken van de werkzaamhe-
den van een onafhankelijke deskun-
dige uit een andere discipline, indien
zijn onderzoek dit vereist;

c) beslissen over het gebruik dat hij zou
kunnen maken van sommige onder-
zoeken uitgevoerd door het personeel
van de gecontroleerde vennootschap.

Art. 17. Bij de uitvoering van een revi-
sorale opdracht, moet de bedrijfsrevisor
schriftelijk aantekening houden of doen
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houden van de aard van de door hem of
door zijn medewerkers verrichte werk-
zaamheden, zodanig dat een getrouwe
weergave van de uitvoering van de op-
dracht kan verkregen worden.

De werkdocumenten dienen door de
bedrijfsrevisor die de opdracht heeft uit-
gevoerd, te worden bewaard gedurende
een periode van vijf jaar, vanaf de datum
van het verslag dat op basis van de werk-
documenten werd opgesteld.

Art. 18. Elk verslag, elke verklaring of
certificering moet worden ondertekend
door een bedrijfsrevisor, natuurlijke per-
soon, die in voorkomend geval optreedt
als vertegenwoordiger van een vennoot-
schap van bedrijfsrevisoren.

Wanneer aan een bedrijfsrevisor, lid
van een vennootschap van bedrijfsreviso-
ren, in eigen naam een opdracht wordt
toevertrouwd, dan kan hij niet tekenen in
de hoedanigheid van vertegenwoordiger
van de vennootschap.

De bedrijfsrevisor is ertoe gehouden in
eigen naam te tekenen, en zijn functie te
vermelden. Ingeval van overmacht kan
de bedrijfsrevisor zijn bevoegdheid om te
tekenen aan een andere bedrijfsrevisor
delegeren.

Art. 19. Vermoed wordt zich van een
revisorale opdracht niet te hebben ge-
kweten, de bedrijfsrevisor die:

a) nalaat in zijn verslag te vermelden
dat bepaalde informatie, vervat in de
stukken waarover hij zijn oordeel
geeft, klaarblijkelijk van aard is de
bestemming te misleiden, of

b) aan het uitgedrukte oordeel een der-
gelijk voorbehoud toegevoegd, dat de
waarde of draagwijdte van het oor-
deel wordt tenietgedaan.

Art. 20. De bedrijfsrevisor mag geen
verklaring of certificering uitbrengen
over financiële staten, die vooruitzichten
inhouden, noch over informatie die niet
gesteund is op controleerbare stukken.

Niettemin mag hij zich altijd uitspre-
ken over de methode die tot die vooruit-
zichten heeft geleid. In dit geval zal hij,
indien hij van oordeel is dat bepaalde hy-

pothesen die aan de basis liggen van deze
informatie, kennelijk onredelijk of tegen-
strijdig zijn met andere informatie die in
het algemeen juist is, voor dit punt een
voorbehoud maken.

Hoofdstuk V. Bijzondere regels 
van plichtenleer

Art. 21. De bedrijfsrevisor die zijn be-
roep uitoefent in het kader van een ar-
beidsovereenkomst met een andere
bedrijfsrevisor, dient persoonlijk de re-
gels van plichtenleer na te leven. De be-
voegdheid om een verklaring of een
certificering te tekenen in naam van zijn
werkgever, kan hem niet worden toege-
kend.

Een bedrijfsrevisor die een andere be-
drijfsrevisor tewerkstelt, is ertoe gehou-
den de omstandigheden te scheppen die
noodzakelijk zijn om het beroep overeen-
komstig de regels van plichtenleer uit te
oefenen. Hij mag niet rechtstreeks, noch
onrechtstreeks een invloed uitoefenen
met het oog op het ontwijken van deze
regels.

Art. 22. Het is de bedrijfsrevisoren
verboden om op enigerlei wijze commis-
sie- of makelaarslonen of welkdanig
voordeel ook, dat verband houdt met hun
opdrachten, toe te kennen of te ontvan-
gen.

Ingeval van overlijden of van stopzet-
ting van de revisoractiviteit, kan het ge-
hele kantoor tegen vergoeding worden
overgedragen.

Art. 23. Het bedrag van het ereloon
van de bedrijfsrevisor moet worden be-
paald in functie van de complexiteit van
de opdracht, de aard, de reikwijdte en de
omvang van de prestaties die, in naleving
van de normen van het Instituut, vereist
zijn.

Art. 24. Vóór hij een mandaat of een
opdracht aanvaardt, moet de bedrijfsrevi-
sor bij de onderneming of de betrokken
instelling nagaan of een andere bedrijfs-
revisor in de loop van de voorafgaande
twaalf maanden, belast is of werd met
een revisorale opdracht bij dezelfde on-
derneming.
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Telkens een bedrijfsrevisor werkzaam-
heden verricht in een vennootschap of
een organisme waar een andere bedrijfs-
revisor de functie van commissaris of een
wettelijke controleopdracht uitoefent,
dan kan hij zijn werkzaamheden ter
plaatse slechts verrichten na zijn ambtge-
noot, bij voorkeur schriftelijk, op de
hoogte te hebben gebracht van zijn tus-
senkomst.

Deze regel is toepasselijk ongeacht het
voorwerp van de opdracht, ook op een
opdracht als gerechtelijk deskundige,
maar onverminderd de rechtsregels die
terzake gelden.

Elke bedrijfsrevisor die tot de opvol-
ging van een ambtgenoot geroepen
wordt, heeft de plicht, welke ook de op-
dracht is, om voorafgaandelijk en schrif-
telijk met hem contact op te nemen. De
bedrijfsrevisor die dezelfde opdracht uit-
voerde, is ertoe gehouden zijn ambtge-
noot inzage te geven in zijn
werkdocumenten.

Art. 25. Wanneer een bedrijfsrevisor
het werk of de verklaring van een andere
bedrijfsrevisor zou kunnen in opspraak
brengen, moet hij, voor zover het be-
roepsgeheim zich daar niet tegen verzet,
hem onmiddellijk op de hoogte brengen
van de punten waarover er een menings-
verschil bestaat.

Hij zal oordeelkundig te werk gaan en
eventueel het advies van een andere be-
drijfsrevisor of van een advocaat inwin-
nen.

Art. 26. Ronseling en dienstaanbod
zijn verboden.

Het is de bedrijfsrevisor verboden om
rechtstreeks of onrechtstreeks meerdere
al dan niet verbonden diensten, waaron-
der een revisorale opdracht, aan te bie-
den. De vergoeding voor een revisorale
opdracht mag in geen enkel opzicht af-
hankelijk zijn van andere diensten die
door de bedrijfsrevisor, of door een per-
soon met wie een beroepsmatig samen-
werkingsverband bestaat, worden

verstrekt in dezelfde onderneming of in
een verbonden onderneming.

Art. 27. De bedrijfsrevisor mag in het
openbaar objectieve informatie over zijn
kantoor mededelen, voorzover hij de
voor de leden van het beroep gepaste dis-
cretie niet in het gedrang brengt. In geen
geval mag verwezen worden naar al dan
niet vergelijkende gegevens inzake tarie-
ven of kwaliteit.

Welke media er ook gebruikt worden,
zijn de reclametechnieken, die niet tot
doel hebben objectieve informatie te ver-
schaffen, niet in overeenstemming met
de plichtenleer.

Onafgezien van de verslagen die moe-
ten bekendgemaakt worden in toepassing
van de wet, mag de bedrijfsrevisor in het
openbaar of in brochures geen gewag
maken van de naam van één van zijn cli-
enten. In uitzonderlijke gevallen kan van
deze regel worden afgeweken met toe-
stemming van de cliënt, alsmede van de
voorzitter van het Instituut.

Art. 28. Bij de uitoefening van reviso-
rale opdrachten in België, voeren de le-
den van het Instituut de titel van
bedrijfsrevisor, reviseur d’entreprises of
Betriebsrevisor.

Hoofdstuk VI. Vennootschappen 
en verenigingen

Art. 29. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 30. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 31. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 32. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]
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Hoofdstuk VII. Bepalingen inzake
de tuchtprocedure

Art. 33.(...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 34. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 35. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Art. 36. (...)

[Opgeheven door art. 35, § 2 K.B. 7 juni
2007]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Art. 37. (…)

[Opheffing K.B. 16 maart 1957 tot vast-
stelling van het tuchtreglement van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren]

Art. 38. Onze Vice-Eerste Minister,
Minister van Justitie en Minister van
Economische Zaken, en Onze Minister
van de Kleine en Middelgrote Onderne-
mingen en Landbouw zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.
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