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Koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de 
bedrijfsrevisoren 

 
 
 
Bron :  

 Koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren (Belgisch 
Staatsblad, 18 januari 1994) 

 Erratum (Belgisch Staatsblad, 22 april 1994) 
 Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van 

de Bedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 29 juni 2007, 3de editie) 
 
 
 
 
HOOFDSTUK I. 
Algemene beginselen inzake deontologie 
 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder : 
 
1° De wet : de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd door de wet van 21 februari 1985. 
2° Het Instituut : het Instituut der Bedrijfsrevisoren, opgericht door artikel 1 van de wet. 
3° Bedrijfsrevisor : elke natuurlijke persoon 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 revisorenvennootschap, waarvan deze persoon 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 deskundig oordeel te geven over de 
getrouwheid en de waarachtigheid van een jaarrekening, van een tussentijdse 
boekhoudkundige staat, van een waardering of van andere economische en financiële 
informatie, verschaft door een onderneming of instelling; dit begrip omvat eveneens de 
ontleding en de verklaring van de economische en financiële inlichtingen aan de leden van de 
ondernemingsraad. 
5° Persoon waarmee een beroepsmatig samenwerkingsverband bestaat : elke persoon 
waarmee de bedrijfsrevisor een georganiseerd beroepsmatig samenwerkingsverband heeft 
aangegaan; aan deze begripsomschrijving worden in elk geval vermoed te beantwoorden, elke 
vennootschap die ertoe strekt het beroep uit te oefenen, elke overeenkomst die het recht 
inhoudt een gemeenschappelijke benaming te gebruiken of eraan te refereren, of die een 
verbintenis tot wederkerige aanbeveling omvat. 
 
 
 



 

2 

 

Artikel 2 
 
De bedrijfsrevisor moet de wettelijke en reglementaire bepalingen naleven, evenals de 
gebruikelijke controlenormen van het Instituut. Naargelang de omstandigheden zal hij ook 
rekening houden met de aanbevelingen, uitgevaardigd door de Raad van het Instituut. 
 
 
Artikel 3 
 
De bedrijfsrevisor moet iedere handeling of houding vermijden die in strijd zou zijn, hetzij 
met de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, hetzij met het respect dat hij aan zijn 
confraters verschuldigd is, hetzij met de onafhankelijkheid die de vrije beroepen kenmerkt. 
 
 
HOOFDSTUK II. 
Verbodsbepalingen 
 
 
Artikel 4 
 
[…] 
 
 
Artikel 5 
 
[…] 
 
 
Artikel 6 
 
De bedrijfsrevisor mag geen enkele opdracht uitvoeren, wanneer hij zich in een positie 
bevindt waardoor zijn onafhankelijkheid bij de uitoefening van de opdracht in het gedrang 
zou kunnen worden gebracht, of waardoor de vertrouwensrelatie met de partijen in de 
onderneming waar hij die opdracht uitvoert, zou geschaad kunnen worden. 
 
 
Artikel 7 
 
Het is de bedrijfsrevisor verboden 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 onafhankelijke oordeel dat hij moet uitbrengen in het 
gedrang te brengen. 
 
 
HOOFDSTUK III. 
Bijzondere regels inzake onafhankelijkheid bij het uitvoeren van een revisorale 
opdracht 
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Artikel 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 
objectieve houding, alsook door de houding van de medewerkers en deskundigen waarop hij 
beroep doet. 
 
 
Artikel 9 
 
De bedrijfsrevisor mag geen enkele revisorale opdracht aanvaarden in een onderneming waar 
hijzelf, zijn echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad één van de volgende 
posities bekleedt : voornaamste aandeelhouder van de vennootschap of eigenaar van de 
onderneming, bestuurder, zaakvoerder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur of lid van het 
directiecomité van de vennootschap. 
 
Hetzelfde verbod is toepasselijk wanneer zijn of haar echtgeno(o)t(e), bloed- of aanverwant 
tot in de tweede graad, als werknemer of onafhankelijke beroepsbeoefenaar, op een 
betekenisvolle wijze bijdraagt tot het houden van de boeken of tot het opstellen van de 
jaarrekening of andere boekhoudkundige staten die het voorwerp zijn van een verklaring. 
 
 
Artikel 10 
 
§ 1. Buiten de honoraria die betrekking hebben op de geleverde diensten, mag een 
bedrijfsrevisor geen enkel financieel belang hebben in een onderneming, waarvan hij de 
jaarrekening of andere boekhoudkundige bescheiden controleert. 
 
§ 2. Het is de bedrijfsrevisor verboden om de controle uit te voeren op de rekeningen van een 
vennootschap, wanneer hij voor zichzelf of voor zijn minderjarige kinderen aandelen of 
andere effecten uitgegeven door deze vennootschap of door met haar verbonden 
ondernemingen, aanhoudt. Deze verbodsbepaling is niet toepasselijk wanneer de 
bedrijfsrevisor niet betrokken is bij het beheer van de aandelen-portefeuille waarvan hij 
eigenaar is, indien het beheerscontract voorziet in de volledige autonomie van de beheerder en 
in een specifieke procedure voor de beëindiging van het contract. 
 
§ 3. De gecontroleerde onderneming mag de bedrijfsrevisor geen leningen of voorschotten 
toestaan, noch te zijnen behoeve 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. 
 
 
Artikel 11 
 
Behoudens de vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig de wet, mag de 
bedrijfsrevisor geen andere vergoeding, noch voordeel ontvangen, die een rechtstreekse of 
onrechtstreekse vergoeding voor de revisorale opdracht zou inhouden, of die ertoe zou 
strekken hem een welwillende houding te doen aannemen. 
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Zijn niet bedoeld in het voorgaande lid : de geringe voordelen waarvan wordt aanvaard dat zij 
tot de geplogenheden behoren tussen personen die elkaar vaak ontmoeten en die men 
hoffelijkheidshalve niet kan weigeren. 
 
 
Artikel 12 
 
§ 1. De bedrijfsrevisor mag geen enkele revisorale opdracht aanvaarden in een onderneming 
waar hij gedurende de drie voorafgaande jaren de functie van bestuurder, zaakvoerder, 
afgevaardigde 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 revisorale opdracht 
betrokken worden. 
 
§ 2. Met uitzondering van de vertegenwoordiging in het kader van andere wettelijke 
opdrachten, of van opdrachten die onvermijdelijk gepaard gaan met zijn revisorale opdracht 
of die eruit voortvloeien, 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 revisorale 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 onafhankelijke uitoefening van zijn opdracht in 
het gedrang te brengen. Het is onverschillig of voormelde controle binnen het kader van een 
commissarisopdracht wordt uitgeoefend. 
 
 
Artikel 13 
 
De bedrijfsrevisoren mogen hun activiteit niet derwijze beperken dat hun beroepsinkomsten 
uitsluitend afhankelijk zijn of van een zeer beperkt aantal onderscheiden opdrachten of 
functies, of van opdrachten en functies die concreet alle afhankelijk zijn van één enkele 
belangengroep of van éénzelfde gezag. 
 
 
Artikel 14 
 
Indien personen met wie een beroepsmatig samenwerkingsverband bestaat, diensten 
verrichten voor de gecontroleerde vennootschap, dan zal de bedrijfsrevisor nagaan of de aard 
en de omvang van die diensten zijn eigen onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen. 
 
Indien hij commissaris-revisor is, moet hij erop toezien dat de informatievoorschriften, 
bepaald in artikel 64ter, vijfde lid van de vennootschappenwet, worden nageleefd. 
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HOOFDSTUK IV. 
Uitvoering van revisorale opdrachten 
 
 
Artikel 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. 
 
 
Artikel 16 
 
Bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden kan de bedrijfsrevisor zich enkel laten 
bijstaan door zijn stagiairs of vaste medewerkers en door andere bedrijfsrevisoren, hun 
stagiairs en vaste medewerkers. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, schriftelijk 
behoorlijk gemotiveerd, kan hij geen essentiële elementen van een revisorale opdracht 
overdragen. 
 
Binnen de grenzen bepaald door de gebruikelijke controlenormen, kan de bedrijfsrevisor 
onder zijn eigen verantwoordelijkheid : 
 
a) gebruikmaken van de werkzaamheden van een andere bedrijfsrevisor of van een persoon 
die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig erkend is met deze van 
bedrijfsrevisor; 
b) gebruikmaken van de werkzaamheden van een onafhankelijke deskundige uit een andere 
discipline, indien zijn onderzoek dit vereist; 
c) beslissen over het gebruik dat hij zou kunnen maken van sommige onderzoeken uitgevoerd 
door het personeel van de gecontroleerde vennootschap. 
 
 
Artikel 17 
 
Bij de uitvoering van een revisorale opdracht, moet de bedrijfsrevisor schriftelijk aantekening 
houden of doen houden van de aard van de door hem of door zijn medewerkers verrichte 
werkzaamheden, zodanig dat een getrouwe weergave van de uitvoering van de opdracht kan 
verkregen worden. 
 
De werkdocumenten dienen door de bedrijfsrevisor die de opdracht heeft uitgevoerd, te 
worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar, vanaf de datum van het verslag dat op 
basis van de werkdocumenten werd opgesteld. 
 
 
Artikel 18 
 
Elk verslag, elke verklaring of certificering moet worden ondertekend door een 
bedrijfsrevisor, natuurlijke persoon, die in voorkomend geval optreedt als vertegenwoordiger 
van een vennootschap van bedrijfsrevisoren. 
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Wanneer aan een bedrijfsrevisor, lid van een vennootschap van bedrijfsrevisoren, 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. 
 
 
Artikel 19 
 
Vermoed wordt zich van een revisorale opdracht niet te hebben gekweten, 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 dergelijk voorbehoud toegevoegt, dat de waarde of 
draagwijdte van het oordeel wordt tenietgedaan. 
 
 
Artikel 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 uitspreken over de methode die tot die vooruitzichten heeft 
geleid. In dit geval zal hij, indien hij van oordeel is dat bepaalde hypothesen die aan de basis 
liggen van deze informatie, kennelijk onredelijk of tegenstrijdig zijn met andere informatie 
die in het algemeen juist is, voor dit punt een voorbehoud maken. 
 
 
HOOFDSTUK V. 
Bijzondere regels van plichtenleer 
 
 
Artikel 21 
 
De bedrijfsrevisor die zijn beroep uitoefent in het kader van een arbeidsovereenkomst met een 
andere bedrijfsrevisor, dient persoonlijk de regels van plichtenleer na te leven. De 
bevoegdheid om een verklaring of een certificering te tekenen in naam van zijn werkgever, 
kan hem niet worden toegekend. 
 
Een bedrijfsrevisor die een andere bedrijfsrevisor tewerkstelt, is ertoe gehouden de 
omstandigheden te scheppen die noodzakelijk zijn om het beroep overeenkomstig 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. 
 
 
Artikel 22 
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Het is de bedrijfsrevisoren verboden om op enigerlei wijze commissie- of makelaarslonen of 
welkdanig voordeel ook, dat verband houdt met hun opdrachten, toe te kennen of te 
ontvangen. 
 
Ingeval van overlijden of van stopzetting van de revisoractiviteit, kan het gehele kantoor 
tegen vergoeding worden overgedragen. 
 
 
Artikel 23 
 
Het bedrag van het ereloon van de bedrijfsrevisor moet worden bepaald 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. 
 
 
Artikel 24 
 
Vóór hij een mandaat of een opdracht aanvaardt, moet de bedrijfsrevisor bij de onderneming 
of de betrokken instelling nagaan of een andere bedrijfsrevisor in de loop van de 
voorafgaande twaalf maanden, belast is of werd met een revisorale opdracht bij dezelfde 
onderneming. 
 
Telkens een bedrijfsrevisor werkzaamheden verricht in een vennootschap of een organisme 
waar een andere bedrijfsrevisor de functie van commissaris of een wettelijke controle-
opdracht uitoefent, dan kan hij zijn werkzaamheden ter plaatse slechts verrichten na zijn 
ambtgenoot, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte te hebben gebracht van zijn tussenkomst. 
 
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 opvolging van een ambtgenoot geroepen wordt, heeft de plicht, 
welke ook de opdracht is, om voorafgaandelijk en schriftelijk met hem contact op te nemen. 
De bedrijfsrevisor die dezelfde opdracht uitvoerde, is ertoe gehouden zijn ambtgenoot inzage 
te geven in zijn werkdocumenten. 
 
 
Artikel 25 
 
Wanneer een bedrijfsrevisor het werk of de verklaring van een andere bedrijfsrevisor zou 
kunnen in opspraak brengen, moet hij, voor zover het beroepsgeheim zich daar niet tegen 
verzet, hem onmiddellijk op de hoogte brengen van de punten waarover er een 
meningsverschil bestaat. 
 
Hij zal oordeelkundig tewerkgaan en eventueel het advies van een andere bedrijfsrevisor of 
van een advocaat inwinnen. 
 
 
Artikel 26 
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Ronseling en dienstaanbod zijn verboden. 
 
Het is de bedrijfsrevisor verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks meerdere al dan niet 
verbonden diensten, waaronder een revisorale opdracht, aan te bieden. De vergoeding voor 
een revisorale opdracht mag in geen enkel opzicht afhankelijk zijn van andere diensten die 
door de bedrijfsrevisor, of door een persoon met wie een beroepsmatig 
samenwerkingsverband bestaat, worden verstrekt in dezelfde onderneming of in een 
verbonden onderneming. 
 
 
Artikel 27 
 
De bedrijfsrevisor mag in het openbaar ogjectieve informatie over zijn kantoor mededelen, 
voorzover hij de voor de leden van het beroep gepaste discretie niet in het gedrang brengt. In 
geen geval mag verwezen worden naar al dan niet vergelijkende gegevens inzake tarieven of 
kwaliteit. 
 
Welke media er ook gebruikt worden, zijn de reclametechnieken, die niet tot doel hebben 
objectieve informatie te verschaffen, niet in overeenstemming met de plichtenleer. 
 
Onafgezien van de verslagen die moeten 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 cliënten. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken met 
toestemming van de cliënt, alsmede van de voorzitter van het Instituut. 
 
 
Artikel 28 
 
Bij de uitoefening van revisorale opdrachten in België, voeren de leden van het Instituut de 
titel van bedrijfsrevisor, reviseur d'entreprises of Betriebsrevisor. 
 
 
 
HOOFDSTUK VI. 
Vennootschappen en verenigingen 
 
 
Artikel 29 
 
[…] 
 
 
Artikel 30 
 
[…] 
 
 
Artikel 31 
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[…] 
 
 
Artikel 32 
 
[…] 
 
 
 
HOOFDSTUK VII. 
Bepalingen inzake de tuchtprocedure 
 
 
Artikel 33 
 
[…] 
 
 
Artikel 34 
 
[…] 
 
 
Artikel 35 
 
[…] 
 
 
Artikel 36 
 
[…] 
 
 
HOOFDSTUK VIII. 
Slotbepalingen 
 
 
 
Artikel 37 
 
Het koninklijk besluit van 16 maart 1957 tot vaststelling van het tuchtreglement van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 oktober 1961, wordt 
opgeheven. 
 
 
Artikel 38 
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Onze Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Minister van Economische Zaken, en 
Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw zijn, ieder wat 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 


