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Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van
artikel 3, derde lid van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting
van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een
herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge
daden van terrorisme, voor wat betreft het recht op een herstelpensioen
en het genot van het statuut van nationale solidariteit, artikel 5,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt delegatie verleend aan de ambtenaren die
binnen de cel Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en slachtoffers van daden
van terrorisme van de Federale Pensioendienst houder zijn van een
functie in de rang A1, A2 of A3 om volgende akten te ondertekenen:

1° de beslissingen betreffende de toekenning van het statuut van
nationale solidariteit aan de slachtoffers bedoeld bij artikel 3, derde
lid van de wet van 18 juli 2017;

2° de beslissingen betreffende de toekenning van het herstel-
pensioen aan de onder 1° vermelde slachtoffers;

3° de bij de artikelen 7, 20, 22 en 23 van de voormelde wet van
18 juli 2017 bedoelde beslissingen betreffende de herziening van het
herstelpensioen toegekend aan de onder 1° vermelde slachtoffers;

4° alle andere dan onder 1°, 2° en 3° vermelde akten voortkomend
uit de bevoegdheden die door de wetten en besluiten betreffende de
materie van de slachtoffers van terrorisme, aan de Minister van
Pensioenen zijn toegekend.

Art. 2. De ambtenaar die gebruik maakt van de bij dit besluit
gedelegeerde handtekeningsbevoegdheid, plaatst boven de vermelding
van zijn graad en handtekening, de formule ″Namens de Minister″.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden eveneens
verleend aan alle hiërarchische meerderen van de in artikel 1 bedoelde
ambtenaren die de materie van de slachtoffers van terrorisme onder
hun bevoegdheid hebben.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 14 november 2019.

D. BACQUELAINE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2019/42473]
11 NOVEMBER 2019. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot
het beroep van bedrijfsrevisor

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, de artikelen 5, § 2,
1° en 7, § 2, 1°, en artikel 9, § 7, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de
toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor;

Gelet op het advies van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,
gegeven op 13 maart 2019;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de economische
beroepen, gegeven op 24 mei 2019;

Gelet op advies 66.540/1 van de Raad van State, gegeven op
24 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat artikel 5, § 2, van de wet van 7 december 2016 tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren de voorwaarden voor de toekenning van de hoeda-
nigheid van bedrijfsrevisor aan een wettelijke auditor bepaalt;

Dat volgens artikel 5, § 2, 1°, van de bovenvermelde wet van
7 december 2016, de wettelijke auditor moet aantonen, volgens de door
de Koning vastgestelde voorwaarden, dat hij de hoedanigheid van
wettelijke auditor in een andere lidstaat heeft verkregen;

Dat het passend is deze bepaling uit te voeren door het wijzigen van
het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot
het beroep van bedrijfsrevisor;

Dat, in dit kader, het voorzien is dat de hoedanigheid van wettelijke
auditor kan worden aangetoond met elk rechtsmiddel, wat betekent
onder meer door het overleggen van een uittreksel van het openbaar

Vu l’arrêté royal du 23 juin 2019 pris en exécution de l’article 3,
alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de
solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au
remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme,
pour ce qui concerne le droit à une pension de dédommagement et le
bénéfice du statut de solidarité nationale, l’article 5,

Arrête :

Article 1er. Délégation est accordée aux fonctionnaires qui sont
titulaires d’une fonction de rang A1, A2 ou A3 qu’ils exercent au sein de
la Cellule des Victimes Civiles de la guerre et des Victimes d’actes de
terrorisme du Service fédéral des Pensions pour signer les actes
suivants :

1° les décisions accordant le statut de solidarité nationale aux
victimes visées à l’article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 ;

2° les décisions accordant la pension de dédommagement aux
victimes visées sous le 1° ;

3° les décisions visées aux articles 7, 20, 22 et 23 de la loi du
18 juillet 2017 précitée et relatives à la révision de la pension de
dédommagement attribuée aux victimes visées sous le 1° ;

4° tous les autres actes non visés sous le 1°, le 2° et le 3° et résultant
des pouvoirs attribués par la législation et la réglementation
relatives à la matière des victimes d’actes de terrorisme, au Ministre
des Pensions.

Art. 2. Le fonctionnaire qui fait usage du pouvoir de signature
délégué par le présent arrêté placera au-dessus de la mention de son
grade et de sa signature la formule « Au nom du Ministre ».

Art. 3. Les délégations accordées en vertu du présent arrêté sont
également accordées aux supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires
visés à l’article 1er ayant la matière des victimes d’actes de terrorisme
dans leurs attributions.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2019.

D. BACQUELAINE

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2019/42473]
11 NOVEMBRE 2019. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

17 août 2018 relatif à l’accès à la profession de réviseur d’entrepri-
ses

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et
de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les articles 5, § 2,
1° et 7, § 2, 1°, et l’article 9, § 7, inséré par la loi du 30 juillet 2018 ;

Vu l’arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l’accès à la profession de
réviseur d’entreprises ;

Vu l’avis de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, donné le
13 mars 2019 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné
le 24 mai 2019 ;

Vu l’avis 66.540/1 du Conseil d’Etat, donné le 24 septembre 2019, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l’article 5, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises détermine les conditions d’octroi de la qualité
de réviseur d’entreprises à un contrôleur légal des comptes ;

Que suivant l’article 5, § 2, 1°, de la loi précitée du 7 décembre 2016,
le contrôleur légal des comptes doit, selon les conditions fixées par le
Roi, démontrer qu’il a reçu la qualité de contrôleur légal des comptes
dans un autre Etat membre ;

Qu’il convient d’exécuter cette disposition en modifiant l’arrêté royal
du 17 août 2018 relatif à l’accès à la profession de réviseur d’entrepri-
ses ;

Que, dans ce cadre, il est prévu que la qualité de contrôleur légal des
comptes peut être démontrée par toute voie de droit, c’est-à-dire
notamment par la production d’un extrait du registre public de la
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register van de betrokken persoon of door een attest afgeleverd door de
bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie of van een
andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte die attesteert dat de betrokken persoon in die
staat beschikt over de hoedanigheid van wettelijke auditor;

Overwegende dat het passend is om dezelfde modaliteiten te
voorzien voor de natuurlijke personen die een gelijkwaardige hoeda-
nigheid bezitten als deze van bedrijfsrevisor in een derde land en die
wensen aan te tonen dat zij over een dergelijke gelijkwaardige
hoedanigheid beschikken in een derde land, overeenkomstig artikel 7,
§ 2, 1°, van de bovenvermelde wet van 7 december 2016;

Overwegende dat artikel 9, § 7, van de bovenvermelde wet van
7 december 2016, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018 houdende
diverse bepalingen inzake Economie, de voorwaarden van ontvanke-
lijkheid bepaalt van een verzoek tot toekenning van de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor, na intrekking van deze hoedanigheid;

Dat de ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek met name
ondergeschikt is aan de vervulling van de stage van bedrijfsrevisor, aan
het slagen van het bekwaamheidsexamen alsook aan het voldoen aan
de verplichtingen inzake permanente vorming;

Dat artikel 9, § 7, van de bovenvermelde wet van 7 decem-
ber 2016 aan de Koning de bevoegdheid geeft om de nadere regels
inzake het verzoek tot toekenning van de hoedanigheid van bedrijfs-
revisor, na intrekking van deze hoedanigheid, te bepalen;

Dat het passend is om deze bepaling uit te voeren door het wijzigen
van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang
tot het beroep van bedrijfsrevisor;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 46 van het koninklijk besluit van 17 augus-
tus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de woorden “een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is met die van bedrijfsrevisor”, vervangen door de
woorden “een hoedanigheid bezitten van wettelijke auditor bedoeld in
artikel 3, 4°, van de wet”.

2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende :

“De hoedanigheid van wettelijke auditor, bedoeld in het eerste lid,
wordt met elk rechtsmiddel aangetoond.”.

3° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende :

“De gelijkwaardige hoedanigheid als die van bedrijfsrevisor in een
derde land, bedoeld in het eerste lid, wordt met elk rechtsmiddel
aangetoond.”.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 7/1 ingevoegd dat
het artikel 46/1 bevat, luidende:

“Hoofdstuk 7/1. - Toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsre-
visor, na intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor

Art. 46/1. § 1. De personen die, voor een andere reden dan een
intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor bedoeld in arti-
kel 59, § 1, eerste lid, 7°, van de wet, en die, overeenkomstig artikel 9,
§ 7, van de wet, opnieuw de toekenning van deze hoedanigheid vragen,
voegen aan hun verzoek een dossier toe dat het Instituut in staat stelt
na te gaan of de vereiste voorwaarden van artikel 9, § 7, van de wet, zijn
vervuld.

§ 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 die sinds minder dan vijf jaar
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben verloren, kunnen zich
opnieuw de hoedanigheid van bedrijfsrevisor laten toekennen na het
slagen voor een schriftelijke proef waarvan de inhoud wordt bepaald
door de Raad en gepubliceerd op de website van het Instituut.

Zij moeten daarenboven slagen voor een mondelinge proef die door
de Raad wordt toevertrouwd aan een jury samengesteld uit drie
Raadsleden die op dezelfde taalrol zijn ingeschreven als deze van de
kandidaat en die geen enkele financiële, persoonlijke, zakelijke, arbeids-
of andere relatie met de kandidaat hebben.

Deze mondelinge proef omvat een ondervraging over de beroeps-
praktijk, de opdrachten, de verantwoordelijkheden en de plichtenleer
van de bedrijfsrevisor.

De met redenen omklede beslissing van de jury wordt aan de
betrokkene en de Raad meegedeeld.

§ 3. De personen bedoeld in paragraaf 1 die sinds meer dan vijf jaar
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor hebben verloren, kunnen zich
opnieuw de hoedanigheid van bedrijfsrevisor laten toekennen na het
slagen voor de mondelinge en schriftelijke proef van het bekwaamheids-
examen bedoeld in artikel 38, § 1.

personne concernée ou par une attestation délivrée par l’autorité
compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat
partie à l’Accord sur l’Espace économique européen qui certifie que la
personne concernée possède dans cet Etat la qualité de contrôleur légal
des comptes ;

Considérant qu’il convient de prévoir les mêmes modalités pour les
personnes physiques possédant une qualité équivalente à celle de
réviseur d’entreprises dans un pays tiers et qui souhaitent démontrer,
conformément à l’article 7, § 2, 1°, de la loi précitée du 7 décembre 2016,
qu’elles possèdent une telle qualité équivalente dans un pays tiers ;

Considérant que l’article 9, § 7, de la loi précitée du 7 décembre 2016,
inséré par la loi du 30 juillet 2018 portant dispositions diverses en
matière d’Economie, détermine les conditions de recevabilité d’une
demande d’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises, après un
retrait de cette qualité ;

Que la recevabilité d’une telle demande est notamment subordonnée
à l’accomplissement du stage de réviseur d’entreprises, à la réussite de
l’examen d’aptitude ainsi qu’à la satisfaction des obligations de
formation permanente ;

Que l’article 9, § 7, de la loi précitée du 7 décembre 2016 confère au
Roi la compétence de déterminer les modalités relatives à la demande
d’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises, après un retrait de cette
qualité ;

Qu’il convient d’exécuter cette disposition en modifiant l’arrêté royal
du 17 août 2018 relatif à l’accès à la profession de réviseur d’entrepri-
ses ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 46 de l’arrêté royal du 17 août 2018 relatif à
l’accès à la profession de réviseur d’entreprises, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « une qualité équivalente à celle
de réviseur d’entreprises » sont remplacés par les mots « la qualité de
contrôleur légal des comptes visée à l’article 3, 4°, de la loi ».

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La qualité de contrôleur légal des comptes, visée à l’alinéa 1er, est
démontrée par toute voie de droit. ».

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La qualité équivalente à celle de réviseur d’entreprises dans un
pays tiers, visée à l’alinéa 1er, est démontrée par toute voie de droit. ».

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, compor-
tant l’article 46/1, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 7/1. – Octroi de la qualité de réviseur d’entreprises
après le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises

Art. 46/1. § 1er. Les personnes qui ont perdu la qualité de réviseur
d’entreprises pour un motif autre que le retrait de la qualité visé à
l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi, et qui, conformément à
l’article 9, § 7, de la loi, demandent à nouveau l’octroi de cette qualité,
joignent à leur demande un dossier permettant à l’Institut de vérifier
que les conditions requises à l’article 9, § 7, de la loi, sont remplies.

§ 2. Si les personnes visées au paragraphe 1er ont perdu la qualité de
réviseur d’entreprises depuis moins de cinq ans, elles peuvent se voir
octroyer à nouveau la qualité de réviseur d’entreprises après réussite
d’une épreuve écrite dont le contenu est défini par le Conseil et publié
sur le site internet de l’Institut.

Elles doivent en outre réussir une épreuve orale qui est confiée par le
Conseil à un jury composé de trois membres du Conseil appartenant au
même rôle linguistique que la personne concernée et n’ayant avec la
personne concernée aucune relation financière, personnelle, d’affaires,
d’emploi ou autre relation.

Cette épreuve orale comporte une interrogation au sujet de la
pratique de la profession, des missions, des responsabilités et de la
déontologie du réviseur d’entreprises.

La décision motivée du jury est communiquée à la personne
concernée et au Conseil.

§ 3. Si les personnes visées au paragraphe 1er ont perdu la qualité de
réviseur d’entreprises depuis plus de cinq ans, elles peuvent se voir
octroyer à nouveau la qualité de réviseur d’entreprises après réussite
des épreuves écrites et orales de l’examen d’aptitude visé à l’article 38,
§ 1er.
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De met redenen omklede beslissing van de jury wordt aan de
betrokkene en aan de Raad meegedeeld.”.

Art. 3. De minister bevoegd voor Economie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
N. MUYLLE

*

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2019/15364]

18 NOVEMBER 2019. — Koninklijk besluit tot opheffing
van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,
artikel 1bis, §§ 1 en 3 , gewijzigd bij de wet van 20 juni 2013, artikel 6,
§ 1, derde en zevende leden, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2012,
artikel 7, § 1, ingevoegd bij de wet van 1ste mei 2006 en gewijzigd door
de wetten van 3 augustus 2012 en 17 julli 2015, artikel 9, § 4 gewijzigd
door de wet van 15 december 2013, artikel 12sexies, § 1, vijfde lid, derde
streepje, ingevoegd bij de wet van 3 augustus 2012 en artikel 12septies,
ingevoegd bij de wet van 1ste mei 2006;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003 en
artikel 19, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 mei 2017;

Gelet op de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de
menselijke persoon, artikel 10, vierde lid;

Gelet op de wet van 20 julli 2006 betreffende de oprichting en de
werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten, artikel 4, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet
van 22 december 2008, en derde lid, 1°, 2°, 3°, gewijzigd bij de wet van
22 december 2008, en 6°, a), tweede en achtste streepje, gewijzigd door
de wet van 22 december 2008 en vervangen door de wet van
22 juni 2016, en artikel 11, vierde lid, gewijzigd bij de wet van
30 oktober 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve
implanteerbare medische hulpmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de
medische hulpmiddelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de
samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité
ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-
heidsproducten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2015 houdende
uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot
medische hulpmiddelen;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2011 tot goedkeu-
ring van het huishoudelijk reglement van de Evaluatiecommissie,
bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betref-
fende de medische hulpmiddelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
17 april 2019;

La décision motivée du jury est communiquée à la personne
concernée et au Conseil. ».

Art. 3. Le ministre qui a l’Economie dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Economie,
N. MUYLLE

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2019/15364]

18 NOVEMBRE 2019. — Arrêté royal supprimant la Commission
d’évaluation des dispositifs médicaux

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l’article 1bis,
§§ 1er et 3, modifiés par la loi du 20 juin 2013, l’article 6, § 1er,
alinéas 3 et 7, modifiés par la loi du 3 août 2012, l’article 7, § 1er, inséré
par la loi du 1er mai 2006 et modifié par les lois des 3 août 2012 et
17 juillet 2015, l’article 9, § 4 modifié par la loi du 15 décembre 2013,
l’article 12sexies, § 1er, alinéa 5, troisième tiret, inséré par la loi du
3 août 2012 et l’article 12septies, inséré par la loi du 1er mai 2006;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire,
l’article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003 et l’article 19, modifié en
dernier lieu par la loi du 7 mai 2017;

Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine, l’article 10, alinéa 4;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement
de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé,
l’article 4, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 2008,
et alinéa 3, 1°, 2°, 3°, modifiés par la loi du 22 décembre 2008, et 6°, a),
deuxième et huitième tirets, modifié par la loi du 22 décembre 2008 et
remplacé par la loi du 22 juin 2016, et l’article 11, alinéa 4, modifié par
la loi du 30 octobre 2018;

Vu l’arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux
implantables actifs;

Vu l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux;

Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro;

Vu l’arrêté royal du 25 février 2007 relatif à la composition et au
fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l’Agence
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;

Vu l’arrêté royal du 3 février 2015 portant exécution de la loi du
15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux;

Vu l’arrêté ministériel du 7 novembre 2011 portant approbation du
règlement d’ordre intérieur de la Commission d’évaluation, visée à
l’article 12 de l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs
médicaux;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2019;
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RICHTLIJN (EU) 2019/1937 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 23 oktober 2019

inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 16, artikel 43, lid 2, artikel 50, 
artikel 53, lid 1, artikel 91, artikel 100, artikel 114, artikel 168, lid 4, artikel 169, artikel 192, lid 1, en artikel 325, 
lid 4, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Rekenkamer (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Gezien het advies van 30 november 2018 van de groep van deskundigen als bedoeld in artikel 31 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Personen die voor een overheidsorganisatie of private organisatie werken of met een dergelijke organisatie in 
contact staan in het kader van hun werkgerelateerde activiteiten, zijn vaak als eerste op de hoogte van dreigin
gen of schade voor het algemeen belang die zich in die context voordoen. Door inbreuken op het Unierecht die 
schadelijk zijn voor het algemeen belang te melden, handelen dergelijke personen als “klokkenluiders”, en spelen 
zij daarbij een sleutelrol bij het onthullen en voorkomen van dergelijke inbreuken, en bij het beschermen van 
het maatschappelijk welzijn. Vaak echter weerhoudt vrees voor represailles potentiële klokkenluiders ervan mel
ding te maken van hun bezorgdheid of vermoedens. In dit verband wordt op zowel Unie- als internationaal 
niveau steeds meer het belang onderkend van een evenwichtige en doeltreffende bescherming van 
klokkenluiders.

(2) Op Unieniveau fungeren de meldingen en openbaarmakingen door klokkenluiders als een eerste fase van de 
handhaving van Unierecht en Uniemaatregelen. Zij brengen informatie over aan nationale en Unierechtshandha
vingsinstanties, hetgeen leidt tot daadwerkelijke opsporing, onderzoek en vervolging van inbreuken op het 
Unierecht, waardoor voor meer transparantie en verantwoording wordt gezorgd.

(3) Op bepaalde beleidsgebieden kunnen inbreuken op het Unierecht — ongeacht of ze krachtens het nationale 
recht zijn gekwalificeerd als bestuursrechtelijke, strafrechtelijke dan wel andere soorten inbreuken — het alge
meen belang ernstig schaden, doordat zij significante risico’s voor het maatschappelijk welzijn kunnen vormen. 
In situaties waarin op die gebieden handhavingstekortkomingen zijn geconstateerd en klokkenluiders zich 
meestal in een bevoorrechte positie bevinden om inbreuken te onthullen, moet de handhaving worden verbe
terd door te voorzien in doeltreffende, vertrouwelijke en beveiligde meldingskanalen en door ervoor te zorgen 
dat klokkenluiders effectief worden beschermd tegen represailles.

(4) De bescherming van klokkenluiders loopt in de Unie van lidstaat tot lidstaat uiteen en is niet op alle beleidsge
bieden even gelijkmatig. De gevolgen van inbreuken op het Unierecht met een grensoverschrijdende dimensie 
die door klokkenluiders zijn gemeld, illustreren dat ontoereikende bescherming in één lidstaat niet alleen in die 
lidstaat negatieve gevolgen kan hebben voor de werking van het Uniebeleid, maar ook in andere lidstaten en in 
de Unie in haar geheel.

(5) Er moeten gemeenschappelijke minimumnormen gelden die ervoor zorgen dat klokkenluiders doeltreffend wor
den beschermd wat betreft rechtshandelingen en beleidsgebieden waar er behoefte is aan een krachtigere hand
having, niet-melding van misstanden door klokkenluiders van aanzienlijke invloed is op de handhaving, en 
inbreuken op Unierecht het algemeen belang ernstig kunnen schaden. De lidstaten kunnen beslissen de toepas
sing van nationale bepalingen uit te breiden tot andere gebieden om zo op nationaal niveau te zorgen voor een 
breed en coherent klokkenluidersbeschermingskader.

(1) PB C 405 van 9.11.2018, blz. 1.
(2) PB C 62, 15.2.2019, blz. 155.
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 16 april 2019 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

7 oktober 2019.
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(6) Bescherming van klokkenluiders is nodig om de handhaving van het Unierecht inzake overheidsopdrachten te 
verbeteren. Niet alleen moeten fraude en corruptie op het gebied van overheidsopdrachten bij de uitvoering van 
de Uniebegroting worden voorkomen en opgespoord, maar ook moet worden gezorgd voor het aanpakken van 
de ontoereikende handhaving van de voorschriften inzake overheidsopdrachten door nationale overeenkomst
sluitende overheden en overeenkomstsluitende entiteiten in verband met de uitvoering van werken, de levering 
van producten of het verrichten van diensten. Inbreuken op deze regelgeving leiden tot verstoringen van de 
mededinging, tot hogere kosten voor het bedrijfsleven, tot ondermijning van de belangen van investeerders en 
aandeelhouders en, in het algemeen, tot vermindering van de aantrekkelijkheid voor investeerders en het ont
staan van een ongelijk speelveld voor het hele Europese bedrijfsleven, en tasten derhalve het goede functioneren 
van de interne markt aan.

(7) Op het gebied van financiële diensten is de meerwaarde van de bescherming van klokkenluiders al door de 
Uniewetgever onderkend. In de nasleep van de financiële crisis, die ernstige tekortkomingen inzake de handha
ving van de betrokken regelgeving aan het licht bracht, zijn maatregelen ter bescherming van klokkenluiders, 
waaronder interne en externe meldingskanalen, alsmede een uitdrukkelijk verbod op represailles, opgenomen in 
een aanzienlijk aantal wetgevingshandelingen op het gebied van financiële diensten, zoals aangegeven door de 
Commissie in haar mededeling van 8 december 2010 met als titel “Het versterken van sanctieregelingen in de 
financiële sector”. Met name in de context van het prudentiële kader voor kredietinstellingen en beleggingson
dernemingen voorziet Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) in bescherming van 
klokkenluiders die van toepassing is in het kader van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parle
ment en de Raad (5).

(8) Wat betreft de veiligheid van op de interne markt in de handel gebrachte producten, zijn ondernemingen die bij 
de productie- en toeleveringsketen betrokken zijn, de primaire gegevensbron, met als gevolg dat meldingen van 
klokkenluiders in dergelijke ondernemingen een hoge toegevoegde waarde hebben, omdat zij veel dichter staan 
bij informatie over mogelijke oneerlijke en illegale praktijken met betrekking tot de productie, invoer of distri
butie van onveilige producten. Er is dan ook behoefte aan de invoering van klokkenluidersbescherming in ver
band met de veiligheidsvereisten die gelden voor producten die worden gereguleerd door de harmonisatiewetge
ving van de Unie als vervat in de bijlagen I en II bij Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement 
en de Raad (6) en in verband met de algemene productveiligheidsvereisten als vervat in Richtlijn 2001/95/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (7). Bescherming van klokkenluiders zoals geboden door onderhavige 
richtlijn zou ook essentieel zijn ter voorkoming van de onttrekking aan de legale handel van vuurwapens, 
onderdelen en componenten ervan en munitie, alsmede defensiegerelateerde producten, aangezien het meldin
gen zou aanmoedigen van inbreuken op het Unierecht zoals documentfraude, wijziging van markeringen en 
frauduleuze verwerving binnen de Unie van vuurwapens, wanneer inbreuken vaak impliceren dat producten 
aan de legale markt worden onttrokken. Omdat de bescherming van klokkenluiders zoals geboden door onder
havige richtlijn zou bijdragen tot de correcte toepassing van beperkingen en controles op precursoren van 
explosieven, helpt ze ook de illegale vervaardiging van zelfgemaakte explosieven te voorkomen.

(9) In de sectorale Uniehandelingen inzake de veiligheid van de luchtvaart, met name in Verordening (EU) 
nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad (8), en inzake het zeevervoer, met name in de Richtlijnen 
2013/54/EU (9) en 2009/16/EG (10) van het Europees Parlement en de Raad, die doelgerichte maatregelen voor 
de bescherming van klokkenluiders en specifieke meldingskanalen bevatten, is reeds onderkend hoe belangrijk 
klokkenluidersbescherming is voor het voorkomen en ontmoedigen van inbreuken op de Unievoorschriften 
inzake de veiligheid van het vervoer die mensenlevens in gevaar kunnen brengen. Die rechtshandelingen voor
zien ook in bescherming tegen represailles voor werknemers die fouten melden die zijzelf te goeder

(4) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstel
lingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

(5) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kre
dietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(6) Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en productconfor
miteit  en  tot  wijziging  van  Richtlijn  2004/42/EG  en  de  Verordeningen  (EG)  nr.  765/2008  en  (EU)  nr.  305/2011  (PB  L  169 
van 25.6.2019, blz. 1).

(7) Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 
van 15.1.2002, blz. 4).

(8) Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvol
gen van voorvallen in de burgerluchtvaart  en tot wijziging van Verordening (EU) nr.  996/2010 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 
en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 18).

(9) Richtlijn 2013/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende bepaalde verantwoordelijkheden 
van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006 (PB L 329 
van 10.12.2013, blz. 1) en Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaat
controle (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57).

(10) Richtlijn  2009/16/EG  van  het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  23  april  2009  betreffende  havenstaatcontrole  (PB  L  131 
van 28.5.2009, blz. 57).
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trouw hebben gemaakt (de zogeheten “cultuur van billijkheid”). De bestaande elementen van de bescherming 
van klokkenluiders in deze twee sectoren moeten worden aangevuld, en er moet worden voorzien in bescher
ming voor andere vervoerswijzen, namelijk de binnenvaart, het wegvervoer en het spoorvervoer, om de veilig
heidsvoorschriften met betrekking tot die vervoerswijzen scherper te handhaven.

(10) Wat het gebied van de milieubescherming betreft, blijven het verzamelen van bewijsmateriaal, het voorkomen, 
opsporen en bestrijden van milieudelicten en onrechtmatige gedragingen, een uitdaging en moeten acties in dat 
verband worden versterkt, zoals aangegeven door de Commissie in haar mededeling van 18 januari 2018 met 
als titel “EU-maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving en milieugovernance te verbeteren”. Aangezien 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze richtlijn de enige bestaande regels inzake de bescherming van 
klokkenluiders op het gebied van milieubescherming in één sectoraal instrument zijn vastgelegd, met name 
Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad (11), is de invoering van dergelijke bescherming 
noodzakelijk om doeltreffende handhaving van het milieuacquis van de Unie te waarborgen, omdat inbreuken 
daarop het algemeen belang kunnen schaden en buiten de landsgrenzen gevolgen kunnen hebben. De invoering 
van dergelijke bescherming is ook relevant wanneer onveilige producten tot milieuschade kunnen leiden.

(11) Het verbeteren van de klokkenluidersbescherming zou ook een preventief en afschrikkend effect hebben op 
inbreuken op de voorschriften van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie inzake nucleaire veiligheid, 
stralingsbescherming en verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Dat zou ook 
leiden tot een krachtigere handhaving van de relevante bepalingen van Richtlijn 2009/71/Euratom van de 
Raad (12) inzake de bevordering en de versterking van een effectieve nucleaire veiligheidscultuur, en met name 
artikel 8 ter, lid 2, punt a), van die richtlijn waarin onder meer wordt bepaald dat de bevoegde regelgevende 
autoriteit beheerssystemen met gepaste voorrang voor nucleaire veiligheid moet opzetten die op alle personeels- 
en managementniveaus bevorderlijk zijn voor het vermogen kritische vragen te stellen over de deugdelijke toe
passing van de toepasselijke veiligheidsbeginselen en -praktijken en tijdig over veiligheidskwesties te 
rapporteren.

(12) De invoering van een kader voor klokkenluidersbescherming zou tevens bijdragen aan het versterken van de 
handhaving van de bestaande bepalingen en aan het voorkomen van inbreuken op Unievoorschriften, op het 
gebied van de voedselketen en in het bijzonder de veiligheid van levensmiddelen en diervoerders, alsmede 
inzake de gezondheid, de bescherming en het welzijn van dieren. De diverse Unievoorschriften op deze gebie
den zijn onderling nauw verbonden. Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (13) 
zet de algemene beginselen en vereisten uiteen die ten grondslag liggen aan alle Unie- en nationale maatregelen 
inzake levensmiddelen en diervoeders, met bijzondere aandacht voor voedselveiligheid, teneinde een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument op voedselgebied te 
waarborgen, en het goede functioneren van de interne markt te verzekeren. In die verordening wordt onder 
meer bepaald dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven hun werknemers en anderen 
niet mogen ontmoedigen met de bevoegde autoriteiten samen te werken, indien door een dergelijke samenwer
king een risico in verband met een levensmiddel of een diervoerder kan worden voorkomen, beperkt of wegge
nomen. De Uniewetgever heeft op het gebied van diergezondheidswetgeving een gelijkaardige aanpak gevolgd 
met Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (14), die de regels vaststelt ter voorko
ming en bestrijding van op dieren of mensen overdraagbare dierziekten en met betrekking tot de bescherming 
en het welzijn van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, van voor wetenschappelijke doeleinden 
gebruikte dieren, van dieren tijdens het vervoer en van dieren bij de slacht via Richtlijn 98/58/EG van de 
Raad (15), Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad (16), Verordening (EG) nr. 1/2005 van de 
Raad (17) en Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad (18).

(11) Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasac
tiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 66).

(12) Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid 
van kerninstallaties (PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18).

(13) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene begin
selen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vast
stelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(14) Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot 
wijziging  en  intrekking  van  bepaalde  handelingen  op  het  gebied  van  diergezondheid  (“diergezondheidswetgeving”)  (PB  L  84 
van 31.3.2016, blz. 1).

(15) Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PB L 221 
van 8.8.1998, blz. 23).

(16) Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die 
voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33).

(17) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee 
samenhangende activiteiten  en tot  wijziging  van de  Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG)  nr.  1255/97 
(PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

(18) Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 
van 18.11.2009, blz. 1).
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(13) Meldingen door klokkenluiders van inbreuken kunnen cruciaal zijn voor het opsporen, voorkomen, verminde
ren of wegnemen van risico’s voor de volksgezondheid en de bescherming van de consument die voortvloeien 
uit inbreuken op Unievoorschriften, die anders onopgemerkt zouden kunnen blijven. Met name is er ook een 
sterk verband tussen consumentenbescherming en gevallen waarin onveilige producten tot aanzienlijke schade 
voor de consument kunnen leiden.

(14) De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, die als grondrechten 
zijn verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“Handvest”), 
zijn andere gebieden waarop klokkenluiders kunnen helpen om inbreuken aan het licht te brengen die het alge
meen belang kunnen schaden. Klokkenluiders kunnen tevens helpen bij het openbaar maken van inbreuken op 
de richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad (19) inzake de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen, die voorziet in een vereiste van melding van incidenten (ook indien daardoor geen per
soonsgegevens in gevaar zijn gebracht) en in beveiligingsvereisten voor aanbieders van essentiële diensten in 
talrijke sectoren (zoals energie, gezondheid, vervoer en bankdiensten) voor aanbieders van belangrijke digitale 
diensten (zoals cloudcomputing), en voor aanbieders van basisvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en gas. 
Meldingen van klokkenluiders zijn op dit gebied met name waardevol ter voorkoming van beveiligingsinciden
ten die belangrijke economische en sociale activiteiten en veelgebruikte digitale diensten treffen, en eveneens ter 
voorkoming van inbreuken op de Unievoorschriften inzake gegevensbescherming. Dergelijke meldingen dragen 
bij tot het verzekeren van de continuïteit van de verlening van diensten die essentieel zijn voor het functioneren 
van de interne markt en het maatschappelijk welzijn.

(15) Een belangrijk gebied waarop de handhaving van het Unierecht moet worden verbeterd, is voorts de bescher
ming van de financiële belangen van de Unie, die betrekking heeft op de bestrijding van fraude, corruptie en 
alle andere illegale activiteiten die gevolgen hebben voor de uitgaven van de Unie, de inning van de inkomsten 
en middelen van de Unie of de eigendommen van de Unie. Betere bescherming van de financiële belangen van 
de Unie is tevens relevant voor de uitvoering van de Uniebegroting met betrekking tot de uitgaven uit hoofde 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-Verdrag). Gebrek
kige handhaving op het gebied van bescherming van de financiële belangen van de Unie, onder meer wat 
betreft de voorkoming van fraude en corruptie op nationaal niveau, leidt tot minder inkomsten voor de Unie en 
misbruik van Uniemiddelen, wat een verstorende invloed op overheidsinvesteringen kan hebben en de groei kan 
belemmeren en het vertrouwen van het publiek in Uniemaatregelen kan ondermijnen. Artikel 325 van het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vereist dat de Unie en de lidstaten fraude en alle 
andere onrechtmatige activiteiten die de financiële belangen van de Unie schaden, bestrijden. Tot de toepasse
lijke Uniemaatregelen in dit verband behoren met name Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de 
Raad (20), en Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (21).Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2988/95 wordt voor de ernstigste soorten frauduleus gedrag aangevuld door Richtlijn (EU) 
2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad (22) en door de op grond van artikel K.3. van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995 (23), met inbegrip van de protocollen erbij van 
27 september 1996 (24), van 29 november 1996 (25) en van 19 juni 1997 (26). Die Overeenkomst en die proto
collen blijven van kracht voor de lidstaten die niet gebonden zijn door Richtlijn (EU) 2017/1371.

(16) Met het oog op het beschermen van klokkenluiders moeten ook gemeenschappelijke minimumnormen worden 
bepaald voor inbreuken in verband met de interne markt als bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU. Daarnaast is 
het overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het “Hof”) de bedoeling van 
Uniemaatregelen die gericht zijn op het tot stand brengen of het waarborgen van het functioneren van de 
interne markt, dat zij bijdragen tot het wegwerken van bestaande of zich aandienende obstakels voor het vrij 
verkeer van goederen of het vrij verrichten van diensten, en tot het wegnemen van concurrentieverstoringen.

(17) Meer specifiek zou het beschermen van klokkenluiders met het oog op het beter handhaven van het mededin
gingsrecht van de Unie, onder meer inzake staatssteun het efficiënte functioneren van de markten in de Unie 
waarborgen, een gelijk speelveld bieden voor het bedrijfsleven en voordelen opleveren voor consumenten. Wat 
de op ondernemingen van toepassing zijnde mededingingsvoorschriften betreft, is het belang van melding van 
misstanden door personen binnen de organisatie voor het opsporen van inbreuken op het mededingingsrecht

(19) Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli  2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeen
schappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1).

(20) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).

(21) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken 
door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr.  1073/1999 van het Europees 
Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

(22) Richtlijn  (EU)  2017/1371  van het  Europees  Parlement  en  de  Raad  van  5  juli  2017  betreffende  de  strafrechtelijke  bestrijding  van 
fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

(23) PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49.
(24) PB C 313 van 23.10.1996, blz. 2.
(25) PB C 151 van 20.5.1997, blz. 2.
(26) PB C 221 van 19.7.1997, blz. 2.
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reeds erkend in het kader van het uit hoofde van artikel 4 bis van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de 
Commissie (27) door de Commissie nagestreefde clementiebeleid en door de recente invoering door de Commis
sie van een tool om misstanden anoniem te melden. Inbreuken met betrekking tot het mededingingsrecht en de 
staatssteunvoorschriften houden verband met de artikelen 101, 102, 106, 107 en 108 VWEU en de ter toepas
sing daarvan vastgestelde secundairrechtelijke voorschriften.

(18) Inbreuken op het vennootschapsbelastingsrecht en constructies die ertoe strekken een belastingvoordeel te ver
krijgen en zich aan wettelijke verplichtingen te onttrekken, waarmee het doel van het toepasselijke vennoot
schapsbelastingrecht teniet wordt gedaan, tasten het goede functioneren van de interne markt aan. Dergelijke 
inbreuken en constructies kunnen leiden tot oneerlijke belastingconcurrentie en grootschalige belastingontdui
king, waardoor het gelijke speelveld voor ondernemingen wordt verstoord en de lidstaten en de begroting van 
de hele Unie belastinginkomsten mislopen. Deze richtlijn moet melders van ontduikings- of misbruikconstruc
ties die anders onopgemerkt zouden blijven, bescherming bieden tegen represailles, opdat bevoegde autoriteiten 
er beter voor kunnen zorgen dat de interne markt correct functioneert en kunnen optreden tegen verstoringen 
van en belemmeringen voor de handel die het concurrentievermogen van ondernemingen in de interne markt 
ondermijnen, met een direct verband met de regels voor het vrije verkeer en tevens relevant voor de toepassing 
van de staatssteunregels. De door deze richtlijn geboden klokkenluidersbescherming zou een aanvulling vormen 
op recente initiatieven van de Commissie om de transparantie en de uitwisseling van informatie op fiscaal 
gebied te verbeteren en in de Unie een eerlijker vennootschapsbelastingklimaat tot stand te brengen, teneinde de 
lidstaten in staat te stellen ontduikingsconstructies en of misbruikconstructies, doeltreffender in kaart te bren
gen en mee te ontmoedigen. Deze richtlijn harmoniseert echter noch inhoudelijke noch procedurele bepalingen 
met betrekking tot belastingen, en streeft geen verscherping van de handhaving van nationale regels inzake 
vennootschapsbelasting na, onverminderd de mogelijkheid voor de lidstaten om gemelde informatie voor dat 
doel te gebruiken.

(19) Het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn wordt in artikel 2, lid 1, onder a) afgebakend door te verwij
zen naar de in de bijlage vervatte lijst van Uniehandelingen. Dit houdt in dat, indien die Uniehandelingen op 
hun beurt het materiële toepassingsgebied afbakenen door te verwijzen naar in hun bijlagen vermelde Uniehan
delingen, die laatste handelingen ook deel uitmaken van het materiële toepassingsgebied van onderhavige richt
lijn. Voorts moet de verwijzing naar de handelingen in de bijlage zodanig worden begrepen dat alle op grond 
van die handelingen vastgestelde nationale of uniale uitvoerings- of gedelegeerde maatregelen eronder vallen. 
Daarnaast moet de verwijzing naar de Uniehandelingen in de bijlage worden begrepen als een dynamische ver
wijzing, overeenkomstig het gebruikelijke systeem voor verwijzingen naar rechtshandelingen van de Unie wat de 
normale regel is voor verwijzingen naar rechtshandelingen van de Unie. Indien een Uniehandeling in de bijlage 
wordt gewijzigd, geldt de verwijzing bijgevolg als een verwijzing naar een gewijzigde handeling; indien de Unie
handeling in de bijlage wordt vervangen, geldt de verwijzing als een verwijzing naar de nieuwe handeling.

(20) In bepaalde Uniehandelingen, met name op het gebied van financiële diensten, zoals Verordening (EU) 
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad (28) en de op basis van die verordening (29) vastgestelde 
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie, zijn al uitvoerige voorschriften over de bescherming 
van klokkenluiders opgenomen. Op de toepasselijke sectoren toegesneden specifieke bepalingen ter zake zoals 
voorzien in die bestaande Uniewetgeving, waaronder de in deel II van de bijlage bij onderhavige richtlijn opge
nomen Uniehandelingen, moeten worden behouden. Dit is met name van belang om vast te stellen welke juridi
sche entiteiten op het gebied van financiële diensten en de preventie van witwassen en terrorismefinanciering 
momenteel verplicht zijn interne meldingskanalen op te zetten. Tegelijkertijd moet deze richtlijn ter wille van de 
consistentie en rechtszekerheid in alle lidstaten toepasselijk zijn op alle aangelegenheden die niet zijn geregeld 
bij sectorspecifieke handelingen, die door zulke handelingen moeten worden aangevuld, zodat zij volledig in 
overeenstemming zijn met de minimumnormen. Meer bepaald moet deze richtlijn nader bepalen hoe de interne 
en externe meldingskanalen eruit moeten zien, welke verplichtingen er op de bevoegde autoriteiten moeten 
rusten en welke vormen van bescherming tegen represailles er op nationaal niveau moeten worden geboden. In 
dat verband bepaalt artikel 28, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad (30) dat de lidstaten op het onder die verordening vallende gebied een intern meldingskanaal moeten kun
nen opzetten. Voor de consistentie met de bij deze richtlijn vastgestelde minimumnomen moet de in deze richt
lijn opgenomen verplichting om interne meldingskanalen op te zetten ook gelden met betrekking tot Verorde
ning (EU) nr. 1286/2014.

(27) Verordening (EG)  nr.  773/2004 van de  Commissie  van 7 april  2004 betreffende  procedures  van de  Commissie  op grond van de 
artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18).

(28) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening 
marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 
2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

(29) Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees 
Parlement  en  de  Raad  met  betrekking  tot  de  melding  van  daadwerkelijke  of  potentiële  inbreuken  op  deze  verordening  aan  de 
bevoegde autoriteiten (PB L 332 van 18.12.2015, blz. 126).

(30) Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumen
ten  voor  verpakte  retail-beleggingsproducten  en  verzekeringsgebaseerde  beleggingsproducten  (PRIIP’s)  (PB  L  352  van  9.12.2014, 
blz. 1).
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(21) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de bescherming die wordt verleend aan werknemers die inbreuken 
op het arbeidsrecht van de Unie melden. Met name moeten de lidstaten er overeenkomstig artikel 11 van 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad (31) reeds op toezien dat werknemers en werknemersvertegenwoordigers geen 
nadeel ondervinden van verzoeken of voorstellen die zij doen aan de werkgever om passende maatregelen te 
nemen om risico’s voor de werknemers te ondervangen en/of bronnen van gevaar uit te schakelen. Werknemers 
en hun vertegenwoordigers hebben krachtens die richtlijn het recht om problemen voor te leggen aan de 
bevoegde autoriteit indien zij menen dat de maatregelen die de werkgever heeft getroffen, en de middelen die 
hij heeft ingezet, niet toereikend zijn om de veiligheid en gezondheid te verzekeren.

(22) De lidstaten zouden kunnen beslissen te bepalen dat meldingen in verband met interpersoonlijke klachten die 
uitsluitend de melder aangaan, namelijk klachten over interpersoonlijke conflicten tussen de melder en een 
andere werknemer, via andere beschikbare procedures kunnen worden behandeld.

(23) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de bescherming die wordt geboden door procedures voor het melden 
van mogelijke onwettige activiteiten, waaronder fraude of corruptie, waardoor de belangen van de Unie worden 
geschaad, of voor het melden van gedragingen bij de uitvoering van de werkzaamheden in dienstverband die 
een aanwijzing vormen voor ernstig plichtsverzuim door ambtenaren en andere personeelsleden van de Euro
pese Unie als bedoeld in de artikelen 22 bis, 22 ter en 22 kater van het statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie, neergelegd in 
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (32). Deze richtlijn moet van toepassing zijn indien Unieambtena
ren en andere meldingen doen over inbreuken die gebeuren in een werkgerelateerde context buiten hun arbeids
verhouding bij de instellingen, organen of instanties van de Unie.

(24) De nationale veiligheid blijft de exclusieve bevoegdheid van elke lidstaat. Deze richtlijn mag overeenkomstig de 
rechtspraak van het Hof niet van toepassing zijn op meldingen van inbreuken in verband met aanbestedingen 
op defensiegebied of in verband met beveiligingsaspecten indien deze onder artikel 346 VWEU vallen. Indien de 
lidstaten besluiten de overeenkomstig deze richtlijn geboden bescherming uit te breiden tot nog meer gebieden 
of handelingen, die niet binnen het materiële toepassingsgebied ervan vallen, moet het voor hen mogelijk zijn 
in dat verband specifieke bepalingen vast te stellen ter bescherming van wezenlijke belangen van nationale 
veiligheid.

(25) Deze richtlijn mag evenmin afbreuk doen aan de bescherming van gerubriceerde informatie die uit hoofde van 
het Unierecht of de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken lidstaat tegen ongeoorloofde 
toegang moet worden beschermd. Voorts mag deze richtlijn geen afbreuk doen aan de verplichtingen die voort
vloeien uit Besluit 2013/488/EU van de Raad (33) of Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie (34).

(26) Deze richtlijn mag overeenkomstig de rechtspraak van het Hof geen afbreuk doen aan de bescherming van de 
vertrouwelijkheid van communicatie tussen advocaat en cliënt (“beroepsgeheim van de advocaat”), die is gere
geld bij nationaal en, waar toepasselijk, Unierecht. Voorts mag deze richtlijn geen afbreuk doen aan de bij natio
naal en Unierecht neergelegde verplichting om communicatie van aanbieders van gezondheidszorg, waaronder 
therapeuten, met hun patiënten vertrouwelijk te houden (“medische privacy”).

(27) Beoefenaren van andere beroepen dan advocaten en zorgverleners moeten in aanmerking kunnen komen voor 
bescherming op grond van deze richtlijn wanneer zij informatie melden die is beschermd door de toepasselijke 
beroepsregels, op voorwaarde dat het melden van die informatie nodig is voor het onthullen van een onder 
deze richtlijn vallende inbreuk.

(28) Hoewel deze richtlijn in bepaalde omstandigheden moet voorzien in een beperkte vrijstelling van aansprakelijk
heid, ook strafrechtelijke aansprakelijkheid, in geval van een schending van de vertrouwelijkheidsplicht, mag zij 
geen afbreuk doen aan nationale strafprocedureregels, en met name niet aan de regels die de integriteit van het 
onderzoek en de procedure of de rechten van de verdediging van de betrokkenen moeten waarborgen. Dit moet 
gelden onverminderd de invoering van beschermingsmaatregelen in andere soorten nationaal procesrecht, met 
name de omkering van de bewijslast in nationale bestuursrechtelijke, civielrechtelijke of arbeidsrechtelijke 
procedures.

(29) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de nationale voorschriften betreffende de uitoefening van de rechten 
van werknemersvertegenwoordigers op informatie, raadpleging en deelname aan collectieve onderhandelingen 
en hun verdediging van de arbeidsrechten van werknemers. Dit moet gelden onverminderd het overeenkomstig 
onderhavige richtlijn verleende beschermingsniveau.

(31) Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbe
tering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

(32) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
(33) Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van geru

briceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).
(34) Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming 

van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).
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(30) Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op gevallen waarin personen die hun geïnformeerde toestemming 
hebben gegeven en die zijn vermeld als informanten of als dusdanig zijn geregistreerd in databanken die wor
den beheerd door de op nationaal niveau aangewezen autoriteiten, zoals douaneautoriteiten, en die tegen beta
ling of vergoeding inbreuken melden aan handhavingsinstanties. Dergelijke meldingen worden gedaan in het 
kader van specifieke procedures die de anonimiteit van zulke personen garanderen opdat hun lichamelijke inte
griteit beschermd is, en die verschillend zijn van de bij deze richtlijn geregelde meldingskanalen.

(31) Personen die in de context van hun werkgerelateerde activiteiten verkregen informatie over dreigingen of schade 
voor het algemeen belang melden, maken gebruik van hun vrijheid van meningsuiting. Het recht op vrijheid 
van meningsuiting en informatie, verankerd in artikel 11 van het Handvest en artikel 10 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, omvat het recht om infor
matie te ontvangen en te verstrekken, alsmede de vrijheid en het pluralisme van de media. Deze verordening 
stoelt dan ook op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over het recht op 
vrijheid van meningsuiting en de beginselen die op basis daarvan door de Raad van Europa zijn uitgewerkt in 
zijn aanbeveling over de bescherming van klokkenluiders die zijn Comité van ministers op 30 april 2014 heeft 
vastgesteld.

(32) Om bescherming op grond van deze richtlijn te genieten, moeten melders, in het licht van de omstandigheden 
en de informatie waarover zij ten tijde van de melding beschikken, redelijke gronden hebben om aan te nemen 
dat de door hen gemelde zaken op waarheid berusten. Dit vereiste is een essentiële voorzorgsmaatregel tegen 
kwaadwillige, lichtzinnige of oneerlijke meldingen, aangezien het ervoor zorgt dat wie opzettelijk en bewust 
onjuiste of misleidende informatie meldt, geen bescherming geniet. Tegelijk zorgt dit vereiste ervoor dat de 
bescherming niet verloren gaat als de melder te goeder trouw onjuiste informatie over inbreuken heeft gemeld. 
Evenzo zouden melders in aanmerking moeten komen voor bescherming uit hoofde van deze richtlijn als zij 
redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de gemelde informatie binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt. De motieven van de melders om te melden moeten losstaan van de beslissing of zij bescherming 
moeten krijgen.

(33) Melders voelen zich doorgaans beter bij interne melding, tenzij zij redenen voor externe melding hebben. Uit 
empirisch onderzoek blijkt dat het merendeel van de klokkenluiders geneigd is interne meldingen te doen bin
nen de organisatie waarin zij werken. Interne meldingen zijn ook de beste manier om informatie te verschaffen 
aan de personen die kunnen helpen om de risico’s voor het algemeen belang snel en doeltreffend af te wenden. 
Tegelijkertijd moet de melder het meest geschikte kanaal kunnen kiezen naargelang de individuele omstandighe
den van het geval. Voorts moeten openbaarmakingen, gezien de democratische beginselen zoals transparantie 
en verantwoordingsplicht en grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en het pluralisme 
van de media, worden beschermd en moet het belang van werkgevers om hun organisaties te besturen en hun 
belangen te beschermen, worden afgewogen tegen het belang van het publiek om te worden beschermd tegen 
schade, overeenkomstig de in de rechtspraak van het EHRM ontwikkelde criteria.

(34) Onverminderd de uit hoofde van Unierecht bestaande verplichtingen om anonieme meldingen mogelijk te 
maken, moeten de lidstaten kunnen beslissen of juridische entiteiten in de private en overheidssector en 
bevoegde autoriteiten de anonieme meldingen van onder deze richtlijn vallende inbreuken moeten aanvaarden 
en de opvolging daarvan moeten doen. Wel moeten personen die anonieme meldingen of anonieme openbaar
makingen hebben verricht die onder deze richtlijn vallen en voldoen aan de voorwaarden ervan, bescherming 
krachtens deze richtlijn genieten indien zij later worden geïdentificeerd en er tegen hen represailles worden 
genomen.

(35) Deze richtlijn moet bescherming bieden in gevallen waarin personen overeenkomstig Uniewetgeving meldingen 
doen aan instellingen, organen of instanties van de Unie, bijvoorbeeld in de context van fraude inzake de 
Uniebegroting.

(36) Personen hebben specifieke rechtsbescherming nodig als zij de informatie die zij melden, via hun werkgerela
teerde activiteiten hebben verkregen en als gevolg daarvan in hun werkomgeving het risico lopen op represail
les, bijvoorbeeld wegens schending van de geheimhoudingsplicht of loyaliteitsplicht. De reden die ten grondslag 
ligt aan het bieden van bescherming is dat die personen economisch kwetsbaar zijn ten opzichte van de per
soon van wie zij de facto afhankelijk zijn voor hun werk. Wanneer er geen sprake is van een dergelijke werkge
relateerde machtsongelijkheid, bijvoorbeeld bij gewone klagers of burgers die getuige zijn van een misstand, is 
bescherming tegen represailles niet nodig.

(37) Voor een doeltreffende handhaving van het Unierecht moet bescherming worden geboden aan zo veel mogelijk 
categorieën personen die, ongeacht of zij Unieburgers of derdelanders zijn, in het kader van hun werkgerela
teerde activiteiten (ongeacht de aard van die activiteiten en of zij al dan niet bezoldigd zijn) bevoorrechte toe
gang hebben tot informatie over inbreuken waarvan de melding in het algemeen belang is, en die aan represail
les blootstaan als zij die inbreuken melden. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de noodzaak van bescher
ming wordt bepaald aan de hand van alle relevante omstandigheden en niet uitsluitend op basis van de aard 
van de verhouding, zodat de bescherming alle personen dekt die in ruime zin in verband staan met de organi
satie waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.
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(38) De bescherming dient in de eerste plaats te gelden voor personen die de hoedanigheid van “werknemer” hebben 
in de zin van artikel 45, lid 1, VWEU, zoals uitgelegd door het Hof, met name personen die gedurende een 
bepaalde tijd voor een ander en onder diens leiding prestaties verrichten en als tegenprestatie een vergoeding 
ontvangen. Ook moet bescherming worden geboden aan werknemers in een atypische arbeidsverhouding, zoals 
deeltijdwerkers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, alsmede personen die een 
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met een uitzendbureau hebben, of in onzekere arbeidsverhoudingen 
waarop de standaardvormen van bescherming tegen oneerlijke behandeling vaak moeilijk toe te passen zijn. 
Onder het begrip “werknemer” vallen ook ambtenaren, alsmede alle andere personen die in de publieke sector 
werken.

(39) De bescherming moet tevens gelden voor categorieën natuurlijke personen die evenwel geen “werknemer” in de 
zin van artikel 45, lid 1, VWEU zijn, maar een belangrijke rol kunnen spelen bij het onthullen van inbreuken 
op het Unierecht en economisch kwetsbaar kunnen zijn in het kader van hun werkgerelateerde activiteiten. Zo 
staan wat productveiligheid betreft leveranciers veel dichter bij de bron van informatie over mogelijke oneerlijke 
en illegale praktijken inzake de productie, invoer of distributie van onveilige producten; en zijn, wat de beste
ding van middelen van de Unie betreft, consultants door hun dienstverlening bij uitstek in staat om de aandacht 
te vestigen op inbreuken waarvan zij getuige zijn. Die categorieën personen, die ook zelfstandige dienstaanbie
ders, freelancers, aannemers, onderaannemers en leveranciers omvatten, krijgen vaak te maken met represailles, 
die de vorm kunnen aannemen van vervroegde beëindiging of opzegging van dienstenovereenkomsten, vergun
ningen of machtigingen, omzetderving, inkomstenderving, dwang, intimidatie of pesterijen, opname op een 
zwarte lijst of bedrijfsboycot of reputatieschade. Ook aandeelhouders en personen in leidinggevende organen 
kunnen te maken krijgen met represailles, bijvoorbeeld in financieel opzicht of in de vorm van intimidatie of 
pesterijen, opname op een zwarte lijst of reputatieschade. Bescherming moet ook worden geboden aan perso
nen wier arbeidsverhouding is beëindigd en aan kandidaten voor een baan of voor personen die diensten beo
gen te verrichten voor een organisatie die tijdens de wervingsprocedure of in een andere fase van precontractu
ele onderhandelingen informatie over inbreuken hebben verkregen en die met represailles te maken kunnen 
krijgen in de vorm van negatieve arbeidsreferenties of opname op een zwarte lijst of een bedrijfsboycot.

(40) Doeltreffende klokkenluidersbescherming betekent ook dat bescherming nodig is voor categorieën personen die 
weliswaar niet economisch afhankelijk zijn van hun werkgerelateerde activiteiten, maar niettemin te maken kun
nen krijgen met represailles als gevolg van het melden van inbreuken. Represailles jegens vrijwilligers en bezol
digde of onbezoldigde stagiairs kunnen erin bestaan dat geen gebruik meer wordt gemaakt van hun diensten, 
hen voor toekomstige banen een negatieve arbeidsreferentie wordt afgegeven of hun reputatie of loopbaanvoor
uitzichten anderszins worden geschaad.

(41) Er is bescherming nodig tegen represaillemaatregelen niet alleen direct jegens de melders zelf, maar ook tegen 
die welke indirect kunnen worden genomen, onder meer jegens facilitatoren, collega’s of familieleden van de 
melder die ook in een werkgerelateerd verband met de werkgever of klant of dienstenontvanger van de melder 
verkeren. Onverminderd de bescherming die vakbondsvertegenwoordigers of werknemersvertegenwoordigers als 
zodanig in hun hoedanigheid als zulke vertegenwoordigers genieten bij andere Unie- en nationale voorschriften, 
moeten zij, zowel wanneer zij in hun hoedanigheid van werknemer meldingen doen als wanneer zij aan de 
melder advies en steun hebben verleend, de door deze richtlijn geboden bescherming genieten. Indirecte repre
sailles omvatten ook maatregelen tegen de juridische entiteit waarvan de melder eigenaar is, waarvoor hij werkt 
of waarmee hij anderszins in een werkgerelateerde context is gelieerd, zoals de weigering van dienstverrichting, 
de opname op een zwarte lijst of een bedrijfsboycot.

(42) Doeltreffende opsporing en preventie van ernstige schade voor het algemeen belang vereist dat het begrip 
“inbreuk” ook misbruik als gedefinieerd in de rechtspraak van het Hof omvat, namelijk handelingen of nalatig
heden die formeel niet onrechtmatig lijken, maar het doel of de toepassing van het recht tenietdoen.

(43) Opdat inbreuken op het Unierecht effectief worden voorkomen, moet bescherming worden verleend aan perso
nen die informatie verstrekken die nodig is voor het onthullen van inbreuken die reeds hebben plaatsgevonden, 
inbreuken die zich nog niet hebben voorgedaan, maar die zich zeer waarschijnlijk zullen voordoen, of handelin
gen of nalatigheden die de melder redelijkerwijs kan beschouwen als inbreuken, alsmede pogingen om inbreu
ken te verbergen. Om dezelfde redenen is bescherming ook gerechtvaardigd voor personen die geen positief 
bewijs aandragen, maar redelijke bedenkingen of vermoedens kenbaar maken. Bescherming is echter niet nodig 
voor personen die informatie melden die reeds ten volle tot het publieke domein behoort of van onbewezen 
geruchten en verhalen.
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(44) Er dient een nauw verband te bestaan tussen de melding en de nadelige behandeling die de melder direct of 
indirect ten deel valt opdat deze nadelige behandeling als een represaille kan worden beschouwd en opdat de 
melder zodoende op dat punt voor rechtsbescherming in aanmerking kan komen. Doeltreffende bescherming 
van melders met het oog op betere handhaving van het Unierecht vereist een ruime definitie van de term 
“represailles”, die elke voor de melder nadelige handeling of nalatigheid binnen een werkgerelateerde context 
omvat. Deze richtlijn mag werkgevers echter niet beletten werkgerelateerde besluiten te nemen die losstaan van 
de melding of openbaarmaking.

(45) Bescherming tegen represailles moet, als middel ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de vrij
heid en het pluralisme van de media, zowel worden geboden aan personen die informatie over handelingen of 
nalatigheden melden binnen een organisatie (interne melding) of aan een externe instantie (“externe melding”) 
als aan personen die dergelijke informatie door openbaarmaking in het publieke domein beschikbaar stellen, 
bijvoorbeeld door deze direct ter beschikking van het publiek te stellen via online platforms of sociale media, of 
van de media, gekozen afgevaardigden, maatschappelijke organisaties, vakbonden, of beroeps- en bedrijfsorgani
saties.

(46) Klokkenluiders zijn met name een belangrijke bron voor onderzoeksjournalisten. Klokkenluiders doeltreffend 
beschermen tegen represailles vergroot de rechtszekerheid van potentiële klokkenluiders en stimuleert daardoor 
klokkenluiden via de media. In dit verband is de bescherming van klokkenluiders als journalistieke bron van 
cruciaal belang om te waarborgen dat onderzoeksjournalistiek in democratische samenlevingen haar rol van 
waakhond kan vervullen.

(47) Voor een doeltreffende opsporing en preventie van inbreuken op het Unierecht is het van vitaal belang dat de 
relevante informatie snel degenen bereikt die het dichtst bij de bron van het probleem staan, het best in staat 
zijn om onderzoek te verrichten en de bevoegdheid hebben om het probleem aan te pakken, indien mogelijk. 
In beginsel moeten melders daarom worden aangemoedigd eerst gebruik te maken van de interne meldingska
nalen en melding te doen aan hun werkgever, mits zij dergelijke kanalen ter beschikking hebben en redelijker
wijs kan worden verwacht dat deze functioneren. Dat geldt met name indien melders menen dat de inbreuk 
doeltreffend kan worden aangepakt binnen de betrokken organisatie, en dat er geen risico op represailles 
bestaat. Bijgevolg moeten juridische entiteiten in de private en de publieke sector passende interne procedures 
opzetten voor de ontvangst en de opvolging van meldingen. Deze aanmoediging betreft ook gevallen waarin 
deze kanalen al tot stand zijn gebracht zonder dat hiertoe een Unie- of nationaalrechtelijke verplichting bestond. 
Dit beginsel moet bijdragen tot een cultuur van gedegen communicatie en maatschappelijk verantwoord onder
nemen, waarbij melders worden geacht in aanzienlijke mate bij te dragen tot zelfreinigend vermogen en 
uitmuntendheid.

(48) Voor juridische entiteiten in de private sector moet de verplichting tot het opzetten van interne meldingskana
len in verhouding staan tot hun omvang en tot het risiconiveau van hun activiteiten uit het oogpunt van het 
algemeen belang. Voor alle ondernemingen met 50 of meer werknemers moet de verplichting gelden om 
interne meldingskanalen op te zetten, ongeacht de aard van hun activiteiten, op basis van hun verplichting om 
btw te innen. Na een passende risicobeoordeling kunnen de lidstaten ook in specifieke gevallen eisen dat andere 
ondernemingen interne meldingskanalen opzetten, bijvoorbeeld wegens de significante risico’s die mogelijk uit 
hun activiteiten voortvloeien.

(49) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor de lidstaten om juridische entiteiten in de pri
vate sector met minder dan 50 werknemers aan te moedigen interne kanalen voor melding en opvolging op te 
zetten, onder meer door voor die kanalen minder dwingende voorschriften vast te stellen dan die van deze 
richtlijn, mits die voorschriften vertrouwelijkheid en gedegen opvolging garanderen.

(50) De vrijstelling voor kleine en micro-ondernemingen van de verplichting om interne meldingskanalen op te zet
ten, mag niet gelden voor private ondernemingen die krachtens in deel I.B en deel II van de bijlage vermelde 
Uniehandelingen verplicht zijn om in interne meldingskanalen te voorzien.

(51) Het moet duidelijk zijn dat in het geval van juridische entiteiten in de private sector die niet voorzien in interne 
meldingskanalen, melders meldingen rechtstreeks extern aan de bevoegde autoriteiten moeten kunnen richten 
en dat deze personen de bescherming tegen represailles moeten genieten waarin deze richtlijn voorziet.

(52) Om met name te waarborgen dat de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden nageleefd, moet 
de verplichting om interne meldingskanalen op te zetten, gelden voor alle overeenkomstsluitende autoriteiten en 
overeenkomstsluitende entiteiten — op lokaal, regionaal en nationaal niveau — en in verhouding staan tot hun 
grootte.

(53) Gesteld dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder wordt verzekerd, staat het elke afzonderlijke 
juridische entiteit in de private en de publieke sector vrij om te bepalen wat voor meldingskanalen worden 
opgezet. Meer bepaald moeten de meldingskanalen het voor personen mogelijk maken om schriftelijk te melden 
en om meldingen per post, via fysieke klachtenbus(sen) of door middel van een online platform (intranet- of 
internetplatform) in te dienen, of mondeling te melden via een speciaal telefoonnummer of via een andere 
gesproken berichtendienst, of beide. Op verzoek van de melder moeten die kanalen ook de mogelijkheid bieden 
om inbreuken te melden via fysieke ontmoetingen binnen een redelijke termijn.
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(54) Derden kunnen ook worden gemachtigd om namens juridische entiteiten in de private en de publieke sector 
meldingen van inbreuken te ontvangen, mits zij passende waarborgen bieden wat betreft de eerbiediging van de 
onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en geheimhouding. Bij zulke derden kan het gaan 
om aanbieders van platformen voor externe melding, externe raadslieden, auditors, vakbondsvertegenwoordi
gers of werknemersvertegenwoordigers.

(55) De internemeldingsprocedures moeten het mogelijk maken dat juridische entiteiten in de private sector onder 
strikte vertrouwelijkheid meldingen ontvangen en onderzoeken van werknemers van de entiteit en van dochter
ondernemingen of verbonden ondernemingen van dezelfde entiteit (de groep), maar ook, voor zover mogelijk, 
van de gevolmachtigden en leveranciers van de groep, en alle personen die via hun werkgerelateerde activiteiten 
met betrekking tot de entiteit en de groep informatie verkrijgen.

(56) De keuze van de personen of afdelingen binnen een juridische entiteit in de private sector die het meest 
geschikt zijn om te worden aangewezen als bevoegd voor de ontvangst en de opvolging van meldingen, hangt 
af van de structuur van de entiteit, maar hun functie moet in elk geval waarborgen dat zij onafhankelijk zijn en 
geen belangenconflicten hebben. In kleinere entiteiten kan deze functie worden uitgeoefend als nevenfunctie 
van een stafmedewerker die in een goede positie verkeert om direct melding te doen aan het hoofd van de 
organisatie, zoals een hoofd naleving of personeelszaken, een integriteitsmedewerker, een jurist of privacymede
werker, een financieel directeur, een directeur audit of een lid van de raad van bestuur.

(57) In het kader van interne melding is het, teneinde vertrouwen op te bouwen in het algehele systeem voor klok
kenluidersbescherming, essentieel dat de melder zo veel als wettelijk en alomvattend mogelijk wordt geïnfor
meerd over de opvolging van de melding, en dit zal de kans op latere onnodige meldingen of openbaarmakin
gen verminderen. De melder moet binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd over de als opvolging van 
de melding te nemen of reeds genomen maatregelen en de redenen voor de keuze van die opvolging. Opvol
ging zou bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op doorverwijzing naar andere kanalen of procedures in geval 
van meldingen die uitsluitend de individuele rechten van de melder betreffen, beëindiging van de procedure 
wegens onvoldoende bewijs of om andere redenen, de start van een intern onderzoek en eventueel de bevindin
gen daarvan en maatregelen om het aan de orde gestelde probleem aan te pakken, doorverwijzing naar een 
bevoegde autoriteit voor verder onderzoek), mits die informatie geen afbreuk doet aan het interne onderzoek of 
het onderzoek of de rechten van de betrokkene schaadt. In alle gevallen moet de melder in kennis worden 
gesteld van de voortgang en het resultaat van het onderzoek. In de loop van het onderzoek moet de melder 
kunnen worden gevraagd nog meer informatie te verstrekken, zij het zonder dat hij tot het verstrekken van 
dergelijke informatie is verplicht.

(58) De redelijke termijn voor het informeren van een melder mag hoogstens drie maanden bedragen. Als nog niet 
vaststaat welke opvolging moet worden gegeven aan de melding, moet de melder hierover worden geïnfor
meerd, alsmede over eventuele verdere feedback die mag worden verwacht.

(59) Personen die overwegen inbreuken op het Unierecht te melden, moeten met kennis van zaken kunnen beslissen 
of, hoe en wanneer zij tot melding overgaan. Juridische entiteiten in de private en de publieke sector die over 
internemeldingsprocedures beschikken, dienen informatie te verstrekken over die procedures alsmede over de 
externemeldingsprocedures aan de bevoegde autoriteiten. Het is van wezenlijk belang dat die informatie duide
lijken gemakkelijk toegankelijk is, ook, voor zover mogelijk, voor personen die geen werknemer zijn, maar door 
hun werkgerelateerde activiteiten met de entiteit in contact komen, zoals dienstaanbieders, distributeurs, leve
ranciers en zakenpartners. Zij kan bijvoorbeeld worden geplaatst op een zichtbare locatie die toegankelijk is 
voor al die personen en op de website van de entiteit, en kan ook worden opgenomen in cursussen en oplei
dingsseminars over ethiek en integriteit.

(60) Doeltreffende opsporing en preventie van inbreuken op het Unierecht vereist dat potentiële klokkenluiders 
gemakkelijk en onder strikte vertrouwelijkheid de informatie waarover zij beschikken onder de aandacht kun
nen brengen van de bevoegde autoriteiten die in staat zijn om het probleem te onderzoeken en aan te pakken, 
indien mogelijk.

(61) Het is mogelijk dat interne kanalen niet bestaan of niet naar behoren functioneerden, zoals wanneer de melding 
niet zorgvuldig of niet binnen een redelijke termijn is behandeld, of er geen passende actie is ondernomen om 
de inbreuk aan te pakken, ondanks de resultaten van het gerelateerde interne onderzoek die het bestaan van een 
inbreuk bevestigen.

(62) In andere gevallen kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat het gebruik van interne kanalen naar behoren 
zou functioneren. Dit is met name het geval wanneer melders geldige redenen hebben om aan te nemen dat zij 
in verband met de melding represailles te verduren zouden krijgen, onder meer wegens schending van de 
geheimhoudingsplicht, of dat bevoegde autoriteiten in een betere positie verkeren om doeltreffende actie te
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ondernemen om de inbreuk aan te pakken. Bevoegde autoriteiten zouden bijvoorbeeld in een betere positie 
kunnen verkeren, indien de uiteindelijk verantwoordelijke binnen de werkgerelateerde context betrokken is bij 
de inbreuk of dat er een risico bestaat dat de inbreuk of bewijzen daarvan mogelijk verborgen of vernietigd 
zijn; of meer in het algemeen dat de doeltreffendheid van de onderzoeksmaatregelen van de bevoegde autoritei
ten anders in het gedrang zou kunnen komen, bijvoorbeeld bij meldingen over kartelafspraken en andere 
inbreuken op de mededingingsregels; of dat de inbreuk noopt tot dringend optreden om de gezondheid en 
veiligheid van personen veilig te stellen of om het milieu te beschermen. In alle gevallen moeten personen die 
een externe melding richten tot de bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, tot instellingen, organen of 
instanties van de Unie, worden beschermd. Deze richtlijn moet ook bescherming bieden indien de melders 
Unie- of nationaalrechtelijk verplicht zijn meldingen te richten aan de bevoegde nationale autoriteiten, bijvoor
beeld in het kader van de taken en verantwoordelijkheden die bij hun dienstverband horen of omdat de inbreuk 
een strafbaar feit is.

(63) Gebrek aan vertrouwen in de doeltreffendheid van een melding is een van de belangrijkste factoren die potenti
ële klokkenluiders afschrikken. Daarom moet er op de bevoegde autoriteiten een duidelijke verplichting rusten 
om passende externe meldingskanalen op te zetten, zorgvuldige opvolging te geven aan de ontvangen meldin
gen en melders binnen een redelijke termijn feedback te geven.

(64) Het moet aan de lidstaten zijn om vast te stellen welke autoriteiten bevoegd zijn om informatie over binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallende inbreuken te ontvangen en die op gepaste wijze op te volgen. Die 
bevoegde autoriteiten kunnen gerechtelijke autoriteiten zijn, regelgevende of toezichthoudende instanties die 
bevoegd zijn voor de betrokken specifieke gebieden, of meer algemeen bevoegde autoriteiten op een centraal 
niveau binnen een lidstaat, rechtshandhavingsinstanties, corruptiebestrijdingsinstanties of ombudsmannen.

(65) Als ontvangers van meldingen moeten de als bevoegd aangewezen autoriteiten beschikken over de nodige capa
citeiten en bevoegdheden voor een gepaste opvolging — onder meer beoordelen hoe nauwkeurig de bewerin
gen in de melding zijn en reageren op de gemelde inbreuken door het opstarten van een intern vooronderzoek 
of een onderzoek of vervolging of het aanspannen van een geding met het oog op het terugvorderen van mid
delen of het treffen van andere gepaste herstelmaatregelen overeenkomstig hun mandaat. Anderzijds moeten 
deze autoriteiten de nodige bevoegdheden hebben om de melding door te verwijzen naar een andere autoriteit 
die de gemelde inbreuk moet onderzoeken, terwijl zij erop toezien dat die autoriteit voor een gepaste opvolging 
zorgt. Met name indien lidstaten externe meldingskanalen willen opzetten op een centraal niveau, bijvoorbeeld 
op het gebied van staatssteun, moeten zij voorzien in passende waarborgen opdat wordt voldaan aan de vereis
ten van deze richtlijn inzake onafhankelijkheid en autonomie. Het opzetten van die externe meldingskanalen 
mag geen afbreuk doen aan de toezichtsbevoegdheden van de lidstaten of van de Commissie inzake staatssteun, 
en deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de exclusieve bevoegdheid van de Commissie met betrekking tot 
de verenigbaarheid van staatssteunmaatregelen, met name op grond van artikel 107, lid 3, VWEU. In verband 
met inbreuken op artikel 101 en 102 VWEU, moeten de lidstaten de in artikel 35 van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 van de Raad (35) vermelde autoriteiten aanwijzen als bevoegde autoriteiten, zulks onverminderd de 
bevoegdheden van de Commissie op dit gebied.

(66) De bevoegde autoriteiten moeten de melders ook feedback geven over de als opvolging van de melding te 
nemen of genomen maatregelen (bijvoorbeeld doorverwijzing naar een andere autoriteit, beëindiging van de 
procedure wegens onvoldoende bewijs of om andere redenen, de start van een onderzoek en eventueel de 
bevindingen daarvan en maatregelen om het aan de orde gestelde probleem aan te pakken), alsmede over de 
gronden voor de keuze van die opvolging. Communicatie over het uiteindelijke resultaat van het onderzoek 
mag geen afbreuk doen aan de toepasselijke Unieregels, die mogelijke beperkingen op de bekendmaking van 
besluiten op het gebied van financiële regulering omvatten. Dit moet van overeenkomstige toepassing zijn op 
het gebied van vennootschapsbelasting, indien het toepasselijke nationale recht voorziet in vergelijkbare 
beperkingen.

(67) De opvolging en de feedback moeten binnen een redelijke termijn plaatsvinden, gelet op de noodzaak om het 
probleem waarop de melding betrekking heeft, snel aan te pakken en onnodige openbaarmakingen te voorko
men. Die termijn mag niet langer zijn dan drie maanden, maar kan tot zes maanden worden verlengd als de 
specifieke omstandigheden van een zaak hiertoe nopen, zoals met name de aard en complexiteit van het voor
werp van de melding, die een langdurig onderzoek kunnen vereisen.

(68) Het Unierecht voorziet op specifieke gebieden, zoals marktmisbruik, namelijk Verordening (EU) nr. 596/2014 
en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392, burgerluchtvaart, namelijk Verordening (EU) nr. 376/2014, of de veilig
heid van offshore olie- en gasactiviteiten, namelijk Richtlijn 2013/30/EU, al in het opzetten van interne en 
externe meldingskanalen. De in deze richtlijn vervatte verplichtingen om dergelijke kanalen op te zetten, moe
ten zo veel mogelijk voortbouwen op de kanalen waarin op grond van specifieke Uniehandelingen al is 
voorzien.

(35) Verordening  (EG)  nr.  1/2003  van  de  Raad  van  16  december  2002  betreffende  de  uitvoering  van  de  mededingingsregels  van  de 
artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1).
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(69) De Commissie, alsmede bepaalde organen en instanties van de Unie, zoals het Europees Bureau voor fraudebe
strijding (OLAF), het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), het Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA), de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), beschikken over externe kanalen en procedures voor het ontvangen van meldin
gen over binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallende inbreuken, die hoofdzakelijk voorzien in ver
trouwelijkheid van de identiteit van de melders. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan die eventueel bestaande 
externe meldingskanalen en procedures, maar zorgt ervoor dat personen die melding maken bij instellingen, 
organen en instanties van de Unie, in de hele Unie gemeenschappelijke minimumbeschermingsnormen genieten.

(70) Opdat de procedures voor de opvolging van meldingen en de reactie op inbreuken van de betrokken Unieregels 
effect sorteren, moeten de lidstaten maatregelen kunnen nemen om de bevoegde autoriteiten te ontlasten van de 
meldingen over inbreuken van geringe betekenis op onder deze richtlijn vallende bepalingen, herhaaldelijke mel
dingen of meldingen van inbreuken op bijkomstige bepalingen, bijvoorbeeld bepalingen over documentatie- of 
kennisgevingsverplichtingen. Die maatregelen kunnen behelzen dat bevoegde autoriteiten, na de zaak naar 
behoren te hebben beoordeeld, kunnen besluiten dat een gemelde inbreuk duidelijk van geringe betekenis is en 
geen andere opvolging krachtens deze richtlijn vereist dan de beëindiging van de procedure. De lidstaten moe
ten ook kunnen toestaan dat bevoegde autoriteiten de procedure beëindigen bij herhaaldelijke meldingen waar
van de inhoud geen nieuwe relevante informatie bevat ten opzichte van een eerdere melding ten aanzien waar
van de relevante procedures zijn beëindigd, tenzij nieuwe wettelijke of feitelijke omstandigheden een andere 
vorm van opvolging rechtvaardigen. Voorts moeten de lidstaten de bevoegde autoriteiten kunnen toestaan om 
meldingen van ernstige inbreuken of inbreuken op essentiële onder deze richtlijn vallende bepalingen prioritair 
te behandelen bij een hoge instroom van meldingen.

(71) Indien het Unie- of nationale recht hierin voorziet, moeten de bevoegde autoriteiten zaken of relevante informa
tie over inbreuken doorverwijzen naar de instellingen, organen of instanties van de Unie, waaronder — voor de 
doeleinden van deze richtlijn — OLAF en het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), onverminderd de mogelijk
heid voor de melder om zich direct tot die organen of instanties van de Unie te wenden.

(72) Op tal van onder het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn vallende beleidsgebieden maken nationale 
bevoegde autoriteiten gebruik van samenwerkingsregelingen om informatie uit te wisselen en vervolgactiviteiten 
te verrichten in verband met inbreuken op Unieregels met een grensoverschrijdende dimensie. Voorbeelden zijn 
onder meer het systeem voor administratieve bijstand en samenwerking dat is opgezet door Uitvoeringsbesluit 
(EU) 2015/1918 van de Commissie (36), in gevallen van grensoverschrijdende inbreuken van de Uniewetgeving 
inzake de agrovoedingsketen, en het netwerk voedselfraude in het kader van Verordening (EG) nr. 882/2004 
van het Europees Parlement en de Raad (37), het systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke 
non-foodproducten dat is opgezet door Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de 
Raad (38), het Netwerk voor samenwerking inzake consumentenbescherming in het kader van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (39), het Forum voor de naleving van de milieuwetgeving 
en milieugovernance dat is opgezet door het Besluit van de Commissie van 18 januari 2018 (40), het Europees 
mededingingsnetwerk dat is opgezet krachtens Verordening (EG) nr. 1/2003, en de administratieve samenwer
king op het gebied van de belastingen in het kader van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad (41).De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten moeten die bestaande samenwerkingsregelingen waar toepasselijk ten volle benut
ten in het kader van hun verplichting om meldingen in verband met onder deze richtlijn vallende inbreuken op 
te volgen. Daarnaast kunnen de autoriteiten van de lidstaten in gevallen van inbreuken met een grensoverschrij
dende dimensie op gebieden zonder samenwerkingsregelingen ook samenwerken buiten de bestaande samen
werkingsregelingen.

(36) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1918 van de Commissie van 22 oktober 2015 tot vaststelling van het systeem voor administratieve bij
stand en samenwerking (AAC-systeem) krachtens Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake offi
ciële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn (PB L 280 van 24.10.2015, blz. 31).

(37) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving 
van  de  wetgeving  inzake  diervoeders  en  levensmiddelen  en  de  voorschriften  inzake  diergezondheid  en  dierenwelzijn  (PB  L  165 
van 30.04.2004, blz. 1).

(38) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene begin
selen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vast
stelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(39) Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de 
nationale  instanties  die  verantwoordelijk  zijn  voor  handhaving  van  de  wetgeving  inzake  consumentenbescherming  (“verordening 
betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming”) (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1).

(40) Besluit van de Commissie van 18 januari 2018 tot oprichting van een groep van deskundigen op het gebied van de naleving van de 
milieuwetgeving en milieugovernance (PB C 19 van 19.1.2018, blz. 3).

(41) Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastin
gen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).
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(73) Om doeltreffende communicatie mogelijk te maken met personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het 
behandelen van meldingen, moeten de bevoegde autoriteiten beschikken over kanalen die gebruiksvriendelijk en 
beveiligd zijn, vertrouwelijkheid waarborgen bij het ontvangen en behandelen van door de melder verstrekte 
informatie over inbreuken en die de mogelijkheid bieden informatie duurzaam op te slaan zodat die nader kan 
worden onderzocht. Daarvoor kan het nodig zijn zulke kanalen los te koppelen van de algemene kanalen waar
langs de bevoegde autoriteiten met het publiek communiceren, zoals normale systemen voor klachten van het 
publiek of kanalen waarlangs de bevoegde autoriteit volgens de gewone gang van zaken intern en met derden 
communiceert.

(74) De personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van meldingen, moeten professioneel zijn 
opgeleid, onder meer op het gebied van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, zodat zij meldin
gen kunnen behandelen, de communicatie met de melder kunnen waarborgen en een passende opvolging kun
nen geven aan de melding.

(75) Personen die het voornemen hebben iets te melden, moeten met kennis van zaken kunnen beslissen of, hoe en 
wanneer zij tot melding overgaan. De bevoegde autoriteiten moeten dan ook gemakkelijk toegankelijke informa
tie verstrekken over de beschikbare kanalen voor melding aan de bevoegde autoriteiten, over de toepasselijke 
procedures en over de personeelsleden die binnen deze autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het behandelen 
van meldingen. Alle informatie over meldingen moet transparant, eenvoudig te begrijpen en betrouwbaar zijn, 
teneinde melding te bevorderen en niet te ontmoedigen.

(76) De lidstaten dienen er zorg voor te dragen dat de bevoegde autoriteiten beschikken over toereikende bescher
mingsprocedures voor de verwerking van meldingen en voor de bescherming van de persoonsgegevens van de 
personen naar wie in de melding wordt verwezen. Die procedures moeten waarborgen dat de identiteit van elke 
melder, betrokkene en derde die in de melding wordt vermeld — zoals getuigen of collega’s — in elke fase van 
de procedure wordt beschermd.

(77) Voor de behandeling van meldingen verantwoordelijke personeelsleden van de bevoegde autoriteit en perso
neelsleden van de bevoegde autoriteit die worden gemachtigd tot raadpleging van de informatie die een melder 
aan de bevoegde autoriteit heeft verstrekt, moeten zich houden aan het beroepsgeheim en vertrouwelijkheid 
wanneer zij de gegevens doorgeven, zowel binnen als buiten de bevoegde autoriteit, ook wanneer de bevoegde 
autoriteit een onderzoek of een intern onderzoek start of tot handhavingsmaatregelen overgaat in verband met 
de melding.

(78) Door middel van regelmatige evaluatie van de procedures van de bevoegde autoriteiten en de uitwisseling van 
goede praktijken tussen deze autoriteiten moet worden gewaarborgd dat deze procedures toereikend zijn en 
derhalve hun doel vervullen.

(79) Personen die overgaan tot een openbaarmaking moeten in aanmerking komen voor bescherming in gevallen 
waarin er in weerwil van interne en externe meldingen geen reactie komt op een inbreuk, bijvoorbeeld in geval
len waarin de inbreuk niet op gepaste wijze werd beoordeeld of onderzocht, of er geen gepaste herstelmaatrege
len zijn genomen. De gepastheid van de opvolging moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve crite
ria, die verband houden met de verplichting van de bevoegde autoriteiten om na te gaan of de beweringen juist 
zijn en een einde te maken aan eventuele inbreuken op Unierecht. De gepastheid van de opvolging zal dus 
afhankelijk zijn van de omstandigheden van elk geval en van de aard van de regels waarop een inbreuk is 
gepleegd. Met name indien de autoriteiten besluiten dat een inbreuk duidelijk van geringe betekenis was en geen 
verdere opvolging anders dan het sluiten van de procedure was vereist, kan dit op grond van deze richtlijn 
worden beschouwd als gepaste opvolging.

(80) Personen die direct overgaan tot een openbaarmaking, moeten ook voor bescherming in aanmerking komen in 
gevallen waarin zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er sprake is van een dreigend of kennelijk 
gevaar voor het algemeen belang of een risico op onherstelbare schade, waaronder de aantasting van iemands 
fysieke integriteit.

(81) Evenzo moeten personen die direct overgaan tot een openbaarmaking voor bescherming in aanmerking komen 
indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er een risico op represailles bestaat bij meldingen via 
een extern kanaal, dat de kans gering is dat er doeltreffend wordt gereageerd op de inbreuk, wegens de bijzon
dere omstandigheden van het geval, zoals omstandigheden waarbij bewijsmateriaal zou kunnen worden achter
gehouden of vernietigd, of waarin een autoriteit zou kunnen samenspannen met de pleger van de inbreuk of 
met iemand die daarbij betrokken is.

(82) Voor het voorkomen van represailles is het een essentiële voorzorgsmaatregel dat de vertrouwelijkheid van de 
identiteit van de melder tijdens het meldingsproces en het elk onderzoek naar aanleiding van de melding wordt 
gewaarborgd. De identiteit van de melder mag uitsluitend worden bekendgemaakt indien daartoe een noodzake
lijke en evenredige verplichting krachtens het Unie- of het nationale recht bestaat in de context van onderzoe
ken door de autoriteiten of van gerechtelijke procedures, met name ter waarborging van de rechten van verdedi
ging van de betrokkenen. Een dergelijke verplichting kan met name voortvloeien uit Richtlijn 2012/13/EU van 
het Europees Parlement en de Raad (42). De bescherming van de vertrouwelijkheid mag niet gelden indien de 
melder zijn identiteit bij een openbaarmaking bewust heeft vrijgegeven.

(42) Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedu
res (PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1).
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(83) Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn, met inbegrip van de uitwisseling of door
gifte van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, moet in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (43) en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement 
en de Raad (44). Elke uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens door bevoegde instellingen, organen of 
instanties van de Unie dient in overeenstemming te zijn met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees 
Parlement en de Raad (45). Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de beginselen inzake de verwerking van per
soonsgegevens die zijn uiteengezet in artikel 5 van Verordening (EU) 2016/679, artikel 4 van Richtlijn (EU) 
2016/680 en artikel 4 van Verordening (EU) 2018/1725, en met het beginsel van gegevensbescherming door 
ontwerp en door standaardinstellingen vervat in artikel 25 van Verordening (EU) 2016/679, artikel 20 van 
Richtlijn (EU) 2016/680 en de artikelen 27 en 85 van Verordening (EU) 2018/1725.

(84) De in deze richtlijn vervatte procedures in verband met de opvolging van meldingen over inbreuken op het 
Unierecht op de eronder vallende gebieden komen tegemoet aan een belangrijke doelstelling van algemeen 
belang van de Unie en van de lidstaten in de zin van artikel 23, lid 1, punt e) van Verordening (EU) 2016/679, 
aangezien daarmee wordt gestreefd naar een betere handhaving van het Unierecht en Uniemaatregelen op speci
fieke gebieden waar inbreuken het algemeen belang ernstig kunnen schaden. De vertrouwelijkheid van de iden
titeit van melders moet doeltreffend worden beschermd om de rechten en vrijheden van anderen te bescher
men, met name de rechten en vrijheden van de melders, zoals bepaald krachtens artikel 23, lid 1, punt i) van 
Verordening (EU) 2016/679. De lidstaten moeten zorgen voor de doeltreffendheid van deze richtlijn, onder 
meer door waar nodig via wetgevingsmaatregelen beperkingen te stellen aan de uitoefening van bepaalde gege
vensbeschermingsrechten van de betrokkenen overeenkomstig artikel 23, lid 1, punten e) en i), en artikel 23, 
lid 2, van Verordening (EU) 2016/679 voor zover en zolang zulks noodzakelijk is ter voorkoming van en in 
reactie op pogingen tot het belemmeren van meldingen of tot het verhinderen, dwarsbomen of vertragen van 
de opvolging, met name van onderzoeken, of tot het achterhalen van de identiteit van de melders.

(85) De doeltreffende bescherming van de vertrouwelijkheid van de identiteit van melders is eveneens nodig om de 
rechten en vrijheden van anderen te beschermen, met name de rechten en vrijheden van de melders, indien de 
meldingen worden behandeld door autoriteiten in de zin van artikel 3, punt 7, van Verordening (EU) 2016/680. 
De lidstaten moeten zorgen voor de doeltreffendheid van deze richtlijn, onder meer door waar nodig via wetge
vingsmaatregelen beperkingen te stellen aan de uitoefening van bepaalde gegevensbeschermingsrechten van de 
betrokkenen overeenkomstig artikel 13, lid 3, punten a) en e), artikel 15, lid 1, punten a) en e), artikel 16, lid 4, 
punten a) en e), en artikel 31, lid 5, van Verordening (EU) 2016/680, voor zover en zolang zulks noodzakelijk 
is ter voorkoming van en in reactie op pogingen tot het belemmeren van meldingen, tot het verhinderen, 
dwarsbomen of vertragen van de opvolging, met name van onderzoeken, of tot het achterhalen van de identi
teit van de melders.

(86) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle meldingen van inbreuken naar behoren worden geregistreerd, dat 
iedere melding kan worden opgevraagd, en dat informatie die via de meldingen wordt ontvangen, als bewijsma
teriaal kan worden gebruikt in het kader van eventuele rechtshandhavingsmaatregelen.

(87) Melders moeten worden beschermd tegen alle vormen van directe of indirecte represailles die worden genomen, 
aangemoedigd of geduld door hun werkgever of klant of ontvanger van diensten en door personen die werken 
voor of optreden namens laatstgenoemden, zoals collega’s en leidinggevenden in dezelfde organisatie of in 
andere organisaties waarmee de melder contact onderhoudt in het kader van zijn werkgerelateerde activiteiten.

(88) Als represailles ongebreideld voorkomen en onbestraft blijven, heeft dit een remmend effect op potentiële klok
kenluiders. Een duidelijk wettelijk verbod op represailles zou een belangrijk afschrikkend effect hebben, dat nog 
verder zou worden versterkt door bepalingen inzake persoonlijke aansprakelijkheid en sancties ten aanzien van 
degenen die zich schuldig maken aan represailles.

(43) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(44) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onder
zoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

(45) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuur
lijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betref
fende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 
van 21.11.2018, blz. 39).
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(89) Potentiële klokkenluiders die niet goed weten hoe zij een melding kunnen doen en of zij uiteindelijk zullen 
worden beschermd, kunnen zich daardoor van melding laten weerhouden. De lidstaten moeten waarborgen dat 
relevante en nauwkeurige desbetreffende informatie op duidelijke wijze wordt verstrekt en gemakkelijk toegan
kelijk is voor het grote publiek. Individueel, onpartijdig en vertrouwelijk advies dient kosteloos beschikbaar te 
zijn over bijvoorbeeld de vraag of de betrokken informatie onder de toepasselijke regels voor de bescherming 
van klokkenluiders valt, welk meldingskanaal het best kan worden gebruikt en welke alternatieve procedures 
beschikbaar zijn ingeval de informatie niet onder de toepasselijke regels valt (zogeheten “wegwijs maken”). Toe
gang tot dergelijk advies kan ertoe bijdragen dat meldingen op een verantwoorde wijze via de gepaste kanalen 
worden gedaan en dat inbreuken tijdig worden ontdekt of zelfs voorkomen. Een dergelijk advies en dergelijke 
informatie kunnen worden verstrekt door een informatiecentrum of een onafhankelijke centrale bestuurlijke 
autoriteit. De lidstaten kunnen ervoor kiezen dit advies uit te breiden tot juridisch advies. Indien dit advies aan 
melders wordt verstrekt door maatschappelijke organisaties die met betrekking tot de ontvangen informatie 
gebonden zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat deze organisaties niet 
worden getroffen door represailles, bijvoorbeeld in de vorm van economische nadelen via een beperking van 
hun toegang tot financiering of opname op een zwarte lijst die het goede functioneren van de organisatie in het 
gedrang kan brengen.

(90) De bevoegde autoriteiten moeten melders de nodige steun verschaffen zodat zij effectief toegang hebben tot 
bescherming. Meer bepaald moeten zij bewijsmateriaal of andere documentatie verstrekken die vereist is om 
aan andere autoriteiten of gerechtelijke instanties te bevestigen dat er een externe melding heeft plaatsgevonden. 
In bepaalde nationale kaders en in bepaalde gevallen komen melders in aanmerking voor vormen van officiële 
bevestiging dat zij voldoen aan de voorwaarden van de toepasselijke regels. Ondanks dergelijke mogelijkheden 
moeten zij doeltreffende toegang tot rechterlijke toetsing hebben, waarbij het aan de gerechtelijke instanties is 
om op grond van de afzonderlijke omstandigheden van de zaak te besluiten of zij aan de voorwaarden van de 
toepasselijke regels voldoen.

(91) Wettelijke of contractuele verplichtingen van personen, zoals loyaliteitsclausules in contracten of vertrouwelijk
heids- of niet-openbaarmakingsovereenkomsten, mogen niet worden ingeroepen om meldingen te verbieden, 
bescherming te ontzeggen of melders te bestraffen voor het melden van informatie over of het openbaar maken 
van inbreuken indien het verstrekken van de onder die clausules en overeenkomsten vallende informatie nodig 
is voor het onthullen van de inbreuk. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, mag op de melders geen enkele 
burgerlijke, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid rusten. Het is passend dat 
er bescherming is tegen aansprakelijkheid voor de melding of openbaarmaking op grond van deze richtlijn van 
informatie waarvan de melder redelijke gronden had om aan te nemen dat melding of openbaarmaking nodig 
was voor het onthullen van een inbreuk op grond van deze richtlijn. Die bescherming geldt niet voor overbo
dige informatie die de persoon heeft onthuld zonder dat hij daarvoor redelijke gronden heeft.

(92) Indien melders op rechtmatige wijze toegang verwerven of verkrijgen tot de gemelde informatie over inbreuken 
of de documenten met deze informatie, moeten zij worden vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dit moet gelden in 
zowel gevallen waarin de melders de inhoud onthullen van documenten waartoe zij rechtmatige toegang heb
ben als gevallen waarin zij kopieën van die documenten maken of deze verwijderen uit de bedrijfsruimten van 
de organisatie waar zij werkzaam zijn, zulks in strijd met contractuele clausules of andere clausules die bepalen 
dat de betreffende documenten eigendom van de organisatie zijn. De melders moeten ook worden vrijgesteld 
van aansprakelijkheid in gevallen waarin de verwerving van of de toegang tot de relevante informatie of docu
menten burgerrechtelijke, bestuursrechtelijke of arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid in het geding brengt. Voor
beelden zijn gevallen waarin de melders de informatie hebben verworven door het raadplegen van het 
e-mailverkeer van een collega of dossiers waar zij normaal gesproken geen gebruik van maken bij hun werk, 
door het nemen van foto’s van de bedrijfsruimten van de organisatie of door het betreden van plaatsen waartoe 
zij doorgaans geen toegang hebben. Indien de melders toegang tot de relevante informatie of documenten heb
ben verworven of verkregen door het plegen van een strafbaar feit, zoals het fysiek betreden van verboden 
terreinen of hacking, moet hun strafrechtelijke aansprakelijkheid blijven vallen onder het toepasselijke nationale 
recht, onverminderd de overeenkomstig artikel 21, lid 7, van onderhavige richtlijn verleende bescherming. 
Evenzo moet elke andere mogelijke aansprakelijkheid van de melders die voortvloeit uit handelingen of nalatig
heden die geen verband houden met de melding of niet noodzakelijk zijn voor het onthullen van een inbreuk 
op grond van deze richtlijn, onder het toepasselijke Unie- of nationale recht blijven vallen. In die gevallen moet 
het aan de nationale gerechtelijke instanties zijn om de aansprakelijkheid van de melder te beoordelen aan de 
hand van alle relevante feitelijke informatie en rekening houdend met de individuele omstandigheden van het 
geval, waaronder de noodzakelijkheid en evenredigheid van de handeling of nalatigheid in verband met de mel
ding of openbaarmaking.

(93) Represailles worden dikwijls gerechtvaardigd op andere gronden dan de melding en voor melders kan het zeer 
moeilijk zijn om het verband tussen de melding en de represailles aan te tonen, terwijl degenen die zich schul
dig maken aan de represailles wellicht beschikken over meer macht en middelen om de ondernomen actie en de
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redenering te staven. Zodra de melder eenmaal prima facie heeft aangetoond dat hij een melding of openbaar
making heeft verricht van inbreuken overeenkomstig deze richtlijn en schade heeft geleden, dient de bewijslast 
dan ook te verschuiven naar degene die verantwoordelijk is voor de benadelingshandeling, die dan moet aanto
nen dat de handeling op geen enkele wijze verband hield met de melding of openbaarmaking.

(94) Naast een uitdrukkelijk wettelijk verbod op represailles is het van cruciaal belang dat melders die te maken 
krijgen met represailles, toegang hebben tot wettelijke remedies en schadevergoeding. De passende remedie 
moet in elke zaak worden bepaald naargelang het soort ondergane represailles, en de in dergelijke gevallen 
veroorzaakte schade moet volledig worden vergoed overeenkomstig nationaal recht. De passende remedie kan 
de vorm aannemen van maatregelen tot herplaatsing (bijvoorbeeld bij ontslag, overplaatsing of degradatie, of bij 
weigering van opleiding of bevordering) of tot herstel van een opgezegde machtiging, vergunning of overeen
komst; vergoeding voor concrete of toekomstige financiële verliezen (zoals gederfd loon, maar ook toekomstige 
inkomstenderving, met verandering van beroep verband houdende kosten); en vergoeding voor andere econo
mische schade, zoals juridische kosten en medische zorgkosten, en voor immateriële schade zoals pijn en leed.

(95) Terwijl de soorten remedies kunnen variëren naargelang het rechtsstelsel, moeten zij zorgen voor een werkelijke 
en doeltreffende compensatie of schadevergoeding die in verhouding staat tot de geleden schade en die 
afschrikt. Relevant zijn in dit verband de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, met name 
beginsel 7, dat luidt als volgt: “Voorafgaand aan een ontslag hebben werknemers het recht te worden geïnfor
meerd over de redenen die eraan ten grondslag liggen en moet hun een redelijke opzegtermijn worden geboden. 
Zij hebben het recht op toegang tot een doeltreffend en onpartijdig systeem van geschillenbeslechting en, bij 
een kennelijk onredelijk ontslag, een recht op verhaal, waarbij onder meer een passende schadevergoeding is 
inbegrepen.”. De op nationaal niveau vastgestelde remedies mogen potentiële toekomstige klokkenluiders niet 
ontmoedigen. Indien bij ontslag wordt toegestaan dat schadevergoeding wordt betaald als alternatief voor her
plaatsing zou dat, zeker in grotere organisaties, tot een stelselmatige praktijk kunnen leiden en zodoende toe
komstige klokkenluiders kunnen afschrikken.

(96) Van bijzonder belang voor melders zijn voorlopige remedies in afwachting van de voltooiing van mogelijk lang
durige gerechtelijke procedures. Voor het stopzetten van bedreigingen, pogingen tot represailles of aanhoudende 
represailles (zoals intimidatie op het werk) of het voorkomen van vormen van represailles zoals ontslag, die na 
verloop van veel tijd wellicht moeilijk ongedaan zijn te maken en de betrokkene financieel te gronde kunnen 
richten, een perspectief dat potentiële klokkenluiders sterk kan ontmoedigen, moeten melders met name toe
gang hebben tot maatregelen in kort geding zoals geregeld bij nationaal recht.

(97) Voor klokkenluiders kan ook een aanzienlijk afschrikkend effect uitgaan van maatregelen die buiten de werkge
relateerde context tegen melders worden genomen, bijvoorbeeld via procedures wegens laster of schending van 
auteursrechten, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens. In dergelijke pro
cedures moeten melders gemelde of openbaar gemaakte inbreuken op grond van deze richtlijn ter verdediging 
kunnen inroepen, mits de gemelde of openbaar gemaakte informatie nodig was om de inbreuk te onthullen. In 
die gevallen moet de bewijslast voor het feit dat de melder niet voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd 
in deze richtlijn, rusten op de persoon die de procedure heeft aangespannen.

(98) Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad (46) bevat de regels voor het waarborgen van 
een toereikend en consistent niveau van civiele maatregelen in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken 
of openbaar maken van een bedrijfsgeheim. De richtlijn bepaalt echter dat het verkrijgen, gebruiken of open
baar maken van een bedrijfsgeheim als rechtmatig wordt beschouwd voor zover het bij Unierecht is toegestaan. 
Personen die in een werkgerelateerde context verkregen bedrijfsgeheimen onthullen, mogen alleen onder de 
door deze richtlijn verleende bescherming vallen — onder meer in de zin dat zij niet burgerrechtelijk aanspra
kelijk zijn — indien zij aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze richtlijn voldoen, onder meer de voor
waarde dat de openbaarmaking nodig was om een onder het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallende inbreuk te onthullen. Indien aan die voorwaarden is voldaan, moeten openbaarmakingen van bedrijfs
geheimen worden beschouwd als “toegestaan” bij Unierecht in de zin van artikel 3, lid 2, van Richtlijn (EU) 
2016/943. Daarnaast moeten deze richtlijn en Richtlijn (EU) 2016/943 als complementair worden beschouwd, 
en moeten de civiele herstelmaatregelen, procedures, remedies en vrijstellingen waarin Richtlijn (EU) 2016/943 
voorziet, toepasselijk blijven op alle openbaarmakingen van bedrijfsgeheimen die buiten het toepassingsgebied 
van onderhavige richtlijn vallen. Bevoegde autoriteiten die informatie over inbreuken die bedrijfsgeheimen bevat 
ontvangen moeten ervoor zorgen dat zij niet worden gebruikt of openbaar worden gemaakt voor doeleinden 
die verder gaan dan nodig is voor correcte opvolging van de meldingen.

(46) Richtlijn  (EU)  2016/943 van het  Europees  Parlement  en de Raad van 8 juni  2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar 
gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daar
van (PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).
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(99) Toepasselijke gerechtskosten kunnen een aanzienlijk deel uitmaken van de kosten voor melders die de tegen hen 
genomen represailles betwisten door middel van een gerechtelijke procedure. Hoewel zij zulke gerechtskosten 
aan het eind van de procedure zouden kunnen terugvorderen, kunnen zij die gerechtskosten wellicht niet beta
len indien zij bij het begin van de procedure in rekening zijn gebracht, zeker wanneer zij werkloos zijn en op 
een zwarte lijst staan. Bijstand voor strafrechtelijke procedures, met name indien de melders voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad (47), en meer in het alge
meen steun voor wie in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, zou in bepaalde gevallen van cruciaal belang 
kunnen zijn voor het doeltreffend handhaven van hun rechten op bescherming.

(100) De rechten van de betrokkene dienen te worden beschermd om reputatieschade of andere negatieve gevolgen te 
voorkomen. Voorts moeten de rechten van de verdediging en de toegang tot rechtsmiddelen van de betrokkene 
in elke fase van de procedure die volgt op een melding volledig te worden geëerbiedigd overeenkomstig de 
artikelen 47 en 48 van het Handvest. De lidstaten dienen de vertrouwelijkheid van de identiteit van de betrok
kene te beschermen en de rechten van de verdediging te waarborgen, met inbegrip van het recht op toegang tot 
het dossier, het recht te worden gehoord en het recht op een doeltreffend rechtsmiddel tegen een besluit betref
fende de betrokkene overeenkomstig de toepasselijke procedures van nationaal recht in het kader van een 
onderzoek of de daaropvolgende gerechtelijke procedures.

(101) Eenieder die als gevolg van de melding of openbaarmaking van onjuiste of misleidende informatie direct of 
indirect te maken krijgt met vooroordelen, moet onverminderd gebruik kunnen maken van de hem krachtens 
het gemene nationale recht ter beschikking staande bescherming en rechtsmiddelen. Indien willens en wetens 
onjuiste of misleidende informatie werd gemeld of openbaar gemaakt, moeten de betrokkenen overeenkomstig 
nationaal recht recht hebben op schadevergoeding.

(102) Strafrechtelijke, burgerrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties zijn nodig om de doeltreffendheid van de regels 
inzake klokkenluidersbescherming te waarborgen. Sancties tegen personen die represailles of andere nadelige 
maatregelen jegens melders nemen, kunnen een afschrikkende werking hebben. Sancties tegen personen die 
informatie over inbreuken melden of openbaar maken die aantoonbaar bewust onjuist is, zijn ook nodig om 
verdere kwaadwillige meldingen te voorkomen en de geloofwaardigheid van het systeem te beschermen. Die 
sancties moeten evenredig zijn, zodat zij geen afschrikkend effect op potentiële klokkenluiders hebben.

(103) Door autoriteiten genomen besluiten die negatieve gevolgen hebben voor de bij deze richtlijn verleende rechten, 
met name besluiten waarbij bevoegde autoriteiten beslissen de procedure inzake een gemelde inbreuk af te slui
ten omdat zij duidelijk van geringe betekenis of repetitief is of op een herhaalde melding, of waarbij zij beslis
sen dat een specifieke melding geen voorkeursbehandeling verdient, zijn overeenkomstig artikel 47 van het 
Handvest aan rechterlijke toetsing onderworpen.

(104) Deze richtlijn voert minimumnormen in en het moet voor de lidstaten mogelijk zijn bepalingen vast te stellen 
of te handhaven die gunstiger zijn voor de melder, mits die bepalingen geen afbreuk doen aan de maatregelen 
ter bescherming van de betrokkenen. De omzetting van deze richtlijn mag in geen geval een rechtvaardiging 
vormen voor een verlaging van het beschermingsniveau dat melders reeds wordt geboden uit hoofde van het 
nationaal recht in de gebieden waar het van toepassing is.

(105) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU dient de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen te omvatten 
waarin het vrije verkeer van goederen en diensten gewaarborgd is. De interne markt moet de burgers van de 
Unie meerwaarde bieden in de vorm van betere en veiligere producten en diensten, door voor hoge normen 
inzake volksgezondheid en milieubescherming te zorgen en het vrije verkeer van persoonsgegevens te waarbor
gen. Artikel 114 VWEU is de juiste rechtsgrondslag voor het vaststellen van de maatregelen die nodig zijn voor 
de instelling en de werking van de interne markt. Naast artikel 114 VWEU moet deze richtlijn worden geba
seerd op een aantal aanvullende specifieke rechtsgronden ter dekking van de gebieden die voor het vaststellen 
van Uniemaatregelen vallen onder artikel 16, artikel 43, lid 2, artikel 50, artikel 53, lid 1, artikel 91, 
artikel 100, artikel 168, lid 4, artikel 169, artikel 192, lid 1 en artikel 325, lid 4, VWEU en artikel 31 van het 
Euratom-Verdrag.

(106) Het materiële toepassingsgebied van deze richtlijn is gebaseerd op de gebieden waarop de invoering van klok
kenluidersbescherming in het licht van de momenteel beschikbare onderbouwing gerechtvaardigd en noodzake
lijk lijkt. Dit materiële toepassingsgebied kan worden uitgebreid tot andere gebieden of Uniehandelingen, als dit 
— in het licht van onderbouwing dat in de toekomst mogelijk naar voren komt, of op grond van de evaluatie 
van de wijze waarop deze richtlijn is toegepast — nodig blijkt om de handhaving aan te scherpen.

(107) Wanneer in de toekomst voor de door deze richtlijn bestreken beleidsdomeinen relevante wetgevingshandelin
gen worden vastgesteld, moet daarin waar passend worden vermeld dat deze richtlijn van toepassing is. Indien 
nodig moet het materiële toepassingsgebied van deze verordening worden aangepast en moet en de bijlage dien
overeenkomstig worden gewijzigd.

(47) Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten 
en  beklaagden  in  strafprocedures  en  voor  gezochte  personen  in  procedures  ter  uitvoering  van  een  Europees  aanhoudingsbevel 
(PB L 297 van 4.11.2016, blz. 1).
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(108) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk klokkenluiders doeltreffend beschermen met het oog op ster
kere handhaving op bepaalde beleidsterreinen en met betrekking tot bepaalde rechtshandelingen waarvoor geldt 
dat inbreuken op het Unierecht het algemeen belang ernstig kunnen schaden, niet afdoende kan worden bereikt 
als de lidstaten afzonderlijk of op een ongecoördineerde wijze optreden, maar beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt door het vaststellen van minimumnormen voor klokkenluidersbescherming, en daar enkel optre
den van de Unie voor samenhang kan zorgen en de bestaande Unieregels inzake klokkenluidersbescherming 
kan stroomlijnen, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginselmaatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde even
redigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(109) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en de beginselen die met name zijn erkend in het Handvest, met name 
artikel 11. Deze richtlijn moet derhalve worden toegepast met inachtneming van deze rechten en beginselen, 
door de volledige eerbiediging te waarborgen van onder meer de vrijheid van meningsuiting en van informatie, 
het recht op bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een hoog 
niveau van consumentenbescherming, het recht op een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid, 
het recht op een hoog niveau van milieubescherming, het recht op behoorlijk bestuur, het recht op een doel
treffende voorziening in rechte en de rechten van de verdediging.

(110) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 45/2001 geraadpleegd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN BESCHERMINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

Doel

Deze richtlijn heeft tot doel de tenuitvoerlegging van het Unierecht en -beleid op specifieke gebieden te verbeteren door 
de vaststelling van gemeenschappelijke minimumnormen die zorgen voor een hoog niveau van bescherming van mel
ders van inbreuken op het Unierecht.

Artikel 2

Materieel toepassingsgebied

1. Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van melders van de volgende 
inbreuken op het Unierecht:

a) inbreuken die binnen het toepassingsgebied vallen van de in de bijlage vermelde Uniehandelingen en die betrekking 
hebben op de volgende gebieden:

i) overheidsopdrachten;

ii) financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;

iii) productveiligheid en productconformiteit;

iv) veiligheid van het vervoer;

v) bescherming van het milieu;

vi) stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;

vii) veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;

viii) volksgezondheid;

ix) consumentenbescherming;

x) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesys
temen;
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b) inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 VWEU en nader toegelicht in 
relevante Uniemaatregelen worden geschaad;

c) inbreuken in verband met de interne markt, als bedoeld in artikel 26, lid 2, VWEU, met inbegrip van inbreuken op 
de Unieregels inzake mededinging en staatssteun, alsmede inbreuken in verband met de interne markt en die betrek
king hebben op handelingen die in strijd zijn met de regels van de vennootschapsbelasting of constructies die erop 
gericht zijn een belastingvoordeel te verkrijgen dat afbreuk doet aan de strekking of het doel van het toepasselijke 
vennootschapsbelastingrecht.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om de bescherming uit hoofde van het nati
onale recht uit te breiden met betrekking tot niet onder lid 1 vallende gebieden of handelingen.

Artikel 3

Verband met andere Uniehandelingen en nationale bepalingen

1. Indien de in deel II van de bijlage vermelde sectorspecifieke Uniehandelingen specifieke regels inzake het melden 
van inbreuken bevatten, zijn die regels van toepassing. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing voor zover 
een aangelegenheid niet verplicht in die sectorspecifieke Uniehandelingen is geregeld.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van lidstaten om nationale veiligheid te garanderen 
of hun bevoegdheid om hun essentiële veiligheidsbelangen te beschermen. Zij is met name niet van toepassing op mel
dingen van inbreuken op de regels inzake overheidsopdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn, 
tenzij zij onder de desbetreffende Uniehandelingen vallen.

3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de toepassing van Unie- of nationaal recht in verband met:

a) de bescherming van gerubriceerde gegevens;

b) de bescherming van het beroepsgeheim van advocaten en van het medisch beroepsgeheim;

c) de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen;

d) strafprocesrecht.

4. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale regels inzake de uitoefening door werknemers van het recht om 
hun vertegenwoordigers of vakbonden te raadplegen en inzake de bescherming tegen ongerechtvaardigde benadelende 
maatregelen als gevolg van deze raadplegingen, alsmede inzake de autonomie van de sociale partners en hun recht om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. Dit doet geen afbreuk aan het bij deze richtlijn verleende beschermingsni
veau.

Artikel 4

Persoonlijk toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is van toepassing op in de private of de publieke sector werkzame melders die informatie over 
inbreuken hebben verkregen in een werkgerelateerde context, met inbegrip van ten minste de volgende personen:

a) personen met de hoedanigheid van werknemer in de zin van artikel 45, lid 1, VWEU, met inbegrip van ambtenaren;

b) personen met de hoedanigheid van zelfstandige in de zin van artikel 49 VWEU;

c) aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onder
neming, met inbegrip van niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde 
stagiairs;

d) eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

2. Deze richtlijn is ook van toepassing op melders, indien zij informatie over inbreuken die is verkregen in een 
inmiddels beëindigde werkrelatie melden of openbaar maken.
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3. Deze richtlijn is ook van toepassing op melders wier werkrelatie nog moet aanvangen, ingeval informatie over 
inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

4. De in hoofdstuk VI vervatte maatregelen ter bescherming van melders zijn, in voorkomend geval, tevens van toe
passing op:

a) facilitators;

b) derden die verbonden zijn met de melders en die het slachtoffer kunnen worden van represailles in een werkgerela
teerde context, zoals collega’s of familieleden van de melders, en

c) juridische entiteiten die eigendom zijn van de melders, waarvoor de melders werken of waarmee de melders anders
zins in een werkgerelateerde context verbonden zijn.

Artikel 5

Definities

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:

1) “inbreuken”: handelingen of nalatigheden die:

i) onrechtmatig zijn en betrekking hebben op de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in artikel 2 
bedoelde materiële toepassingsgebied vallen, of

ii) het doel of de toepassing ondermijnen van de regels in de Uniehandelingen en beleidsterreinen die binnen het in 
artikel 2 bedoelde materiële toepassingsgebied vallen;

2) “informatie over inbreuken”: informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke inbreuken, die 
hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waar de melder werkt of 
heeft gewerkt of binnen een andere organisatie waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, 
alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke inbreuken;

3) “melding” of “melden”: het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over inbreuken;

4) “interne melding”: het binnen een juridische entiteit in de private of de publieke sector mondeling of schriftelijk 
meedelen van informatie over inbreuken;

5) “externe melding”: het mondeling of schriftelijk aan de bevoegde autoriteiten meedelen van informatie over 
inbreuken;

6) “openbaarmaking” of “openbaar maken”: het publiek toegankelijk maken van informatie over inbreuken;

7) “melder”: een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten verkregen informatie over 
inbreuken meldt of openbaar maakt;

8) “facilitator”: een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces in een werkgerelateerde context 
en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;

9) “werkgerelateerde context”: huidige of vroegere arbeidsactiviteiten in de publieke of private sector waardoor, onge
acht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over inbreuken en waarbij die personen te 
maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden;

10) “betrokkene”: een natuurlijke of rechtspersoon die in de melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als 
persoon aan wie de inbreuk wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht;

11) “represaille”: een directe of indirecte handeling of nalatigheid die in een werkgerelateerde context plaatsvindt naar 
aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de 
melder leidt of kan leiden;
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12) “opvolging”: optreden van de ontvanger van een melding of een bevoegde autoriteit om de juistheid van de in de 
melding gedane beweringen na te gaan en de gemelde inbreuk zo nodig aan te pakken, onder meer via maatregelen 
zoals een intern vooronderzoek, een onderzoek, vervolging, een terugvordering van middelen of het beëindigen van 
de procedure;

13) “feedback”: het aan de melder verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen 
en over de redenen voor die opvolging;

14) “bevoegde autoriteit”: een nationale autoriteit die is aangewezen om meldingen overeenkomstig hoofdstuk III te 
ontvangen en de melders feedback te geven, en/of die is aangewezen om de in deze richtlijn vervatte plichten te 
vervullen, met name wat opvolging betreft.

Artikel 6

Voorwaarden voor de bescherming van melders

1. Melders komen voor bescherming uit hoofde van deze richtlijn in aanmerking mits:

a) zij gegronde redenen hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken op het moment van de 
melding juist was en dat die informatie binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn viel, en

b) zij intern overeenkomstig artikel 7 of extern overeenkomstig artikel 10 informatie meldden, of informatie openbaar 
maakten overeenkomstig artikel 15.

2. Onverminderd bestaande verplichtingen om te voorzien in anonieme melding op grond van het Unierecht, doet 
deze richtlijn geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om te beslissen of juridische entiteiten in de private of 
de publieke sector en bevoegde autoriteiten anonieme meldingen van inbreuken moeten aanvaarden en behandelen.

3. Personen die anoniem informatie over inbreuken hebben gemeld of openbaar gemaakt maar later zijn geïdentifi
ceerd en het slachtoffer worden van represailles, komen niettemin in aanmerking voor de bescherming op grond van 
hoofdstuk VI, op voorwaarde dat zij aan de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoen.

4. Personen die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende inbreuken melden aan de relevante instellin
gen, organen of instanties van de Unie, komen in aanmerking voor bescherming overeenkomstig deze richtlijn onder 
dezelfde voorwaarden als personen die extern melding hebben gedaan.

HOOFDSTUK II

INTERNE MELDING EN OPVOLGING

Artikel 7

Melding via interne meldingskanalen

1. Als algemeen uitgangspunt en onverminderd de artikelen 10 en 15 mag informatie over inbreuken worden gemeld 
via de interne meldingskanalen en procedures waarin dit hoofdstuk voorziet.

2. De lidstaten moedigen het melden via interne meldingskanalen aan boven het melden langs externe meldingskana
len, indien de inbreuk doeltreffend intern kan worden behandeld en indien de melder van mening is dat er geen risico 
op represailles bestaat.

3. De nodige informatie over het gebruik van in lid 2 bedoelde interne meldingskanalen maakt deel uit van de infor
matie die wordt verstrekt door juridische entiteiten in de private en de publieke sector krachtens artikel 9, lid 1, punt g), 
en door bevoegde autoriteiten krachtens artikel 12, lid 4, punt a), en artikel 13.

Artikel 8

Verplichting tot het opzetten van interne meldingskanalen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat juridische entiteiten in de private en de publieke sector kanalen en procedures voor 
de interne melding en voor opvolging opzetten, na overleg en in samenspraak met de sociale partners, indien het natio
nale recht daarin voorziet.
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2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde kanalen en procedures bieden de werknemers van de entiteit de mogelijkheid 
informatie over inbreuken te melden. Zij kunnen die mogelijkheid ook bieden aan andere, in artikel 4, lid 1, onder b), 
c) en d), en artikel 4, lid 2, bedoelde personen, die in contact staan met de entiteit in het kader van hun werkgerela
teerde activiteiten om eveneens informatie over inbreuken te melden.

3. Lid 1 geldt voor juridische entiteiten in de private sector met 50 of meer werknemers.

4. De in lid 3 gestelde drempel geldt niet voor de entiteiten die vallen binnen het toepassingsgebied van de in de 
delen I.B en II van de bijlage bedoelde Uniehandelingen.

5. Meldingskanalen kunnen intern worden beheerd door een daartoe aangewezen persoon of afdeling, of extern ter 
beschikking worden gesteld door derden. De in artikel 9, lid 1, bedoelde waarborgen en vereisten gelden tevens voor 
derden die het meldingskanaal voor een juridische entiteit in de private sector beheren en aan wie deze taak is 
toevertrouwd.

6. Juridische entiteiten in de private sector met 50 tot 249 werknemers mogen middelen delen voor het in ontvangst 
nemen van meldingen en eventueel te verrichten onderzoeken. Dit doet geen afbreuk aan de bij deze richtlijn aan derge
lijke entiteiten opgelegde verplichtingen in verband met geheimhouding, het verstrekken van feedback en het behandelen 
van de gemelde inbreuk.

7. Na een passende risicobeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de activiteiten van de enti
teiten en het daaraan verbonden risiconiveau voor met name het milieu en de volksgezondheid, kunnen de lidstaten 
juridische entiteiten in de private sector met minder dan 50 werknemers verplichten om kanalen en procedures voor 
interne meldingen op te zetten overeenkomstig hoofdstuk II.

8. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elk besluit dat zij uit hoofde van lid 7 nemen om de juridische 
entiteiten in de private sector te verplichten om interne meldingskanalen op te zetten. Deze kennisgeving omvat de 
redenen voor het besluit en de in de in lid 7 bedoelde risicobeoordeling gebruikte criteria. De Commissie stelt de overige 
lidstaten van dat besluit in kennis.

9. Lid 1 is van toepassing op alle juridische entiteiten in de publieke sector, met inbegrip van entiteiten die eigendom 
zijn of onder zeggenschap staan van dergelijke entiteiten.

De lidstaten kunnen gemeenten met minder dan 10 000 inwoners of minder dan 50 werknemers of andere entiteiten 
met minder dan 50 werknemers vrijstellen van de in lid 1, eerste alinea, bedoelde verplichting.

De lidstaten kunnen bepalen dat interne meldingskanalen tussen gemeenten kunnen worden gedeeld of door gezamen
lijke gemeentelijke autoriteiten conform het nationale recht worden beheerd, mits de gedeelde interne meldingskanalen 
gescheiden zijn van, en onafhankelijk zijn in verhouding tot, de relevante externe meldingskanalen.

Artikel 9

Procedures voor interne melding en opvolging

1. De procedures voor interne melding en de opvolging als bedoeld in artikel 8 omvatten:

a) kanalen voor het ontvangen van meldingen die door hun ontwerp, opzet en beheer op beveiligde wijze de vertrou
welijkheid van de identiteit van de melder en van eventuele in de melding genoemde derden beschermen en waartoe 
niet-gemachtigde personeelsleden geen toegang hebben;

b) een bevestiging van ontvangst van de melding aan de melder, binnen zeven dagen na die ontvangst;

c) de aanwijzing van een onpartijdige persoon of afdeling die bevoegd is voor de opvolging van de meldingen, en die 
dezelfde persoon of afdeling kan zijn als de persoon of afdeling die de meldingen ontvangt, en die de communicatie 
met de melder zal onderhouden en deze zo nodig nadere informatie zal vragen en feedback zal geven;

d) een zorgvuldige opvolging door de in punt c) bedoelde aangewezen persoon of afdeling;

e) een zorgvuldige opvolging van anonieme meldingen, indien het nationale recht daarin voorziet;
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f) een redelijke termijn om feedback te geven, van ten hoogste drie maanden na de ontvangstbevestiging of, indien er 
geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van zeven 
dagen nadat de melding is gedaan;

g) het verstrekken van duidelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie over de procedures voor externe meldingen 
aan bevoegde autoriteiten krachtens artikel 10 en, in voorkomend geval, aan instellingen, organen en instanties van 
de Unie.

2. De in lid 1, onder a), bedoelde kanalen bieden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te melden. Monde
linge melding is mogelijk via de telefoon of via andere spraakberichtsystemen, en op verzoek van de melder door middel 
van een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

HOOFDSTUK III

EXTERNE MELDING EN OPVOLGING

Artikel 10

Melding via externe meldingskanalen

Onverminderd artikel 15, lid 1, onder b), verstrekken melders informatie over inbreuken door gebruik te maken van de 
in de artikelen 11 en 12 bedoelde kanalen en procedures nadat zij eerst een melding hebben gedaan via interne mel
dingskanalen hebben gebruikt dan wel door rechtstreekse melding via de externe meldingskanalen.

Artikel 11

Verplichting tot het opzetten van externe meldingskanalen en tot het bieden van opvolging inzake meldingen

1. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn voor het ontvangen van meldingen, het geven van feed
back of het bieden van opvolging inzake meldingen, en voorzien hen van voldoende middelen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten:

a) onafhankelijke en autonome externe meldingskanalen opzetten voor het ontvangen en in behandeling nemen van 
informatie over inbreuken;

b) onverwijld, en in ieder geval binnen zeven dagen na de ontvangst van de melding, een bevestiging van die ontvangst 
verzenden, tenzij melders uitdrukkelijk anders hebben verzocht of de bevoegde autoriteiten op redelijke gronden van 
oordeel zijn dat een bevestiging van ontvangst van de melding de bescherming van de identiteit van de melder in 
gevaar zou brengen;

c) zorgvuldig opvolging geven aan meldingen;

d) de melder binnen een redelijke termijn, van ten hoogste drie maanden of in naar behoren gemotiveerde gevallen, zes 
maanden, meedelen welk gevolg er aan de melding is gegeven;

e) de melder volgens de nationaalrechtelijke procedures in kennis stellen van het eindresultaat van onderzoeken naar 
aanleiding van de melding;

f) de informatie in de melding tijdig aan de bevoegde instellingen, organen of instanties van de Unie, naargelang het 
geval, doorgeven voor verder onderzoek, indien het Unierecht of het nationale recht daarin voorziet.

3. De lidstaten kunnen bepalen dat bevoegde autoriteiten, na de zaak naar behoren te hebben beoordeeld, kunnen 
besluiten dat een gemelde inbreuk duidelijk van geringe betekenis is en krachtens deze richtlijn geen andere opvolging 
dan het afronden van de procedure vereist. Dit geldt onverminderd andere verplichtingen of andere toepasselijke proce
dures voor het behandelen van de gemelde inbreuk, en onverminderd de door deze richtlijn geboden bescherming in 
samenhang met interne of externe meldingen. In een dergelijk geval stellen de bevoegde autoriteiten de melder in kennis 
van hun beslissing en van de motivering daarvan.

4. De lidstaten kunnen bepalen dat bevoegde autoriteiten kunnen besluiten de procedures af te sluiten met betrekking 
tot herhaalde meldingen waarvan de inhoud geen nieuwe informatie van betekenis over inbreuken bevat ten opzichte 
van een eerdere melding ten aanzien waarvan de relevante procedures werden beëindigd, tenzij door nieuwe wettelijke 
of feitelijke omstandigheden een andere opvolging gerechtvaardigd is. In een dergelijk geval stellen de bevoegde autori
teiten de melder in kennis van hun beslissing en van de motivering daarvan.
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5. De lidstaten kunnen bepalen dat wanneer bevoegde autoriteiten worden geconfronteerd met grote aantallen mel
dingen, zij voorrang geven aan de behandeling van meldingen van ernstige inbreuken of van inbreuken op essentiële 
bepalingen die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, onverminderd de in punt d) van lid 2 vermelde 
termijn.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat elke autoriteit die een melding heeft ontvangen, maar niet bevoegd is om de 
gemelde inbreuk aan te pakken, de melding binnen een redelijke termijn op veilige wijze doorzendt aan de bevoegde 
autoriteit en dat de melder onverwijld over deze doorzending wordt geïnformeerd.

Artikel 12

Opzet van externe meldingskanalen

1. Externe meldingskanalen worden als onafhankelijk en autonoom beschouwd, indien zij aan elk van de volgende 
criteria voldoen:

a) door hun ontwerp, opzet en beheer waarborgen de kanalen de volledigheid, integriteit en geheimhouding van de 
informatie en zijn zij niet toegankelijk voor niet-gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteit;

b) zij bieden de mogelijkheid om, met het oog op verder te verrichten onderzoeken, informatie duurzaam op te slaan 
overeenkomstig artikel 18.

2. De externe meldingskanalen bieden de mogelijkheid om meldingen schriftelijk en mondeling te maken. Monde
linge melding kan via de telefoon of via andere spraakberichtsystemen en, op verzoek van de melder, door middel van 
een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.

3. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat, indien een melding wordt ontvangen via andere kanalen dan de in de 
leden 1 en 2 genoemde meldingskanalen, of door andere personeelsleden dan degenen die verantwoordelijk zijn voor 
het in behandeling nemen van meldingen, de personeelsleden die deze ontvangen, geen informatie openbaar mogen 
maken aan de hand waarvan de identiteit van de melder of van de betrokkene kan worden achterhaald, en dat zij de 
melding onverwijld en ongewijzigd doorzenden aan de voor de behandeling van meldingen verantwoordelijke perso
neelsleden.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten personeelsleden aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor 
het behandelen van meldingen, en met name voor:

a) het verstrekken van informatie over de meldingsprocedures aan belangstellenden;

b) de ontvangst en de opvolging van meldingen;

c) het onderhouden van contact met de melder om deze feedback te geven en zo nodig om nadere informatie te 
verzoeken.

5. De in lid 4 bedoelde personeelsleden worden specifiek opgeleid voor het behandelen van meldingen.

Artikel 13

Informatie over de ontvangst en de opvolging van meldingen

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten op een afzonderlijke, gemakkelijk herkenbare en toegankelijke 
pagina van hun website in elk geval de volgende informatie publiceren:

a) de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming krachtens deze richtlijn;

b) de contactgegevens voor de in artikel 12 bedoelde externe meldingskanalen, met name de elektronische en postadres
sen, en de telefoonnummers voor dergelijke kanalen, met de vermelding of de telefoongesprekken worden 
opgenomen;

c) de procedures die van toepassing zijn op de melding van inbreuken, met inbegrip van de wijze waarop de bevoegde 
autoriteit de melder kan verzoeken om de gemelde informatie te verduidelijken of om verstrekking van nadere infor
matie, de termijn voor het geven van feedback alsmede het soort en de inhoud van dergelijke feedback;

d) de geheimhoudingsregels die van toepassing zijn op meldingen, en met name de informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig artikel 17 van deze richtlijn, de artikelen 5 en 13 van Verordening (EU) 2016/679, 
artikel 13 van Richtlijn (EU) 2016/680 en artikel 15 van Verordening (EU) 2018/1725, naargelang het geval;
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e) de wijze van de aan meldingen te bieden opvolging;

f) de remedies en procedures voor bescherming tegen represailles en de beschikbaarheid van vertrouwelijk advies voor 
personen die overwegen tot melding over te gaan;

g) een verklaring met een duidelijke toelichting van de voorwaarden waaronder personen die meldingen doen aan de 
bevoegde autoriteit worden beschermd tegen het oplopen van aansprakelijkheid voor een inbreuk op de geheimhou
dingsregels krachtens artikel 21, lid 2; en.

h) contactgegevens van het informatiecentrum of van de onafhankelijke centrale bestuurlijke autoriteit als bedoeld in 
artikel 20, lid 3, indien van toepassing.

Artikel 14

Evaluatie van de procedures door de bevoegde autoriteiten

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten hun procedures voor de ontvangst en opvolging van meldingen 
regelmatig, maar ten minste om de drie jaar, evalueren. Bij de evaluatie van deze procedures houden de bevoegde autori
teiten rekening met hun eigen ervaring en die van andere bevoegde autoriteiten en passen zij hun procedures dienover
eenkomstig aan.

HOOFDSTUK IV

OPENBAARMAKING

Artikel 15

Openbaarmaking

1. Een persoon die een openbaarmaking doet, komt in aanmerking voor bescherming uit hoofde van deze richtlijn 
indien is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

a) de persoon deed eerst een interne en externe melding, of meteen een externe melding overeenkomstig de hoofdstuk
ken II en III, maar er zijn naar aanleiding van die melding geen passende maatregelen genomen binnen de in 
artikel 9, lid 1, punt f), of artikel 11, lid 2, punt d), genoemde termijn, of

b) de persoon heeft gegronde redenen om aan te nemen dat:

i) de inbreuk kan een dreigend of reëel gevaar zijn voor het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van 
een noodsituatie of een risico op onherstelbare schade, of

ii) er bestaat een risico op represailles bij externe meldingen, of het is niet waarschijnlijk dat de inbreuk doeltreffend 
wordt verholpen, wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak, omdat bijvoorbeeld bewijsmateriaal kan 
worden achtergehouden of vernietigd, of een autoriteit kan samenspannen met de pleger van de inbreuk of met 
iemand die bij de inbreuk is betrokken.

2. Dit artikel is niet van toepassing op gevallen waarin een persoon rechtstreeks informatie aan de pers verstrekt op 
grond van specifieke nationale bepalingen tot instelling van een stelsel voor de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie.

HOOFDSTUK V

BEPALINGEN VOOR INTERNE EN EXTERNE MELDING

Artikel 16

Geheimhoudingsplicht

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de identiteit van de melder niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming bekend 
wordt gemaakt aan anderen dan de gemachtigde personeelsleden die bevoegd zijn voor de ontvangst of de opvolging 
van meldingen. Dit geldt tevens voor alle andere informatie aan de hand waarvan direct of indirect de identiteit van de 
melder kan worden achterhaald.

2. In afwijking van lid 1 mag de identiteit van de melder en enige andere informatie bedoeld in lid 1 uitsluitend 
worden bekendgemaakt indien het gaat om een noodzakelijke en evenredige verplichting krachtens het Unie- of het 
nationale recht in het kader van onderzoek door nationale autoriteiten of gerechtelijke procedures, mede ter waarbor
ging van de rechten van verdediging van de betrokkene.
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3. Voor bekendmakingen op grond van de in lid 2 bedoelde afwijking gelden passende waarborgen volgens de toe
passelijke Unie- en nationale voorschriften. Meer bepaald worden melders, voordat hun identiteit wordt bekendgemaakt, 
daarvan in kennis gesteld, tenzij die informatie de gerelateerde onderzoeken of gerechtelijke procedures in gevaar zou 
brengen. De bevoegde autoriteit stuurt de melders een schriftelijke toelichting over de redenen voor de bekendmaking 
van de vertrouwelijke gegevens toe.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat bevoegde autoriteiten die informatie over inbreuken met bedrijfsgeheimen ontvan
gen, die bedrijfsgeheimen niet gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden dan hetgeen noodzakelijk is voor een 
gedegen opvolging.

Artikel 17

Verwerking van persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn, met inbegrip van de uitwisseling of doorgifte van 
persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, wordt verricht overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 en Richt
lijn (EU) 2016/680. Elke uitwisseling of doorgifte van informatie door instellingen, organen en instanties van de Unie 
geschiedt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

Persoonsgegevens die duidelijk niet relevant zijn voor de behandeling van een specifieke melding, worden niet verza
meld, of worden, indien onbedoeld verzameld, onmiddellijk gewist.

Artikel 18

Registratie van de meldingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoriteiten 
een register bijhouden van elke ontvangen melding, in overeenstemming met de in artikel 16 vastgelegde geheimhou
dingsvereisten. Meldingen worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en evenredig is om te voldoen aan de vereis
ten die door deze richtlijn zijn opgelegd of aan andere bij Unie- of nationaal recht opgelegde vereisten.

2. Wanneer voor het melden, met instemming van de melder, een telefoonlijn met gespreksopname of een ander 
spraakberichtsysteem met gespreksopname wordt gebruikt, hebben juridische entiteiten in de private en de publieke 
sector en bevoegde autoriteiten het recht om de mondelinge melding te registreren op een van de volgende wijzen:

a) door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame, opvraagbare vorm, of

b) door een volledige en nauwkeurige schriftelijke weergave van het gesprek, opgesteld door de voor het behandelen 
van de melding verantwoordelijke personeelsleden.

Juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoriteiten bieden de melder de mogelijkheid de 
schriftelijke weergave van het telefoongesprek te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

3. Indien voor de melding een telefoonlijn zonder gespreksopname of een ander spraakberichtsysteem zonder 
gespreksopname wordt gebruikt, hebben juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoritei
ten het recht om de mondelinge melding te registreren in de vorm van een nauwkeurig verslag van het gesprek, opge
steld door het voor het behandelen van de melding verantwoordelijke personeelslid. Juridische entiteiten in de private en 
de publieke sector en bevoegde autoriteiten bieden de melder de mogelijkheid het verslag van het gesprek te controleren, 
te corrigeren en voor akkoord te tekenen.

4. Indien een persoon verzoekt om een onderhoud met de personeelsleden van juridische entiteiten in de private en 
de publieke sector of van bevoegde autoriteiten om een melding te doen overeenkomstig artikel 9, lid 2, en artikel 12, 
lid 2, zorgen juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoriteiten ervoor, mits de melder 
hiermee instemt, dat er een volledig en nauwkeurig verslag van het onderhoud wordt bijgehouden in een duurzame en 
opvraagbare vorm.

Juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoriteiten hebben het recht om het onderhoud te 
registreren op een van de volgende wijzen:

a) door het maken van een opname van het gesprek in een duurzame en opvraagbare vorm, of

b) door een nauwkeurig verslag van het onderhoud, opgesteld door de voor het behandelen van de melding verant
woordelijke personeelsleden.

Juridische entiteiten in de private en de publieke sector en bevoegde autoriteiten bieden de melder de mogelijkheid de 
schriftelijke weergave van het verslag van het onderhoud te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen.
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HOOFDSTUK VI

BESCHERMINGSMAATREGELEN

Artikel 19

Verbod op represailles

De lidstaten nemen de nodige maatregelen tot het verbieden van elke vorm van represailles tegen in artikel 4 bedoelde 
personen, waaronder dreigingen met en pogingen tot represailles, met name:

a) schorsing, ontslag of soortgelijke maatregelen;

b) degradatie of het onthouden van bevordering;

c) overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, verandering van de werktijden;

d) het onthouden van opleiding;

e) een negatieve prestatiebeoordeling of arbeidsreferentie;

f) het opleggen of toepassen van een disciplinaire maatregel, berisping of andere sanctie, zoals een financiële sanctie;

g) dwang, intimidatie, pesterijen en uitsluiting;

h) discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;

i) niet-omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in het geval 
de werknemer de gerechtvaardigde verwachting had dat hem een dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden 
aangeboden;

j) niet-verlenging of vroegtijdige beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;

k) schade, met inbegrip van reputatieschade, met name op sociale media, of financieel nadeel, met inbegrip van omzet
derving en inkomstenderving;

l) opname op een zwarte lijst op basis van een informele of formele overeenkomst voor een hele sector of bedrijfstak, 
waardoor de melder geen baan meer kan vinden in de sector of de bedrijfstak;

m) vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor de levering van goederen of diensten;

n) intrekking van een licentie of vergunning.

o) psychiatrische of medische verwijzingen.

Artikel 20

Ondersteuningsmaatregelen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 4 bedoelde personen naargelang het geval toegang hebben tot onder
steuningsmaatregelen, en met name:

a) volledige en onafhankelijke informatie en adviezen, die gemakkelijk en kosteloos toegankelijk is, over de beschikbare 
remedies en procedures die bescherming bieden tegen represailles, alsmede over de rechten van de betrokkene.

b) effectieve ondersteuning van bevoegde autoriteiten ten aanzien van elke autoriteit die betrokken is bij de bescherming 
van de melder tegen represailles, onder meer, voor zover het nationale recht daarin voorziet, bevestiging dat zij in 
aanmerking komen voor bescherming uit hoofde van deze richtlijn, en

c) rechtshulp in strafprocedures en in grensoverschrijdende civiele procedures overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/1919 
en Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad (48), en, in overeenstemming met het nationale 
recht, rechtshulp in verdere procedures en juridisch advies en andere rechtsbijstand.

(48) Richtlijn  2008/52/EG van het  Europees  Parlement  en de  Raad van 21 mei  2008 betreffende bepaalde  aspecten van bemiddeling/
mediation in burgerlijke en handelszaken (PB L 136 van 24.5.2008, blz. 3).
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2. De lidstaten kunnen voorzien in financiële bijstand en ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip van psychologi
sche ondersteuning, voor melders in het kader van gerechtelijke procedures.

3. De in dit artikel bedoelde ondersteuningsmaatregelen kunnen waar passend worden aangeboden door een infor
matiecentrum of een afzonderlijke, duidelijk gedefinieerde, onafhankelijke bestuurlijke autoriteit.

Artikel 21

Maatregelen ter bescherming tegen represailles

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de in artikel 4 bedoelde personen worden beschermd tegen 
represailles. Daarbij gaat het met name om de in de leden 2 tot en met 8 van dit artikel genoemde maatregelen.

2. Onverminderd artikel 3, leden 2 en 3, worden personen die informatie over inbreuken melden of een openbaar
making doen overeenkomstig deze richtlijn niet geacht een inbreuk te hebben gepleegd op enige beperking op de open
baarmaking van informatie, en kunnen zij op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke melding of 
openbaarmaking, mits zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de melding of de openbaarmaking van zulke 
informatie noodzakelijk was voor het onthullen van een inbreuk uit hoofde van deze richtlijn.

3. Melders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerving van of de toegang tot de informatie die 
wordt gemeld of openbaar wordt gemaakt, tenzij die verwerving of die toegang op zichzelf een strafbaar feit vormde. In 
het geval de verwerving of de toegang een op zichzelf staand strafbaar feit uitmaakt, blijft voor de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid het toepasselijke nationale recht gelden.

4. Voor elke andere mogelijke aansprakelijkheid van melders die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden die geen 
verband houden met de melding of openbaarmaking of die niet noodzakelijk zijn voor het onthullen van een inbreuk 
uit hoofde van deze richtlijn, blijft het toepasselijke Unie- of nationale recht gelden.

5. In procedures voor een gerechtelijke instantie of een andere autoriteit die verband houden met benadeling waar
mee de melder is geconfronteerd, wordt, mits de melder aantoont dat hij een melding of openbaarmaking heeft gemaakt 
en met benadeling is geconfronteerd, aangenomen dat de benadeling een represaille was voor de melding of de open
baarmaking. In dergelijke gevallen is het aan de persoon die de benadelende maatregel heeft genomen, om aan te tonen 
dat die maatregel naar behoren is gemotiveerd.

6. De in artikel 4 bedoelde personen hebben passende toegang tot herstelmaatregelen in verband met represailles, 
met inbegrip van maatregelen in kort geding in afwachting van de voltooiing van gerechtelijke procedures, overeenkom
stig het nationale recht.

7. In gerechtelijke procedures, onder meer wegens laster, schending van auteursrechten, schending van de geheimhou
dingsplicht, schending van de gegevensbeschermingsvoorschriften, openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, of wegens 
eisen tot schadeloosstelling op grond van het privaatrecht, het publiekrecht of het collectief arbeidsrecht, kunnen de in 
artikel 4 bedoelde personen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld als gevolg van meldingen of openbaarmakin
gen overeenkomstig deze richtlijn. Die personen hebben het recht om op grond van die melding of die openbaarmaking 
om verwerping van de zaak te verzoeken, mits zij redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de melding of de 
openbaarmaking noodzakelijk was voor het onthullen van een inbreuk uit hoofde van deze richtlijn.

Indien een persoon melding maakt van of informatie openbaar maakt over binnen het toepassingsgebied van deze richt
lijn vallende inbreuken, en die informatie omvat bedrijfsgeheimen, en indien die persoon aan de voorwaarden van deze 
richtlijn voldoet, wordt die melding of die openbaarmaking rechtmatig geacht onder de voorwaarden van artikel 3, 
lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/943.

8. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat remedies en volledige schadevergoeding voor 
door in artikel 4 bedoelde personen geleden schade beschikbaar zijn overeenkomstig het nationale recht.

Artikel 22

Maatregelen ter bescherming van betrokkenen

1. De lidstaten zorgen er overeenkomstig het Handvest voor dat de betrokkenen ten volle gebruik kunnen maken van 
het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld en de rech
ten van de verdediging, waaronder het recht om te worden gehoord en het recht op toegang tot hun dossier.

2. De bevoegde autoriteiten zorgen er overeenkomstig het nationale recht voor dat de identiteit van de betrokkenen 
wordt beschermd zolang onderzoeken naar aanleiding van de melding of openbaarmaking lopen.

L 305/44 NL Publicatieblad van de Europese Unie 26.11.2019

M&D Seminars 38



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

3. De in de artikelen 12, 17 en 18 uiteengezette regels met betrekking tot de bescherming van de identiteit van 
melders zijn ook van toepassing op de bescherming van de identiteit van de betrokkenen.

Artikel 23

Sancties

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties van toepassing zijn op 
natuurlijke of rechtspersonen die:

a) een melding belemmeren of trachten te belemmeren;

b) represailles nemen tegen in artikel 4 bedoelde personen;

c) onnodige of tergende procedures aanspannen tegen in artikel 4 bedoelde personen

d) de in artikel 16 bedoelde verplichting tot geheimhouding van de identiteit van melders schenden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties gelden voor melders indien is 
aangetoond dat zij bewust onjuiste informatie hebben gemeld of openbaar gemaakt. De lidstaten voorzien tevens over
eenkomstig het nationale recht in maatregelen tot vergoeding van schade als gevolg van dergelijke meldingen of open
baarmakingen.

Artikel 24

Geen afstand van rechten en remedies

De lidstaten zien erop toe dat van de rechten en remedies waarin deze richtlijn voorziet, geen ontheffing of beperking 
mogelijk is bij overeenkomst, door beleid, of door arbeidswijze of arbeidsvoorwaarden, en evenmin door aan geschillen 
voorafgaande arbitrageovereenkomsten.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25

Gunstigere behandeling en non-regressieclausule

1. De lidstaten kunnen bepalingen vaststellen of handhaven die gunstiger zijn voor de rechten van melders dan die 
welke in deze richtlijn zijn vastgelegd, onverminderd artikel 22 en artikel 23, lid 2.

2. De uitvoering van deze richtlijn vormt onder geen beding een reden voor de verlaging van het in de lidstaten 
reeds geboden beschermingsniveau op de onder deze richtlijn vallende gebieden.

Artikel 26

Omzetting en overgangsperiode

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 
17 december 2021 aan deze richtlijn te voldoen.

2. In afwijking van lid 1, ten aanzien van juridische entiteiten in de private sector met 50 tot 249 werknemers, doen 
de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op … [vier jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] te voldoen aan de verplichting om intern meldingskanalen op te zetten 
uit hoofde van artikel 8, lid 3.

3. Wanneer de lidstaten de in de leden 1 en 2 bedoelde bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de 
officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De lidstaten stellen de regels voor deze verwijzing vast. Zij 
delen de Commissie de tekst van deze bepalingen onverwijld mee.

Artikel 27

Verslaglegging, evaluatie en toetsing

1. De lidstaten verstrekken de Commissie alle relevante informatie betreffende de uitvoering en toepassing van deze 
richtlijn. Uiterlijk op 17 december 2023 dient de Commissie op basis van de verstrekte informatie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering en toepassing van deze richtlijn.
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2. Onverminderd verslagleggingsverplichtingen krachtens andere Unierechtshandelingen, zenden de lidstaten de Com
missie jaarlijks, liefst in geaggregeerde vorm, de volgende statistieken over de in hoofdstuk III bedoelde meldingen toe, 
voor zover die op centraal niveau in de betrokken lidstaat beschikbaar zijn:

a) het aantal door de bevoegde autoriteiten ontvangen meldingen;

b) het aantal onderzoeken en procedures dat naar aanleiding van deze meldingen is ingeleid en het resultaat daarvan, en

c) indien vastgesteld, de geschatte financiële schade en de bedragen die zijn teruggevorderd na onderzoeken en procedu
res met betrekking tot de gemelde inbreuken.

3. Uiterlijk op 17 december 2025 dient de Commissie, rekening houdend met haar krachtens lid 1 ingediende ver
slag en de krachtens lid 2 ingediende statistieken van de lidstaten, bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in 
met een beoordeling van het effect van de ter omzetting van deze richtlijn vastgestelde nationale wetgeving. In dat ver
slag wordt de toepassing van deze richtlijn geëvalueerd en nagegaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn, waaron
der eventuele wijzigingen om het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te breiden tot andere Uniehandelingen of 
gebieden, met name het verbeteren van de werkomgeving ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werk
nemers en de arbeidsomstandigheden.

Naast de in de eerste alinea bedoelde beoordeling, wordt in dat verslag geëvalueerd hoe de lidstaten de bestaande samen
werkingsmechanismen hebben gebruikt in het kader van hun verplichtingen tot opvolging van meldingen van binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn vallende inbreuken, en meer in het algemeen hoe zij samenwerken bij inbreuken 
met een grensoverschrijdende dimensie.

4. De Commissie maakt de in de leden 1 en 3 genoemde verslagen openbaar en gemakkelijk toegankelijk.

Artikel 28

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Artikel 29

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 23 oktober 2019.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

D. M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

T. TUPPURAINEN
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BIJLAGE

Deel I

A. Artikel 2, lid 1, punt a), i) — overheidsopdrachten:

1. Procedurele voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten en het gunnen van concessies, voor het gun
nen van overeenkomsten op het gebied van defensie en veiligheid, en voor het gunnen van overeenkomsten door 
entiteiten die werkzaam zijn op het gebied van water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, en alle 
andere overeenkomsten zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1);

ii) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65);

iii) Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 
van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking 
van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243);

iv) Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van 
de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leverin
gen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG 
(PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76).

2. Beroepsprocedures zoals geregeld bij:

i) Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaat
sen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 
telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14);

ii) Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33).

B. Artikel 2, lid 1, punt a), ii) — financiële diensten, producten en markten, en voorkoming van witwassen van geld 
en terrorismefinanciering:

Regels tot vaststelling van een regelgevings- en toezichtskader en van consumenten- en beleggersbescherming op 
het gebied van financiële diensten en kapitaalmarkten van de Unie, bankdiensten, kredietverstrekking, beleggingen, 
verzekering en herverzekering, individuele en bedrijfspensioenproducten, effecten, beleggingsfondsen, betalings
diensten, en de activiteiten die zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht 
op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van 
de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338), zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toe
gang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektro
nisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7);

ii) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alter
natieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1);

iii) Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende 
short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1);

iv) Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Euro
pese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1);
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v) Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18);

vi) Richtlijn 2014/17/ЕU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereen
komsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijzi
ging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34);

vii) Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende spe
cifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en 
tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 77);

viii) Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende mark
ten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 
van 12.6.2014, blz. 84);

ix) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende beta
lingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 
2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG 
(PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35);

x) Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12);

xi) Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening 
van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PB L 184 van 14.7.2007, 
blz. 17);

xii) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de trans
parantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 
van 31.12.2004, blz. 38);

xiii) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-
derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1);

xiv) Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices 
die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de 
prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1);

xv) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toe
gang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 
van 17.12.2009, blz. 1);

xvi) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstand
brenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemin
gen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen 
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 
van 12.6.2014, blz. 190);

xvii) Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aan
vullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een 
financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 
92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1);

xviii) Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogaran
tiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149);

xix) Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensa
tiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22);

xx) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende pru
dentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

L 305/48 NL Publicatieblad van de Europese Unie 26.11.2019

M&D Seminars 42



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

C. Artikel 2, lid 1, punt a), iii) — productveiligheid en productconformiteit:

1. Veiligheids- en conformiteitsvereisten voor producten die in de Unie in de handel worden gebracht, zoals omschre
ven en geregeld bij:

i) Richtlĳn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene product
veiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4);

ii) Harmonisatiewetgeving van de Unie die van toepassing is op vervaardigde producten, waaronder etiketterings
voorschriften, met uitzondering van levensmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen voor menselijk en diergenees
kundig gebruik, levende planten en dieren, producten van menselijke oorsprong en producten van planten en 
dieren, rechtstreeks verband houdend met toekomstige vermeerdering ervan, zoals vermeld in de bijlagen I en 
II bij Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende 
markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen 
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1);

iii) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een 
kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) (PB L 263 van 9.10.2007, 
blz. 1).

2. Regels inzake het op de markt brengen en het gebruik van gevoelige en gevaarlijke producten, zoals die zijn vervat 
in:

i) Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging 
van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap 
(PB L 146 van 10.06.2009, blz. 1);

ii) Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden 
hebben van wapens (PB L 256 van 13.9.1991, blz. 51);

iii) Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de 
markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (PB L 39 van 9.2.2013, blz. 1).

D. Artikel 2, lid 1, punt a), iv) — veiligheid van het vervoer:

1. Veiligheidsvereisten in de spoorwegsector, zoals geregeld bij Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement 
en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PB L 138 van 26.5.2016, blz. 102).

2. Veiligheidsvereisten in de burgerluchtvaart, zoals geregeld bij Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de 
burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 35).

3. Veiligheidsvereisten in het wegvervoer, zoals geregeld bij:

i) Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer 
van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PB L 319 van 29.11.2008, blz. 59);

ii) Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheids
eisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PB L 167 van 30.4.2004, blz. 39);

iii) Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300 
van 14.11.2009, blz. 51).

4. Veiligheidsvereisten in de zeevaart, zoals geregeld bij:

i) Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeen
schappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties 
(PB L 131 van 28.5.2009, blz. 11);

ii) Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de 
aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 24);

iii) Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeesche
pen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146);
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iv) Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de 
grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de 
Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 131 van 28.5.2009, blz. 114);

v) Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het minimum 
opleidingsniveau van zeevarenden (PB L 323 van 3.12.2008, blz. 33);

vi) Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagierssche
pen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (PB L 188 van 2.7.1998, blz. 35);

vii) Richtlĳn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van 
geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen (PB L 13 
van 16.1.2002, blz. 9).

5. Veiligheidsvereisten als geregeld bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).

E. Artikel 2, lid 1, punt a), v) — bescherming van het milieu:

1. Strafbare feiten ten aanzien van de bescherming van het milieu, zoals geregeld bij Richtlijn 2008/99/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van 
het strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28) of onrechtmatige gedragingen waarbij inbreuk wordt gemaakt op 
de in de bijlagen bij Richtlijn 2008/99/EG vermelde wetgeving;

2. Regels inzake milieu en klimaat, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 
96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32);

ii) Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG 
en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16);

iii) Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-
efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlij
nen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1);

iv) Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een 
bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor 
overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, 
en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13);

v) Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).

3. Regels inzake duurzame ontwikkeling en afvalbeheer, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3);

ii) Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake 
scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG 
(PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1);

iii) Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en 
uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).
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4. Regels inzake betrekking tot zee- en luchtverontreiniging en geluidshinder, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de beschik
baarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij de verbranding van 
nieuwe personenauto’s (PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16);

ii) Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale emissie
plafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 22);

iii) Richtlĳn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12);

iv) Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een 
verbod op organische tinverbindingen op schepen (PB L 115 van 9.5.2003, blz. 1);

v) Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaanspra
kelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade (PB L 143 van 30.4.2004, 
blz. 56);

vi) Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging 
vanaf schepen en de invoering van sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties, voor verontreinigings
delicten (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 11);

vii) Verordening (EG) nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de 
instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot 
wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1);

viii) Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van 
schone en energiezuinige wegvoertuigen (PB L 120 van 15.5.2009, blz. 5);

ix) Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling 
van emissienormen voor nieuwe personenauto’s, in het kader van de communautaire geïntegreerde benade
ring om de CO2 -emissies van lichte voertuigen te beperken (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1);

x) Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende 
de ozonlaag afbrekende stoffen (PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1);

xi) Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzine
dampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (PB L 285 van 31.10.2009, 
blz. 36);

xii) Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot vaststelling van 
emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de 
Unie om de CO2 -emissies van lichte voertuigen te beperken (PB L 145 van 31.5.2011, blz. 1);

xiii) Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1);

xiv) Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de moni
toring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van 
Richtlijn 2009/16/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55);

xv) Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beper
king van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties 
(PB L 313 van 28.11.2015, blz. 1).

5. Regels inzake water- en bodembescherming en -beheer, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en 
beheer van overstromingsrisico’s (PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27);

ii) Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwali
teitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 
82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84);
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iii) Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).

6. Regels inzake de bescherming van de natuur en de biodiversiteit, zoals die zijn vervat in:

i) Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van 27 september 2001 tot vaststelling van technische maatre
gelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (PB L 263 
van 3.10.2001, blz. 1);

ii) Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad van 26.4.2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de 
bijvangsten van walvisachtigen bij de visserij en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 88/98 (PB L 150 
van 30.4.2004, blz. 12);

iii) Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende 
de handel in zeehondenproducten (PB L 286 van 31.10.2009, blz. 36);

iv) Verordening (EG) nr. 734/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de bescherming van kwetsbare 
mariene ecosystemen in volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig (PB L 201 van 30.7.2008, 
blz. 8);

v) Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7);

vi) Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling 
van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 
van 12.11.2010, blz. 23);

vii) Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de 
preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PB L 317 
van 4.11.2014, blz. 35).

7. Regels inzake chemische stoffen, zoals die zijn vervat in Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parle
ment en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richt
lijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

8. Regels inzake biologische producten, zoals die zijn vervat in Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parle
ment en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

F. Artikel 2, lid 1, punt a), vi) — stralingsbescherming en nucleaire veiligheid

Regels inzake nucleaire veiligheid, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor 
de nucleaire veiligheid van kerninstallaties (PB L 172 van 2.7.2009, blz. 18);

ii) Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de 
bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water 
(PB L 296 van 7.11.2013, blz. 12);

iii) Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrek
king van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 
2003/122/Euratom (PB L 13 van 17.1.2014, blz. 1);

iv) Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor 
een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PB L 199 van 2.8.2011, 
blz. 48);

v) Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op over
brenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof (PB L 337 van 5.12.2006, blz. 21);
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vi) Verordening (Euratom) 2016/52 van de Raad van 15 januari 2016 tot vaststelling van maximaal toelaatbare 
niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval 
of ander stralingsgevaar en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 3954/87 en de Verordeningen 
(Euratom) nr. 944/89 en (Euratom) nr. 770/90 van de Commissie (PB L 13 van 20.1.2016, blz. 2);

vii) Verordening (Euratom) nr. 1493/93 van de Raad van 8 juni 1993 betreffende de overbrenging van radioac
tieve stoffen tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap (PB L 148 van 19.6.1993, blz. 1).

G. Artikel 2, lid 1, punt a), vii) — veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn:

1. Levensmiddelen- en diervoederwetgeving van de Unie waarvoor de algemene beginselen en voorschriften gelden 
die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 
2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaange
legenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

2. Diergezondheid, als geregeld bij:

i) Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraag
bare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid 
(“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1);

ii) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afge
leide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) 
(PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1);

3. Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële con
troles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoe
derwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbescher
mingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) 
nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 
van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en 
de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrek
king van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de 
Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad 
en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

4. Regels en standaarden inzake dierenbescherming en dierenwelzijn, zoals die zijn vervat in:

i) Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23);

ii) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 
93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1);

iii) Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij 
het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1);

iv) Richtlijn 1999/22/EG van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (PB L 94 
van 9.4.1999, blz. 24);

v) Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescher
ming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (PB L 276 van 20.10.2010, blz. 33).

H. Artikel 2, lid 1, punt a), viii) — volksgezondheid:

1. Maatregelen tot vaststelling van strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor organen en stoffen van menselijke 
oorsprong, zoals geregeld bij:

i) Richtlĳn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van kwali
teits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloed
bestanddelen van menselĳke oorsprong en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van de Raad (PB L 33 
van 8.2.2003, blz. 30);
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ii) Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwali
teits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrĳgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van men
selĳke weefsels en cellen (PB L 102 van 7.4.2004, blz. 48);

iii) Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheids
normen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PB L 207 van 6.8.2010, blz. 14).

2. Maatregelen tot vaststelling van strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor geneesmiddelen en medische hulp
middelen, zoals geregeld bij:

i) Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake wees
geneesmiddelen (PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1);

ii) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, 
blz. 67);

iii) Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende dierge
neesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (PB L 4 van 7.1.2014, blz. 43);

iv) Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling 
van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 
van 30.4.2004, blz. 1);

v) Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, 
Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (PB L 378 van 27.12.2006, 
blz. 1);

vi) Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) 
nr. 726/2004 (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121);

vii) Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klini
sche proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG 
(PB L 158 van 27.5.2014, blz. 1).

3. Patiëntenrechten, zoals geregeld bij Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB L 88 
van 4.4.2011, blz. 45).

4. Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten, zoals geregeld bij Richtlijn 2014/40/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- 
en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 1).

I. Artikel 2, lid 1, punt a), ix) — consumentenbescherming:

Consumentenrechten en consumentenbescherming, zoals geregeld bij:

i) Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de bescherming 
van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (PB L 80 
van 18.3.1998, blz. 27);

ii) Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB L 136 
van 22.5.2019, blz. 1).

iii) Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 
en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 28).

iv) Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspec
ten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12);
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v) Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de ver
koop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wĳziging van de Richtlĳnen 90/619/EEG, 
97/7/EG en 98/27/EG van de Raad (PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16);

vi) Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke han
delspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van 
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parle
ment en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (“Richtlijn 
oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22);

vii) Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkom
sten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 133 van 22.5.2008, 
blz. 66);

viii) Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumen
tenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64);

ix) Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaar
heid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere 
betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 214).

J. Artikel 2, lid 1, punt a), x) — bescherming van de persoonlĳke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen:

i) Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van per
soonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37);

ii) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 
van 4.5.2016, blz. 1);

iii) Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een 
hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (PB L 194 
van 19.7.2016, blz. 1).

Deel II

Artikel 3, lid 1, heeft betrekking op de volgende wetgeving van de Unie:

A. Artikel 2, lid 1, punt a), ii) — financiële diensten, producten en markten, en voorkoming van witwassen van geld 
en terrorismefinanciering:

1. Financiële diensten:

i) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32);

ii) Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PB L 354 
van 23.12.2016, blz. 37);

iii) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 
van 9.6.2006, blz. 87);

iv) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende markt
misbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 
van 12.6.2014, blz. 1);

v) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het 
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, 
tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG 
(PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338);
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vi) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor 
financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 
van 12.6.2014, blz. 349);

vii) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de 
verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en 
tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 
van 28.8.2014, blz. 1);

viii) Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essen
tiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggings
producten (PRIIP’s) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1);

ix) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de 
transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1);

x) Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzeke
ringsdistributie (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19);

xi) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het pros
pectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel 
op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 
van 30.6.2017, blz. 12).

2. Voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering:

i) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van 
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie 
(PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73);

ii) Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldover
makingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, 
blz. 1).

B. Artikel 2, lid 1, punt a), iv) — veiligheid van het vervoer:

i) Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, 
onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Com
missie (PB L 122 van 24.4.2014, blz. 18);

ii) Richtlijn 2013/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende bepaalde 
verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag 
betreffende maritieme arbeid, 2006 (PB L 329 van 10.12.2013, blz. 1);

iii) Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcon
trole (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57).

C. Artikel 2, lid 1, punt a), v) — bescherming van het milieu:

i) Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van 
offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 66).

L 305/56 NL Publicatieblad van de Europese Unie 26.11.2019

M&D Seminars 50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
bedrijfsgeheimen 

 

M&D Seminars 51



M&D Seminars 52



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/31595]

30 JULI 2018. — Wet betreffende de bescherming
van bedrijfsgeheimen (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

Zij voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2016/943 van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de
bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinfor-
matie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken
en openbaar maken daarvan.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen aangebracht aan het Wetboek
van economisch recht

Afdeling 1. — Wijziging aangebracht aan Boek I van het Wetboek van
economisch recht

Art. 2. In het Wetboek van economisch recht wordt in boek I, titel 2,
hoofdstuk 9, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, een arti-
kel I.17/1 ingevoegd, luidende:

“Art. I.17/1. Voor de toepassing van boek XI, titels 8/1, 9/1 en 10,
hoofdstuk 4/1, gelden de volgende definities:

1° bedrijfsgeheim: informatie die aan de volgende cumulatieve
voorwaarden voldoet:

a) ze is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste
samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet alge-
meen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen
binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de
desbetreffende soort informatie;

b) ze bezit handelswaarde omdat zij geheim is;

c) ze is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt
onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandig-
heden, om deze geheim te houden;

2° houder van het bedrijfsgeheim: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die rechtmatig over een bedrijfsgeheim beschikt;

3° inbreukmaker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijfs-
geheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt;

4° inbreukmakende goederen: goederen waarvan het ontwerp, de
kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel
brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrecht-
matig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.”.

Afdeling 2. — Wijzigingen aangebracht aan Boek XI van het Wetboek
van economisch recht

Art. 3. In het Wetboek van economisch recht wordt het opschrift van
boek XI, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, aangevuld met de
woorden “en bedrijfsgeheimen”.

Art. 4. In hetzelfde boek XI wordt een titel 8/1 ingevoegd, luidende
“Titel 8/1. – Bedrijfsgeheimen”.

Art. 5. In titel 8/1, ingevoegd bij artikel 4, wordt een arti-
kel XI.332/1 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.332/1. Deze titel voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van
8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte
knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrecht-
matig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.”.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2018/31595]

30 JUILLET 2018. — Loi relative à la protection
des secrets d’affaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

CHAPITRE 1er. — Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Elle a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/943 du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des
savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

CHAPITRE 2. — Modifications apportées au Code de droit économique

Section 1re. — Modification apportée au Livre Ier du Code
de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 9, du Code de droit
économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un
article I.17/1, rédigé comme suit:

“Art. I.17/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI,
titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1:

1° secret d’affaires: information qui répond à toutes les conditions
suivantes:

a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la
configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, elle n’est
pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux
qui s’occupent normalement du genre d’information en question,
ou ne leur est pas aisément accessible;

b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète;

c) elle a fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de
façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des
circonstances, destinées à la garder secrète;

2° détenteur du secret d’affaires: toute personne physique ou morale
qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite;

3° contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu,
utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite;

4° biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les
caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la
commercialisation bénéficient de manière significative de secrets
d’affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.”.

Section 2. — Modifications apportées au Livre XI du Code
de droit économique

Art. 3. Dans le Code de droit économique, l’intitulé du livre XI,
inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots “et secrets
d’affaires”.

Art. 4. Dans le même livre XI, il est inséré un titre 8/1 intitulé
“Titre 8/1. – Secrets d’affaires”.

Art. 5. Dans le titre 8/1, inséré par l’article 4, il est inséré un
article XI.332/1, rédigé comme suit:

“Art. XI.332/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la
directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations
commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention,
l’utilisation et la divulgation illicites.”.
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Art. 6. In dezelfde titel 8/1 wordt een artikel XI.332/2 ingevoegd,
luidende:

“Art. XI.332/2. § 1. De bepalingen betreffende bedrijfsgeheimen laten
onverlet:

1° de uitoefening van de fundamentele rechten die zijn vervat in
regels van inter- en supranationaal recht en in de Grondwet, in het
bijzonder het recht op vrijheid van meningsuiting en van informa-
tie, met inbegrip van de eerbiediging van de vrijheid en het
pluralisme van de media;

2° de toepassing van regels van het recht van de Europese Unie en
van nationaal recht die houders van bedrijfsgeheimen voorschrij-
ven informatie, waaronder bedrijfsgeheimen, om redenen van
algemeen belang, openbaar te maken aan het publiek of aan
administratieve of rechterlijke instanties voor de uitvoering van de
taken van deze instanties;

3° de toepassing van regels van het recht van de Europese Unie en
van nationaal recht die instellingen en organen van de Europese
Unie of nationale overheidsinstanties voorschrijven of toestaan de
door bedrijven ingediende informatie waarover deze instellingen,
organen of instanties beschikken krachtens, en in overeenstem-
ming met, in het recht van de Europese Unie of het nationale recht
omschreven verplichtingen en prerogatieven, openbaar te maken;

4° de autonomie van de sociale partners en hun recht om collectieve
overeenkomsten te sluiten in overeenstemming met het recht van
de Europese Unie, het nationale recht en de nationale praktijken.

§ 2. De bepalingen betreffende bedrijfsgeheimen mogen niet worden
opgevat als een grond om de mobiliteit van werknemers te beperken. In
het bijzonder bieden deze bepalingen, met betrekking tot de uitoefe-
ning van deze mobiliteit, geen enkele grond om:

1° werknemers te beperken in het gebruik van informatie die geen
bedrijfsgeheim als omschreven in artikel I.17/1, 1°, vormt;

2° werknemers te beperken in het gebruik van ervaringen en
vaardigheden die zij op eerlijke wijze tijdens de normale uitoefe-
ning van hun functie hebben opgedaan;

3° andere aanvullende beperkingen op te leggen aan werknemers in
hun arbeidsovereenkomsten dan die welke zijn opgelegd in
overeenstemming met het recht van de Europese Unie of het
nationale recht.”.

Art. 7. In dezelfde titel 8/1 wordt een artikel XI.332/3 ingevoegd,
luidende:

“Art. XI.332/3. § 1. De verkrijging van een bedrijfsgeheim wordt als
rechtmatig beschouwd indien het bedrijfsgeheim wordt verkregen op
een van de volgende manieren:

1° een onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp;

2° observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of
voorwerp dat ter beschikking van het publiek is gesteld of dat op
een rechtmatige manier in het bezit is van de persoon die de
informatie verwerft en die niet gebonden is aan een rechtsgeldige
verplichting de verkrijging van het bedrijfsgeheim te beperken;

3° uitoefening van het recht van werknemers of werknemersverte-
genwoordigers op informatie en raadpleging overeenkomstig het
recht van de Europese Unie, het nationale recht en de nationale
praktijken;

4° iedere andere praktijk die, gezien de omstandigheden, in overeen-
stemming is met de eerlijke handelspraktijken.

§ 2. Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfs-
geheim wordt als rechtmatig beschouwd voor zover dit verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken door het recht van de Europese Unie of
het nationale recht vereist of toegestaan is.”.

Art. 8. In dezelfde titel 8/1 wordt een artikel XI.332/4 ingevoegd,
luidende:

“Art. XI.332/4. § 1. De verkrijging van een bedrijfsgeheim zonder de
toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt als onrecht-
matig beschouwd wanneer de verkrijging gebeurde door middel van:

1° onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of
kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of
elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsge-
heim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of
waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;

2° andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden
beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken.

Art. 6. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/2,
rédigé comme suit:

“Art. XI.332/2. § 1er. Les dispositions relatives aux secrets d’affaires
ne portent pas atteinte à:

1° l’exercice des droits fondamentaux consacrés par les règles de
droit international et supranational et la Constitution, notamment
le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le
respect de la liberté et du pluralisme des médias;

2° l’application de règles du droit de l’Union européenne et du droit
national exigeant des détenteurs de secrets d’affaires qu’ils révè-
lent, pour des motifs d’intérêt public, des informations, y compris
des secrets d’affaires, au public ou aux autorités administratives ou
judiciaires pour l’exercice des fonctions de ces autorités;

3° l’application de règles du droit de l’Union européenne et du droit
national obligeant ou autorisant les institutions et organes de
l’Union européenne ou les autorités publiques nationales à divul-
guer des informations communiquées par des entreprises que ces
institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obliga-
tions et prérogatives établies par le droit de l’Union européenne ou
le droit national et conformément à celles-ci;

4° l’autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des
conventions collectives, conformément au droit de l’Union euro-
péenne, au droit national et aux pratiques nationales.

§ 2. Les dispositions relatives aux secrets d’affaires ne peuvent pas
être interprétées comme permettant de restreindre la mobilité des
travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette
mobilité, ces dispositions ne permettent aucunement:

1° de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne
constituent pas un secret d’affaires tel que défini à l’arti-
cle I.17/1, 1°;

2° de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des
compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal
de leurs fonctions;

3° d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des
restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformé-
ment au droit de l’Union européenne ou au droit national.”.

Art. 7. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/3,
rédigé comme suit:

“Art. XI.332/3. § 1er. L’obtention d’un secret d’affaires est considérée
comme licite lorsque le secret d’affaires est obtenu par l’un ou l’autre
des moyens suivants:

1° une découverte ou une création indépendante;

2° l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou
d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de
façon licite en possession de la personne qui obtient l’information
et qui n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de
limiter l’obtention du secret d’affaires;

3° l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des
travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au
droit de l’Union européenne, au droit national et aux pratiques
nationales;

4° toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme
aux usages honnêtes en matière commerciale.

§ 2. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires
est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou
autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national.”.

Art. 8. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/4,
rédigé comme suit:

“Art. XI.332/4. § 1er. L’obtention d’un secret d’affaires sans le
consentement du détenteur du secret d’affaires est considérée comme
illicite lorsqu’elle est réalisée par le biais:

1° d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau,
substance ou fichier électronique ou d’une appropriation ou copie
non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires
contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou
dont ledit secret d’affaires peut être déduit;

2° de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est
considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale.
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§ 2. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt
als onrechtmatig beschouwd wanneer dit, zonder de toestemming van
de houder van het bedrijfsgeheim, wordt verricht door een persoon die
aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1° hij heeft het bedrijfsgeheim op onrechtmatige manier verkregen;

2° hij maakt een inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst of
een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het
bedrijfsgeheim;

3° hij maakt een inbreuk op een contractuele of andere verplichting
tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

§ 3. Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfs-
geheim wordt ook als onrechtmatig beschouwd wanneer een persoon
op het moment van het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken wist
of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsge-
heim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het
bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar
maakte in de zin van paragraaf 2.

§ 4. Het produceren, aanbieden of in de handel brengen van
inbreukmakende goederen, of de invoer, uitvoer of opslag van
inbreukmakende goederen voor die doeleinden, wordt ook als een
onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim beschouwd wanneer de
persoon die dergelijke activiteiten uitvoert, wist of, gezien de omstan-
digheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd
gebruikt in de zin van paragraaf 2.”.

Art. 9. In dezelfde titel 8/1 wordt een artikel XI.332/5 ingevoegd,
luidende:

“Art. XI.332/5. Een verzoek om de toepassing van de maatregelen,
procedures en rechtsmiddelen inzake het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, wordt afgewe-
zen wanneer het vermeende verkrijgen, gebruiken of openbaar maken
van het bedrijfsgeheim in een van de volgende gevallen plaatsvond:

1° het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van
informatie zoals neergelegd in de regels van inter- en supranatio-
naal recht en in de Grondwet, met inbegrip van de eerbiediging
van de vrijheid en het pluralisme van de media;

2° het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, op
voorwaarde dat de verweerder handelde met het oog op de
bescherming van het algemeen openbaar belang;

3° het openbaar maken van het bedrijfsgeheim door werknemers aan
hun vertegenwoordigers in het kader van de rechtmatige uitoefe-
ning van hun vertegenwoordigende functies overeenkomstig het
recht van de Europese Unie of het nationale recht, op voorwaarde
dat deze openbaarmaking noodzakelijk was voor deze uitoefening;

4° met het oog op de bescherming van een rechtmatig belang dat
erkend is in het recht van de Europese Unie of het nationale recht.”.

Art. 10. In boek XI van het Wetboek van economisch recht wordt een
titel 9/1 ingevoegd, luidende: “Titel 9/1. — Burgerrechtelijke aspecten
van de bescherming van bedrijfsgeheimen”.

Art. 11. In titel 9/1, ingevoegd bij artikel 10, wordt een hoofd-
stuk 1 ingevoegd, luidende “Hoofdstuk 1. – Algemeenheden”.

Art. 12. In hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 11, wordt een arti-
kel XI.336/1 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.336/1. Deze titel voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van
8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte
knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrecht-
matig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.”.

Art. 13. In titel 9/1, ingevoegd bij artikel 10, wordt een hoofdstuk
2 ingevoegd, luidende: “Hoofdstuk 2. – Staking van de onrechtmatige
praktijk en andere maatregelen”.

Art. 14. In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 13, wordt een arti-
kel XI.336/2 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.336/2. De houder van het bedrijfsgeheim heeft het recht te
verzoeken om de toepassing van de maatregelen, procedures en
rechtsmiddelen vastgesteld door de wet ter voorkoming van, of om
schadeloosstelling te verkrijgen voor, het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van zijn bedrijfsgeheim.”.

§ 2. L’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires est considérée
comme illicite lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement du déten-
teur du secret d’affaires, par une personne dont il est constaté qu’elle
répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

1° elle a obtenu le secret d’affaires de façon illicite;

2° elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute
autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires;

3° elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute
autre obligation limitant l’utilisation du secret d’affaires.

§ 3. L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires
est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention,
de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne
savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret
d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre
personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du
paragraphe 2.

§ 4. La production, l’offre ou la mise sur le marché, ou l’importation,
l’exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi
considérés comme une utilisation illicite d’un secret d’affaires lorsque la
personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances,
aurait dû savoir que le secret d’affaires était utilisé de façon illicite au
sens du paragraphe 2.”.

Art. 9. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/5,
rédigé comme suit:

“Art. XI.332/5. Une demande ayant pour objet l’application des
mesures, procédures et réparations relatives à l’obtention, l’utilisation
ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires est rejetée lorsque
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée du secret d’affaires a
eu lieu dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes:

1° pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information
établi dans les règles de droit international et supranational et la
Constitution, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des
médias;

2° pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité
illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger
l’intérêt public général;

3° la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le
cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction
conformément au droit de l’Union européenne ou au droit
national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet
exercice;

4° aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit
de l’Union européenne ou le droit national.”.

Art. 10. Dans le livre XI du Code de droit économique, il est inséré
un titre 9/1 intitulé “Titre 9/1. – Aspects civils de la protection des
secrets d’affaires”.

Art. 11. Dans le titre 9/1, inséré par l’article 10, il est inséré un
chapitre 1er intitulé “Chapitre 1er. – Généralités”.

Art. 12. Dans le chapitre 1er, inséré par l’article 11, il est inséré un
article XI.336/1, rédigé comme suit:

“Art. XI.336/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la
directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations
commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention,
l’utilisation et la divulgation illicites.”.

Art. 13. Dans le titre 9/1, inséré par l’article 10, il est inséré un
chapitre 2 intitulé “Chapitre 2. – Cessation de la pratique illicite et
autres mesures”.

Art. 14. Dans le chapitre 2, inséré par l’article 13, il est inséré un
article XI.336/2, rédigé comme suit:

“Art. XI.336/2. Le détenteur du secret d’affaires a le droit de
demander l’application des mesures, procédures et réparations prévues
par la loi afin d’empêcher, ou d’obtenir réparation pour l’obtention,
l’utilisation ou la divulgation illicite de son secret d’affaires.”.
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Art. 15. In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel XI.336/3 inge-
voegd, luidende:

“Art. XI.336/3. § 1. Wanneer de rechter vaststelt dat er sprake is van
onrechtmatige verkrijging, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige
openbaarmaking van een bedrijfsgeheim, kan hij, op verzoek van de
houder van het bedrijfsgeheim, jegens de inbreukmaker een of meer
van de volgende maatregelen bevelen:

1° de staking van, of, indien van toepassing, het verbod op de
verkrijging, het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsge-
heim;

2° het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te
bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of om inbreuk-
makende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren
of op te slaan;

3° het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt;

4° het ontdoen van de inbreukmakende goederen van hun inbreuk-
makende hoedanigheid;

5° de vernietiging van de inbreukmakende goederen of, indien van
toepassing, het uit de handel nemen ervan, op voorwaarde dat het
uit de handel nemen geen afbreuk doet aan de bescherming van het
betrokken bedrijfsgeheim;

6° de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de documenten,
voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden die
het bedrijfsgeheim bevatten of belichamen, of, indien van toepas-
sing, de gehele of gedeeltelijke overhandiging aan de houder van
het bedrijfsgeheim van die documenten, voorwerpen, materialen,
substanties of elektronische bestanden.

§ 2. Wanneer de rechter beveelt de inbreukmakende goederen uit de
handel te nemen, kan hij op verzoek van de houder van het
bedrijfsgeheim bevelen dat deze goederen aan de houder of aan een
liefdadigheidsorganisatie worden overhandigd.

§ 3. De maatregelen bedoeld in paragraaf 1, 3° tot 6°, worden
uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen
dit beletten.

§ 4. De maatregelen bedoeld in dit artikel doen geen afbreuk aan
enige schadevergoeding die aan de houder van het bedrijfsgeheim
verschuldigd kan zijn vanwege het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken
of openbaar maken van het bedrijfsgeheim.”.

Art. 16. In hetzelfde hoofdstuk 2 wordt een artikel XI.336/4 inge-
voegd, luidende:

“Art. XI.336/4. § 1. Bij het beslissen over een eis tot vaststelling van
rechterlijke bevelen en corrigerende maatregelen als bedoeld in arti-
kel XI.336/3 en bij het beoordelen van de evenredigheid ervan, houdt
de rechter rekening met de specifieke omstandigheden van het geval,
met inbegrip van, in voorkomend geval:

1° de waarde of andere specifieke kenmerken van het bedrijfsgeheim;

2° de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te
beschermen;

3° de handelwijze van de inbreukmaker bij het verkrijgen, gebruiken
of openbaar maken van het bedrijfsgeheim;

4° de effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken
van het bedrijfsgeheim;

5° de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke gevolgen
van het bevelen of afwijzen van de maatregelen voor de partijen;

6° de rechtmatige belangen van derden;

7° het algemeen belang; en

8° de bescherming van grondrechten.

Wanneer de rechter de looptijd van de in artikel XI.336/3, § 1, 1° en
2°, bedoelde maatregelen beperkt, moet deze looptijd voldoende lang
zijn om de handels- en economische voordelen teniet te doen die de
inbreukmaker zou hebben kunnen halen uit het onrechtmatig verkrij-
gen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim.

§ 2. De in artikel XI.336/3, § 1, 1° en 2°, bedoelde maatregelen
worden, op verzoek van de persoon jegens wie deze maatregelen
kunnen worden bevolen, herroepen of hebben op een andere wijze niet
langer uitwerking, indien de desbetreffende informatie niet langer
voldoet aan de vereisten van artikel I.17/1, 1°, op gronden die niet
direct of indirect aan deze persoon kunnen worden toegerekend.

Art. 15. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/3,
rédigé comme suit:

“Art. XI.336/3. § 1er. Lorsque le juge constate une obtention,
utilisation ou divulgation illicite d’un secret d’affaires, il peut ordonner,
à la demande du détenteur du secret d’affaires, à l’encontre du
contrevenant l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° la cessation ou, selon le cas, l’interdiction de l’obtention, de
l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires;

2° l’interdiction de produire, d’offrir, de mettre sur le marché ou
d’utiliser des produits en infraction, ou d’importer, d’exporter ou
de stocker des biens en infraction à ces fins;

3° le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché;

4° la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction;

5° la destruction des biens en infraction ou, selon le cas, leur retrait
du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du
secret d’affaires en question;

6° la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau,
substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le
secret d’affaires ou, selon le cas, la remise au détenteur du secret
d’affaires de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux,
substances ou fichiers électroniques.

§ 2. Lorsque le juge ordonne de retirer du marché des biens en
infraction, il peut, à la demande du détenteur du secret d’affaires,
ordonner que ces biens soient remis audit détenteur ou à des
organisations caritatives.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 3° à 6°, sont mises en
œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières
ne s’y opposent.

§ 4. Les mesures visées au présent article sont sans préjudice des
éventuels dommages et intérêts dus au détenteur du secret d’affaires en
raison de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du
secret d’affaires.”.

Art. 16. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article XI.336/4,
rédigé comme suit:

“Art. XI.336/4. § 1er. Lorsqu’il examine une demande ayant pour
objet l’adoption des injonctions et mesures correctives prévues à
l’article XI.336/3 et qu’il évalue leur caractère proportionné, le juge
prend en considération les circonstances particulières de l’espèce, y
compris, s’il y a lieu:

1° la valeur ou d’autres caractéristiques spécifiques du secret
d’affaires;

2° les mesures prises pour protéger le secret d’affaires;

3° le comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisa-
tion ou de la divulgation du secret d’affaires;

4° l’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret
d’affaires;

5° les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le
refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;

6° les intérêts légitimes des tiers;

7° l’intérêt public; et

8° la sauvegarde des droits fondamentaux.

Lorsque le juge limite la durée des mesures visées à l’article XI.336/3,
§ 1er, 1° et 2°, cette durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage
commercial ou économique que le contrevenant aurait pu tirer de
l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret
d’affaires.

§ 2. Les mesures visées à l’article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, sont
révoquées ou cessent autrement de produire leurs effets, à la demande
de la personne passible de ces mesures, si les informations en question
ne répondent plus aux exigences de l’article I.17/1, 1°, pour des raisons
qui ne dépendent pas directement ou indirectement de cette personne.
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§ 3. Op verzoek van de persoon jegens wie de in arti-
kel XI.336/3 bedoelde maatregelen kunnen worden bevolen, kan de
rechter bevelen om in plaats van de toepassing van deze maatregelen
een geldelijke schadeloosstelling te betalen aan de benadeelde partij,
indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

1° op het moment van het gebruiken of openbaar maken wist de
betrokkene niet of had hij gezien de omstandigheden niet hoeven
weten dat het bedrijfsgeheim werd verkregen van een andere
persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier
gebruikte of openbaar maakte;

2° de uitvoering van de betrokken maatregelen zou die persoon
onevenredige schade toebrengen; en

3° de geldelijke schadeloosstelling aan de benadeelde partij lijkt
redelijkerwijs bevredigend.

Wanneer geldelijke schadeloosstelling wordt bevolen in plaats van de
in artikel XI.336/3, § 1, onder 1° en 2°, genoemde maatregelen, mag
deze niet meer bedragen dan het bedrag van de royalty’s of vergoe-
dingen die verschuldigd waren geweest indien die persoon toestem-
ming had gevraagd om het desbetreffende bedrijfsgeheim te gebruiken,
voor de periode waarin het gebruik van het bedrijfsgeheim verboden
had kunnen worden.”.

Art. 17. In titel 9/1, ingevoegd bij artikel 10, wordt een hoofd-
stuk 3 ingevoegd, luidende: “Hoofdstuk 3. – Vergoeding van de schade
geleden door het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar
maken van een bedrijfsgeheim”.

Art. 18. In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 17, wordt een arti-
kel XI.336/5 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.336/5. § 1. De houder van het bedrijfsgeheim heeft recht op
de vergoeding van elke schade die hij door het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim lijdt.

§ 2. Wanneer de omvang van de schade op geen andere wijze kan
bepaald worden, kan de rechter de schadevergoeding in redelijkheid en
billijkheid vaststellen op een forfaitair bedrag.

§ 3. De rechter kan, op verzoek van de houder van het bedrijfsge-
heim, bij wijze van schadevergoeding, de afgifte bevelen aan de houder
van het bedrijfsgeheim van de inbreukmakende goederen, alsmede, in
passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk
bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt, en die
nog in het bezit van de verweerder zijn. Indien de waarde van die
goederen, materialen en werktuigen de omvang van de werkelijke
schade overschrijdt, bepaalt de rechter de door de houder van het
bedrijfsgeheim te betalen opleg.”.

Art. 19. In boek XI van het Wetboek van economisch recht wordt
titel 10, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, aangevuld met de
woorden “en bedrijfsgeheimen”.

Art. 20. In dezelfde titel 10 wordt een hoofdstuk 4/1 ingevoegd,
luidende: “Hoofdstuk 4/1. – Bevoegdheid en procedurele bepalingen
inzake bedrijfsgeheimen”.

Art. 21. In hoofdstuk 4/1, ingevoegd bij artikel 20, wordt een
artikel XI.342/1 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.342/1. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de
arbeidsrechtbank, neemt de rechtbank van koophandel, zelfs wanneer
de partijen geen ondernemingen zijn, kennis van alle vorderingen
inzake het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van
een bedrijfsgeheim, ongeacht het bedrag van de vordering.

§ 2. Tot kennisneming van de vordering bedoeld in paragraaf 1 is
alleen bevoegd:

1° de rechtbank die is gevestigd waar het hof van beroep zijn zetel
heeft in het rechtsgebied waarin het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim plaatsvond
of, naar keuze van de eiser, de rechtbank die is gevestigd waar het
hof van beroep zijn zetel heeft, in het rechtsgebied waarin de
verweerder of een van de verweerders zijn woon- of verblijfplaats
heeft;

2° de rechtbank die is gevestigd waar het hof van beroep zijn zetel
heeft, in het rechtsgebied waarin de eiser zijn woon- of verblijf-
plaats heeft, ingeval de verweerder, of een van de verweerders, in
het Rijk geen woon- of verblijfplaats heeft.

§ 3. Is van rechtswege nietig elke met de bepalingen van de
paragrafen 1 en 2 strijdige overeenkomst.

De bepalingen van dit artikel staan nochtans niet in de weg dat de
geschillen betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of open-
baar maken van een bedrijfsgeheim, voor de scheidsgerechten gebracht
worden.”.

§ 3. A la requête de la personne passible des mesures prévues à
l’article XI.336/3, le juge peut ordonner le versement d’une compensa-
tion financière à la partie lésée en lieu et place de l’application desdites
mesures si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

1° la personne concernée au moment de l’utilisation ou de la
divulgation du secret d’affaires ne savait pas ni, eu égard aux
circonstances, n’aurait dû savoir que le secret d’affaires avait été
obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de
façon illicite;

2° l’exécution des mesures en question causerait à cette personne un
dommage disproportionné; et

3° le versement d’une compensation financière à la partie lésée paraît
raisonnablement satisfaisant.

Lorsqu’une compensation financière est ordonnée en lieu et place des
mesures visées à l’article XI.336/3, § 1er, 1° et 2°, cette compensation
financière ne dépasse pas le montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si la personne concernée avait demandé l’autorisation
d’utiliser ledit secret d’affaires pour la période pendant laquelle
l’utilisation du secret d’affaires aurait pu être interdite.”.

Art. 17. Dans le titre 9/1, inséré par l’article 10, il est inséré un
chapitre 3 intitulé “Chapitre 3. – Réparation du préjudice subi du fait de
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires”.

Art. 18. Dans le chapitre 3, inséré par l’article 17, il est inséré un
article XI.336/5, rédigé comme suit:

“Art. XI.336/5. § 1er. Le détenteur du secret d’affaires a droit à la
réparation de tout préjudice qu’il subit du fait de l’obtention, l’utilisa-
tion ou la divulgation illicite du secret d’affaires.

§ 2. Lorsque l’étendue du préjudice ne peut être déterminée d’aucune
autre manière, le juge peut, de manière raisonnable et équitable, fixer
un montant forfaitaire à titre de dommages et intérêts.

§ 3. A la requête du détenteur du secret d’affaires, le juge peut, à titre
de dommages et intérêts, ordonner la délivrance au détenteur du secret
d’affaires des biens en infraction, ainsi que, dans les cas appropriés, des
matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à
la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du
défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse
l’étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le
détenteur du secret d’affaires.”.

Art. 19. Dans le livre XI du Code de droit économique, l’intitulé du
titre 10, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots “et
des secrets d’affaires”.

Art. 20. Dans le même titre 10, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé
“Chapitre 4/1. – Compétence et dispositions procédurales en matière
de secrets d’affaires”.

Art. 21. Dans le chapitre 4/1, inséré par l’article 20, il est inséré un
article XI.342/1, rédigé comme suit:

“Art. XI.342/1. § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du
travail, le tribunal de commerce connait, même lorsque les parties ne
sont pas des entreprises, de toutes les demandes relatives à l’obtention,
l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires, quel que soit
le montant de la demande.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au
paragraphe 1er:

1° le tribunal établi au siège de la cour d’appel dans le ressort de
laquelle l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite a eu lieu
ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour
d’appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des
défendeurs a son domicile ou sa résidence;

2° le tribunal établi au siège de la cour d’appel dans le ressort de
laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le
défendeur, ou un des défendeurs, n’a pas de domicile ou de
résidence dans le Royaume.

§ 3. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux
dispositions des paragraphes 1er et 2.

Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce
que les litiges relatifs à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite
d’un secret d’affaires soient portés devant les tribunaux arbitraux.”.
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Art. 22. In hetzelfde hoofdstuk 4/1 wordt een arti-
kel XI.342/2 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.342/2. Onverminderd artikel 15 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel XVII.5,
verjaren vorderingen die betrekking hebben op bedrijfsgeheimen na
verloop van 5 jaar.

Deze verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op de
dag waarop de eiser kennis heeft van:

1° de gedraging en het feit dat deze gedraging een onrechtmatig
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim
vormt; en

2° de identiteit van de inbreukmaker.

De in het eerste lid vermelde vorderingen verjaren in ieder geval
door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken zich heeft
voorgedaan.”.

Art. 23. In hetzelfde hoofdstuk 4/1 wordt een arti-
kel XI.342/3 ingevoegd, luidende:

“Art. XI.342/3. § 1. De rechter kan in het kader van gerechtelijke
procedures wegens het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar
maken van een bedrijfsgeheim, op verzoek van de eiser, bevelen dat
zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt wordt aangeplakt
tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de
inrichtingen van de inbreukmaker en dat zijn vonnis of de samenvat-
ting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt,
dit alles op kosten van de inbreukmaker.

De in het eerste lid bedoelde maatregelen nemen de bepalingen
betreffende de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in acht, zoals
bepaald in artikel 871bis van het Gerechtelijk Wetboek.

§ 2. De rechter houdt, bij de beslissing over een bevel tot een in
paragraaf 1 bedoelde maatregel en bij de beoordeling van de evenre-
digheid ervan, in voorkomend geval rekening met de waarde van het
bedrijfsgeheim, de handelswijze van de inbreukmaker bij het verkrij-
gen, het gebruiken of het openbaar maken van het bedrijfsgeheim, de
effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het
bedrijfsgeheim, alsmede met de kans dat de inbreukmaker het bedrijfs-
geheim op een onrechtmatige manier blijft gebruiken of openbaar
maken.

De rechter houdt tevens rekening met de vraag of de informatie over
de inbreukmaker kan leiden tot het identificeren van een natuurlijk
persoon en, indien dit het geval is, of de bekendmaking van deze
informatie gerechtvaardigd is, met name in het licht van de mogelijke
schade die een dergelijke maatregel kan veroorzaken voor de persoon-
lijke levenssfeer en reputatie van de inbreukmaker.”.

Afdeling 3. — Wijzigingen aangebracht aan boek XVII van het Wetboek
van economisch recht

Art. 24. In boek XVII, titel 1, hoofdstuk 4, van het Wetboek van
economisch recht, ingevoegd bij de wetten van 26 december 2013 en
19 april 2014, wordt een afdeling 3 ingevoegd, luidende: “Afdeling 3. –
Vordering tot staking in geval van het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim”.

Art. 25. In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 24, wordt een arti-
kel XVII.21/1 ingevoegd, luidende:

“Art. XVII.21/1. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de
arbeidsrechtbank, stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel
het bestaan vast en beveelt hij de staking van elk onrechtmatig
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim in de
zin van artikel XI.332/4, of, indien van toepassing, verbiedt hij het
onrechtmatige gebruik of de onrechtmatige openbaarmaking van het
bedrijfsgeheim in de zin van dat artikel.

§ 2. Tot kennisneming van de vordering bedoeld in paragraaf 1 is
alleen bevoegd:

1° de voorzitter van de rechtbank die is gevestigd waar het hof van
beroep zijn zetel heeft in het rechtsgebied waarin het onrechtmatig
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim
plaatsvond of, naar keuze van de eiser, de voorzitter van de
rechtbank die is gevestigd waar het hof van beroep zijn zetel heeft,
in het rechtsgebied waarin de verweerder of een van de verweer-
ders zijn woon- of verblijfplaats heeft;

2° de voorzitter van de rechtbank die is gevestigd waar het hof van
beroep zijn zetel heeft, in het rechtsgebied waarin de eiser zijn
woon- of verblijfplaats heeft, ingeval de verweerder, of een van de
verweerders, in het Rijk geen woon- of verblijfplaats heeft.

Art. 22. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.342/2,
rédigé comme suit:

“Art. XI.342/2. Sans préjudice de l’article 15 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l’article XVII.5, les
demandes concernant les secrets d’affaires se prescrivent par 5 ans.

Ce délai de prescription commence à courir à partir du jour qui suit
celui où le demandeur a connaissance:

1° du comportement et du fait que ce comportement constitue une
obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d’un secret
d’affaires; et

2° de l’identité du contrevenant.

Les demandes visées au premier alinéa se prescrivent en tout cas par
vingt ans à partir du jour qui suit celui où s’est produite l’obtention,
l’utilisation ou la divulgation illicite.”.

Art. 23. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.342/3,
rédigé comme suit:

“Art. XI.342/3. § 1er. Dans le cadre de procédures judiciaires
engagées en raison de l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite
d’un secret d’affaires, le juge peut, sur requête du demandeur, prescrire
l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai
qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établisse-
ments du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou
du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout
aux frais du contrevenant.

Les mesures visées au premier alinéa respectent les dispositions
relatives au caractère confidentiel des secrets d’affaires, comme le
prévoit l’article 871bis du Code judiciaire.

§ 2. Lorsqu’il décide d’ordonner ou non une mesure visée au
paragraphe 1er et qu’il évalue son caractère proportionné, le juge prend
en considération, le cas échéant, la valeur du secret d’affaires, le
comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisation ou
de la divulgation du secret d’affaires, l’incidence de l’utilisation ou de
la divulgation illicite du secret d’affaires ainsi que la probabilité que le
contrevenant continue à utiliser ou divulguer de façon illicite le secret
d’affaires.

Le juge prend également en considération le fait que les informations
relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre
l’identification d’une personne physique et, dans l’affirmative, le fait
que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notam-
ment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer
à la vie privée et la réputation du contrevenant.”.

Section 3. — Modifications apportées au livre XVII du Code
de droit économique

Art. 24. Dans le livre XVII, titre 1er, chapitre 4, du Code de droit
économique, inséré par les lois du 26 décembre 2013 et du 19 avril 2014,
il est inséré une section 3 intitulée “Section 3. – Action en cessation en
cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret
d’affaires”.

Art. 25. Dans la section 3, insérée par l’article 24, il est inséré un
article XVII.21/1, rédigé comme suit:

“Art. XVII.21/1. § 1er. Sans préjudice des compétences du tribunal du
travail, le président du tribunal de commerce constate l’existence et
ordonne la cessation de toute obtention, utilisation ou divulgation
illicite d’un secret d’affaires au sens de l’article XI.332/4, ou, le cas
échéant, il interdit l’utilisation ou la divulgation illicite du secret
d’affaires au sens de cet article.

§ 2. Est seul compétent pour connaître de la demande visée au
paragraphe 1er:

1° le président du tribunal établi au siège de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite
du secret d’affaires a eu lieu ou, au choix du demandeur, le
président du tribunal établi au siège de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son
domicile ou sa résidence;

2° le président du tribunal établi au siège de la cour d’appel dans le
ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence,
lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n’a pas de domicile ou
de résidence dans le Royaume.
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§ 3. Elke vordering tot staking van het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, bedoeld in
paragraaf 1, die ook de staking tot voorwerp heeft van een handeling
bedoeld in artikel XVII.1 wordt uitsluitend voor de voorzitter van de
krachtens paragrafen 1 en 2 bevoegde rechtbank gebracht.”.

Art. 26. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel XVII.21/2 inge-
voegd, luidende:

“Art. XVII.21/2. De voorzitter kan, wanneer hij de staking beveelt,
maatregelen bevelen zoals bepaald in artikel XI.336/3, § 1, 2° tot 6°,
§§ 2 en 3, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de
stopzetting van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het
bedrijfsgeheim of van de gevolgen ervan, met uitsluiting van de
maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt
berokkend.

Artikel XI.336/4, §§ 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing.”.

Art. 27. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel XVII.21/3 inge-
voegd, luidende:

“Art. XVII.21/3. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in
kort geding.

Op de vordering wordt uitspraak gedaan, niettegenstaande enige
vervolging die voor de strafrechter wordt ingesteld wegens dezelfde
feiten.

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening
en zonder borgstelling, tenzij de voorzitter heeft bevolen dat een borg
moet worden gesteld.”.

Art. 28. In dezelfde afdeling 3, wordt een artikel XVII.21/4 inge-
voegd, luidende:

“Art. XVII.21/4. De vordering op grond van artikel XVII.21/1, § 1,
wordt ingesteld op verzoek van de personen die een vordering inzake
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een
bedrijfsgeheim kunnen instellen overeenkomstig artikel XI.336/2.”.

Art. 29. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel XVII.21/5 inge-
voegd, luidende:

“Art. XVII.21/5. Onverminderd de toepassing van artikel XI.342/3,
mogen de maatregelen van openbaarmaking evenwel slechts worden
toegestaan indien zij er kunnen toe bijdragen dat de gewraakte daad of
de uitwerking ervan ophouden.

De voorzitter stelt het bedrag vast dat de partij aan wie een
publicatiemaatregel overeenkomstig het eerste lid werd toegekend en
die de maatregel heeft uitgevoerd niettegenstaande tijdig een rechts-
middel tegen het vonnis werd ingesteld, zal verschuldigd zijn aan de
partij in wiens nadeel de publicatiemaatregel werd uitgesproken,
indien deze als gevolg van dat rechtsmiddel ongedaan wordt gemaakt.”.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek

Art. 30. Artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek, laatst gewijzigd
bij de wet van 15 april 2018, wordt aangevuld met een bepaling
onder 22°, luidende:

“22° van vorderingen betreffende het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen, onverminderd de
bevoegdheden van de arbeidsrechtbank.”.

Art. 31. In artikel 578, 1°, van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden “het fabrieksgeheim” vervangen door de woorden “een
bedrijfsgeheim”.

Art. 32. Artikel 584, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, laatst gewij-
zigd bij de wet van 21 mei 2015 wordt aangevuld met een bepaling
onder 6°, luidende:

“6° bevelen, in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of
openbaar maken van een bedrijfsgeheim als bedoeld in arti-
kel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht, en op verzoek van
de houder van het bedrijfsgeheim, om ten bewarende titel beslag te
leggen op de inbreukmakende goederen, met inbegrip van ingevoerde
goederen, of om ze af te geven, om te vermijden dat ze in de handel
worden gebracht of zich in het handelsverkeer bevinden.”.

§ 3. Toute action en cessation de l’obtention, l’utilisation ou la
divulgation illicite d’un secret d’affaires, visée au paragraphe 1er, qui a
également pour objet la cessation d’un acte visé à l’article XVII.1 est
portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en
vertu des paragraphes 1er et 2 .”.

Art. 26. Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/2,
rédigé comme suit:

“Art. XVII.21/2. Lorsqu’il ordonne la cessation, le président peut
ordonner les mesures prévues à l’article XI.336/3, § 1er, 2° à 6°, §§ 2
et 3, pour autant que ces mesures soient de nature à contribuer à la
cessation de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires
ou de leurs effets, à l’exclusion des mesures de réparation du préjudice
causé par cette atteinte.

L’article XI.336/4, §§ 1er et 2, s’applique par analogie.”.

Art. 27. Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/3,
rédigé comme suit:

“Art. XVII.21/3. L’action est formée et instruite selon les formes du
référé.

Il est statué sur l’action nonobstant toute poursuite exercée en raison
des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et
sans caution, sauf si le président a ordonné qu’il en serait fourni une.”.

Art. 28. Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/4,
rédigé comme suit:

“Art. XVII.21/4. L’action fondée sur l’article XVII.21/1, § 1er, est
formée à la demande des personnes habilitées à agir contre l’obtention,
l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires, conformé-
ment à l’article XI.336/2.”.

Art. 29. Dans la même section 3, il est inséré un article XVII.21/5,
rédigé comme suit:

“Art. XVII.21/5. Sans préjudice de l’application de l’article XI.342/3,
les mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles
sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses
effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de
publicité a été accordée conformément au premier alinéa et qui a
exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le
jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de
publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée suite à ce recours.”.

CHAPITRE 3. — Modifications apportées au Code judiciaire

Art. 30. L’article 574 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par
la loi du 15 avril 2018, est complété par un 22°, rédigé comme suit:

“22° des demandes relatives à l’obtention, l’utilisation ou la divulga-
tion illicite des secrets d’affaires, sans préjudice des compétences du
tribunal du travail.”.

Art. 31. Dans l’article 578, 1°, du même Code, les mots “des secrets
de fabrication” sont remplacés par les mots “d’un secret d’affaires”.

Art. 32. L’article 584, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 21 mai 2015, est complété par un 6°, rédigé comme
suit:

“6° ordonner, dans le cas d’une obtention, utilisation ou divulgation
illicite d’un secret d’affaires visé à l’article XI.332/4 du Code de droit
économique, et à la demande du détenteur du secret d’affaires, la saisie
à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits
importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou
leur circulation sur le marché.”.
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Art. 33. Artikel 589 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de
wet van 26 oktober 2015, wordt aangevuld met een bepaling onder 20°,
luidende:

“20° in artikel XVII.21/1 van het Wetboek van economisch recht,
onverminderd de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank.”.

Art. 34. In deel 3, titel III, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij
de wet van 30 maart 2018, wordt een artikel 633quinquies/1 ingevoegd,
luidende:

“Art. 633quinquies/1. § 1. Enkel de rechtbanken van koophandel die
gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om
kennis te nemen van de in artikel 574, 22°, bedoelde vorderingen inzake
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een
bedrijfsgeheim.

§ 2. Enkel de voorzitters van de rechtbanken van koophandel die
gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om
kennis te nemen van vorderingen inzake het onrechtmatig verkrijgen,
gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim bedoeld in
artikel 574, 22°, ingesteld op grond van artikel 584.

§ 3. Enkel de voorzitters van de rechtbanken van koophandel die
gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om
kennis te nemen van een vordering als bedoeld in artikel 589, 20°, die
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een
bedrijfsgeheim beoogt te staken of te verbieden.”.

Art. 35. In deel 4, boek II, titel III, hoofdstuk VIII, afdeling 1, van
hetzelfde Wetboek wordt een artikel 871bis ingevoegd, luidende:

“Art. 871bis. § 1. De partijen, hun advocaten of andere vertegenwoor-
digers, magistraten en gerechtelijk personeel, getuigen, deskundigen en
alle andere personen die door hun deelname aan een gerechtelijke
procedure, of door hun toegang tot de documenten die deel uitmaken
van deze procedure, kennis hebben gekregen van een bedrijfsgeheim of
een vermeend bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1, 1°, van het
Wetboek van economisch recht, dat de rechter, op een met redenen
omkleed verzoek van een belanghebbende partij of op eigen initiatief,
als vertrouwelijk heeft aangemerkt, mogen dit bedrijfsgeheim of
vermeende bedrijfsgeheim niet gebruiken of openbaar maken.

De in het eerste lid genoemde verplichting tot het bewaren van de
vertrouwelijkheid blijft van kracht na beëindiging van de gerechtelijke
procedure. Deze verplichting houdt evenwel op te bestaan in elk van de
volgende situaties:

1° wanneer bij beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, is
vastgesteld dat het vermeende bedrijfsgeheim niet voldoet aan de
in artikel I.17/1, 1°, van het Wetboek van economisch recht
bepaalde voorwaarden; of

2° wanneer na verloop van tijd de desbetreffende informatie
algemeen bekend wordt bij of gemakkelijk toegankelijk wordt voor
personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met
de desbetreffende soort informatie.

§ 2. De rechter kan bovendien, op een met redenen omkleed verzoek
van een belanghebbende partij of op eigen initiatief, de volgende
specifieke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te bewaren van
een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim dat tijdens een
gerechtelijke procedure wordt gebruikt of genoemd:

1° de toegang tot de documenten die bedrijfsgeheimen of vermeende
bedrijfsgeheimen bevatten die de partijen of derden hebben
ingediend, volledig of gedeeltelijk beperken tot de personen of
categorieën van personen die hij uitdrukkelijk aanwijst;

2° de toegang tot hoorzittingen waarin die bedrijfsgeheimen of
vermeende bedrijfsgeheimen openbaar kunnen worden gemaakt,
en tot de verslagen of afschriften van deze hoorzittingen, beperken
tot de personen of categorieën van personen die hij uitdrukkelijk
aanwijst;

3° een niet-vertrouwelijke versie van rechterlijke uitspraken ter
beschikking stellen aan anderen dan degenen die tot de uitdruk-
kelijk aangewezen personen of categorieën van personen bedoeld
onder de bepalingen 1° en 2° behoren, waarin de delen die de
bedrijfsgeheimen bevatten, zijn geschrapt of bewerkt.

Art. 33. L’article 589 du même Code, modifié en dernier lieu par la
loi du 26 octobre 2015, est complété par un 20°, rédigé comme suit:

“20° à l’article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans
préjudice des compétences du tribunal du travail.”.

Art. 34. Dans la troisième partie, titre III du même Code, modifié en
dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, il est inséré un arti-
cle 633quinquies/1, rédigé comme suit:

“Art. 633quinquies/1. § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des
demandes relatives à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite
d’un secret d’affaires visées à l’article 574, 22°, les tribunaux de
commerce établis au siège d’une cour d’appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à
l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite des secrets d’affaires
visées à l’article 574, 22°, introduites sur base de l’article 584, les
présidents des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour
d’appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d’une action visée à
l’article 589, 20°, tendant à la cessation ou l’interdiction de l’obtention,
de l’utilisation ou de la divulgation illicite d’un secret d’affaires, les
présidents des tribunaux de commerce établis au siège d’une cour
d’appel.”.

Art. 35. Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII,
section 1re, du même Code, il est inséré un article 871bis, rédigé comme
suit:

“Art. 871bis. § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants,
les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute
autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une
procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie
d’une telle procédure judiciaire, connaissance d’un secret d’affaires ou
d’un secret d’affaires allégué au sens de l’article I.17/1, 1°, du Code de
droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment
motivée d’une partie intéressée ou d’office, qualifié de confidentiel, ne
sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d’affaires ou secret
d’affaires allégué.

L’obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après
la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d’exister dans
chacune des circonstances suivantes:

1° lorsqu’il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de
chose jugée, que le secret d’affaires allégué ne remplit pas les
conditions prévues à l’article I.17/1, 1°, du Code de droit
économique; ou

2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps,
généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui
s’occupent normalement de ce genre d’informations, ou sont
devenues aisément accessibles à ces personnes.

§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d’une partie
intéressée ou d’office, prendre les mesures particulières suivantes pour
protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret
d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure
judiciaire:

1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu’il désigne
expressément l’accès à tout ou partie des documents contenant des
secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués produits par les
parties ou par des tiers;

2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu’il désigne
expressément l’accès aux audiences, lorsque des secrets d’affaires
ou des secrets d’affaires allégués sont susceptibles d’y être
divulgués, ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience;

3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant
partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°,
une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans
laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été
supprimés ou biffés.
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De in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde uitdrukkelijk aangewezen
personen of personen die behoren tot uitdrukkelijk aangewezen
categorieën van personen mogen niet talrijker zijn dan nodig is om
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het recht voor de partijen bij de
gerechtelijke procedure op een doeltreffende voorziening in rechte en
op een eerlijk proces, en onder die personen bevindt zich ten minste één
natuurlijk persoon van elke partij alsmede de respectieve advocaten of
andere vertegenwoordigers van deze partijen bij de gerechtelijke
procedure.

§ 3. Bij zijn beslissing over de in paragraaf 2 bedoelde maatregelen
beoordeelt de rechter de evenredigheid ervan. Hij neemt hierbij in het
bijzonder het waarborgen van het recht op een doeltreffende voorzie-
ning en op een eerlijk proces in acht, alsmede de rechtmatige belangen
van de partijen en, indien van toepassing, van derden, alsook de
mogelijke schade voor een van de partijen en, indien van toepassing,
voor derden, als gevolg van het bevelen of afwijzen van dergelijke
maatregelen.

§ 4. De persoon die de in paragraaf 1 bedoelde verplichting of de
overeenkomstig paragraaf 2 genomen maatregel niet naleeft, kan
worden veroordeeld tot een geldboete van 500 tot 25 000 euro,
onverminderd de schadevergoeding die gevorderd zou worden.

In dat geval wordt in dezelfde beslissing daarover uitspraak gedaan
voor zover schadevergoeding wordt gevorderd en toegekend wegens
niet-naleving van de in paragraaf 1 bedoelde verplichting of de
overeenkomstig paragraaf 2 bedoelde maatregel. Indien dit niet het
geval is, worden de partijen verzocht toelichting te geven overeenkom-
stig artikel 775.

De Koning duidt het bestuursorgaan aan dat instaat voor de inning
van de boete met aanwending van alle middelen van recht. De Koning
kan het minimum- en maximumbedrag van de boete om de vijf jaar
aanpassen aan de kosten van het levensonderhoud.

§ 5. Het verwerken van persoonsgegevens krachtens dit artikel vindt
plaats in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens.”.

Art. 36. In deel 4, boek IV, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd
bij de wet van 25 december 2017, wordt het opschrift van de titel van
Hoofdstuk XIXbis aangevuld met de woorden “en bedrijfsgeheimen”.

Art. 37. In deel 4, Boek IV, hoofdstuk XIXbis, van hetzelfde Wetboek,
ingevoegd bij de wet van 10 mei 2007 en gewijzigd bij de wet van
8 juni 2017 en bij artikel 36, wordt een afdeling 3 ingevoegd, luidende:
“Afdeling 3. Voorlopige maatregelen toepasselijk op bedrijfsgeheimen”.

Art. 38. In afdeling 3, ingevoegd bij artikel 37, wordt een arti-
kel 1369quater ingevoegd, luidende:

“Art. 1369quater. De voorzitter van de rechtbank van koophandel die
bij voorraad uitspraak doet in het geval van het onrechtmatig
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen als
bedoeld in artikel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht,
houdt bij zijn beslissing over het inwilligen of verwerpen van de
vordering, en bij het beoordelen van de evenredigheid ervan, rekening
met de specifieke omstandigheden van het geval, met inbegrip van, in
voorkomend geval:

1° de waarde en andere specifieke kenmerken van het bedrijfsge-
heim;

2° de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te
beschermen;

3° de handelswijze van de verweerder bij het verkrijgen, gebruiken of
openbaar maken van het bedrijfsgeheim;

4° de effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken
van het bedrijfsgeheim;

5° de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke effecten
van het bevelen of afwijzen van de maatregelen voor de partijen;

6° de rechtmatige belangen van derden;

7° het algemeen belang;

8° de bescherming van grondrechten.”.

Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux
catégories de personnes expressément désignées visées à l’alinéa 1er, 1°
et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux
parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours
effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins,
une personne physique pour chaque partie et l’avocat de chaque partie
ou d’autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.

§ 3. Lorsqu’il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le
juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en
considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à
accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le
cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l’octroi ou le refus
de ces mesures pourrait causer à l’une ou l’autre des parties et, le cas
échéant, à des tiers.

§ 4. La personne qui ne respecte pas l’obligation prévue au
paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être
condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des
dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il
est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect
de l’obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu
du paragraphe 2. Si tel n’est pas le cas, les parties seront invitées à
s’expliquer conformément à l’article 775.

Le Roi désigne l’organe administratif chargé du recouvrement de
l’amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi
peut adapter les sommes minimales et maximales de l’amende au coût
de la vie.

§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet
article est effectué conformément à la réglementation relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel.”.

Art. 36. Dans la quatrième partie, livre IV, du même Code, modifié
en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, l’intitulé du chapitre
XIXbis, inséré par la loi du 10 mai 2007, est complété par les mots “et de
secrets d’affaires”.

Art. 37. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XIXbis, du
même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi
du 8 juin 2017 et par l’article 36, il est inséré une section 3, intitulée
“Section 3. Des mesures provisoires appliquées aux secrets d’affaires”.

Art. 38. Dans la section 3, insérée par l’article 37, il est inséré un
article 1369quater, rédigé comme suit:

“Art. 1369quater. Le président du tribunal de commerce qui statue au
provisoire dans le cas d’une obtention, utilisation ou divulgation illicite
de secrets d’affaires visé à l’article XI.332/4 du Code de droit
économique, prend en considération, lorsqu’il décide s’il est fait droit à
la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu’il évalue son caractère
proportionné, les circonstances particulières de l’espèce, y compris, s’il
y a lieu:

1° la valeur ou d’autres caractéristiques spécifiques du secret
d’affaires;

2° les mesures prises pour protéger le secret d’affaires;

3° le comportement du défendeur lors de l’obtention, de l’utilisation
ou de la divulgation du secret d’affaires;

4° l’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret
d’affaires;

5° les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le
refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;

6° les intérêts légitimes des tiers;

7° l’intérêt public;

8° la sauvegarde des droits fondamentaux.”.
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Art. 39. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel 1369quinquies
ingevoegd, luidende:

“Art. 1369quinquies. Wanneer een persoon, die voor de rechtbank kan
optreden om het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar
maken van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel XI.332/4 van het
Wetboek van economisch recht te doen staken, het artikel 584 van het
Gerechtelijk Wetboek toepast, worden de voorlopige maatregelen op
verzoek van de verweerder herroepen of houden ze op gevolg te
hebben, indien:

1° de eiser niet binnen een redelijke termijn een procedure instelt die
leidt tot een beslissing ten gronde bij een bevoegde rechterlijke
instantie; deze termijn wordt bepaald door de rechterlijke instantie
die de maatregelen gelast of, bij gebreke daarvan, binnen een
termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalen-
derdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is
vanaf de betekening van de beschikking;

2° de betreffende informatie niet langer voldoet aan de eisen om als
bedrijfsgeheim gekwalificeerd te worden, bedoeld in artikel I.17/1,
1°, van het Wetboek van economisch recht, op gronden die niet aan
de verweerder kunnen worden toegerekend.”.

Art. 40. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel 1369sexies inge-
voegd, luidende:

“Art. 1369sexies. § 1. Als alternatief voor de voorlopige maatregelen,
kan de rechtbank aan de voortzetting van het vermeende onrechtma-
tige gebruik van een bedrijfsgeheim de voorwaarde verbinden dat een
zekerheid wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de houder van
het bedrijfsgeheim. De rechtbank kan niet bevelen dat het bedrijfsge-
heim openbaar gemaakt wordt in ruil voor het stellen van zekerheden.

§ 2. De rechtbank kan aan de voorlopige maatregelen de voorwaarde
verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige
garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van alle door de
verweerder en, indien van toepassing, door andere personen voor wie
de maatregelen gevolgen hebben, geleden schade, zoals bepaald in
artikel 1369septies.”.

Art. 41. In dezelfde afdeling 3 wordt een artikel 1369septies inge-
voegd, luidende:

“Art. 1369septies. Indien de voorlopige maatregelen worden herroe-
pen op grond van artikel 1369quinquies, 1°, of wanneer zij vervallen
wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt
vastgesteld dat er geen sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebrui-
ken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim of dreiging van
dergelijk gedrag, kan de rechtbank, op verzoek van de verweerder of
een benadeelde derde, de eiser gelasten de verweerder of de bena-
deelde derde op passende wijze schadeloos te stellen voor de door deze
maatregelen toegebrachte schade.”.

Art. 42. In artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij
de wet van 31 januari 1980, worden de woorden “of als de bepalingen
betreffende de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen, bedoeld in
artikel 871bis, niet worden nageleefd” ingevoegd tussen de woorden
“voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan” en
de woorden “, onverminderd het recht op schadevergoeding”.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen aangebracht aan de wet van 3 juli 1978

Art. 43. In artikel 17 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, wordt de bepaling onder 3° vervangen als
volgt:

“3° zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen
daarvan, zich ervan te onthouden:

a) een bedrijfsgeheim in de zin van artikel I.17/1, 1°, van het
Wetboek van economisch recht, waarvan hij in de uitoefening
van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op onrechtmatige
wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken in de zin
van artikel XI.332/4 van hetzelfde Wetboek, alsook geheimen in
verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden,
waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan
hebben, bekend te maken;

b) daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede
te werken;”.

HOOFDSTUK 5. — Overgangsbepalingen

Art. 44. De bepalingen van deze wet zijn onmiddellijk van toepas-
sing bij de inwerkingtreding ervan, met behoud evenwel van de
rechten die bij de inwerkingtreding ervan zijn verworven.

Art. 39. Dans la même section 3, il est inséré un article 1369quinquies,
rédigé comme suit:

“Art. 1369quinquies. Dans le cas où il est fait application de
l’article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice
pour faire cesser l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un
secret d’affaires visée à l’article XI.332/4 du Code de droit économique,
les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs
effets, à la demande du défendeur, si:

1° le demandeur n’engage pas, dans un délai raisonnable, de
procédure conduisant à une décision au fond devant une juridic-
tion compétente; ce délai sera déterminé par l’autorité judiciaire
ordonnant les mesures ou, en l’absence d’une telle détermination,
dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et
un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la
signification de l’ordonnance;

2° les informations en question ne répondent plus aux exigences,
visées à l’article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être
qualifiées comme secret d’affaires pour des raisons qui ne dépen-
dent pas du défendeur.”.

Art. 40. Dans la même section 3, il est inséré un article 1369sexies,
rédigé comme suit:

“Art. 1369sexies. § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures
provisoires, subordonner la poursuite de l’utilisation illicite alléguée
d’un secret d’affaires à la constitution d’une garantie destinée à assurer
l’indemnisation du détenteur du secret d’affaires. Le tribunal ne peut
pas ordonner la divulgation du secret d’affaires en échange de la
constitution de garanties.

§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la
constitution par le demandeur d’un cautionnement convenable ou
d’une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l’indemnisation
éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par
toute autre personne touchée par les mesures, conformément à
l’article 1369septies.”.

Art. 41. Dans la même section 3, il est inséré un article 1369septies,
rédigé comme suit:

“Art. 1369septies. Dans les cas où les mesures provisoires sont
révoquées sur base de l’article 1369quinquies, 1°, ou cessent d’être
applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou
dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu
obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d’affaires ou
menace d’un tel comportement, le tribunal peut ordonner au deman-
deur, sur demande du défendeur ou d’un tiers lésé, de verser un
dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation
de tout dommage causé par ces mesures.”.

Art. 42. Dans l’article 1385bis du Code judiciaire, modifié par la loi
du 31 janvier 1980, les mots “ou si les dispositions relatives au caractère
confidentiel des secrets d’affaires au sens de l’article 871bis ne sont pas
respectées” sont insérés entre les mots “pour le cas où il ne serait pas
satisfait à la condamnation principale” et les mots “, au paiement d’une
somme d’argent”.

CHAPITRE 4. — Modifications apportées à la loi du 3 juillet 1978

Art. 43. Dans l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, le 3° est remplacé par ce qui suit:

“3° de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de
celui-ci:

a) d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de manière illicite, au sens
de l’article XI.332/4 du Code de droit économique, un secret
d’affaires au sens de l’article I.17/1, 1°, du même Code, dont il
peut avoir connaissance dans l’exercice de son activité profes-
sionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à
caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connais-
sance dans l’exercice de son activité professionnelle;

b) de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;”.

CHAPITRE 5. — Dispositions transitoires

Art. 44. Les dispositions de la présente loi s’appliquent immédiate-
ment à partir de son entrée en vigueur, avec maintien toutefois des
droits acquis au moment de son entrée en vigueur.
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De gerechtelijke procedures die voor de inwerkingtreding van deze
wet zijn ingesteld, worden afgehandeld volgens de bepalingen die ten
tijde van het instellen van de procedure van toepassing waren.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te l’Île-d’Yeu, 30 juli 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
K. PEETERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Voor de Minister van Justitie, afwezig,
De Minister van Economie

K. PEETERS

Nota

(1) Kamer van Volksvertegenwoordigers :
(www.dekamer.be)
Stukken : 54-3154 (2017/2018).
Integraal verslag : 17 en 19 juli 2018.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/31624]
23 JULI 2018. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen

van de formulieren voor het verzoek tot verlening van een
aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor het
verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend bescher-
mingscertificaat voor geneesmiddelen en voor het verzoek tot
verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewas-
beschermingsmiddelen

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.92, § 2;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2014 tot vaststel-

ling van de modellen van de formulieren voor het verzoek tot verlening
van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor
het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend bescher-
mingscertificaat voor geneesmiddelen en voor het verzoek tot verle-
ning van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbescher-
mingsmiddelen,

Besluit :

Artikel 1. Het verzoek tot verlening van een aanvullend bescher-
mingscertificaat voor geneesmiddelen wordt ingediend door middel
van het formulier waarvan het model is gevoegd als bijlage 1 bij dit
besluit.

Art. 2. Het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend
beschermingscertificaat voor geneesmiddelen wordt ingediend door
middel van het formulier waarvan het model is gevoegd als bijlage 2 bij
dit besluit.

Art. 3. Het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermings-
certificaat voor gewasbeschermingsmiddelen wordt ingediend door
middel van het formulier waarvan het model is gevoegd als bijlage 3 bij
dit besluit.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 15 september 2014 tot vaststel-
ling van de modellen van de formulieren voor het verzoek tot verlening
van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor
het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend bescher-
mingscertificaat voor geneesmiddelen en voor het verzoek tot verle-
ning van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbescher-
mingsmiddelen wordt opgeheven.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 23 juli 2018.

K. PEETERS

Les procédures judiciaires entamées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi sont poursuivies conformément aux dispositions applica-
bles au moment du début de la procédure.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l’Île-d’Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Scellé du sceau de l’Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre de l’Economie

K. PEETERS

Note

(1) Chambre des représentants :
(www.lachambre.be)
Documents : 54-3154 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2018/31624]
23 JUILLET 2018. — Arrêté ministériel fixant les modèles de

formulaires de requête en délivrance d’un certificat complémen-
taire de protection pour les médicaments, de requête en proroga-
tion d’un certificat complémentaire de protection pour les médica-
ments et de requête en délivrance d’un certificat complémentaire
de protection pour les produits phytopharmaceutiques

Le Ministre de l’Economie,

Vu le Code de droit économique, l’article XI.92, § 2 ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 septembre 2014 fixant les modèles de

formulaires de requête en délivrance d’un certificat complémentaire de
protection pour les médicaments, de requête en prorogation d’un
certificat complémentaire de protection pour les médicaments et de
requête en délivrance d’un certificat complémentaire de protection
pour les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er. La requête en délivrance d’un certificat complémentaire
de protection pour les médicaments est introduite au moyen du
formulaire dont le modèle est reproduit en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. La requête en prorogation d’un certificat complémentaire
pour les médicaments est introduite au moyen du formulaire dont le
modèle est reproduit en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. La requête en délivrance d’un certificat complémentaire de
protection pour les produits phytopharmaceutiques est introduite au
moyen du formulaire dont le modèle est reproduit en annexe 3 du
présent arrêté.

Art. 4. L’arrêté ministériel du 15 septembre 2014 fixant les modèles
de formulaires de requête en délivrance d’un certificat complémentaire
de protection pour les médicaments, de requête en prorogation d’un
certificat complémentaire de protection pour les médicaments et de
requête en délivrance d’un certificat complémentaire de protection
pour les produits phytopharmaceutiques est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Bruxelles, le 23 juillet 2018.

K. PEETERS
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deontologische code van de gerechtsdeskundigen in toepassing van                            

artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek 
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Koninklijk besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de
gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek

Art. 5

De gerechtsdeskundige stelt zich bij de uitvoering van de opdracht steeds op als een onafhankelijk, onpartijdig,
zorgvuldig en integer gerechtsdeskundige.
Inzonderheid zal de gerechtsdeskundige binnen het kader van de burgerlijke of strafrechtelijk procedureregels:
– de rechten en plichten van partijen respecteren;

– het geheim van het onderzoek en het vooronderzoek eerbiedigen;

– zijn taak volbrengen in volledige objectiviteit, onpartijdigheid en met volle kennis van zaken;

– alle partijen gelijk behandelen in zijn benadering en werkmethode;

– handelen volgens een heldere en nauwkeurige werkmethode conform de vereisten eigen aan zijn domein of
de technische normen waaraan hij onderworpen is;

– zijn opdracht vervullen binnen de door de opdrachtgever opgelegde of wettelijk bepaalde termijnen, rekening
houdend met de complexiteit van de opdracht en de houding van de partijen;

– waken over de sereniteit tijdens de procedure, evenals over de vooruitgang en de economie ervan.

De gerechtsdeskundige beperkt het inwinnen van informatie, het aantal en de kostprijs van zijn onderzoeken, evenals
het verslag tot hetgeen voor het volbrengen van de opdracht absoluut noodzakelijk is.
Hij stelt een gemotiveerd verslag op dat controleerbaar is en begrijpelijk voor zijn opdrachtgever en de partijen.

Over deze akte

Koninklijk besluit van 25 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de
gerechtsdeskundigen in toepassing van artikel 991quater, 7°, van het Gerechtelijk
Wetboek

Publicatiedatum 31/05/2017
Afkondigingsdatum 25/04/2017
Inwerkingtreding 10/06/2017
Kluwernummer 191376
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Gerechtsdeskundige

ln191376 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/06/2021
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2016/943 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 8 juni 2016 

betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie 
(bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Bedrijven en niet-commerciële onderzoeksinstellingen investeren in het verkrijgen, ontwikkelen en toepassen van 
knowhow en informatie, de twee kernelementen van de kenniseconomie, die concurrentievoordeel opleveren. 
Deze investering in het ontwikkelen en toepassen van intellectueel kapitaal is bepalend voor hun concurrentie
vermogen en hun met innovatie verbonden prestaties op de markt en bijgevolg voor het rendement van hun 
investeringen, de eigenlijke grond voor onderzoek en ontwikkeling door bedrijven. Bedrijven nemen hun 
toevlucht tot verschillende middelen om zich de resultaten van hun met innovatie verbonden activiteiten toe te 
eigenen, wanneer ze vanwege de openheid hun investeringen in onderzoek en innovatie niet volledig kunnen 
laten renderen. Voorbeelden van dergelijke middelen zijn intellectuele-eigendomsrechten zoals octrooien, rechten 
op tekeningen of modellen of het auteursrecht. Een ander middel om zich de resultaten van innovatieactiviteiten 
toe te eigenen is het afschermen van de toegang en het benutten van de kennis die waardevol voor de entiteit en 
niet algemeen bekend is. Dergelijke waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie, die niet openbaar zijn gemaakt 
en bedoeld zijn om vertrouwelijk te blijven, worden „bedrijfsgeheim” genoemd. 

(2)  Ongeacht hun omvang hechten bedrijven evenveel belang aan bedrijfsgeheimen als aan octrooien en andere 
vormen van intellectuele-eigendomsrechten. Ze gebruiken vertrouwelijkheid als een beheersinstrument voor het 
concurrentievermogen en de onderzoeksinnovatie, met betrekking tot een breed scala van informatie, van 
technologische kennis tot handelsgegevens zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen, en 
marktonderzoek en marktstrategieën. Kleine en middelgrote ondernemingen hechten sterker aan en zijn in 
nog hogere mate afhankelijk van bedrijfsgeheimen. Door dergelijke uiteenlopende vormen van knowhow 
en handelsinformatie te beschermen, als aanvulling op of alternatief voor intellectuele-eigendomsrechten, laten 

15.6.2016 L 157/1 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB C 226 van 16.7.2014, blz. 48. 
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 14 april 2016 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

27 mei 2016. 
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bedrijfsgeheimen makers en innovators toe profijt te trekken uit hun scheppingen of innovaties, waardoor ze 
bijzonder belangrijk zijn voor het concurrentievermogen van zijn bedrijf evenals voor zijn prestaties inzake 
onderzoek en ontwikkeling en voor met innovatie verbonden prestaties. 

(3)  Open innovatie zorgt voor nieuwe ideeën die tegemoet komen aan de behoeften van consumenten en die een 
oplossing bieden voor maatschappelijke problemen, en maakt het mogelijk dat die ideeën gemakkelijker hun weg 
naar de markt vinden. Deze innovatie is een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en 
ondersteunt het ontstaan van nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op het gebruik van kennis 
die door verschillende partijen is gecreëerd. Gezamenlijk onderzoek, met inbegrip van grensoverschrijdende 
samenwerking, is bijzonder belangrijk om het niveau van bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling door bedrijven op 
de interne markt te vergroten. De verspreiding van kennis en informatie is als essentieel te beschouwen voor het 
waarborgen van een positieve dynamiek en van eerlijke ontwikkelingskansen voor het bedrijfsleven, in het 
bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. Op een interne markt waar belemmeringen voor dergelijke 
grensoverschrijdende samenwerking zoveel mogelijk worden beperkt en waar samenwerking niet is verstoord, 
moeten intellectuele schepping en innovatie investeringen in innovatieve processen, diensten en producten 
aanmoedigen. Een dergelijk klimaat dat gunstig is voor intellectuele schepping en innovatie en waarin arbeidsmo
biliteit niet belemmerd wordt, is ook belangrijk voor het scheppen van banen en voor de verbetering van het 
concurrentievermogen van de economie van de Unie. Bedrijfsgeheimen spelen een belangrijke rol bij de 
bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven, waaronder, in het bijzonder, kleine en middelgrote onderne
mingen, en onderzoeksinstellingen binnen en buiten de grenzen van de interne markt, in het kader van 
onderzoek en ontwikkeling, en innovatie. Bedrijfsgeheimen vormen een van de meest gebruikte manieren waarop 
bedrijven intellectuele schepping en innovatieve knowhow beschermen. Toch worden ze door het bestaande 
rechtskader van de Unie het minst beschermd tegen de onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of 
onrechtmatig gebruik door andere partijen. 

(4)  Innovatieve bedrijven zijn steeds meer blootgesteld aan oneerlijke praktijken die gericht zijn op het onrechtmatige 
gebruik van bedrijfsgeheimen, zoals diefstal, kopiëren zonder toestemming, economische spionage of inbreuk op 
vertrouwelijkheidsvereisten, zowel van binnen als van buiten de Unie. Recente ontwikkelingen, zoals globalisering, 
toegenomen uitbesteding, langere toeleveringsketens en een ruimere toepassing van informatie- en communicatie
technologie, dragen bij aan het toenemende risico van deze praktijken. De onrechtmatige verkrijging of openbaar
making of het onrechtmatige gebruik van een bedrijfsgeheim is een bedreiging voor het vermogen van de 
rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim om als pionier voordeel te halen uit de resultaten van zijn met 
innovatie verbonden activiteiten. Zonder doeltreffende en vergelijkbare rechtsinstrumenten om bedrijfsgeheimen 
in de hele Unie te beschermen, zijn bedrijven minder geneigd om grensoverschrijdende innovatieactiviteiten 
binnen de interne markt uit te voeren en kan het potentieel van bedrijfsgeheimen om economische groei en 
werkgelegenheid te stimuleren niet worden benut. Bijgevolg worden innovatie en creativiteit ontmoedigd en 
nemen de investeringen af, wat negatieve gevolgen heeft voor de goede werking en het groeipotentieel van de 
interne markt. 

(5)  Op internationaal niveau werden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie inspanningen geleverd om dit 
probleem op te lossen. Dit leidde tot de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom 
(de TRIPS-overeenkomst — Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). De TRIPS- 
overeenkomst bevat onder andere bepalingen over de bescherming van bedrijfsgeheimen tegen de onrechtmatige 
verkrijging of openbaarmaking of het onrechtmatige gebruik ervan door derden, die als gemeenschappelijke 
internationale normen zijn aanvaard. Alle lidstaten, alsmede de Unie zelf, moeten deze overeenkomst, die werd 
goedgekeurd bij Besluit 94/800/EG van de Raad (1), naleven. 

(6)  Ondanks de TRIPS-overeenkomst zijn er aanzienlijke verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten wat de 
bescherming van bedrijfsgeheimen tegen de onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of het onrechtmatige 
gebruik ervan door andere personen betreft. Zo hebben niet alle lidstaten een nationale definitie vastgesteld van 
een bedrijfsgeheim en/of een onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van een 
bedrijfsgeheim, waardoor kennis over de reikwijdte van de bescherming niet gemakkelijk te verkrijgen is en deze 
reikwijdte verschilt tussen de lidstaten. Bovendien is er geen samenhang wat betreft de middelen die het burgerlijk 
recht biedt in het geval van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van bedrijfsge
heimen, aangezien stakingsbevelen ten aanzien van derden die geen concurrenten zijn van de rechtmatige houder 
van het bedrijfsgeheim, niet altijd in alle lidstaten kunnen worden uitgevaardigd. In de lidstaten wordt ook op 
uiteenlopende manieren omgegaan met derden die het bedrijfsgeheim te goeder trouw hebben verkregen, maar 
daarna, op het tijdstip van het gebruik, ontdekken dat de verkrijging is gebaseerd op een vorige onrechtmatige 
verkrijging door een andere partij. 

(7)  De nationale regels verschillen ook wat betreft het recht van de rechtmatige houder van een bedrijfsgeheim te 
verzoeken om de goederen te vernietigen die zijn geproduceerd door derden die bedrijfsgeheimen onrechtmatig 

15.6.2016 L 157/2 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de 
onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde 
(1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1). 
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gebruiken, of de documenten, de bestanden of het materiaal dat het onrechtmatig verkregen of gebruikte bedrijfs
geheim bevat belichaamt, terug te geven of te vernietigen. Bovendien houden de toepasselijke nationale regels 
betreffende de berekening van de schadevergoeding niet altijd rekening met de immateriële aard van bedrijfsge
heimen, waardoor het moeilijk is de werkelijke verliezen of de onterechte verrijking van de inbreukmaker aan te 
tonen als de marktwaarde van de desbetreffende informatie niet kan worden vastgesteld. Slechts enkele lidstaten 
voorzien in de toepassing van abstracte regels voor de berekening van schadevergoeding op basis van de redelijke 
royalty of vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien een licentie voor het gebruik van het bedrijfs
geheim zou hebben bestaan. Bovendien bieden veel nationale regels geen adequate bescherming van de vertrou
welijkheid van een bedrijfsgeheim indien de houder van een bedrijfsgeheim een klacht indient wegens een 
vermeende onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of een vermeend onrechtmatig gebruik van het bedrijfs
geheim door een derde. Hierdoor zijn de bestaande maatregelen en rechtsmiddelen minder aantrekkelijk en wordt 
de geboden bescherming verzwakt. 

(8)  Door de verschillen in de rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen in de lidstaten, genieten bedrijfsgeheimen niet 
in de gehele Unie dezelfde mate van bescherming. Dit leidt tot versnippering van de interne markt op dit gebied 
en een geringer algemeen afschrikkend effect van de relevante regels. Dergelijke verschillen hebben gevolgen voor 
de interne markt in zoverre dat bedrijven hierdoor minder geneigd zijn om innovatiegerelateerde grensover
schrijdende economische activiteiten uit te voeren, zoals samenwerking met partners op het gebied van 
onderzoek of productie of uitbesteding of investeringen in andere lidstaten, die afhankelijk zouden zijn van het 
gebruik van als bedrijfsgeheim beschermde informatie. Grensoverschrijdend netwerkonderzoek en -ontwikkeling 
en grensoverschrijdende innovatieactiviteiten, ook voor daarmee verband houdende productie en nadien 
grensoverschrijdende handel, worden binnen de Unie minder aantrekkelijk en moeilijker, met ook ondoelmatige 
innovatie op Unieniveau als gevolg. 

(9) Daarnaast zijn de bedrijfsrisico's groter in lidstaten met een relatief zwakkere bescherming, doordat bedrijfsge
heimen gemakkelijker kunnen worden gestolen of op een andere manier onrechtmatig kunnen worden verkregen. 
Omdat er meer moet worden uitgegeven aan beschermingsmaatregelen om deze ontoereikende rechtsbe
scherming in sommige landen te compenseren, leidt dit ertoe dat het kapitaal voor groeibevorderende innovatie 
op de interne markt niet doelmatig wordt besteed. Dit stimuleert ook de activiteiten van oneerlijke concurrenten 
die, na de onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen, goederen die op dergelijke geheimen zijn gebaseerd, 
op de interne markt kunnen verspreiden. Als gevolg van verschillen in de wetgeving kunnen ook goederen uit 
derde landen waarvan het ontwerp, de productie of het in de handel brengen gebaseerd is op gestolen of op een 
andere manier onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen, gemakkelijker in de Unie worden ingevoerd via punten 
van binnenkomst die minder goed zijn beschermd. Algemeen kan worden gesteld dat dergelijke verschillen de 
goede werking van de interne markt belemmeren. 

(10)  Er moeten op het niveau van de Unie regels worden vastgesteld om het recht van de lidstaten op elkaar af te 
stemmen, zodat er op de gehele interne markt een toereikend en consistent niveau van civiele maatregelen is in 
geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim. Deze regels moeten 
gelden onverminderd de mogelijkheid voor de lidstaten te voorzien in verder reikende bescherming tegen het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen, zolang de waarborgen ter 
bescherming van de belangen van derden die uitdrukkelijk in deze richtlijn zijn vastgesteld, in acht worden 
genomen. 

(11)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de toepassing van Unie- of nationale regels die de openbaarmaking van 
informatie, waaronder bedrijfsgeheimen, aan het publiek of overheidsinstanties voorschrijven. Deze richtlijn mag 
ook geen afbreuk te doen aan de toepassing van regels die het overheidsinstanties toestaan informatie te vergaren 
voor de uitvoering van hun taken, noch van regels die het overheidsinstanties toestaan deze informatie aan het 
publiek openbaar te maken of die hen hiertoe verplichten. Het gaat dan met name over regels inzake de 
openbaarmaking, door de instellingen en organen van de Unie of de nationale overheidsinstanties, van bedrijfsin
formatie waarover zij beschikken krachtens de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad (1), Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad (2) en Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) of uit hoofde van andere regels 
betreffende de toegang van het publiek tot documenten. 

(12)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan het recht van de sociale partners om collectieve overeenkomsten te 
sluiten, indien het arbeidsrecht daarin voorziet, met betrekking tot een verplichting een bedrijfsgeheim niet 
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(1) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43). 

(2) Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13). 

(3) Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu- 
informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26). 
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openbaar te maken of het gebruik ervan te beperken, en met betrekking tot de gevolgen van een schending van 
die verplichting door een aan die verplichting onderworpen partij. Voorwaarde hierbij is dat een dergelijke 
collectieve overeenkomst geen beperking behelst van de in deze richtlijn opgenomen uitzonderingen op grond 
waarvan een verzoek tot inleiding van de in deze richtlijn bedoelde maatregelen, procedures of rechtsmiddelen 
wegens een vermeende verkrijging of openbaarmaking of het vermeende gebruik van een bedrijfsgeheim moet 
worden afgewezen. 

(13)  Deze richtlijn mag niet worden opgevat als een beperking van de vrijheid van vestiging, het vrije verkeer van 
werknemers of de mobiliteit van werknemers, zoals vastgesteld in het Unierecht. Evenmin heeft deze richtlijn de 
bedoeling afbreuk te doen aan de mogelijkheid om overeenkomstig het toepasselijke recht niet-concurrentieover
eenkomsten tussen werkgevers en werknemers af te sluiten. 

(14)  Het is belangrijk een homogene definitie van „bedrijfsgeheim” vast te stellen zonder het tegen onrechtmatig 
gebruik te beschermen onderwerp te beperken. Deze definitie moet daarom betrekking hebben op knowhow, 
bedrijfsinformatie en technologische informatie, wanneer er zowel een legitiem belang is bij het vertrouwelijk 
houden ervan als een legitieme verwachting ten aanzien van het bewaren van deze vertrouwelijkheid. Die 
knowhow of informatie moet bovendien feitelijke dan wel potentiële handelswaarde hebben. Die knowhow of 
informatie moet worden geacht handelswaarde te bezitten bijvoorbeeld wanneer het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken of openbaar maken daarvan schadelijk zou kunnen zijn voor de belangen van de persoon die 
rechtmatig over de informatie zeggenschap heeft, aangezien daardoor afbreuk wordt gedaan aan het wetenschap
pelijk en technisch potentieel, de zakelijke of financiële belangen, de strategische posities of het concurrentie
vermogen van die persoon. Alledaagse informatie valt niet onder de definitie van een bedrijfsgeheim, evenmin als 
de ervaring en vaardigheden die werknemers vergaren tijdens de normale uitoefening van hun functie noch 
informatie die algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich 
gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. 

(15)  Het is ook belangrijk de omstandigheden vast te stellen waaronder rechtsbescherming van bedrijfsgeheimen is 
gerechtvaardigd. Hiertoe is het noodzakelijk de gedragingen en praktijken vast te stellen die moeten worden 
beschouwd als onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim. 

(16)  Gezien het belang van innovatie en om concurrentie te bevorderen, mag deze richtlijn geen exclusieve rechten 
vaststellen op knowhow of informatie die als bedrijfsgeheim is beschermd. Bijgevolg moet de onafhankelijke 
ontdekking van dezelfde knowhow of informatie mogelijk blijven. Reverse engineering van een rechtmatig 
verkregen product moet worden beschouwd als een rechtmatig middel om informatie te verkrijgen, tenzij bij 
overeenkomst anders is overeengekomen. De vrijheid tot het aangaan van dergelijke contractuele regelingen kan 
evenwel van rechtswege worden beperkt. 

(17)  In sommige bedrijfstakken, waar uitvinders en innovators geen profijt kunnen trekken van exclusieve rechten en 
waar innovatie van oudsher gebaseerd was op bedrijfsgeheimen, kunnen thans producten, eenmaal op de markt, 
gemakkelijk worden nagemaakt met behulp van reverse engineering. In die gevallen kunnen zulke uitvinders en 
innovators slachtoffer zijn van praktijken zoals parasitair kopiëren of slaafse nabootsing waarmee meegelift wordt 
op hun reputatie en innovatie-inspanningen. In sommige nationale regelgeving inzake oneerlijke mededinging 
worden dergelijke praktijken aangepakt. Hoewel deze richtlijn niet gericht is op de hervorming of harmonisatie 
van het recht inzake oneerlijke mededinging in het algemeen, is het wenselijk dat de Commissie zorgvuldig de 
noodzaak van optreden van de Unie op dit gebied onderzoekt. 

(18) Voorts zou het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen, indien van rechtswege voorge
schreven of toegestaan, als rechtmatig moeten worden aangemerkt. Dit betreft met name de verkrijging en 
openbaarmaking van bedrijfsgeheimen in het kader van de uitoefening van de rechten van de vertegenwoordigers 
van werknemers op informatie, raadpleging en participatie overeenkomstig het recht van de Unie en volgens het 
nationale recht en nationale praktijken, en de collectieve verdediging van de belangen van werknemers en 
werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap, evenals de verkrijging of openbaarmaking van een bedrijfs
geheim in het kader van wettelijke audits die worden uitgevoerd overeenkomstig het Unie- of nationale recht. Het 
feit dat het verkrijgen van een bedrijfsgeheim als rechtmatig wordt aangemerkt, mag echter geen afbreuk doen 
aan eender welke vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot het bedrijfsgeheim of andere gebruiksbeper
kingen die het Unierecht of nationaal recht aan de ontvanger of verkrijger van de informatie oplegt. Met 
name mag deze richtlijn overheidsinstanties niet ontheffen van de vertrouwelijkheidsverplichtingen die zij hebben 
ten aanzien van informatie die afkomstig is van houders van bedrijfsgeheimen, ongeacht of deze verplichtingen in 
het Unie of nationale recht zijn opgenomen. Onder deze vertrouwelijkheidsverplichtingen worden onder 
meer verstaan verplichtingen ten aanzien van informatie die in het kader van aanbestedingsprocedures aan 
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aanbestedende diensten is verstrekt, zoals bijvoorbeeld bepaald in Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 
Parlement en de Raad (1), Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) of Richtlijn 
2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad (3). 

(19)  Hoewel de richtlijn voorziet in maatregelen en rechtsmiddelen ter voorkoming van de openbaarmaking van 
informatie met het oog op bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen, is het van essentieel 
belang dat de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, die de vrijheid en de 
pluriformiteit van de media omvat, als bepaald in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie („het Handvest”) niet wordt beperkt, in het bijzonder wat onderzoeksjournalistiek en de 
bescherming van journalistieke bronnen betreft. 

(20)  De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen op grond van deze richtlijn mogen geen beperking vormen voor 
activiteiten van klokkenluiders. Daarom mag de bescherming van bedrijfsgeheimen geen betrekking hebben op 
gevallen waarin de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim het openbaar belang dient, voor zover direct relevant 
wangedrag, onrecht of relevante illegale activiteiten aan het licht wordt gebracht. Dit mag niet beschouwd worden 
als een beletsel voor de bevoegde rechterlijke instanties om een uitzondering toe te staan op de toepassing van 
maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, wanneer de verweerder alle redenen had om te goeder trouw te 
veronderstellen dat zijn handelen voldeed aan de betreffende, in deze richtlijn vermelde criteria. 

(21)  In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen om 
bedrijfsgeheimen te beschermen, worden afgestemd op de doelstelling van een goede werking van de interne 
markt voor onderzoek en innovatie, met name door de onrechtmatige verkrijging, gebruikmaking en openbaar
making van een bedrijfsgeheim te ontmoedigen. Bij dit afstemmen van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 
mogen de fundamentele rechten en vrijheden of het openbaar belang, zoals openbare veiligheid, consumentenbe
scherming, volksgezondheid, en milieubescherming niet in gevaar worden gebracht, en mag evenmin afbreuk 
worden gedaan aan de mobiliteit van werknemers. In dit opzicht zorgen de maatregelen, procedures en rechts
middelen van deze richtlijn ervoor dat de bevoegde rechterlijke instanties rekening houden met factoren als de 
waarde van een bedrijfsgeheim, de ernst van de gedraging die heeft geleid tot het onrechtmatig verkrijgen, 
openbaar maken of gebruiken van het bedrijfsgeheim, alsmede met de effecten van die gedraging. De bevoegde 
rechterlijke instanties moeten ook de discretionaire bevoegdheid krijgen om de belangen van de partijen bij de 
gerechtelijke procedure af te wegen, evenals de belangen van de derden met inbegrip van, indien van toepassing, 
de consumenten. 

(22)  De goede werking van de interne markt zou worden ondermijnd indien de geboden maatregelen, procedures en 
rechtsmiddelen zouden worden gebruikt om onrechtmatige, met de doelstellingen van deze richtlijn onverenigba
re doelen na te streven. Daarom is het belangrijk dat rechterlijke instanties de bevoegdheid krijgen om passende 
maatregelen te gelasten met betrekking tot eisers die met het oog op misbruik of te kwader trouw handelen en 
kennelijk ongegronde eisen indienen die er, bijvoorbeeld, toe strekken de toegang van de verweerder tot de markt 
op oneerlijke wijze te vertragen of te beperken of om de verweerder anderszins te intimideren of te tergen. 

(23)  In het belang van de rechtszekerheid en omdat van de rechtmatige houders van bedrijfsgeheimen wordt verwacht 
dat zij zich inspannen om hun waardevolle bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te houden en toezicht op het gebruik 
ervan te houden, is het passend om de termijn voor het vorderingen ten gronde of voor het instellen van 
vorderingen ter bescherming van bedrijfsgeheimen te beperken. In het nationale recht moet tevens op een 
duidelijke en ondubbelzinnige wijze worden bepaald wanneer die termijn begint te lopen en in welke omstan
digheden deze termijn wordt gestuit of geschorst. 

(24)  Rechtmatige houders van bedrijfsgeheimen zijn vaak terughoudend om procedures in te leiden ter verdediging 
van hun bedrijfsgeheimen uit vrees dat de vertrouwelijkheid van een bedrijfsgeheim in de loop van gerechtelijke 
procedures verloren zou gaan, waardoor de doeltreffendheid van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 
in het gedrang zou komen. Daarom is het noodzakelijk om, met inachtneming van de nodige waarborgen om het 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een eerlijk proces te verzekeren, specifieke eisen vast te stellen 
die de vertrouwelijkheid van het betreffende bedrijfsgeheim tijdens de ter verdediging van dat bedrijfsgeheim 
ingeleide gerechtelijke procedures beschermen. Deze vorm van bescherming moet ook na afloop van de gerech
telijke procedures en zolang de informatie die het bedrijfsgeheim vormt, niet tot het publieke domein behoort, 
van toepassing blijven. 
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(1) Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereen
komsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1). 

(2) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake het plaatsen van overheidsopdrachten en tot 
intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65). 

(3) Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de 
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 
28.3.2014, blz. 243). 
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(25)  Deze eisen dienen onder meer minstens te zien op de mogelijkheid om de kring van personen die toegang heeft 
tot bewijsmateriaal of tot hoorzittingen te beperken, in aanmerking nemend dat al deze personen onder de 
vertrouwelijkheidsvereisten van deze richtlijn moeten vallen, en om uitsluitend de niet-vertrouwelijke elementen 
van rechterlijke uitspraken bekend te maken. Aangezien een van de voornaamste doelen van de procedure de 
beoordeling vormt van de aard van de informatie die voorwerp van geschil is, is het in deze context met name 
van belang om te waarborgen dat zowel de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen doeltreffend wordt beschermd 
als dat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces voor de partijen bij die 
procedure wordt geëerbiedigd. De beperkte kring van personen moet derhalve ten minste één natuurlijke persoon 
van elke partij alsmede de respectieve advocaten van de partijen omvatten en, in voorkomend geval, andere 
vertegenwoordigers die overeenkomstig het nationale recht naar behoren gekwalificeerd zijn om in gerechtelijke 
procedures in het kader van deze richtlijn de belangen van een partij te verdedigen, vertegenwoordigen of 
behartigen; zij moeten allen volledige toegang krijgen tot dergelijk bewijsmateriaal of tot dergelijke hoorzittingen. 
In het geval dat één van de partijen een rechtspersoon is, moet deze een natuurlijke persoon of natuurlijke 
personen kunnen voorstellen die tot die kring moet(en) behoren, zodat een behoorlijke vertegenwoordiging van 
die rechtspersoon gegarandeerd is, zulks met inachtneming van het nodige gerechtelijke toezicht om te 
voorkomen dat de doelstelling van beperking van de toegang tot bewijsmateriaal of tot hoorzittingen wordt 
ondermijnd. Deze waarborgen mogen niet worden opgevat als een verplichting voor de partijen om zich tijdens 
de gerechtelijke procedures door een advocaat of een andere vertegenwoordiger te laten vertegenwoordigen indien 
dit volgens nationaal recht niet noodzakelijk is. Zij mogen evenmin worden opgevat als een beperking van de 
bevoegdheid van de rechtbanken om, in overeenstemming met de toepasselijke regels en praktijken van de 
betrokken lidstaat, te besluiten of en zo ja, in hoeverre bevoegde gerechtsfunctionarissen ook volledige toegang 
tot bewijsmateriaal of tot hoorzittingen moeten hebben voor de uitoefening van hun taken. 

(26)  Het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim door een derde kan voor de 
rechtmatige houder van een bedrijfsgeheim nefast zijn, aangezien het voor die houder niet meer mogelijk is om, 
nadat het bedrijfsgeheim openbaar is gemaakt, de situatie van voor het verlies van het bedrijfsgeheim te 
herstellen. Bijgevolg is het zeer belangrijk dat wordt voorzien in snelle, doeltreffende en toegankelijke voorlopige 
maatregelen zodat onmiddellijk een einde kan worden gemaakt aan het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 
openbaar maken van een bedrijfsgeheim, ook indien dat bedrijfsgeheim voor het verrichten van diensten wordt 
gebruikt. Het is essentieel dat deze maatregelen beschikbaar zijn zonder dat eerst een beslissing ten principale 
moet worden afgewacht; hierbij moet naar behoren rekening worden gehouden met de rechten van de 
verdediging en het evenredigheidsbeginsel en met de bijzonderheden van de zaak. In bepaalde gevallen moet het 
mogelijk zijn de vermeende inbreukmaker toe te staan om, onder voorwaarde van het stellen van een of meer 
waarborgen, het bedrijfsgeheim te blijven gebruiken, met name wanneer het risico dat het bedrijfsgeheim in het 
publieke domein terechtkomt, gering is. Het moet ook mogelijk zijn toereikende waarborgen te eisen met 
betrekking tot de kosten en schade van de verweerder in het geval dat het verzoek niet gegrond is, met name 
wanneer uitstel onherstelbare schade voor de rechtmatige houder van een bedrijfsgeheim zou veroorzaken. 

(27)  Om dezelfde reden is het ook belangrijk definitieve maatregelen te nemen om verder onrechtmatig gebruik of 
verdere onrechtmatige openbaarmaking van een bedrijfsgeheim te voorkomen, ook indien dit voor het verrichten 
van diensten wordt gebruikt. Deze maatregelen kunnen slechts doeltreffend en evenredig zijn als hun looptijd, 
wanneer er door de omstandigheden een tijdsbeperking is vereist, lang genoeg is om de handelsvoordelen teniet 
te doen die de derde zou hebben kunnen halen uit het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken 
van het bedrijfsgeheim. Maatregelen van deze aard mogen in geen geval worden afgedwongen als de informatie 
waarop het bedrijfsgeheim oorspronkelijk betrekking had al tot het publieke domein behoort om redenen die niet 
aan de verweerder kunnen worden toegerekend. 

(28)  Het is mogelijk dat een bedrijfsgeheim onrechtmatig kan worden gebruikt om goederen of onderdelen daarvan te 
ontwerpen, te produceren of in de handel te brengen; als deze goederen of onderdelen vervolgens op de interne 
markt worden verspreid, worden de handelsbelangen van de houder van het bedrijfsgeheim en de werking van de 
interne markt geschaad. In die gevallen, en wanneer het bedrijfsgeheim in kwestie een significante invloed heeft 
op de kwaliteit, waarde of prijs van de goederen die uit dat onrechtmatige gebruik voortvloeien of op het 
beperken van de kosten, het vergemakkelijken of versnellen van de productie of het in de handel brengen 
daarvan, is het belangrijk dat de rechterlijke instanties de bevoegdheid krijgen om doeltreffende en passende 
maatregelen te gelasten die ervoor zorgen dat deze goederen niet in de handel worden gebracht of uit de handel 
worden verwijderd. Aangezien wereldwijd handel wordt gedreven, is het ook noodzakelijk dat deze maatregelen 
de invoer van dergelijke goederen in de Unie verbieden, evenals het opslaan met het oog op het aanbieden of in 
de handel brengen ervan. Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen corrigerende maatregelen niet noodzakelij
kerwijs betekenen dat de goederen moeten worden vernietigd, indien er andere haalbare opties zijn. Dergelijke 
opties omvatten bijvoorbeeld het goed ontdoen van zijn inbreukmakende kwaliteit of het zich ontdoen van de 
goederen buiten de markt door ze bijvoorbeeld te schenken aan liefdadigheidsorganisaties. 

(29)  Een persoon kan een bedrijfsgeheim te goeder trouw hebben verkregen en slechts later beseffen, bijvoorbeeld na 
kennisgeving door de originele houder van het bedrijfsgeheim, dat zijn kennis van het betrokken bedrijfsgeheim 
gebaseerd is op bronnen die het betrokken bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruiken of openbaar 
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maken. Om te voorkomen dat de corrigerende maatregelen of rechterlijke bevelen in dergelijke omstandigheden 
onevenredige schade aan deze persoon kunnen toebrengen, moeten lidstaten indien nodig als alternatieve 
oplossing de mogelijkheid bieden om aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling toe te kennen. 
Deze geldelijke schadeloosstelling mag echter niet meer bedragen dan het bedrag van de royalty's of vergoedingen 
dat verschuldigd zou zijn geweest indien die persoon toestemming had verkregen om het betrokken bedrijfs
geheim te gebruiken voor de periode waarin de oorspronkelijke houder van het bedrijfsgeheim het gebruik van 
het bedrijfsgeheim had kunnen voorkomen. Indien echter het onrechtmatige gebruik van het bedrijfsgeheim 
anderszins dan in deze richtlijn is bepaald een inbreuk op wetgeving zou inhouden of consumenten schade zou 
kunnen berokkenen, mag dergelijk onrechtmatig gebruik niet worden toegestaan. 

(30)  Om te voorkomen dat een persoon die weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat hij een bedrijfsgeheim 
onrechtmatig verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, voordeel kan halen uit dergelijk gedrag, en om te 
waarborgen dat de benadeelde houder van het bedrijfsgeheim zoveel mogelijk in de positie wordt gebracht 
waarin hij zich zou hebben bevonden als dat gedrag niet had plaats gevonden, moet een passende schadeloos
stelling worden vastgesteld voor de als gevolg van dat onrechtmatige gedrag geleden schade. Het bedrag van de 
schadevergoeding voor de benadeelde houder van het bedrijfsgeheim moet worden vastgesteld met inachtneming 
van alle omstandigheden van het geval, zoals het door de houder van het bedrijfsgeheim geleden inkomensverlies 
of de door de inbreukmaker onrechtmatig gemaakte winst en, in voorkomend geval, de aan de houder van het 
bedrijfsgeheim toegebrachte morele schade. Als alternatief, bijvoorbeeld indien, gezien de immateriële aard van 
bedrijfsgeheimen, de feitelijke schade moeilijk te bepalen is, kan het bedrag van de schadevergoeding worden 
afgeleid uit elementen als het bedrag dat aan royalty's of vergoedingen verschuldigd zou zijn geweest indien de 
inbreukmaker toestemming had gevraagd om het betrokken bedrijfsgeheim te gebruiken. De bedoeling van dat 
alternatief is niet een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding, 
maar om schadeloosstelling te verzekeren die op een objectieve grondslag berust, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met de kosten van de houder van het bedrijfsgeheim, bijvoorbeeld voor opsporing en onderzoek. Deze 
richtlijn mag de lidstaten niet beletten in hun nationale recht vast te leggen dat de aansprakelijkheid voor schade 
van werknemers wordt beperkt in gevallen waarin zij zonder opzet hebben gehandeld. 

(31)  Als extra afschrikking voor toekomstige inbreukmakers en als bijdrage tot de bewustmaking van het brede 
publiek is het nuttig uitspraken bekend te maken, bijvoorbeeld waar passend via opvallende publiciteit, in zaken 
betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken bedrijfsgeheimen. Men moet er echter wel 
voor zorgen dat door deze bekendmaking het bedrijfsgeheim niet openbaar wordt gemaakt of de persoonlijke 
levenssfeer en reputatie van een natuurlijke persoon niet onevenredig worden geschaad. 

(32)  De doeltreffendheid van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarover de houders van bedrijfsgeheimen 
beschikken, kan worden ondermijnd indien niet wordt voldaan aan de relevante uitspraken van de bevoegde 
rechterlijke instanties. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat deze instanties de nodige sanctiebe
voegdheden krijgen. 

(33)  Ter bevordering van de eenvormige toepassing van de in deze richtlijn opgenomen maatregelen, procedures en 
rechtsmiddelen ter bescherming van bedrijfsgeheimen is het wenselijk te voorzien in systemen voor de 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen enerzijds de lidstaten onderling en anderzijds de lidstaten en de 
Commissie, met name door het opzetten van een netwerk van door de lidstaten aangewezen correspondenten. 
Om te evalueren of deze maatregelen aan hun doelstellingen voldoen, moet de Commissie ook de toepassing van 
deze richtlijn en de doeltreffendheid van de nationale maatregelen onderzoeken. Zij kan zich, indien nodig, hierbij 
laten bijstaan door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. 

(34)  Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name worden erkend door het 
Handvest, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van beroep en 
het recht om te werken, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op eigendom, het recht op behoorlijk 
bestuur, met name het recht op toegang tot documenten en het zakengeheim, waarbij het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging worden 
geëerbiedigd. 

(35)  Het is belangrijk dat het recht op eerbiediging van het privé- en het gezinsleven en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens van personen wier persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de houder van dat 
bedrijfsgeheim wanneer deze stappen onderneemt om een bedrijfsgeheim te beschermen, of van personen die 
betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar 
maken van bedrijfsgeheimen en wier persoonsgegevens in het kader van deze richtlijn worden verwerkt, worden 
geëerbiedigd. Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) regelt de verwerking van 
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persoonsgegevens zoals die in het kader van deze richtlijn plaatsvindt in de lidstaten en onder toezicht van de 
bevoegde instanties van de lidstaten, met name de door de lidstaten aangewezen onafhankelijke instanties. Deze 
richtlijn mag dus geen afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen die zijn vastgesteld in Richtlijn 95/46/EG, 
in het bijzonder de rechten van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt op toegang tot die persoonsge
gevens en op rectificatie, uitwissing of afscherming van onjuiste of onvolledige gegevens noch, in voorkomend 
geval, aan de verplichting om gevoelige gegevens overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtlijn 95/46/EG te 
verwerken. 

(36)  Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, te weten een goede werking van de interne markt door de 
vaststelling van een toereikend en vergelijkbaar niveau van rechtsmiddelen binnen de interne markt voor gevallen 
van het onrechtmatige verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar, vanwege de omvang en gevolgen daarvan, beter op het niveau van de 
Unie kan worden bereikt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om deze doelstelling te 
bereiken. 

(37)  Deze richtlijn heeft niet ten doel geharmoniseerde regels betreffende justitiële samenwerking, rechterlijke 
bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, noch 
zich met het toepasselijke recht bezig te houden. Andere Unie-instrumenten die deze onderwerpen in algemene 
zin regelen, dienen in beginsel ook van toepassing te blijven op het gebied waarop deze richtlijn betrekking heeft. 

(38)  Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de toepassing van de mededingingsregels, met name de artikelen 101 
en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De in deze richtlijn opgenomen 
maatregelen, procedures en rechtsmiddelen mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een 
wijze die strijdig is met het VWEU. 

(39)  Deze richtlijn mag geen gevolgen hebben voor de toepassing van het overige relevante recht op andere gebieden, 
zoals intellectuele-eigendomsrechten, en het overeenkomstenrecht. Indien echter het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) en het toepassingsgebied van deze richtlijn 
elkaar overlappen, krijgt deze richtlijn als lex specialis voorrang. 

(40)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (2) en heeft op 12 maart 2014 advies 
uitgebracht, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

Onderwerp en toepassingsgebied 

Artikel 1 

Onderwerp en toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn stelt de regels vast betreffende de bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en 
openbaar maken van bedrijfsgeheimen. 

De lidstaten kunnen, met inachtneming van de bepalingen van het VWEU, voorzien in een verder reikende bescherming 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen dan door deze richtlijn wordt 
voorgeschreven, mits de naleving van de artikelen 3, 5 en 6, artikel 7, lid 1, artikel 8, artikel 9, lid 1, tweede alinea, 
artikel 9, leden 3 en 4, artikel 10, lid 2, de artikelen 11 en 13 en artikel 15, lid 3, wordt gewaarborgd. 
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2. Deze richtlijn laat onverlet: 

a)  de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals neergelegd in het Handvest, met 
inbegrip van de eerbiediging van de vrijheid en het pluralisme van de media; 

b)  de toepassing van Unie- of nationale regels die houders van bedrijfsgeheimen voorschrijven informatie, waaronder 
bedrijfsgeheimen, om redenen van algemeen belang openbaar te maken aan het publiek of aan administratieve of 
rechterlijke instanties voor de uitvoering van de taken van deze instanties; 

c)  de toepassing van Unie- of nationale regels die instellingen en organen van de Unie of nationale overheidsinstanties 
voorschijven of toestaan de door bedrijven ingediende informatie waarover deze instellingen, organen of instanties 
beschikken krachtens, en in overeenstemming met, in het Unierecht of het nationaal recht omschreven verplichtingen 
en prerogatieven, openbaar te maken; 

d)  de autonomie van de sociale partners en hun recht om collectieve overeenkomsten te sluiten in overeenstemming 
met het Unie- en het nationale recht en nationale praktijken. 

3. Niets in deze richtlijn mag worden opgevat als een grond om de mobiliteit van werknemers te beperken. In het 
bijzonder biedt deze richtlijn, met betrekking tot de uitoefening van deze mobiliteit, geen enkele grond om: 

a)  werknemers te beperken in het gebruik van informatie die geen bedrijfsgeheim als omschreven in artikel 2, punt 1, 
vormt; 

b)  werknemers te beperken in het gebruik van ervaringen en vaardigheden die zij op eerlijke wijze tijdens de normale 
uitoefening van hun functie hebben opgedaan; 

c)  andere aanvullende beperkingen op te leggen aan werknemers in hun arbeidsovereenkomsten dan die welke zijn 
opgelegd in overeenstemming met het Unie- of nationale recht. 

Artikel 2 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder:  

1. „bedrijfsgeheim”: informatie die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: 

a)  de informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar 
bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich 
gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie; 

b)  de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en 

c)  de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien 
de omstandigheden, om deze geheim te houden;  

2. „houder van het bedrijfsgeheim”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtmatig over een bedrijfsgeheim beschikt;  

3. „inbreukmaker”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of 
openbaar gemaakt;  

4. „inbreukmakende goederen”: goederen waarvan het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het 
in de handel brengen aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of 
openbaar gemaakt. 
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HOOFDSTUK II 

Het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen 

Artikel 3 

Het rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen 

1. De verkrijging van een bedrijfsgeheim wordt als rechtmatig beschouwd indien het bedrijfsgeheim wordt verkregen 
op een van de volgende manieren: 

a)  onafhankelijke ontdekking of onafhankelijk ontwerp; 

b)  observatie, onderzoek, demontage of testen van een product of voorwerp dat ter beschikking van het publiek is 
gesteld of dat op een rechtmatige manier in het bezit is van de persoon die de informatie verwerft en die niet 
gebonden is aan een rechtsgeldige verplichting de verkrijging van het bedrijfsgeheim te beperken; 

c)  uitoefening van het recht van werknemers of werknemersvertegenwoordigers op informatie en raadpleging in 
overeenstemming met het Unie- en het nationale recht en de nationale praktijken; 

d)  iedere andere praktijk die, gezien de omstandigheden, in overeenstemming is met eerlijke handelspraktijken. 

2. Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt als rechtmatig beschouwd voor zover 
dit verkrijgen, gebruiken of openbaar maken bij het Unie- of nationale recht vereist of toegestaan is. 

Artikel 4 

Het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de houders van bedrijfsgeheimen het recht hebben te verzoeken om de 
maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die in deze richtlijn zijn vastgesteld ter voorkoming van, of om schadeloos
stelling te verkrijgen voor, het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van hun bedrijfsgeheim. 

2. De verkrijging van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt als 
onrechtmatig beschouwd wanneer de verkrijging gebeurde door middel van: 

a)  onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, 
substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het 
bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid; 

b)  andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met eerlijke handelspraktijken. 

3. Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig beschouwd wanneer dit, zonder 
de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim, wordt verricht door een persoon die aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet: 

a)  het bedrijfsgeheim op onrechtmatige manier verkregen hebben; 

b)  een inbreuk maken op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van 
het bedrijfsgeheim; 

c)  een inbreuk maken op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim. 

4. Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt ook als onrechtmatig beschouwd 
wanneer een persoon op het moment van het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken wist of, gezien de omstan
digheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het 
bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte in de zin van lid 3. 
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5. Het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen, of de invoer, uitvoer of opslag 
van inbreukmakende goederen voor die doeleinden, wordt ook als een onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim 
beschouwd wanneer de persoon die dergelijke activiteiten uitvoert, wist of, gezien de omstandigheden, had moeten 
weten dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd gebruikt in de zin van lid 3. 

Artikel 5 

Uitzonderingen 

De lidstaten dragen er zorg voor dat een verzoek om toepassing van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die 
in deze richtlijn zijn vastgesteld, wordt afgewezen wanneer het vermeende verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van 
het bedrijfsgeheim in een van de volgende gevallen plaatsvond: 

a)  het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie zoals neergelegd in het Handvest, met 
inbegrip van de eerbiediging van de vrijheid en het pluralisme van de media; 

b)  het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, op voorwaarde dat de verweerder handelde met het oog 
op de bescherming van het algemeen openbaar belang; 

c)  het openbaar maken van het bedrijfsgeheim door werknemers aan hun vertegenwoordigers in het kader van de 
rechtmatige uitoefening van hun vertegenwoordigende functies overeenkomstig het Unie- of nationale recht, op 
voorwaarde dat deze openbaarmaking noodzakelijk was voor deze uitoefening; 

d)  met het oog op de bescherming van een rechtmatig belang dat erkend is in het Unie- of nationale recht. 

HOOFDSTUK III 

Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 

Afdel ing  1  

Algemene bepal ingen 

Artikel 6 

Algemene verplichting 

1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om te waarborgen dat tegen 
het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen een civiele vordering kan worden 
ingesteld. 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zijn: 

a)  eerlijk en billijk; 

b)  niet onnodig ingewikkeld of duur en houden geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen in, en 

c)  doeltreffend en afschrikkend. 

Artikel 7 

Evenredigheid en misbruik van procesrecht 

1. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, worden toegepast op een manier die: 

a)  evenredig is; 

b)  het ontstaan van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer binnen de interne markt vermijdt, en 

c)  waarborgt dat ze niet worden misbruikt. 
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2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, op verzoek van de verweerder, passende 
maatregelen als bedoeld in het nationale recht kunnen toepassen, wanneer een vordering betreffende het onrechtmatig 
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim kennelijk ongegrond is en wordt vastgesteld dat de 
eiser de gerechtelijke procedure met het oog op misbruik of te kwader trouw heeft ingeleid. Die maatregelen kunnen, in 
voorkomend geval, betrekking hebben op het toekennen van schadevergoeding aan de verweerder, het opleggen van 
sancties aan de eiser of het laten verspreiden van informatie over een beslissing als bedoeld in artikel 15. 

De lidstaten kunnen bepalen dat de in de eerste alinea bedoelde maatregelen in een afzonderlijke gerechtelijke procedure 
worden behandeld. 

Artikel 8 

Verjaringstermijn 

1. De lidstaten stellen overeenkomstig dit artikel regels vast inzake de verjaringstermijnen die gelden voor 
vorderingen ten gronde en voor het indienen van vorderingen tot toepassing van maatregelen, procedures en rechts
middelen als bedoeld in deze richtlijn. 

In de in de eerste alinea bedoelde regels wordt het moment bepaald waarop de verjaringstermijn begint te lopen, de 
duur van de verjaringstermijn en de omstandigheden waaronder de verjaringstermijn wordt gestuit of geschorst. 

2. De duur van de verjaringstermijn bedraagt maximaal zes jaar. 

Artikel 9 

Het bewaren van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens gerechtelijke procedures 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de partijen, hun advocaten of andere vertegenwoordigers, gerechtsfunctiona
rissen, getuigen, deskundigen en alle andere personen die deelnemen aan gerechtelijke procedures betreffende het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, of die toegang hebben tot de 
documenten die deel uitmaken van deze gerechtelijke procedures, geen bedrijfsgeheimen of vermeende bedrijfsgeheimen 
mogen gebruiken of openbaar maken die de bevoegde rechterlijke instanties, op een deugdelijk gemotiveerd verzoek van 
een belanghebbende partij, als vertrouwelijk hebben aangemerkt en die hun ter kennis zijn gekomen als gevolg van een 
dergelijke deelname of toegang. lidstaten kunnen ook toestaan dat de bevoegde rechterlijke instanties dergelijke 
maatregelen op eigen initiatief nemen. 

De in de eerste alinea genoemde verplichting blijft van kracht na beëindiging van de gerechtelijke procedures. Deze 
verplichting houdt evenwel op te bestaan in elk van de volgende situaties: 

a)  wanneer bij definitieve beslissing is vastgesteld dat het vermeende bedrijfsgeheim niet voldoet aan de in artikel 2, 
punt 1), bepaalde voorwaarden, of 

b)  wanneer na verloop van tijd de desbetreffende informatie algemeen bekend wordt bij of gemakkelijk toegankelijk 
wordt voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie. 

2. De lidstaten dragen er ook zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, op een met voldoende redenen 
omkleed verzoek van een partij, specifieke maatregelen kunnen nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid te 
bewaren van een bedrijfsgeheim of een vermeend bedrijfsgeheim dat tijdens de gerechtelijke procedure betreffende het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt gebruikt of genoemd. lidstaten 
kunnen ook toestaan dat de bevoegde rechterlijke instanties dergelijke maatregelen op eigen initiatief nemen. 

De in de eerste alinea genoemde maatregelen omvatten minstens de mogelijkheid om: 

a)  de toegang tot de documenten die bedrijfsgeheimen of vermeende bedrijfsgeheimen bevatten die de partijen of 
derden hebben ingediend, volledig of gedeeltelijk te beperken tot een gelimiteerd aantal personen; 

15.6.2016 L 157/12 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

M&D Seminars 82



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

b)  de toegang tot hoorzittingen waarin die bedrijfsgeheimen of vermeende bedrijfsgeheimen openbaar kunnen worden 
gemaakt, en tot de verslagen of afschriften van deze hoorzittingen, te beperken tot een beperkt aantal personen; 

c)  een niet-vertrouwelijke versie van rechterlijke uitspraken ter beschikking te stellen aan anderen dan degenen die tot 
het beperkt aantal personen bedoeld onder a) en b) behoren, waarin de delen die de bedrijfsgeheimen bevatten, zijn 
geschrapt of bewerkt. 

Het in de tweede alinea, onder a) en b), bedoelde aantal personen is niet groter dan nodig is om ervoor te zorgen dat 
wordt voldaan aan het recht voor de partijen bij de gerechtelijke procedure op een doeltreffende voorziening in rechte 
en op een eerlijk proces, en omvat ten minste één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de respectieve advocaten of 
andere vertegenwoordigers van deze partijen bij de gerechtelijke procedure. 

3. Wanneer de bevoegde rechterlijke instanties beslissen over de in lid 2 bedoelde maatregelen en zij de evenredigheid 
ervan beoordelen, dan nemen zij het waarborgen van recht op een doeltreffende voorziening en op een eerlijk proces in 
acht, alsmede de rechtmatige belangen van de partijen en, indien van toepassing, van derden, alsook de mogelijke schade 
voor een van de partijen en, indien van toepassing, voor derden, als gevolg van het bevelen of afwijzen van dergelijke 
maatregelen. 

4. Het verwerken van persoonsgegevens krachtens de leden 1, 2 of 3 vindt plaats in overeenstemming met Richtlijn 
95/46/EG. 

Afdel ing  2  

Voorlopi g e  en conser vatoire  maatregelen 

Artikel 10 

Voorlopige en conservatoire maatregelen 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, op verzoek van de houder van het bedrijfs
geheim, een of meer van de volgende voorlopige en conservatoire maatregelen kunnen nemen jegens de vermeende 
inbreukmaker: 

a)  de staking van, of, indien van toepassing, het verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim 
op voorlopige basis; 

b)  het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of 
om inbreukmakende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren of op te slaan; 

c)  de beslaglegging of afgifte van de verdachte inbreukmakende goederen, met inbegrip van ingevoerde goederen, om te 
vermijden dat ze in de handel worden gebracht of zich in het handelsverkeer bevinden. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, als alternatief voor de in lid 1 bedoelde maatregelen, 
aan de voortzetting van het vermeende onrechtmatige gebruik van een bedrijfsgeheim de voorwaarde kunnen verbinden 
dat een zekerheid wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de houder van het bedrijfsgeheim. Het openbaar maken 
van een bedrijfsgeheim in ruil voor het stellen van zekerheden is niet toegestaan. 

Artikel 11 

Voorwaarden voor toepassing en waarborgen 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties met betrekking tot de in artikel 10 
genoemde maatregelen de bevoegdheid hebben om van de eiser te verlangen dat hij elk redelijkerwijs beschikbaar te 
achten bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat: 

a)  een bedrijfsgeheim bestaat; 
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b)  de eiser de houder van het bedrijfsgeheim is; en 

c)  het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd verkregen, wordt gebruikt of werd openbaargemaakt, of dat een onrechtmatige 
verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van het bedrijfsgeheim dreigt. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties bij het beslissen over het inwilligen of 
verwerpen van het verzoek en bij het beoordelen van de evenredigheid van het verzoek, verplicht zijn rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden van het geval, met inbegrip van, in voorkomend geval: 

a)  de waarde en andere specifieke kenmerken van het bedrijfsgeheim; 

b)  de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te beschermen; 

c)  de handelwijze van de verweerder bij het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim; 

d)  de effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim; 

e)  de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke effecten van het bevelen of afwijzen van de maatregelen 
voor de partijen; 

f)  de rechtmatige belangen van derden; en 

g)  het algemeen belang; 

h)  de bescherming van grondrechten. 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 10 genoemde maatregelen, op verzoek van de verweerder, 
worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien: 

a)  de eiser geen gerechtelijke procedure inleidt ter verkrijging van een beslissing ten principale bij de bevoegde 
rechterlijke instantie, binnen een redelijke termijn die is bepaald door de rechterlijke instantie die de maatregelen 
beveelt, indien het recht van een lidstaat dit toestaat of, bij gebrek aan een dergelijke bepaling, binnen een termijn 
van maximaal 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, afhankelijk van welke termijn de langste is; 

b)  de betreffende informatie niet langer voldoet aan de eisen van artikel 2, punt 1), op gronden die niet aan de 
verweerder kunnen worden toegerekend. 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties aan de in artikel 10 genoemde maatregelen 
de voorwaarde kunnen verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de 
eventuele schadeloosstelling van de schade die door de verweerder en, indien van toepassing, door andere personen voor 
wie de maatregelen gevolgen hebben, is geleden. 

5. Wanneer de in artikel 10 bedoelde maatregelen worden herroepen op basis van lid 3, onder a), van dit artikel, 
wanneer ze vervallen als gevolg van enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer daarna wordt vastgesteld dat er 
geen sprake is van onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim of dreiging van 
dergelijk gedrag, hebben de bevoegde rechterlijke instanties de bevoegdheid om, op verzoek van de verweerder of een 
benadeelde derde, de eiser te bevelen de verweerder of de benadeelde derde een passende schadeloosstelling te bieden 
voor de door deze maatregelen toegebrachte schade. 

De lidstaten kunnen bepalen dat het in de eerste alinea bedoelde verzoek om schadeloosstelling in een afzonderlijke 
gerechtelijke procedure worden behandeld. 
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Afdel ing  3  

Maatreg elen a ls  g evolg  van een besl iss ing  ten pr incipale  

Artikel 12 

Rechterlijke bevelen en corrigerende maatregelen 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer in een rechterlijke beslissing ten principale is beslist dat er sprake is 
van onrechtmatige verkrijging of openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim, de bevoegde 
rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser, jegens de inbreukmaker een of meer van de volgende maatregelen 
kunnen bevelen: 

a)  de staking van, of, indien van toepassing, het verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim; 

b)  het verbod om inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken, of 
om inbreukmakende goederen voor deze doeleinden in te voeren, uit te voeren of op te slaan; 

c)  de toepassing van passende corrigerende maatregelen met betrekking tot de inbreukmakende goederen; 

d)  de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische 
bestanden die het bedrijfsgeheim bevatten belichamen, of, indien van toepassing, de gehele of gedeeltelijke overhan
diging aan de eiser van die documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden. 

2. De corrigerende maatregelen bedoeld in lid 1, onder c), omvatten: 

a)  het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt; 

b)  het ontdoen van de inbreukmakende goederen van hun inbreukmakende hoedanigheid; 

c)  de vernietiging van de inbreukmakende goederen of, indien van toepassing, het uit de handel nemen ervan, op 
voorwaarde dat het uit de handel nemen geen afbreuk doet aan de bescherming van het betrokken bedrijfsgeheim. 

3. De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer hun bevoegde rechterlijke instanties bevelen de inbreukmakende 
goederen uit de handel te nemen, deze instanties, op verzoek van de houder van het bedrijfsgeheim, kunnen bevelen de 
goederen aan de houder of aan liefdadigheidsorganisaties te overhandigen. 

4. De bevoegde rechterlijke instanties bevelen dat de in lid 1, onder c) en d), bedoelde maatregelen worden uitgevoerd 
op kosten van de inbreukmaker, tenzij er bijzondere redenen zijn om dit niet te doen. Die maatregelen doen geen 
afbreuk aan enige schadevergoeding die aan de houder van het bedrijfsgeheim verschuldigd kan zijn vanwege het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim. 

Artikel 13 

Voorwaarden voor toepassing, waarborgen en alternatieve maatregelen 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties bij het beslissen over een eis tot vaststelling 
van rechterlijke bevelen en corrigerende maatregelen als bedoeld in artikel 12 en bij het beoordelen van de evenredigheid 
ervan, verplicht zijn rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval, met inbegrip van, in 
voorkomend geval: 

a)  de waarde of andere specifieke kenmerken van het bedrijfsgeheim; 

b)  de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te beschermen; 
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c)  de handelwijze van de inbreukmaker bij het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim; 

d)  de effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim; 

e)  de rechtmatige belangen van de partijen en de mogelijke gevolgen van het bevelen of afwijzen van de maatregelen 
voor de partijen; 

f)  de rechtmatige belangen van derden; 

g)  het algemeen belang, en 

h)  de bescherming van grondrechten. 

Wanneer de bevoegde rechterlijke instanties de looptijd van de in artikel 12, lid 1, onder a) en b), genoemde maatregel 
beperken, moet deze looptijd toch voldoende lang zijn om de handels- en economische voordelen teniet te doen die de 
inbreukmaker zou hebben kunnen halen uit het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfs
geheim. 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in artikel 12, lid 1, onder a) en b), genoemde maatregelen, op verzoek van 
de verweerder, worden ingetrokken of op een andere wijze niet langer uitwerking hebben, indien de desbetreffende 
informatie niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 2, punt 1), op gronden die niet direct of indirect aan de 
verweerder kunnen worden toegerekend. 

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instantie, op verzoek van de persoon jegens wie de in 
artikel 12 genoemde maatregelen kunnen worden genomen, kan bevelen om in plaats van de toepassing van deze 
maatregelen een geldelijke schadeloosstelling te betalen aan de benadeelde partij, indien aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

a)  op het moment van het gebruiken of openbaar maken wist de betrokkene niet of had hij gezien de omstandigheden 
niet hoeven weten dat het bedrijfsgeheim werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een 
onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte; 

b)  de uitvoering van de betrokken maatregelen zou die persoon onevenredige schade toebrengen, en 

c)  de geldelijke schadeloosstelling aan de benadeelde partij lijkt redelijkerwijs bevredigend. 

Wanneer geldelijke schadeloosstelling wordt bevolen in plaats van de in artikel 12, lid 1, onder a) en b), genoemde 
maatregelen, mag deze niet meer bedragen dan het bedrag van de royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was 
geweest indien die persoon toestemming had gevraagd om het desbetreffende bedrijfsgeheim te gebruiken, voor de 
periode waarin het gebruik van het bedrijfsgeheim verboden had kunnen worden. 

Artikel 14 

Schadevergoeding 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, op verzoek van de benadeelde partij, een 
inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij bezig was met het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar 
maken van een bedrijfsgeheim, bevelen aan de houder van het bedrijfsgeheim een passende vergoeding te betalen tot 
herstel van de schade die is geleden als gevolg van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het 
bedrijfsgeheim. 

De lidstaten kunnen de aansprakelijkheid voor schade van werknemers tegenover hun werkgevers voor het onrechtmatig 
verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim van de werkgever beperken indien zij zonder opzet 
handelen. 

2. De bevoegde rechterlijke instanties houden bij het vaststellen van de in lid 1 bedoelde schadevergoeding rekening 
met alle passende factoren, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij 
heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere 
elementen dan economische factoren, zoals de morele schade die de houder van het bedrijfsgeheim door het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim heeft geleden. 

De bevoegde rechterlijke instanties kunnen echter ook, in voorkomend geval, de schadevergoeding vaststellen als een 
forfaitair bedrag op basis van elementen, waaronder ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat 
verschuldigd zou zijn geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het betrokken bedrijfsgeheim te 
gebruiken. 
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Artikel 15 

Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties in het kader van gerechtelijke procedures 
wegens het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim, op verzoek van de eiser en 
op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen kunnen bevelen ter verspreiding van de informatie over de 
uitspraak, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke openbaarmaking. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen laten de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen onverlet, zoals 
bepaald in artikel 9. 

3. De bevoegde rechterlijke instanties houden, bij de beslissing over een bevel tot een in lid 1 bedoelde maatregel en 
bij de beoordeling van de evenredigheid ervan, in voorkomend geval rekening met de waarde van het bedrijfsgeheim, de 
handelswijze van de inbreukmaker bij het verkrijgen, het gebruiken of het openbaar maken van het bedrijfsgeheim, de 
effecten van het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken van het bedrijfsgeheim, alsmede met de kans dat de 
inbreukmaker het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier blijft gebruiken of openbaar maken. 

De bevoegde rechterlijke instanties houden tevens rekening met de vraag of de informatie over de inbreukmaker kan 
leiden tot het identificeren van een natuurlijk persoon en, indien dit het geval is, of de bekendmaking van deze 
informatie gerechtvaardigd is, met name in het licht van de mogelijke schade die een dergelijke maatregel kan 
veroorzaken voor de persoonlijke levenssfeer en reputatie van de inbreukmaker. 

HOOFDSTUK IV 

Sancties, verslaglegging en slotbepalingen 

Artikel 16 

Sancties voor het niet-naleven van deze richtlijn 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties sancties kunnen opleggen aan personen die niet 
voldoen, of weigeren te voldoen aan de maatregelen die worden vastgesteld krachtens de artikelen 9, 10 en 12. 

Deze sancties omvatten de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen indien niet wordt voldaan aan een maatregel 
die wordt vastgesteld krachtens de artikelen 10 en 12. 

De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 

Artikel 17 

Informatie-uitwisseling en correspondenten 

Ter bevordering van de samenwerking, waaronder het uitwisselen van informatie, tussen de lidstaten onderling en tussen 
de lidstaten en de Commissie, benoemt elke lidstaat een of meer nationale correspondenten voor al hetgeen verband 
houdt met de uitvoering van de maatregelen waarin deze richtlijn voorziet. De lidstaat deelt de contactgegevens van de 
nationale correspondent(en) mee aan de andere lidstaten en aan de Commissie. 

Artikel 18 

Verslagen 

1. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie stelt uiterlijk 9 juni 2021, in het kader van de 
activiteiten van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, een eerste verslag 
op over de tendensen inzake de procesvoering betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken 
van bedrijfsgeheimen krachtens de toepassing van deze richtlijn. 

2. De Commissie stelt uiterlijk 9 juni 2022 een tussentijds verslag op over de toepassing van deze richtlijn en dient 
dit verslag in bij het Europees Parlement en de Raad. In dat verslag wordt naar behoren rekening gehouden met het in 
lid 1 bedoelde verslag. 
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Met name wordt in dit tussentijds verslag nagegaan wat de mogelijke gevolgen van de toepassing van deze richtlijn zijn 
voor onderzoek en innovatie, voor de mobiliteit van werknemers en voor de uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. 

3. Uiterlijk 9 juni 2026 beoordeelt de Commissie de effecten van deze richtlijn en dient zij een verslag in bij het 
Europees Parlement en bij de Raad. 

Artikel 19 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 9 juni 2018 
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Artikel 20 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 21 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 8 juni 2016. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
A.G. KOENDERS   
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2016/343 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 9 maart 2016 

betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het 
recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 82, lid 2, onder b), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces zijn neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest), artikel 6 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM), artikel 14 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en artikel 11 van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. 

(2)  De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen. Volgens de 
conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, en met name 
punt 33, moet het beginsel van wederzijdse erkenning van vonnissen en andere beslissingen van rechterlijke 
instanties de hoeksteen van de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken binnen de Unie worden, 
omdat een versterkte wederzijdse erkenning en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de wetgevingen de 
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en de rechtsbescherming van het individu ten goede zouden komen. 

(3)  Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dient de justitiële 
samenwerking in strafzaken in de Unie op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken 
en andere rechterlijke beslissingen te berusten. 
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(4)  De toepassing van dat beginsel berust op de vooronderstelling dat de lidstaten wederzijds vertrouwen hebben in 
elkaars strafrechtstelsels. De omvang van het beginsel van wederzijdse erkenning hangt samen met een aantal 
parameters, waaronder regelingen voor de bescherming van de rechten van verdachten en beklaagden en gemeen
schappelijke minimumnormen, die noodzakelijk zijn om de toepassing van dat beginsel te vergemakkelijken. 

(5)  Hoewel de lidstaten partij zijn bij het EVRM en het IVBPR, heeft de ervaring geleerd dat dit gegeven alleen niet 
altijd zorgt voor een voldoende mate van vertrouwen in de strafrechtstelsels van andere lidstaten. 

(6)  Op 30 november 2009 keurde de Raad een resolutie goed betreffende een routekaart ter versterking van de 
procedurele rechten van verdachten of beklaagden in strafprocedures (1) („de routekaart”). De routekaart, die 
uitgaat van een stapsgewijze benadering, vergt de vaststelling van maatregelen met betrekking tot het recht op 
vertaling en vertolking (maatregel A), het recht op informatie over de rechten en informatie over de beschuldiging 
(maatregel B), het recht op juridisch advies en rechtsbijstand (maatregel C), het recht te communiceren met 
familie, werkgever en consulaire autoriteiten (maatregel D) en bijzondere waarborgen voor kwetsbare verdachten 
of beklaagden (maatregel E). 

(7)  De Europese Raad verklaarde zich op 11 december 2009 ingenomen met de routekaart en maakte deze tot 
onderdeel van het programma van Stockholm — Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van 
de burger (2) (punt 2.4). De Europese Raad benadrukte dat de routekaart niet uitputtend is en nodigde de 
Commissie dan ook uit te onderzoeken welke minimale procedurele rechten verdachten en beklaagden verder 
kunnen worden toegekend en te beoordelen of andere vraagstukken, bijvoorbeeld het vermoeden van onschuld, 
dienen te worden aangepakt om op dit gebied tot betere samenwerking te komen. 

(8)  Tot dusver zijn er drie maatregelen inzake procedurele rechten in strafprocedures vastgesteld op grond van de 
routekaart, te weten Richtlijnen 2010/64/EU (3), 2012/13/EU (4) en 2013/48/EU (5) van het Europees Parlement 
en de Raad. 

(9)  Deze richtlijn heeft als doel het recht op een eerlijk proces in strafzaken te versterken door gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften vast te stellen over bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en het recht om 
bij de terechtzitting aanwezig te zijn. 

(10)  Door gemeenschappelijke minimumvoorschriften vast te stellen voor de bescherming van de procedurele rechten 
van verdachten en beklaagden beoogt deze richtlijn het vertrouwen van de lidstaten in elkaars strafrechtsstelsels te 
versterken om aldus de wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen te vergemakkelijken. Dergelijke 
gemeenschappelijke minimumvoorschriften kunnen ook belemmeringen voor het vrije verkeer van burgers 
wegnemen op het gehele grondgebied van de lidstaten. 

(11)  Deze richtlijn dient uitsluitend van toepassing te zijn op strafprocedures, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (Hof van Justitie), onverminderd de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens. Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op civielrechtelijke procedures of bestuursrechtelijke 
procedures, ook niet wanneer bestuursrechtelijke procedures kunnen leiden tot sancties, zoals procedures inzake 
mededinging, handel, financiële diensten, wegverkeer, belastingen of bijkomende belastingheffingen, en 
onderzoeken van bestuurlijke instanties met betrekking tot dergelijke procedures. 

(12)  Deze richtlijn dient van toepassing te zijn op natuurlijke personen die in een strafprocedure verdachte of 
beklaagde zijn. Zij dient van toepassing te zijn vanaf het tijdstip waarop een persoon ervan wordt verdacht of 
beschuldigd een strafbaar feit of een vermeend strafbaar feit te hebben begaan, en derhalve zelfs nog voordat de 
bevoegde instanties van een lidstaat die persoon bij officiële kennisgeving of anderszins ervan in kennis stellen 
dat hij verdacht of beschuldigd wordt. Deze richtlijn dient te gelden in elke fase van de strafprocedure tot de 
beslissing over de uiteindelijke vaststelling of de verdachte of beklaagde het strafbaar feit heeft begaan onherroe
pelijk is geworden. Juridische maatregelen en voorzieningen in rechte die alleen kunnen worden toegepast nadat 
die beslissing onherroepelijk is geworden, met inbegrip van een beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, mogen niet binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. 
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(13)  Deze richtlijn erkent de verschillende behoeften en beschermingsniveaus van bepaalde aspecten van het 
vermoeden van onschuld wat natuurlijke personen en rechtspersonen betreft. Voor natuurlijke personen wordt 
die bescherming bevestigd in vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof van 
Justitie heeft echter vastgesteld dat de rechten die voortvloeien uit het vermoeden van onschuld niet op dezelfde 
wijze toekomen aan rechtspersonen als aan natuurlijke personen. 

(14)  In de huidige ontwikkelingsfase van het nationale recht en de rechtspraak op nationaal en uniaal niveau is het 
prematuur om op Unieniveau wetgevend op te treden met betrekking tot het vermoeden van onschuld van 
rechtspersonen. Deze richtlijn mag dan ook niet van toepassing te zijn op rechtspersonen. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing op rechtspersonen van het vermoeden van onschuld, zoals met name neergelegd in het EVRM 
en zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie. 

(15)  Het vermoeden van onschuld dient ten aanzien van rechtspersonen te worden gewaarborgd door de bestaande 
wettelijke waarborgen en rechtspraak, waarvan de ontwikkeling moet bepalen of Uniemaatregelen zijn vereist. 

(16)  Het vermoeden van onschuld zou worden geschonden wanneer in openbare verklaringen van overheidsinstanties 
of in andere rechterlijke beslissingen dan die welke betrekking hebben op de vaststelling van schuld een verdachte 
of beklaagde als schuldig wordt aangeduid zolang zijn schuld niet in rechte is komen vast te staan. Dergelijke 
verklaringen en rechterlijke beslissingen mogen niet de mening weergeven dat deze persoon schuldig is. Dit mag 
geen afbreuk doen aan handelingen van de vervolgende instantie die erop gericht zijn te bewijzen dat de 
verdachte of beklaagde schuldig is, zoals de tenlastelegging, noch aan rechterlijke beslissingen op grond waarvan 
voorwaardelijke straffen in werking treden, op voorwaarde dat de rechten van de verdediging worden 
geëerbiedigd. Dit mag evenmin afbreuk doen aan voorlopige beslissingen van procedurele aard, die worden 
genomen door rechterlijke of andere bevoegde instanties en die zijn gebaseerd op een verdenking of op 
belastende bewijzen, zoals beslissingen inzake voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat in dergelijke beslissingen 
de verdachte of de beklaagde niet als schuldig wordt aangeduid. Alvorens een voorlopige beslissing van 
procedurele aard te nemen moet de bevoegde instantie wellicht eerst nagaan of er voldoende belastende bewijzen 
jegens de verdachte of beklaagde zijn die de betrokken beslissing rechtvaardigen, en in de beslissing kan daarnaar 
worden verwezen. 

(17)  Onder „openbare verklaringen van overheidsinstanties” moet worden verstaan: elke verklaring waarin wordt 
verwezen naar een strafbaar feit, en die uitgaat van een instantie die betrokken is bij de strafrechtelijke procedure 
met betrekking tot dit strafbare feit — zoals de rechterlijke macht, politie en andere rechtshandhavingsinstanties 
— of van een andere overheidsinstantie, zoals ministers en andere gezagsdragers, met dien verstande dat dit geen 
afbreuk doet aan het nationale recht inzake immuniteiten. 

(18)  De verplichting om verdachten of beklaagden niet als schuldig aan te duiden, mag overheidsinstanties niet 
beletten informatie openbaar te maken over de strafprocedures wanneer dit strikt noodzakelijk is om redenen die 
verband houden met het strafrechtelijk onderzoek — zoals wanneer videomateriaal wordt vrijgegeven, en het 
publiek wordt opgeroepen om te helpen bij het identificeren van de vermeende dader van het strafbaar feit — of 
met het algemeen belang, zoals wanneer gegevens om veiligheidsredenen worden verstrekt aan de inwoners van 
een gebied dat is getroffen door een vermeend milieumisdrijf, of wanneer het Openbaar Ministerie of een andere 
bevoegde instantie objectieve informatie verschaft over de stand van de strafrechtelijke procedure om verstoring 
van de openbare orde te voorkomen. Het inroepen van dergelijke redenen moet beperkt blijven tot situaties 
waarin dit, gelet op alle belangen, redelijk en proportioneel zou zijn. In ieder geval mogen de wijze waarop en de 
context waarin de informatie wordt verspreid, niet de indruk wekken dat de persoon schuldig is alvorens zijn 
schuld in rechte is komen vast te staan. 

(19)  De lidstaten moeten passende maatregelen nemen om zeker te stellen dat overheidsinstanties, wanneer zij 
informatie aan de media verstrekken, verdachten of beklaagden niet als schuldig aanduiden zolang hun schuld 
niet in rechte is komen vast te staan. Hiertoe dienen de lidstaten overheidsinstanties te informeren over het belang 
om bij de verstrekking of openbaarmaking van informatie aan de media het vermoeden van onschuld naar 
behoren in acht te nemen. Dit mag geen afbreuk doen aan het nationale recht ter bescherming van de vrijheid 
van de pers en andere media. 

(20)  De bevoegde instanties moeten ervan afzien verdachten of beklaagden, in de rechtszaal of in het openbaar, als 
schuldig te doen voorkomen door vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, zoals handboeien, glazen cellen, 
kooien en enkelbanden, tenzij het gebruik van dergelijke middelen in de voorliggende zaak is vereist om redenen 
die verband houden met de veiligheid, waaronder het voorkomen dat verdachten of beklaagden zichzelf of 
anderen schade berokkenen of materiële schade aanrichten, dan wel met het voorkomen dat verdachten of 
beklaagden ontsnappen of contacten hebben met derden, zoals getuigen of slachtoffers. De mogelijkheid om 
vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, houdt niet in dat de bevoegde instanties een formele beslissing over 
het gebruik van dergelijke middelen moeten nemen. 
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(21)  Indien praktisch mogelijk moeten de bevoegde instanties er ook van afzien verdachten of beklaagden, in de 
rechtszaal of in het openbaar, in gevangeniskleding te laten verschijnen, teneinde niet de indruk te wekken dat zij 
schuldig zijn. 

(22)  De bewijslast voor het aantonen van de schuld van de verdachte of beklaagde rust op de vervolgende instantie, en 
enige twijfel moet ten gunste van de beklaagde komen. Het vermoeden van onschuld zou worden geschonden 
indien de bewijslast zou worden verschoven van de vervolgende instantie naar de verdediging; dit doet echter 
geen afbreuk aan bevoegdheden van rechters om ambtshalve feitenonderzoek te doen, noch aan de onafhanke
lijkheid van de rechterlijke macht bij de beoordeling van de schuld van de verdachte of beklaagde. Evenmin doet 
het afbreuk aan het gebruik van wettelijke of feitelijke vermoedens inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
een verdachte of beklaagde. Dergelijke vermoedens moeten binnen redelijke grenzen blijven, rekening houdend 
met het belang van wat er op het spel staat en de handhaving van de rechten van de verdediging. Daarnaast 
dienen de gehanteerde middelen in redelijke verhouding te staan tot het legitieme doel dat wordt nagestreefd. 
Dergelijke vermoedens moeten weerlegbaar zijn en mogen in ieder geval alleen dan worden gebruikt wanneer de 
rechten van de verdediging worden geëerbiedigd. 

(23)  In de verschillende lidstaten zijn niet alleen de vervolgende instantie, maar ook rechters en bevoegde rechterlijke 
instanties belast met het zoeken naar belastende en ontlastende bewijzen. Lidstaten die niet over een stelsel op 
tegenspraak beschikken, moeten hun huidige systeem kunnen handhaven op voorwaarde dat dit strookt met deze 
richtlijn en met andere toepasselijke Unierechtelijke en internationaalrechtelijke bepalingen. 

(24)  Het recht om te zwijgen is een belangrijk aspect van het vermoeden van onschuld. Het moet dienen als 
bescherming tegen zelfincriminatie. 

(25)  Het recht om zichzelf niet te belasten is eveneens een belangrijk aspect van het vermoeden van onschuld. 
Wanneer verdachten en beklaagden wordt gevraagd verklaringen af te leggen of vragen te beantwoorden, mogen 
zij niet worden gedwongen bewijzen of documenten over te leggen of inlichtingen te verstrekken die tot zelfincri
minatie kunnen leiden. 

(26)  Het recht om te zwijgen en het recht om zichzelf niet te belasten, moeten van toepassing zijn op vragen die 
verband houden met het strafbaar feit waarvan een persoon wordt verdacht of beschuldigd, en bijvoorbeeld niet 
op vragen betreffende de identificatie van een verdachte of beklaagde. 

(27)  Het recht om te zwijgen en het recht om zichzelf niet te belasten, impliceren dat de bevoegde autoriteiten 
verdachten of beklaagden niet tegen hun wil mogen dwingen informatie te verstrekken. Bij de beoordeling of 
sprake is van schending van het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf niet te belasten moet rekening 
worden gehouden met de uitleg die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft aan het recht op een 
eerlijk proces uit hoofde van het EVRM. 

(28)  De uitoefening van het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf niet te belasten mag niet worden gebruikt 
tegen een verdachte of beklaagde en mag niet op zichzelf worden beschouwd als bewijs dat de betrokkene het 
desbetreffende strafbaar feit heeft begaan. Dit mag geen afbreuk doen aan nationale regels betreffende de 
beoordeling van bewijsmateriaal door rechtbanken of rechters, op voorwaarde dat de rechten van de verdediging 
worden geëerbiedigd. 

(29)  De uitoefening van het recht om zichzelf niet te belasten, mag de bevoegde instanties niet beletten bewijsmateriaal 
te vergaren dat rechtmatig van de verdachte of de beklaagde kan worden verkregen door gebruik van rechtmatige 
dwang en dat onafhankelijk van de wil van de verdachte of beklaagde bestaat, zoals materiaal dat als gevolg van 
een bevel wordt verkregen, materiaal waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat alsmede een verplichting om 
het op verzoek af te staan, adem-, bloed- en urinemonsters en monsters van lichaamsweefsel voor DNA-tests. 

(30)  Het recht om te zwijgen en het recht om zichzelf niet te belasten, mag de lidstaten niet beletten te bepalen dat 
procedures of bepaalde fasen daarvan voor lichte strafbare feiten zoals lichte verkeersovertredingenschriftelijk 
kunnen worden gevoerd of zonder de verdachte of de beklaagde door de bevoegde instanties met betrekking tot 
het betrokken strafbaar feit te verhoren, mits zulks in overeenstemming is met het recht op een eerlijk proces. 

(31)  De lidstaten moeten overwegen er zorg voor te dragen dat wanneer aan verdachten of beklaagden informatie 
wordt verstrekt over rechten uit hoofde van artikel 3 van Richtlijn 2012/13/EU, zij eveneens informatie 
ontvangen betreffende het recht om zichzelf niet te belasten, zoals dit overeenkomstig deze richtlijn wordt 
toegepast krachtens nationale wetgeving. 
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(32)  De lidstaten moeten overwegen er zorg voor te dragen dat wanneer aan verdachten of beklaagden een verklaring 
van rechten wordt verstrekt overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2012/13/EU, deze verklaring eveneens 
informatie bevat betreffende het recht om zichzelf niet te belasten, zoals dit overeenkomstig deze richtlijn wordt 
toegepast krachtens nationale wetgeving. 

(33)  Het recht op een eerlijk proces is een van de grondbeginselen van een democratische samenleving. Het recht van 
verdachten en beklaagden om aanwezig te zijn bij de terechtzitting, is gebaseerd op dat recht en moet in de hele 
Unie worden gewaarborgd. 

(34)  Indien verdachten of beklaagden om buiten hun macht liggende redenen niet ter terechtzitting aanwezig kunnen 
zijn, moeten zij de mogelijkheid krijgen om binnen de in het nationale recht gestelde termijn te verzoeken om 
een nieuwe datum voor de terechtzitting. 

(35)  Het recht van verdachten en beklaagden om bij de terechtzitting aanwezig te zijn, is niet absoluut. Onder 
bepaalde voorwaarden dienen verdachten en beklaagden de mogelijkheid te hebben om, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend maar op ondubbelzinnige wijze, afstand te doen van dat recht. 

(36)  In bepaalde omstandigheden moet een beslissing over de schuld of onschuld van een verdachte of beklaagde 
kunnen worden gegeven, zelfs wanneer de betrokkene niet bij de terechtzitting aanwezig is. Dit kan het geval zijn 
wanneer de verdachte of beklaagde tijdig in kennis is gesteld van de terechtzitting en van de gevolgen van 
eventuele afwezigheid, en desondanks niet verschijnt. Het in kennis stellen van een verdachte of beklaagde van de 
terechtzitting moet worden begrepen als het in persoon dagvaarden van de betrokkene of het anderszins aan de 
betrokkene verstrekken van officiële informatie over het tijdstip en de plaats van de terechtzitting, op een wijze 
die het hem mogelijk maakt kennis te krijgen van de terechtzitting. Het in kennis stellen van de verdachte of de 
beklaagde van de gevolgen van afwezigheid moet met name worden begrepen als het informeren van de 
betrokkene dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op de terechtzitting verschijnt. 

(37)  Het moet ook mogelijk zijn om in afwezigheid van een verdachte of beklaagde een proces te voeren dat kan 
leiden tot een beslissing over schuld of onschuld, wanneer die persoon van de terechtzitting in kennis is gesteld 
en een door hemzelf of door de staat aangestelde advocaat heeft gemachtigd om hem tijdens die terechtzitting te 
vertegenwoordigen, en die advocaat namens de verdachte of beklaagde ter terechtzitting verschijnt. 

(38)  Bij de beoordeling of de wijze van kennisgeving voldoende waarborgt dat de betrokkene op de hoogte is van het 
proces, moet in voorkomend geval ook bijzondere aandacht worden besteed aan de zorgvuldigheid die de 
overheidsinstanties in acht hebben genomen bij de kennisgeving aan betrokkene en aan de zorgvuldigheid die 
betrokkene heeft betracht om aan hem gerichte informatie in ontvangst te nemen. 

(39)  Wanneer lidstaten voorzien in de mogelijkheid om processen te voeren in afwezigheid van verdachten of 
beklaagden, maar niet is voldaan aan de voorwaarden om een beslissing te kunnen nemen bij afwezigheid van 
een bepaalde verdachte of beklaagde, omdat de verdachte of beklaagde, ondanks redelijke inspanningen, niet kon 
worden gelokaliseerd, bijvoorbeeld omdat hij is gevlucht of er vandoor is gegaan, moet het niettemin mogelijk 
zijn om een beslissing te nemen bij afwezigheid van de verdachte of beklaagde, en om deze beslissing ten uitvoer 
te leggen. In dat geval moeten de lidstaten ervoor zorgen dat wanneer verdachten of beklaagden in kennis 
worden gesteld van die beslissing, in het bijzonder wanneer zij in hechtenis worden genomen, zij eveneens in 
kennis worden gesteld van de mogelijkheid de beslissing aan te vechten en van het recht op een nieuw proces of 
op een andere voorziening in rechte. Dergelijke informatie dient schriftelijk te worden verstrekt. De informatie 
mag ook mondeling worden verstrekt, op voorwaarde dat het feit dat de informatie is verstrekt wordt vastgelegd 
overeenkomstig de volgens het nationaal recht geldende registratieprocedure. 

(40)  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten een verdachte of beklaagde tijdelijk uit het proces kunnen 
weren, wanneer dit in het belang is van het goede verloop van de strafprocedure. Dit zou bijvoorbeeld het geval 
kunnen zijn wanneer een verdachte of beklaagde de zitting verstoort en op bevel van de rechter uit de rechtszaal 
moet worden weggeleid, of wanneer blijkt dat de aanwezigheid van een verdachte of beklaagde het correct horen 
van een getuige verhindert. 

(41)  Het recht om aanwezig te zijn bij het proces kan alleen worden uitgeoefend indien er een of meer zittingen 
worden gehouden. Dit betekent dat het recht om bij het proces aanwezig te zijn, geen toepassing kan vinden 
indien de toepasselijke nationale procesregels niet voorzien in een zitting. Dergelijke nationale regels moeten in 
overeenstemming zijn met het Handvest en met het EVRM, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in het bijzonder met betrekking tot het recht op een eerlijk proces. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de zaak vereenvoudigd wordt afgedaan waarbij, geheel of gedeeltelijk, een 
schriftelijke procedure of een procedure zonder zitting wordt gevolgd. 
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(42)  De lidstaten moeten waarborgen dat bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, in het bijzonder wat betreft het 
recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting en het recht op een nieuw proces, rekening wordt gehouden met 
de bijzondere behoeften van kwetsbare personen. Blijkens de Aanbeveling van de Commissie van 
27 november 2013 betreffende procedurele waarborgen voor kwetsbare personen die verdachte of beklaagde zijn 
in een strafprocedure (1) moeten onder kwetsbare verdachten of beklaagden worden verstaan alle verdachten of 
beklaagden die niet in staat zijn om strafprocedures te begrijpen of hier effectief aan deel te nemen wegens hun 
leeftijd, mentale of fysieke gesteldheid of eventuele handicaps. 

(43)  Kinderen zijn kwetsbaar en moeten een specifiek beschermingsniveau genieten. Daarom dienen specifieke 
procedurele waarborgen te worden vastgesteld met betrekking tot sommige in deze richtlijn opgenomen rechten. 

(44)  Overeenkomstig het beginsel van de doeltreffendheid van het Unierecht moeten de lidstaten voorzien in passende 
en doeltreffende voorzieningen in rechte instellen voor het geval van schending van een door het Unierecht aan 
particulieren toegekend recht. Een doeltreffende voorziening in rechte voor het geval van schending van een van 
de in deze richtlijn vastgestelde rechten moet, voor zover mogelijk, tot gevolg hebben dat de verdachten of 
beklaagden in dezelfde positie worden gebracht als die waarin zij zouden hebben verkeerd indien de schending 
niet had plaatsgevonden, zodat het recht op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging worden 
gewaarborgd. 

(45)  Bij de beoordeling van de verklaringen van verdachten of beklaagden of van bewijs dat is verkregen in strijd met 
het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf niet te belasten, dienen rechtbanken en rechters de rechten van 
de verdediging en het eerlijke verloop van de procedure in acht te nemen. In dit verband moet rekening worden 
gehouden met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgens welke de toelating van 
in strijd met artikel 3 EVRM door foltering of andere vormen van mishandeling verkregen verklaringen als bewijs 
om de relevante feiten in strafprocedures vast te stellen, deze procedures in hun geheel oneerlijk zou maken. 
Overeenkomstig het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing mag een verklaring waarvan is vastgesteld dat zij door foltering is afgelegd, niet worden aangevoerd 
als bewijs in een rechtszaak, behalve tegen een van foltering beschuldigde persoon als bewijs dat de verklaring 
werd afgelegd. 

(46)  Om de doeltreffendheid van deze richtlijn te monitoren en te beoordelen, moeten de lidstaten beschikbare 
gegevens over de tenuitvoerlegging van de in deze richtlijn vastgelegde rechten toezenden aan de Commissie. Die 
gegevens kunnen zien op gegevens die rechtshandhavingsinstanties en rechterlijke instanties hebben geregistreerd 
met betrekking tot de voorzieningen in rechte waarvan is gebruikgemaakt in het geval van schending van een 
onder deze richtlijn vallend aspect van het vermoeden van onschuld of van het recht om bij de terechtzitting 
aanwezig te zijn. 

(47)  Deze richtlijn eerbiedigt de door het Handvest en het EVRM erkende grondrechten en beginselen, waaronder het 
verbod op foltering en onmenselijke of onterende behandeling, het recht op vrijheid en veiligheid, de eerbiediging 
van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op persoonlijke integriteit, de rechten van het 
kind, de integratie van mensen met een handicap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het 
recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging. In het bijzonder dient 
rekening te worden gehouden met artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), uit hoofde 
waarvan de Unie de in het Handvest vastgestelde rechten, vrijheden en beginselen erkent, zoals zij worden 
gewaarborgd door het EVRM en zoals zij voortvloeien uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen 
hebben, en die als algemene beginselen deel uit maken van het Unierecht. 

(48)  Aangezien deze richtlijn voorziet in minimumvoorschriften, moeten de lidstaten de in deze richtlijn vastgestelde 
rechten kunnen uitbreiden om een hoger beschermingsniveau te bieden. Het door de lidstaten geboden bescher
mingsniveau mag nooit lager zijn dan de normen die zijn opgenomen in het Handvest of het EVRM, zoals 
uitgelegd door het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

(49) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, meer bepaald het vaststellen van gemeenschappelijke minimum
voorschriften voor bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en voor het recht om in strafprocedures 
bij de terechtzitting aanwezig te zijn, niet op toereikende wijze door de lidstaten kunnen worden bereikt en dus 
vanwege de omvang en de gevolgen ervan beter op Unieniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 VEU. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstel
lingen te verwezenlijken. 
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(50)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het VEU en het VWEU, en 
onverminderd artikel 4 van dat protocol, nemen die lidstaten niet deel aan de vaststelling van deze richtlijn, die 
derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in die lidstaten. 

(51)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het 
VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze richtlijn, die derhalve niet bindend 
voor, noch van toepassing is op Denemarken, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK 1 

ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke minimumvoorschriften inzake: 

a)  bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld in strafprocedures; 

b)  het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

Deze richtlijn is van toepassing op natuurlijke personen die verdachten of beklaagden zijn in strafprocedures. Zij is van 
toepassing op elk stadium van strafprocedures, vanaf het moment waarop iemand ervan wordt verdacht of beschuldigd 
een strafbaar feit of een vermeend strafbaar feit te hebben begaan, tot de beslissing inzake de uiteindelijke vaststelling of 
de betrokkene het strafbaar feit heeft begaan onherroepelijk is geworden. 

HOOFDSTUK 2 

VERMOEDEN VAN ONSCHULD 

Artikel 3 

Vermoeden van onschuld 

De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden voor onschuldig worden gehouden totdat hun schuld in rechte 
is komen vast te staan. 

Artikel 4 

Publieke verwijzingen naar schuld 

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een verdachte of beklaagde in openbare 
verklaringen van overheidsinstanties en in andere rechterlijke beslissingen dan die welke betrekking hebben op de 
vaststelling van schuld, niet als schuldig wordt aangeduid zolang zijn schuld niet in rechte is komen vast te staan. Dit 
doet geen afbreuk aan handelingen van de vervolgende instanties die erop zijn gericht te bewijzen dat de verdachte of 
beklaagde schuldig is, noch aan voorlopige beslissingen van procedurele aard, die zijn genomen door rechterlijke of 
andere bevoegde instanties, en die zijn gebaseerd op verdenkingen of belastend bewijsmateriaal. 
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2. De lidstaten zorgen, overeenkomstig deze richtlijn en met name artikel 10, ervoor dat passende maatregelen ter 
beschikking staan in het geval van een schending van de in lid 1 van dit artikel vastgelegde verplichting om verdachten 
of beklaagden niet als schuldig aan te duiden. 

3. De in lid 1 vastgestelde verplichting om verdachten of beklaagden niet als schuldig aan te duiden, belet overheidsin
stanties niet informatie over strafprocedures openbaar te maken wanneer dit strikt noodzakelijk is om redenen die 
verband houden met het strafrechtelijk onderzoek of het algemeen belang. 

Artikel 5 

Voorstelling van verdachten en beklaagden 

1. De lidstaten nemen passende maatregelen om te waarborgen dat verdachten of beklaagden, in de rechtbank of in 
het openbaar, niet als schuldig worden voorgesteld door vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. 

2. Lid 1 belet het de lidstaten niet om vrijheidsbeperkende middelen toe te passen wanneer deze in de voorliggende 
zaak vereist zijn om veiligheidsredenen of om te voorkomen dat verdachten of beklaagden ontsnappen of contact 
hebben met derden. 

Artikel 6 

Bewijslast 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de bewijslast voor de vaststelling van de schuld van verdachten en beklaagden op de 
vervolgende instantie rust. Dit doet geen afbreuk aan enige verplichting voor de rechter of de bevoegde rechtbank om 
zowel belastende en ontlastende bewijzen te zoeken, noch aan het recht van de verdediging om overeenkomstig het 
nationale recht bewijsmateriaal aan te brengen. 

2. De lidstaten waarborgen dat iedere twijfel over de schuldvraag in het voordeel van de verdachte of de beklaagde 
werkt, ook wanneer de rechter beoordeelt of de betrokkene moet worden vrijgesproken. 

Artikel 7 

Recht om te zwijgen en recht om zichzelf niet te belasten 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden het recht hebben om te zwijgen in verband met het 
strafbaar feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden het recht hebben om zichzelf niet te belasten. 

3. De uitoefening van het recht om zichzelf niet te belasten mag de bevoegde autoriteiten niet beletten bewijsmateriaal 
te vergaren dat rechtmatig wordt verkregen door gebruik van legale dwang en dat onafhankelijk van de wil van de 
verdachten of beklaagden bestaat. 

4. De lidstaten mogen hun rechterlijke instanties toestaan bij de veroordeling rekening te houden met de bereidheid 
tot medewerking van verdachten en beklaagden. 

5. De uitoefening door verdachten en beklaagden van het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf niet te 
belasten, mag niet tegen hen worden gebruikt en mag niet worden beschouwd als bewijs dat zij het betrokken strafbaar 
feit hebben begaan. 

11.3.2016 L 65/8 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

M&D Seminars 98



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

6. Dit artikel belet de lidstaten niet te bepalen dat procedures of bepaalde fasen daarvan voor lichte strafbare feiten 
schriftelijk kunnen worden gevoerd of zonder de verdachte of de beklaagde door de bevoegde autoriteiten met 
betrekking tot het betrokken strafbaar feit te horen, mits zulks in overeenstemming is met het recht op een eerlijk 
proces. 

HOOFDSTUK 3 

RECHT OP AANWEZIGHEID BIJ PROCES 

Artikel 8 

Recht op aanwezigheid bij proces 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden het recht hebben om aanwezig te zijn bij hun terecht
zitting. 

2. De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat een proces, dat kan leiden tot een beslissing over schuld of 
onschuld van een verdachte of beklaagde, kan plaatsvinden in zijn afwezigheid, op voorwaarde dat: 

a)  de verdachte of beklaagde tijdig in kennis is gesteld van de terechtzitting en van de gevolgen van zijn afwezigheid; of 

b)  de verdachte of beklaagde, die van het proces in kennis is gesteld, wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde 
advocaat die ofwel door de verdachte of de beklaagde dan wel door de staat werd aangesteld. 

3. Een overeenkomstig lid 2 genomen beslissing kan jegens de verdachte of beklaagde ten uitvoer worden gelegd. 

4. Wanneer lidstaten voorzien in de mogelijkheid om processen te houden in afwezigheid van verdachten of 
beklaagden, maar het niet mogelijk is te voldoen aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden, omdat een 
verdachte of beklaagde, ondanks redelijke inspanningen, niet kan worden gelokaliseerd, kunnen de lidstaten bepalen dat 
niettemin een beslissing kan worden genomen die ten uitvoer kan worden gelegd. In dat geval zorgen de lidstaten ervoor 
dat wanneer verdachten of beklaagden in kennis worden gesteld van de beslissing, in het bijzonder wanneer zij in 
hechtenis worden genomen, zij eveneens worden geïnformeerd over de mogelijkheid de beslissing aan te vechten en het 
recht op een nieuw proces of een andere voorziening in rechte, overeenkomstig artikel 9. 

5. Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale regels volgens welke de rechter of de bevoegde rechtbank een verdachte 
of beklaagde tijdelijk uit het proces kan weren wanneer dit noodzakelijk is om het goede verloop van de strafprocedure 
te waarborgen, mits de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd. 

6. Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale regels volgens welke procedures of bepaalde fasen daarvan schriftelijk 
worden gevoerd, mits zulks strookt met het recht op een eerlijk proces. 

Artikel 9 

Recht op een nieuw proces 

De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer verdachten of beklaagden niet aanwezig waren bij hun terechtzitting en niet is 
voldaan aan de in artikel 8, lid 2, gestelde voorwaarden, zij recht hebben op een nieuw proces, of een andere 
voorziening in rechte, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld, met inbegrip van de beoordeling van 
nieuw bewijsmateriaal, en dat kan leiden tot herziening van de oorspronkelijke beslissing. In dit verband waarborgen de 
lidstaten dat die verdachten of beklaagden het recht hebben aanwezig te zijn, overeenkomstig nationaalrechtelijke 
procedures effectief deel te nemen, en hun recht op verdediging uit te oefenen. 
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HOOFDSTUK 4 

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 10 

Voorzieningen in rechte 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden over een doeltreffende voorziening in rechte beschikken 
wanneer hun rechten uit hoofde van deze richtlijn zijn geschonden. 

2. Onverminderd nationale regels en stelsels inzake de toelaatbaarheid van bewijs zorgen de lidstaten ervoor dat bij 
de beoordeling van door verdachten of beklaagden afgelegde verklaringen of van in strijd met het recht om te zwijgen of 
het recht om zichzelf niet te belasten verkregen bewijs, de rechten van de verdediging en het eerlijke verloop van het 
proces worden geëerbiedigd. 

Artikel 11 

Gegevensverzameling 

De lidstaten zenden de Commissie uiterlijk op 1 april 2020 en daarna om de drie jaar beschikbare gegevens toe waaruit 
blijkt hoe de in deze richtlijn vastgestelde rechten ten uitvoer werden gelegd. 

Artikel 12 

Verslag 

De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad uiterlijk op 1 april 2021 een verslag voor over de tenuitvoer
legging van deze richtlijn. 

Artikel 13 

Non-regressiebepaling 

Geen enkele bepaling van deze richtlijn mag worden opgevat als een beperking of afwijking van de rechten en 
procedurele waarborgen die zijn vastgelegd in het Handvest, het EVRM of andere relevante bepalingen van internationaal 
recht of van het recht van een lidstaat die een hoger beschermingsniveau bieden. 

Artikel 14 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 april 
2018 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 
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Artikel 15 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 16 

Addressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Straatsburg, 9 maart 2016. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2016/11493]
7 DECEMBER 2016. — Wet tot organisatie van het beroep van en het

publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet.

TITEL 2. — Omzetting van de richtlijn
en de tenuitvoerlegging van de verordening

Art. 2. Deze wet voorziet in de omzetting van richtlijn 2006/43/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekenin-
gen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van
de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de
Raad, gewijzigd door richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 16 april 2014.

Zij implementeert ook gedeeltelijk verordening (EU) nr. 537/2014 van
het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten
van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit
2005/909/EG van de Commissie.

TITEL 3. — Organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren

HOOFDSTUK I. — Definities

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

1° bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon: een natuurlijk persoon inge-
schreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren;

2° bedrijfsrevisorenkantoor: een rechtspersoon of een andere entiteit
met om het even welke rechtsvorm, andere dan een natuurlijk persoon,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren;

3° bedrijfsrevisor: een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of een
bedrijfsrevisorenkantoor;

4° wettelijke auditor: een natuurlijke persoon die de toelating heeft
om in een andere lidstaat het beroep van wettelijke auditor in de zin
van richtlijn 2006/43/EG uit te oefenen;

5° auditkantoor: een entiteit, andere dan een natuurlijk persoon, die
de toelating heeft om in een andere lidstaat het beroep van wettelijke
auditor in de zin van richtlijn 2006/43/EG uit te oefenen;

6° auditor of auditorganisatie van een derde land: een natuurlijk
persoon of een entiteit, met om het even welke rechtsvorm, andere dan
een natuurlijk persoon, die de controle uitvoert van de jaarrekening of
de geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met statutaire
zetel in een derde land, en aan wie geen toelating is verleend als
wettelijke auditor of auditkantoor in een andere lidstaat;

7° organisaties van openbaar belang: de organisaties als bedoeld in
artikel 4/1 van het Wetboek van Vennootschappen;

8° netwerk: het netwerk als bedoeld in artikel 16/2 van het Wetboek
van Vennootschappen;

9° wettelijke controle van de jaarrekening: de wettelijke controle als
bedoeld in artikel 16/1 van het Wetboek van Vennootschappen;

10° revisorale opdracht: elke opdracht, inclusief de opdracht van
wettelijke controle van de jaarrekening, die ertoe strekt een deskundig
oordeel te geven over de getrouwheid en de waarachtigheid van een
jaarrekening, van een tussentijdse financiële 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;

11° Instituut: het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, als bedoeld in
artikel 64;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2016/11493]
7 DECEMBRE 2016. — Loi portant organisation de la profession et de

la supervision publique des réviseurs d’entreprises

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

TITRE 1er. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

TITRE 2. — Transposition de la directive
et mise en œuvre du règlement

Art. 2. La présente loi transpose la directive 2006/43/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la
directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2014/56/UE
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

La présente loi met également partiellement en œuvre le règlement
(UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle
légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision
2005/909/CE de la Commission.

TITRE 3. — Organisation de la profession et de la supervision publique
des réviseurs d’entreprises

CHAPITRE 1er. — Définitions

Art. 3. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° réviseur d’entreprises personne physique: une personne physique
inscrite au registre public des réviseurs d’entreprises;

2° cabinet de révision: une personne morale ou une autre entité,
quelle que soit sa forme juridique, autre qu’une personne physique,
inscrite au registre public des réviseurs d’entreprises;

3° réviseur d’entreprises: un réviseur d’entreprises personne physi-
que ou un cabinet de révision;

4° contrôleur légal des comptes: une personne physique agréée pour
exercer dans un autre État membre la profession de contrôleur légal des
comptes au sens de la directive 2006/43/CE;

5° cabinet d’audit: une entité, autre qu’une personne physique,
agréée pour exercer dans un autre État membre la profession de
contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;

6° contrôleur ou entité d’audit de pays tiers: une personne physique
ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu’une personne
physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés
d’une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et qui n’est
pas agréé en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit
dans un autre État membre;

7° entités d’intérêt public: les entités visées à l’article 4/1 du Code des
sociétés;

8° réseau: le réseau tel que visé à l’article 16/2 du Code des sociétés;

9° contrôle légal des comptes: le contrôle légal visé à l’article 16/1 du
Code des sociétés;

10° mission révisorale: toute mission, y inclus la mission de contrôle
légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d’expert sur
le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d’un état financier
intermédiaire, d’une évaluation ou d’une autre information économi-
que et financière fournie par une entité ou une institution; est
également incluse dans cette notion, l’analyse et l’explication des
informations économiques et financières à l’attention des membres du
conseil d’entreprise;

11° Institut: l’Institut des Réviseurs d’Entreprises visé par l’article 64;
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12° Raad: de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

13° Hoge Raad: de Hoge Raad voor de economische beroepen
opgericht bij artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen;

14° FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie;

15° College: het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren,
opgericht bij artikel 32;

16° FSMA: de Autoriteit voor financiële diensten en markten als
bedoeld in artikel 44 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

17° Bank: de Nationale Bank van België als bedoeld in de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België;

18° sanctiecommissie: de sanctiecommissie van de FSMA als bedoeld
in artikel 47 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op
de financiële sector en de financiële diensten;

19° bevoegde autoriteiten: de bij wet aangewezen autoriteiten die zijn
belast met de regelgeving betreffende en/of het toezicht op wettelijke
auditors en de auditkantoren, of met de uitvoering van specifieke
aspecten daarvan;

20° richtlijn 2006/43/EG: de richtlijn 2006/43/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke
controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad;

21° verordening (EU) nr. 537/2014: de verordening (EU)
nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles
van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot
intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie;

22° het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader: deze wet,
de door de Koning ter uitvoering van haar bepalingen genomen
besluiten, het Wetboek van Vennootschappen, de op bedrijfsrevisoren
toepasbare normen, verordening (EU) nr. 537/2014 en de door de
Commissie goedgekeurde verordeningen krachtens de bepalingen van
richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU) nr. 537/2014;

23° de wet van 2 augustus 2002: de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten;

24° internationale controlestandaarden: de International Standards
on Auditing, zoals desgevallend goedgekeurd door de Europese
Commissie, en de andere daarmee verband houdende standaarden die
zijn uitgebracht door de International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) en gepubliceerd door de International Federation
of Accountants (IFAC), voor zover deze voor de wettelijke controle van
de jaarrekening van belang zijn;

25° vennoot: de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die zijn beroeps-
activiteit in een bedrijfsrevisorenkantoor uitoefent;

26° vaste vertegenwoordiger:

a) de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of de wettelijke auditor die
door een bedrijfsrevisorenkantoor of auditkantoor voor een bepaalde
controleopdracht is aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor de
uitvoering van de wettelijke controle van de jaarrekening namens het
bedrijfsrevisorenkantoor of auditkantoor, of

b) in het geval van een groepscontrole, de bedrijfsrevisor-natuurlijk
persoon of de wettelijke auditor die door een bedrijfsrevisorenkantoor
of auditkantoor als hoofdverantwoordelijke is aangewezen voor de
uitvoering van de wettelijke controle van de jaarrekening op groepsni-
veau, en de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of wettelijke auditor die
als hoofdverantwoordelijke is aangewezen voor de uitvoering van de
wettelijke controle van de jaarrekening bij de grote dochteronderne-
mingen, of

c) de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of de wettelijke auditor die
het controleverslag ondertekent;

27° aandeelhouder: een persoon die participeert in het kapitaal van
een bedrijfsrevisorenkantoor;

28° persoon die geen beroepsbeoefenaar is: elk natuurlijk persoon die
geen revisorale opdracht verricht en de voorbije drie jaar geen
revisorale opdracht heeft verricht, die geen stemrechten in een
bedrijfsrevisorenkantoor of een auditkantoor bezit of de voorbije drie
jaar heeft bezeten, die geen lid is of de voorbije drie jaar is geweest van
het administratieve, leidinggevende of bestuursorgaan van een bedrijfs-
revisorenkantoor of een auditkantoor, die niet in dienst is of de voorbije
drie jaar is geweest van dan wel op een andere manier verbonden is of
de voorbije drie jaar is geweest aan een bedrijfsrevisorenkantoor of een

12° Conseil: le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises;

13° Conseil supérieur: le Conseil supérieur des professions économi-
ques, créé par l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux
professions comptables et fiscales;

14° SPF Economie: le Service Public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie;

15° Collège: le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises,
créé par l’article 32;

16° FSMA: l’Autorité des services et marchés financiers visée par
l’article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers;

17° Banque: la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du
22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de
Belgique;

18° commission des sanctions: la commission des sanctions de la
FSMA visée à l’article 47 de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers;

19° autorités compétentes: les autorités désignées par une loi ayant
pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux
des comptes et cabinets d’audit ou l’exécution de certains aspects de
celles-ci;

20° directive 2006/43/CE: la directive 2006/43/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la
directive 84/253/CEE du Conseil;

21° règlement (UE) n° 537/2014: le règlement (UE) n° 537/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commis-
sion;

22° le cadre législatif et réglementaire applicable: la présente loi, les
arrêtés pris par le Roi en vertu de ses dispositions, le Code des sociétés,
les normes applicables aux réviseurs d’entreprises, le règlement (UE)
n° 537/2014 et les règlements adoptés par la Commission en vertu des
dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE)
n° 537/2014;

23° la loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers;

24° normes internationales d’audit: les normes internationales d’audit
telles qu’approuvées le cas échéant par la Commission européenne et
les normes connexes élaborées par le conseil international des normes
d’audit et d’assurance (IAASB) et publiées par la Fédération interna-
tionale d’experts-comptables (IFAC), dans la mesure où elles sont
applicables au contrôle légal des comptes;

25° associé: le réviseur d’entreprises personne physique qui exerce
son activité professionnelle au sein d’un cabinet de révision;

26° représentant permanent:

a) le réviseur d’entreprises personne physique ou le contrôleur légal
des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet
d’audit, dans le contexte d’une mission d’audit déterminée, comme
principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom
du cabinet de révision ou du cabinet d’audit, ou

b) en cas d’audit de groupe, le réviseur d’entreprises personne
physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de
révision ou par un cabinet d’audit comme le principal responsable du
contrôle légal des comptes à réaliser au niveau du groupe et le réviseur
d’entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes
désigné comme le principal responsable des contrôles légaux des
comptes à effectuer au niveau des filiales importantes, ou

c) le réviseur d’entreprises personne physique ou le contrôleur légal
des comptes qui signe le rapport d’audit;

27° actionnaire: une personne qui participe au capital d’un cabinet de
révision;

28° non-praticien: toute personne physique qui ne réalise pas de
mission révisorale et n’a pas réalisé de mission révisorale au cours des
trois dernières années, ne détient pas et n’a pas détenu au cours des
trois dernières années de droits de vote dans un cabinet de révision ou
un cabinet d’audit, ne fait pas partie ou n’a pas fait partie au cours des
trois dernières années de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance d’un cabinet de révision ou cabinet d’audit et n’est pas ou
n’a pas été employée par un cabinet de révision ou un cabinet d’audit
au cours des trois dernières années ou n’est pas ou n’y a pas été associée

84813BELGISCH STAATSBLAD — 13.12.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
M&D Seminars 106



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

auditkantoor, dan wel op een andere wijze door een bedrijfsrevisoren-
kantoor of een auditkantoor is of de voorbije drie jaar was gecontrac-
teerd;

29° groepsauditor: de bedrijfsrevisor of het geregistreerd auditkan-
toor als bedoeld in artikel 147/1 van het Wetboek van Vennootschap-
pen;

30° derde land: land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie of
de Europese Economische Ruimte;

31° lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie of van een andere
Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte;

32° lidstaat van herkomst: een lidstaat waar een wettelijke auditor of
een auditkantoor is toegelaten overeenkomstig richtlijn 2006/43/EG;

33° ESMA: de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten als
opgericht bij verordening nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en
de Raad van 24 november 2010;

34° EIOPA: de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfs-
pensioenen als opgericht bij verordening nr. 1094/2010 van het
Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010;

35° EBA: de Europese Bankautoriteit als opgericht bij verordening
nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 novem-
ber 2010;

36° CEAOB: het Comité van Europese auditorstoezichthouders,
bedoeld in artikel 30 van verordening (EU) nr. 537/2014.

HOOFDSTUK II. — De bedrijfsrevisor

Afdeling 1. — De functie

Art. 4. De bedrijfsrevisor heeft als hoofdtaak alle opdrachten uit te
voeren die bij of krachtens de wet uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren
zijn toevertrouwd, en in het bijzonder alle revisorale opdrachten ter
uitvoering van of krachtens de wet.

Afdeling 2. — Toekenning van de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor, inschrijving en registratie

Art. 5. § 1. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor door het Instituut toegekend aan ieder natuurlijk
persoon die erom verzoekt en die aan de volgende voorwaarden
voldoet:

1° onderdaan zijn van een lidstaat en beschikken over een vestiging
in een lidstaat, of over een vestiging in België beschikken;

2° betrouwbaar zijn, wat betekent niet beroofd zijn geweest van de
burgerlijke en politieke rechten, niet in staat van faillissement verklaard
zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen en geen gevange-
nisstraf, zelfs voorwaardelijk, van ten minste drie maanden hebben
gekregen voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, voor een inbreuk
op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van Vennootschappen,
het Wetboek van economisch recht, hun uitvoeringsbesluiten, de fiscale
wetgeving of buitenlandse bepalingen die hetzelfde voorwerp hebben;

3° in het bezit zijn van een masterdiploma afgeleverd door een
Belgische universiteit of een Belgische hogeschool van het lange type en
van universitair niveau.

De Koning bepaalt de voorwaarden op grond waarvan een buiten-
lands diploma of een bepaalde ervaring als gelijkwaardig wordt
erkend, in voorkomend geval na het slagen voor een examen over de
materies van het Belgisch recht die van belang zijn voor de uitoefening
van het beroep van bedrijfsrevisor;

4° de bij het stagereglement ingerichte stage van het Instituut hebben
beëindigd, en geslaagd zijn voor een bekwaamheidsexamen, waarvoor
de Koning het programma en de voorwaarden bepaalt;

5° uiterlijk twaalf maanden na de datum van toelating tot de eed
door het Instituut, voor het Hof van Beroep van Brussel de volgende
eed hebben afgelegd in het Nederlands: „Ik zweer trouw aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het
Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor
zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen-
.“of in het Frans: „Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et
conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur

au cours des trois dernières années d’une autre manière ou n’est pas ou
n’a pas été liée par contrat d’une autre manière à un cabinet de révision
ou un cabinet d’audit au cours des trois dernières années;

29° contrôleur du groupe: le réviseur d’entreprises ou le cabinet
d’audit enregistré tels que visés à l’article 147/1 du Code des sociétés;

30° pays tiers: pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou
de l’Espace économique européen;

31° État membre: un État membre de l’Union européenne ou un État
partie à l’Accord sur l’Espace économique européen;

32° État membre d’origine: l’État membre dans lequel un contrôleur
légal des comptes ou un cabinet d’audit est agréé conformément à la
directive 2006/43/CE;

33° ESMA: l’Autorité européenne des marchés financiers, telle
qu’établie par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010;

34° EIOPA: l’Autorité européenne des Assurances et des pensions
professionnelles, telle qu’établie par le règlement n° 1094/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

35° EBA: l’Autorité bancaire européenne, telle qu’établie par le
règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010;

36° CEAOB: le comité européen des organes de supervision de l’audit
visé à l’article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.

CHAPITRE II. — Le réviseur d’entreprises

Section 1re. — La fonction

Art. 4. La fonction de réviseur d’entreprises consiste, à titre princi-
pal, à exécuter toutes les missions dont l’accomplissement est exclusi-
vement réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs
d’entreprises et en particulier, les missions révisorales effectuées en
exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.

Section 2. — Octroi de la qualité de réviseur d’entreprises,
inscription et enregistrement

Art. 5. § 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est
accordée par l’Institut, à toute personne physique qui en fait la
demande et qui remplit les conditions suivantes:

1° être ressortissant d’un État membre et disposer d’un établissement,
dans un État membre, ou avoir un établissement en Belgique;

2° être honorable, c’est-à-dire ne pas avoir été privé de ses droits
civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu
la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement,
même conditionnelle, de trois mois au moins pour l’une des infractions
mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octo-
bre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et
faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une
infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de
l’économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit
économique, à leurs arrêtés d’exécution, à la législation fiscale ou aux
dispositions étrangères ayant les mêmes objets;

3° être porteur d’un diplôme de master, délivré par une université
belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau
universitaire.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger
ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant
après réussite d’un examen portant sur les matières du droit belge
pertinentes pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises;

4° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage de
l’Institut et avoir réussi l’examen d’aptitude dont le programme et les
conditions sont fixées par le Roi;

5° avoir, au plus tard douze mois après la date d’admission au
serment par l’Institut, prêté devant la Cour d’appel de Bruxelles le
serment suivant en français: “Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir
fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en
qualité de réviseur d’entreprises. “ou en néerlandais: “Ik zweer trouw
aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als
bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw
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d‘entreprises.“of ook nog voor het Hof van Beroep van Luik de
volgende eed in het Duits: „Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam
der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich
schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und
Gewissen, getrau und ehrlich zu erfüllen.“.

De personen van vreemde nationaliteit leggen voor het Hof van
Beroep van Brussel de volgende eed af in het Nederlands: „Ik zweer de
opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in
eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische
wet, te vervullen.“of in het Frans: „Je jure de remplir fidèlement, en âme
et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me
seront confiées en qualité de réviseur d‘entreprises.“of ook nog voor het
Hof van Beroep van Luik de volgende eed in het Duits: „Ich schwöre
die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen,
getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen
Gesetzes zu erfüllen.“;

6° ten hoogste vijfenzestig jaar oud zijn;

7° verbonden zijn met een bedrijfsrevisorenkantoor of een geregis-
treerd auditkantoor of over een organisatie beschikken die toelaat
onderhavige wet en haar uitvoeringsbesluiten na te leven.

§ 2. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en overeenkomstig
het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor
door het Instituut toegekend aan een wettelijke auditor die:

1° aantoont, volgens de door de Koning vastgestelde voorwaarden,
dat hem in een andere lidstaat de hoedanigheid van wettelijke auditor
is verleend, en

2° slaagt voor een bekwaamheidsproef waarvan het programma en
de procedure door de Koning worden bepaald.

Art. 6. § 1. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor door het Instituut toegekend aan iedere rechtspersoon of
een andere entiteit met om het even welke rechtsvorm, met zetel in een
lidstaat, die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° de natuurlijke personen die de wettelijke controle van de
jaarrekening namens die rechtspersoon of die entiteit uitvoeren, hebben
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;

2° de meerderheid van de stemrechten van deze rechtspersoon of
deze entiteit is in het bezit van auditkantoren, wettelijke auditors en/of
bedrijfsrevisoren;

3° het bestuursorgaan van die rechtspersoon of die entiteit is voor een
meerderheid samengesteld uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of
bedrijfsrevisoren. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden
bestaat, is ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een auditkantoor
of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een revisorenkantoor of een
auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor, overeen-
komstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, respectie-
velijk vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanig-
heid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als
wettelijke auditor is erkend.

§ 2. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en overeenkomstig
het bepaalde in dat artikel kan het Instituut weigeren om de hoedanig-
heid van bedrijfsrevisor te verlenen aan de rechtspersoon of aan een
andere entiteit met om het even welke rechtsvorm, indien, naar het
oordeel van het Instituut, de betrouwbaarheid van die rechtspersoon of
die entiteit in het gedrang is gebracht naar aanleiding van één van de
volgende elementen of gelijkaardige elementen:

1° de rechtspersoon of een andere entiteit met om het even welke
rechtsvorm werd failliet verklaard, heeft een gerechtelijke reorganisatie
verkregen, werd gerechtelijk ontbonden of heeft het voorwerp uitge-
maakt van een gelijkaardige gerechtelijke of administratieve maatregel
in België of in het buitenland;

2° de rechtspersoon of de entiteit met om het even welke rechtsvorm,
heeft in België het voorwerp uitgemaakt van een strafrechtelijke
veroordeling of van een administratieve geldboete die in kracht van
gewijsde is gegaan, met toepassing van de wetten en besluiten bedoeld
in artikel 5, § 1, 2°, van ten minste 1.500 euro, zelfs met uitstel, of van
een definitieve straf in het buitenland die daar voor een auditkantoor
het verlies van deze hoedanigheid met zich brengt;

3° de benaming, het doel of andere statutaire clausules van de
rechtspersoon of van een andere entiteit met om het even welke
rechtsvorm kunnen voor derden aanleiding zijn om zich te vergissen
wat de hoedanigheid van bedrijfsrevisor of andere eigenschappen van
de rechtspersoon of van de entiteit betreft;

4° één van haar vennoten of één van de leden van het bestuursorgaan
bevindt zich in één van in artikel 5, § 1, 2°, bedoelde situaties, tenzij
binnen de maand van de ingebrekestelling door het Instituut de

te vervullen. “ou encore devant la Cour d’appel de Liège le serment
suivant en allemand: “Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der
Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre
die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen,
getrau und ehrlich zu erfüllen. “.

Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour
d’appel de Bruxelles le serment suivant en français: “Je jure de remplir
fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge,
les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d’entreprises.
“ou en néerlandais: “Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor
zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de
voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. “ou encore devant la
Cour d’appel de Liège le serment suivant en allemand: “Ich schwöre
die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen,
getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen
Gesetzes zu erfüllen.”;

6° être âgé de soixante-cinq ans au plus;

7° être lié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré
ou disposer d’une organisation qui permet de respecter la présente loi
et ses arrêtés d’exécution.

§ 2. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités
prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est accordée
par l’Institut, à un contrôleur légal des comptes qui:

1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu’il a reçu la
qualité de contrôleur légal des comptes dans un autre État membre, et

2° réussit une épreuve d’aptitude dont le programme et la procédure
sont fixés par le Roi.

Art. 6. § 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est
accordée par l’Institut, à toute personne morale ou autre entité, quelle
que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un État membre, qui
remplit les conditions suivantes:

1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des
comptes au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la
qualité de réviseur d’entreprises;

2° la majorité des droits de vote de cette personne morale ou de cette
entité est détenue par des cabinets d’audit, des contrôleurs légaux des
comptes et/ou des réviseurs d’entreprises;

3° une majorité des membres de l’organe de gestion de cette personne
morale ou de cette entité est composée par des cabinets d’audit, des
contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d’entreprises.
Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins
l’un d’entre eux est un réviseur d’entreprises, un cabinet d’audit ou un
contrôleur légal des comptes. Lorsqu’un cabinet de révision ou un
cabinet d’audit est membre de l’organe de gestion, ce cabinet est
respectivement représenté, conformément à l’article 132 du Code des
sociétés, par une personne physique ayant la qualité de réviseur
d’entreprises ou par une personne physique agréée en tant que
contrôleur légal des comptes.

§ 2. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités
prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises peut être
refusée par l’Institut à la personne morale ou une autre entité, quelle
que soit sa forme juridique, si, de l’appréciation de l’Institut, son
honorabilité est mise en cause à la suite d’un des éléments suivants ou
d’éléments analogues:

1° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme
juridique, est déclarée en faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire,
est dissoute judiciairement ou a fait l’objet d’une mesure judiciaire ou
administrative équivalente en Belgique ou à l’étranger;

2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme
juridique, a fait l’objet en Belgique d’une condamnation pénale ou
d’une amende administrative coulée en force de chose jugée, en
application des lois et règlements visés à l’article 5, § 1er, 2°, d’au moins
1.500 euros, même avec sursis, ou à l’étranger d’une peine définitive qui
y entraînerait, pour un cabinet d’audit, la perte de cette qualité;

3° la dénomination, l’objet ou d’autres clauses statutaires de la
personne morale ou de l’autre entité, quelle que soit sa forme juridique,
sont susceptibles d’amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité
de réviseur d’entreprises ou à d’autres caractéristiques de la personne
morale ou de l’entité;

4° l’un de ses associés ou l’un des membres de l’organe de gestion se
trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, à moins
que, dans le mois de la mise en demeure qui est faite par l’Institut, la
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betrokken persoon ontslag neemt als vennoot en/of als lid van het
bestuursorgaan, naargelang het geval.

Art. 7. § 1. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor door het Instituut toegekend aan de natuurlijke perso-
nen van derde landen, indien zij aan de volgende voorwaarden
voldoen:

1° onderdaan zijn van een Staat die aan bedrijfsrevisoren op zijn
grondgebied het voordeel van de wederkerigheid toekent wat de
toelating tot het beroep betreft;

2° voldoen aan de diplomavereisten bepaald in artikel 5, § 1, 3°, en de
stage beëindigd hebben als bedoeld in artikel 5, § 1, 4°, volgens de
modaliteiten bepaald door de Koning;

3° voldoen aan de voorwaarden van betrouwbaarheid, in het
bijzonder niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder
eerherstel te hebben gekregen of veroordeeld zijn tot straffen die het
verbod met zich brengen om een beroepsactiviteit uit te oefenen die
gelijkwaardig is met die van bedrijfsrevisor;

4° zich ertoe verbinden in België een vestiging te houden waar de
beroepsactiviteit effectief zal worden uitgeoefend en waar de daarmee
samenhangende akten, documenten en briefwisseling zullen worden
bewaard;

5° de in artikel 5, § 1, 5°, bedoelde eed hebben afgelegd bepaald voor
het Hof van Beroep van Brussel of van Luik;

6° zich ertoe verbinden alle deontologische verplichtingen na te leven
die op de bedrijfsrevisoren van toepassing zijn;

7° ten hoogste vijfenzestig jaar oud zijn.

§ 2. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en overeenkomstig
het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
op voorwaarde van wederkerigheid, door het Instituut toegekend aan
een natuurlijk persoon die, in een derde land, een gelijkwaardige
hoedanigheid heeft als die van bedrijfsrevisor, en die:

1° aantoont, volgens de door de Koning vastgestelde voorwaarden,
dat hij een dergelijke gelijkwaardige hoedanigheid heeft in een derde
land, en

2° slaagt voor een bekwaamheidsproef waarvan het programma en
de procedure door de Koning worden bepaald.

Art. 8. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en overeenkom-
stig het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van bedrijfsre-
visor door het Instituut toegekend aan andere entiteiten dan natuurlijke
personen naar het recht van derde landen, indien zij aan de volgende
voorwaarden voldoen:

1° alle vennoten, evenals de zaakvoerders en bestuurders, moeten in
de Staat waar zij hun hoofdvestiging hebben, zijn gemachtigd om de
wettelijke controle van de jaarrekening van ondernemingen uit te
voeren; indien een vennoot een rechtspersoon is, geldt dezelfde
voorwaarde voor de vennoten van laatstgenoemde;

2° hun zetel en hun hoofdvestiging hebben in een Staat die de
Belgische bedrijfsrevisoren op zijn grondgebied het voordeel van de
wederkerigheid toekent met betrekking tot de toelating tot het beroep;

3° opgericht zijn in een vorm, onder een statuut en onder voorwaar-
den die vergelijkbaar zijn met die waaronder de bedrijfsrevisoren zich
in België kunnen verenigen; zij verbinden zich ertoe om zich, voor het
uitoefenen van hun activiteiten als bedrijfsrevisor in België, te doen
kennen onder een benaming die enkel de naam mag bevatten van een
of meer natuurlijke personen, die vennoot, zaakvoerder of bestuurder
zijn of de naam van één of meer natuurlijke personen die de
hoedanigheid van vennoot hebben gehad;

4° ten minste één bestuurder of zaakvoerder is bedrijfsrevisor en is
belast met het bestuur van de vestiging in België; indien meer personen
met dit bestuur zijn belast, is de meerderheid van hen bedrijfsrevisor;

5° alle vennoten, bestuurders of zaakvoerders die hun beroepsacti-
viteit gewoonlijk in België uitoefenen, zijn bedrijfsrevisor;

6° zich ertoe verbinden in België een vestiging te houden waar de
beroepsactiviteit effectief zal worden uitgeoefend en waar de daarmee
samenhangende akten, documenten en briefwisseling zullen worden
bewaard;

7° zich ertoe verbinden in België rechtstreeks of zijdelings geen
activiteiten uit te oefenen die onverenigbaar zijn met de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor;

8° zich ertoe verbinden artikel 132 van het Wetboek van Vennoot-
schappen te eerbiedigen, telkens hun in België een wettelijke controle
van de jaarrekening wordt toevertrouwd.

personne concernée démissionne, selon les cas, en tant qu’associé et/ou
en tant que membre de l’organe de gestion de celui-ci.

Art. 7. § 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est
accordée par l’Institut aux personnes physiques de pays tiers lorsqu’elles
remplissent les conditions suivantes:

1° être ressortissant d’un État qui accorde aux réviseurs d’entreprises,
sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les
conditions d’accès à la profession;

2° remplir les conditions de diplôme fixées à l’article 5, § 1er, 3°, et
avoir accompli le stage visé à l’article 5, § 1er, 4°, selon les modalités
déterminées par le Roi;

3° remplir les conditions d’honorabilité, notamment ne pas avoir été
déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, ou condamnées
à des peines provoquant l’interdiction d’une activité professionnelle
équivalente à celle de réviseur d’entreprises;

4° s’engager à avoir en Belgique un établissement où les activités
professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, docu-
ments et correspondance s’y rapportant, seront conservés;

5° avoir prêté le serment prévu à l’article 5, § 1er, 5°, devant la Cour
d’appel de Bruxelles ou de Liège;

6° s’engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables
aux réviseurs d’entreprises;

7° être âgé de soixante-cinq ans au plus.

§ 2. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités
prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est, sous
réserve de réciprocité, accordée par l’Institut à la personne physique
possédant une qualité équivalente à celle de réviseur d’entreprises dans
un pays tiers et qui:

1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu’elle possède
une telle qualité équivalente dans un pays tiers, et

2° réussit une épreuve d’aptitude dont le programme et la procédure
sont fixés par le Roi.

Art. 8. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est
accordée par l’Institut, aux entités de droit des pays tiers, autres qu’une
personne physique, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent
être autorisés dans l’État où ils ont leur établissement principal à
exercer le contrôle légal des comptes; si un associé est une personne
morale, la même condition s’applique aux associés de cette dernière;

2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un État qui
accorde aux réviseurs d’entreprises belges le bénéfice de la réciprocité
sur son territoire en ce qui concerne l’accès à la profession;

3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions
comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d’entreprises de
s’associer en Belgique; elle s’engage pour l’exercice de ses activités de
réviseur d’entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison
sociale qui ne peut comporter que le nom d’une ou plusieurs personnes
physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d’une ou
plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d’associé;

4° au moins un administrateur ou gérant [...] est réviseur d’entrepri-
ses et est chargé de la gestion d’un établissement en Belgique; dans le
cas d’une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité
de celles-ci est réviseur d’entreprises;

5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituel-
lement une activité professionnelle en Belgique sont des réviseur
d’entreprises;

6° s’engager à avoir en Belgique un établissement où les activités
professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, docu-
ments et correspondance s’y rapportant, seront conservés;

7° s’engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni
indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur
d’entreprises;

8° s’engager à respecter l’article 132 du Code des sociétés, chaque fois
qu’un contrôle légal des comptes leur est confié en Belgique.
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Art. 9. § 1. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel wordt de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor in de volgende gevallen door het Instituut ingetrokken:

1° wanneer de bedrijfsrevisoren drie maanden na de in arti-
kel 81 voorziene terechtwijzing hebben nagelaten om alle of een deel
van de bijdragen te betalen, om de documenten tot vaststelling van de
bijdrage over te leggen, om de inlichtingen of de documenten mee te
delen die zij aan het Instituut moeten meedelen voor de uitvoering van
de krachtens artikel 41 aan het Instituut gedelegeerde taken of om de
inlichtingen of de documenten mee te delen die zij aan het College
moeten meedelen wanneer het College de inzameling van die inlich-
tingen of documenten aan het Instituut heeft toevertrouwd;

2° wanneer de bedrijfsrevisor daar expliciet om verzoekt.

§ 2. In het geval bedoeld in paragraaf 1, 2°, wordt de hoedanigheid
van de bedrijfsrevisor niet automatisch ingetrokken door het Instituut
wanneer tegen de bedrijfsrevisor die om de intrekking verzoekt, een
procedure is ingesteld die conform artikel 58 ter kennis is gebracht van
de sanctiecommissie. De bedrijfsrevisor stuurt in dat geval zijn verzoek
naar het Instituut en naar het College. Binnen vijftien werkdagen na de
ontvangst van het verzoek van de bedrijfsrevisor, kan het College zich
tegen de intrekking van de hoedanigheid van die bedrijfsrevisor
verzetten zolang de voor de sanctiecommissie geopende procedure niet
is afgerond. Het College stelt de betrokken bedrijfsrevisor en het
Instituut in kennis van zijn beslissing om zich tegen die intrekking te
verzetten.

§ 3. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en overeenkomstig
het bepaalde in dat artikel kan de hoedanigheid van bedrijfsrevisor
door het Instituut worden ingetrokken wanneer aan de voorwaarden
voor de toekenning van deze hoedanigheid met uitzondering van de
voorwaarden bepaald in de artikelen 5, § 1, 6°, en 7, § 1, 7°, niet meer
is voldaan.

In dat geval kan de hoedanigheid van bedrijfsrevisor slechts worden
ingetrokken na de betrokkene te hebben uitgenodigd om zijn opmer-
kingen schriftelijk aan het Instituut te laten geworden binnen een
termijn die niet minder dan vijftien dagen mag bedragen. Het Instituut
motiveert zijn intrekkingsbeslissing.

§ 4. Wanneer de Procureur-generaal vaststelt dat een bedrijfsrevisor-
natuurlijk persoon niet langer voldoet aan de voorwaarde als bedoeld
in artikel 5, § 1, 2°, artikel 6, § 2, 2°, of artikel 7, § 1, 3°, in fine, brengt
hij het College en het Instituut daarvan op de hoogte.

§ 5. Dit artikel doet geen afbreuk aan de in artikel 59 bedoelde
maatregelen.

§ 6. Wanneer de hoedanigheid van een bedrijfsrevisor wordt
ingetrokken, deelt het College, dit met opgave van de redenen voor de
intrekking mee aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de
bedrijfsrevisor eveneens is ingeschreven of geregistreerd.

Art. 10. § 1. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie en
overeenkomstig het bepaalde in dat artikel wordt het Instituut belast
met het houden en bijwerken van een openbaar register, waarin de
personen of de entiteiten die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor
hebben verkregen, zijn ingeschreven.

De bedrijfsrevisoren brengen het Instituut zo spoedig mogelijk op de
hoogte van elke wijziging van de gegevens opgenomen in het openbaar
register. Ze zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de meegedeelde
gegevens aan het Instituut.

§ 2. De auditkantoren die in een andere lidstaat zijn erkend, en
beantwoorden aan de volgende voorwaarden, worden in het register
geregistreerd:

1° de vaste vertegenwoordiger die namens het auditkantoor de
wettelijke controle van de jaarrekening verricht, heeft de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor;

2° de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verschaft een
certificaat van registratie af dat minder dan drie maanden oud is.

Het auditkantoor registreert zich bij het Instituut, dat eerst nakijkt of
de in 1° en 2° bedoelde voorwaarden zijn vervuld.

De geregistreerde auditkantoren worden in die hoedanigheid afzon-
derlijk in het openbaar register vermeld.

§ 3. De Koning stelt de regels vast voor de registratie in het openbaar
register als auditor of auditorganisatie van een derde land, en voor het
publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op de auditors en
auditorganisaties van een derde land, die een controleverslag afleveren
over de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van een
vennootschap die haar statutaire zetel buiten de Europese Unie heeft en
waarvan de effecten in België zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 14, van

Art. 9. § 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises est
retirée par l’Institut dans les cas suivants:

1° lorsque les réviseurs d’entreprises restent en défaut, trois mois
après le rappel à l’ordre prévu à l’article 81, de payer tout ou partie des
cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation
des cotisations, de communiquer des renseignements ou documents
qu’ils sont tenus de communiquer à l’Institut aux fins de l’accomplis-
sement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l’article 41 ou de
communiquer des renseignements ou documents qu’ils sont tenus de
communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à
l’Institut;

2° lorsque le réviseur d’entreprises le demande expréssement.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, la qualité de réviseur
d’entreprises n’est pas retirée automatiquement par l’Institut si le
réviseur d’entreprises qui demande le retrait est concerné par une
procédure dont la commission des sanctions a été saisie conformément
à l’article 58. Le réviseur d’entreprises envoie en ce cas sa demande à
l’Institut et au Collège. Dans les quinze jours ouvrables suivant la
réception de la demande du réviseur d’entreprises, le Collège peut
s’opposer au retrait de la qualité de ce réviseur d’entreprises tant que la
procédure pendante devant la commission des sanctions n’est pas
terminée. Le Collège notifie sa décision d’opposition au réviseur
d’entreprises concerné et à l’Institut.

§ 3. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les modalités
prévues par cet article, la qualité de réviseur d’entreprises peut être
retirée par l’Institut si les conditions mises à son octroi, à l’exception des
conditions reprises aux articles 5, § 1er, 6°, et 7, § 1er, 7°, ne sont plus
réunies.

En ce cas, la qualité de réviseur d’entreprises ne peut être retirée que
si l’intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut
être inférieur à quinze jours, ses observations à l’Institut. L’Institut
motive sa décision de retrait.

§ 4. Lorsque le Procureur général constate qu’un réviseur d’entrepri-
ses personne physique ne respecte plus la condition visée à l’article 5,
§ 1er, 2°, à l’article 6, § 2, 2° ou à l’article 7 § 1er, 3°, in fine, il en informe
le Collège et l’Institut.

§ 5. Le présent article est sans préjudice des mesures visées à
l’article 59.

§ 6. Lorsque la qualité d’un réviseur d’entreprises est retirée, le
Collège en informe les autorités compétentes des États membres où le
réviseur d’entreprises est également inscrit ou enregistré et leur indique
les motifs de ce retrait.

Art. 10. § 1er. En vertu de la délégation visée à l’article 41 et selon les
modalités prévues par cet article, l’Institut assure la tenue et la mise à
jour d’un registre public, dans lequel sont inscrits les personnes ou les
entités ayant reçu la qualité de réviseur d’entreprises.

Les réviseurs d’entreprises informent l’Institut aussitôt que possible
de toute modification des données reprises dans le registre public. Ils
sont responsables de l’exactitude des données communiquées à
l’Institut.

§ 2. Les cabinets d’audit agréés dans un autre État membre et
répondant aux conditions suivantes sont enregistrés dans le registre:

1° le représentant permanent qui effectue le contrôle légal des
comptes au nom du cabinet d’audit a la qualité de réviseur d’entrepri-
ses;

2° l’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit une
attestation de l’enregistrement datant de moins de trois mois.

Le cabinet d’audit s’enregistre auprès de l’Institut, lequel vérifie au
préalable que les conditions visées aux 1° et 2° sont remplies.

Les cabinets d’audit enregistrés sont mentionnés en cette qualité dans
le registre public de manière distincte.

§ 3. Le Roi fixe les règles relatives à l’enregistrement au registre
public comme contrôleur ou entité d’audit de pays tiers, à la
supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des
contrôleurs et entités d’audit de pays tiers qui présentent un rapport
d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés
d’une société constituée en dehors de l’Union européenne et dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé en Belgique, au sens de l’article 4, alinéa 1er, point 14), de la
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richtlijn 2004/39/EG, behalve indien de onderneming alleen een
emittent is van uitstaande schuldbewijzen waarvoor het volgende
geldt:

a) zij zijn vóór 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, lid 1, punt c), van
richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad en hun
nominale waarde per eenheid bedraagt op de datum van uitgifte ten
minste 50.000 euro of is, in het geval van schuldbewijzen in een andere
valuta dan de euro, op die datum ten minste gelijkwaardig aan
50.000 euro;

b) zij zijn sinds 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, lid 1, punt c), van
richtlijn 2004/109/EG en hun nominale waarde per eenheid bedraagt
op de datum van uitgifte ten minste 100.000 euro of is, in het geval van
schuldbewijzen in een andere valuta dan de euro, op die datum ten
minste gelijkwaardig aan 100.000 euro.

De auditors en de auditorganisaties van derde landen worden in die
hoedanigheid afzonderlijk in het openbaar register vermeld.

§ 4. De vereiste gegevens worden in elektronische vorm in het
register opgeslagen. Eenieder kan ze te allen tijde raadplegen op de
website van het Instituut.

§ 5. Elke bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon, elk bedrijfsrevisorenkan-
toor en elk geregistreerd auditkantoor wordt aan de hand van een
individueel nummer geïdentificeerd in het openbaar register.

§ 6. Het openbaar register bevat de naam en het adres van de
bevoegde autoriteiten die zijn belast met de toekenning van de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, het toezicht, de kwaliteitscontrole, de
sancties en het publiek toezicht.

§ 7. Het Instituut bezorgt het College driemaandelijks een lijst van
alle nieuwe inschrijvingen en alle nieuwe registraties.

§ 8. De inhoud van het openbaar register, alsook de modaliteiten
inzake het bijwerken van en de toegang tot het openbaar register
worden bepaald door de Koning.

Art. 11. § 1. Alleen de in het openbaar register ingeschreven
natuurlijke personen of entiteiten mogen de titel van bedrijfsrevisor
dragen en alle revisorale opdrachten, door of krachtens de wet,
uitoefenen.

De registratie van een auditkantoor in het openbaar register laat de
uitoefening van de opdracht van wettelijke controle van de jaarreke-
ning toe.

§ 2. Na raadpleging van het College kan het Instituut oud-
bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen onder de door zijn huishoude-
lijk reglement bepaalde voorwaarden toelaten om de titel van erebe-
drijfsrevisor te voeren.

Na raadpleging van of op verzoek van het College wordt de toelating
door het Instituut ingetrokken indien niet langer aan de toekennings-
voorwaarden is voldaan.

Indien de erebedrijfsrevisor het niet eens is met de beslissing om zijn
eretitel in te trekken, kan hij binnen een termijn van een maand nadat
de beslissing hem ter kennis werd gebracht het College adiëren opdat
die beslissing door het College wordt bevestigd of weerlegd. Dit beroep
is opschortend.

§ 3. De stagiairs kunnen de titel van stagiair-bedrijfsrevisor dragen.
De stagiairs hebben niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, maar
staan onder het toezicht en de tuchtmacht van het Instituut.

Afdeling 3. — Rechten en verplichtingen

Art. 12. § 1. Bij het vervullen van de hem toevertrouwde revisorale
opdrachten handelt de bedrijfsrevisor in volledige onafhankelijkheid,
met respect van de beginselen van de beroepsethiek. Deze hebben
minstens betrekking op de verantwoordelijkheid voor het openbaar
belang van de bedrijfsrevisor, zijn integriteit en objectiviteit, alsmede
zijn vakbekwaamheid en professionele zorgvuldigheid.

De bedrijfsrevisor mag niet betrokken zijn bij de besluitvorming van
de entiteit waarvoor hij de revisorale opdracht uitvoert.

Dit geldt eveneens voor elk natuurlijk persoon die zich in een positie
bevindt waarbij hij een directe of indirecte invloed kan uitoefenen op de
uitkomst van de revisorale opdracht.

directive 2004/39/CE sauf lorsque l’entreprise en question est une
entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation
auxquels l’un des cas de figure suivants s’applique:

a) ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un
marché réglementé, au sens de l’article 2, alinéa 1er, point c), de la
directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et leur
valeur nominale unitaire, à la date d’émission, est au moins égale à
50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre
que l’euro, au moins équivalente à 50.000 euros à la date d’émission;

b) ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un
marché réglementé, au sens de l’article 2, alinéa 1er, point c), de la
directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date
d’émission, est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de
créance libellés dans une devise autre que l’euro, au moins équivalente
à 100.000 euros à la date d’émission.

Les contrôleurs et entités d’audit de pays tiers sont mentionnés en
cette qualité dans le registre public de manière distincte.

§ 4. Les informations requises sont enregistrées sous forme électro-
nique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site web
de l’Institut.

§ 5. Chaque réviseur d’entreprises personne physique, chaque
cabinet de révision et chaque cabinet d’audit enregistré est identifié
dans le registre public par un numéro personnel.

§ 6. Le registre public contient le nom et l’adresse des autorités
compétentes chargées de l’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises
, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la
supervision publique.

§ 7. L’Institut transmet trimestriellement au Collège une liste de
toutes les nouvelles inscriptions et nouveaux enregistrements.

§ 8. Le contenu du registre public ainsi que les modalités relatives à
son actualisation et à son accès au registre public sont déterminés par le
Roi.

Art. 11. § 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au
registre public peuvent porter le titre de réviseur d’entreprises et
exercer, par ou en vertu de la loi, toutes les missions révisorales.

L’enregistrement d’un cabinet d’audit au registre public autorise
l’exercice de mission de contrôle légal des comptes.

§ 2. Après consultation du Collège, l’Institut peut, aux conditions
prévues par son règlement d’ordre intérieur, autoriser le port du titre de
réviseur d’entreprises honoraire par d’anciens réviseurs d’entreprises
personnes physiques.

Après consultation ou sur demande du Collège, l’autorisation est
retirée par l’Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus
réunies.

Le réviseur d’entreprises honoraire qui n’accepte pas la décision de
retrait peut saisir le Collège dans un délai d’un mois après que la
décision lui a été notifiée, afin que la décision soit confirmée ou
infirmée. Ce recours est suspensif.

§ 3. Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d’entreprises
stagiaire. Les stagiaires n’ont pas la qualité de réviseur d’entreprises,
mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de
l’Institut.

Section 3. — Droits et obligations

Art. 12. § 1er. Le réviseur d’entreprises s’acquitte en toute indépen-
dance des missions révisorales qui lui sont confiées, dans le respect des
principes déontologiques. Ceux-ci portent au moins sur la fonction
d’intérêt public du réviseur d’entreprises, son intégrité et objectivité,
ainsi que sur sa compétence et sa diligence professionnelle.

Le réviseur d’entreprises ne peut pas être associé au processus
décisionnel de l’entité pour laquelle il exerce la mission révisorale.

Ceci vaut également pour toute personne physique en mesure
d’exercer une influence directe ou indirecte sur le résultat de la mission
révisorale.
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§ 2. De onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor dient vanuit twee
onlosmakelijk verbonden gezichtspunten te worden beoordeeld:

1° de onafhankelijkheid qua geesteshouding, namelijk een morele
houding waarbij alleen de overwegingen die voor de toevertrouwde
taak van belang zijn, in aanmerking worden genomen bij de te nemen
beslissingen in het kader van de uitvoering van een revisorale
opdracht, en

2° de onafhankelijkheid in schijn, namelijk de noodzaak om situaties
en feiten te vermijden die in die mate van belang zijn dat zij een redelijk
denkende en geïnformeerde derde ertoe kunnen brengen de bekwaam-
heid van de bedrijfsrevisor om objectief te handelen, in vraag te stellen.

§ 3. De bedrijfsrevisor neemt alle redelijkerwijs te verwachten
maatregelen om te waarborgen dat zijn onafhankelijkheid bij de
uitvoering van een revisorale opdracht niet wordt beïnvloed door een
bestaand of potentieel belangenconflict, of een zakelijke of andere
directe of indirecte relatie waarbij hij of het bedrijfsrevisorenkantoor dat
de revisorale opdracht uitvoert, of, voor zover van toepassing, perso-
nen die deel uitmaken van het netwerk van de bedrijfsrevisor, of
personen op wie de bedrijfsrevisor een beroep doet voor de uitvoering
van de revisorale opdracht, betrokken zijn.

§ 4. De bedrijfsrevisor mag geen revisorale opdracht aanvaarden of
voortzetten indien er, direct of indirect, een financiële, persoonlijke,
zakelijke, arbeids- of andere relatie bestaat

1° tussen hemzelf, het bedrijfsrevisorenkantoor, het netwerk waartoe
hij behoort, of elk ander natuurlijk persoon die zich in een positie
bevindt waardoor hij of zij direct of indirect een invloed kan uitoefenen
op de uitkomsten van de revisorale opdracht; en

2° de entiteit waarvoor de revisorale opdracht wordt uitgevoerd, op
grond waarvan een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij,
met inachtneming van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zou con-
cluderen dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor in het gedrang
komt.

§ 5. De bedrijfsrevisor onderbouwt in zijn werkdocumenten alle
aanzienlijke bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheids-
maatregelen die zijn genomen om deze bedreigingen in te perken.

§ 6. Indien de entiteit waarvoor de bedrijfsrevisor de revisorale
opdracht uitvoert, tijdens de periode van de revisorale opdracht wordt
overgenomen door, fuseert met of de eigendom verwerft van een
andere entiteit, identificeert en evalueert de bedrijfsrevisor alle huidige
en recente belangen en relaties met deze entiteit die zijn onafhankelijk-
heid zouden kunnen aantasten.

Bij een wettelijke controle van de jaarrekening of de geconsolideerde
jaarrekening neemt de commissaris zo snel mogelijk, en in elk geval
binnen drie maanden, alle nodige maatregelen ter beëindiging van
eventuele bestaande belangen of relaties die zijn onafhankelijkheid
zouden kunnen aantasten, en neemt, voor zover mogelijk, veiligheids-
maatregelen ter beperking van elke bedreiging van zijn onafhankelijk-
heid door belangen en relaties in het heden en het verleden.

Art. 13. § 1. Alvorens een opdracht te aanvaarden, gaat de bedrijfs-
revisor na en documenteert hij of hij beschikt over de nodige
bekwaamheid, medewerking, middelen en tijd vereist om deze opdracht
goed uit te voeren.

De bedrijfsrevisor aanvaardt geen opdrachten onder voorwaarden
die een objectieve uitvoering daarvan in het gedrang zouden kunnen
brengen.

In het geval van een revisorale opdracht gaat de bedrijfsrevisor
bovendien na en documenteert hij:

1° of hij voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten; en

2° of er sprake is van bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid,
alsook welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen om deze bedreigin-
gen te beperken.

§ 2. Bij de uitvoering van een revisorale opdracht besteedt de
bedrijfsrevisor voldoende tijd aan de opdracht en doet hij een beroep
op voldoende personeel om zijn taken correct uit te voeren.

§ 3. Wanneer de bedrijfsrevisor een beroep doet op externe deskun-
digen, documenteert hij het geformuleerde verzoek en het ontvangen
advies.

§ 4. Alvorens een opdracht te aanvaarden, gaat de bedrijfsrevisor bij
de onderneming of het organisme na of een andere bedrijfsrevisor in de
loop van de voorafgaande twaalf maanden, belast is of werd met een
revisorale opdracht bij dezelfde entiteit.

Telkens een bedrijfsrevisor werkzaamheden verricht in een onderne-
ming of een organisme waar een andere bedrijfsrevisor de wettelijke
controle van de jaarrekening uitoefent, dan kan hij zijn werkzaamheden
ter plaatse slechts verrichten na zijn confrater, bij voorkeur schriftelijk,
op de hoogte te hebben gebracht van zijn tussenkomst.

§ 2. L’indépendance du réviseur d’entreprises s’apprécie à deux
niveaux indissociables:

1° l’indépendance d’esprit, à savoir une attitude morale qui vise à ce
que seules les considérations en rapport avec la tâche confiée sont
prises en compte dans les décisions à prendre dans le cadre de l’exercice
d’une mission révisorale, et

2° l’indépendance d’apparence, à savoir la nécessité d’éviter les
situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient
un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du
réviseur d’entreprises à agir de manière objective.

§ 3. Le réviseur d’entreprises prend toutes les mesures raisonnables
pour garantir que, lors de l’exécution d’une mission révisorale, son
indépendance ne soit pas affectée par un conflit d’intérêts potentiel ou
par une relation d’affaires ou autre relation directe ou indirecte
l’impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission
révisorale ou, le cas échéant, les personnes qui font parties du réseau du
réviseur d’entreprises ou les personnes sur lesquelles le réviseur
d’entreprises s’appuie dans le cadre de la mission révisorale.

§ 4. Le réviseur d’entreprises ne peut pas accepter ou poursuivre une
mission révisorale s’il existe, de manière directe ou indirecte, une
relation financière, personnelle, d’affaires, d’emploi ou autre relation

1° entre lui-même, le cabinet de révision, le réseau auquel il
appartient ou toute autre personne physique susceptible d’exercer
directement ou indirectement une influence sur le résultat de la mission
révisorale; et

2° l’entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d’une
nature telle qu’il amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à
conclure en tenant compte des mesures de sauvegarde adoptées que
l’indépendance du réviseur d’entreprises est affectée.

§ 5. Le réviseur d’entreprises consigne dans ses documents de travail
tous les risques importants d’atteinte à son indépendance ainsi que les
mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces risques.

§ 6. Si l’entité pour laquelle le réviseur d’entreprises exécute la
mission révisorale est, pendant la période de la mission révisorale,
rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l’acquiert, le
réviseur d’entreprises identifie et évalue les intérêts ou relations actuels
ou récents avec ladite entité qui seraient de nature à compromettre son
indépendance.

En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés, le
commissaire prend le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de
trois mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux éventuels
intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et
prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute
menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient
peser sur son indépendance.

Art. 13. § 1er. Avant d’accepter une mission, le réviseur d’entreprises
vérifie et consigne par écrit qu’il dispose de la capacité nécessaire, des
collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accom-
plissement de cette mission.

Le réviseur d’entreprises n’accepte pas de missions dans des
conditions susceptibles de mettre en cause l’objectivité de leur accom-
plissement.

En cas de mission révisorale, le réviseur d’entreprises vérifie par
ailleurs et consigne par écrit:

1° s’il respecte les exigences en matière d’indépendance; et

2° s’il existe des risques pesant sur son indépendance et les mesures
de sauvegarde prises pour atténuer ces risques.

§ 2. Lors de l’exécution d’une mission révisorale, le réviseur
d’entreprises consacre suffisamment de temps et dispose d’un personnel
suffisant pour remplir ses missions correctement.

§ 3. Lorsque le réviseur d’entreprises fait appel à des experts
externes, il consigne par écrit la demande qu’il a formulée et les avis
qu’il a reçus.

§ 4. Avant d’accepter une mission, le réviseur d’entreprises s’informe,
auprès de l’entreprise ou organisme, sur le fait qu’un autre réviseur
d’entreprises est chargé ou a été chargé au cours des douze mois
écoulés d’une mission révisorale dans la même entité.

Chaque fois qu’un réviseur d’entreprises est amené à effectuer des
travaux dans une l’entreprise ou organisme dans lequel un autre
réviseur d’entreprises effectue le contrôle légal des comptes, il ne peut
accomplir des travaux sur place qu’après avoir informé ce dernier de
préférence par écrit de son intervention.
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§ 5. Elke bedrijfsrevisor die tot de opvolging van een confrater
geroepen wordt, heeft de plicht om voorafgaandelijk en schriftelijk met
hem contact op te nemen. De bedrijfsrevisor die dezelfde opdracht
uitvoerde, verleent zijn confrater inzage in zijn werkdocumenten en
alle relevante informatie.

In voorkomend geval zal hij, in toepassing van artikel 18 van de
verordening (EU) nr. 537/2014 eveneens toegang verlenen tot de
aanvullende verklaringen betreffende voorgaande boekjaren bedoeld in
artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014 en tot alle informatie
die is medegedeeld aan de FSMA of aan de Bank, belast met het
toezicht op de organisaties van openbaar belang bedoeld in arti-
kel 4/1 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Art. 14. Noch de aandeelhouders van een bedrijfsrevisorenkantoor
of een geregistreerd auditkantoor, noch de leden van het bestuursor-
gaan van dat kantoor, noch verbonden personen mogen een zodanige
bemoeienis met de uitvoering van een wettelijke controle van de
jaarrekening of van een andere revisorale opdracht hebben dat
daardoor afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid en de
objectiviteit van de bedrijfsrevisor die de wettelijke controle van
jaarrekeningen of de revisorale opdracht uitvoert.

Art. 15. Tijdens de uitvoering van zijn opdracht behoudt de bedrijfs-
revisor steeds een professioneel-kritische instelling, wat betekent dat hij
een houding aanneemt die een onderzoekende geest, oplettendheid
voor omstandigheden die kunnen wijzen op mogelijke afwijkingen als
gevolg van fouten of fraude, en een kritische beoordeling van de
controle-informatie omvat.

Hij onderkent dat er sprake kan zijn van een afwijking van materieel
belang als gevolg van feiten of gedragingen die wijzen op onregelma-
tigheden, met inbegrip van fraude of fouten, ongeacht eerdere ervarin-
gen van de bedrijfsrevisor met de eerlijkheid en integriteit van de
leiding van de gecontroleerde entiteit en van de met het bestuur van de
entiteit belaste personen.

De bedrijfsrevisor behoudt een professioneel-kritische instelling, in
het bijzonder bij de beoordeling van schattingen van de leiding met
betrekking tot reële waarden, de waardevermindering van activa,
voorzieningen en toekomstige kasstromen die relevant zijn voor het
vermogen van de entiteit tot continuïteit van het bedrijf.

Art. 16. § 1. De bedrijfsrevisor mag geen enkel financieel belang
hebben in de entiteit waar hij een revisorale opdracht uitvoert.

§ 2. Hij mag evenmin voor zichzelf of voor zijn minderjarige kinderen
financiële instrumenten kopen of verkopen die worden uitgegeven,
gegarandeerd of anderszins ondersteund door de entiteit waar hij een
revisorale opdracht uitvoert, noch mag hij betrokken zijn bij het sluiten
van een transactie in dergelijke financiële instrumenten.

§ 3. De in paragrafen 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet
toepasselijk op de rechten van deelneming in instellingen voor
collectieve belegging, met inbegrip van beheerde fondsen, zoals
pensioenfondsen of levensverzekeringen.

§ 4. De bedrijfsrevisor mag geen geld of andere geschenken of
gunsten aanvaarden van de entiteit waar hij een revisorale opdracht
uitvoert of van met die entiteit verbonden entiteiten, met uitzondering
van de geringe voordelen die door een objectieve, redelijke en
geïnformeerde derde als verwaarloosbaar of onbeduidend zouden
worden beschouwd.

§ 5. De bepalingen van paragrafen 1 tot 4 gelden ook voor:

a) het bedrijfsrevisorenkantoor waartoe de bedrijfsrevisor-natuurlijk
persoon behoort, de vennoten, de aandeelhouders, de leden van het
bestuursorgaan en de werknemers van dat bedrijfsrevisorenkantoor
voor zover het de werknemers betreft die ten aanzien van de entiteiten
waarvoor de revisorale opdracht wordt uitgevoerd, hieraan recht-
streeks deelnemen;

b) alle andere personen waarop de bedrijfsrevisor een beroep doet en
die direct betrokken zijn bij de controlewerkzaamheden bij de betrok-
ken onderneming;

c) de personen die nauw verbonden zijn met de bedrijfsrevisor.

§ 5. Tout réviseur d’entreprises appelé à succéder à un confrère a le
devoir de se mettre préalablement en rapport avec lui par écrit. Le
réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission doit permettre
l’accès, par son confrère, à ses documents de travail et à toutes les
informations pertinentes.

Le cas échéant, en application de l’article 18 du règlement (UE)
n° 537/2014, il permettra également l’accès aux rapports complémen-
taires des exercices précédents visés à l’article 11 du règlement (UE)
n° 537/2014 et à toute information communiquée à la FSMA ou à la
Banque, en charge de la surveillance des entités d’intérêt public visées
à l’article 4/1 du Code des sociétés.

§ 6. Lorsqu’un réviseur d’entreprises est amené à mettre en cause le
travail ou l’attestation d’un autre réviseur d’entreprises, il est tenu,
dans la mesure où le secret professionnel le lui permet, de lui faire
connaître immédiatement les points sur lesquels portent la divergence.

Art. 14. Ni les actionnaires d’un cabinet de révision ou d’un cabinet
d’audit enregistré, ni les membres de l’organe de gestion de ce cabinet
ou d’une personne liée n’interviennent dans l’exécution d’un contrôle
légal des comptes ou une autre mission révisorale d’une façon pouvant
compromettre l’indépendance ou l’objectivité du réviseur d’entreprises
qui effectue le contrôle légal des comptes ou la mission révisorale.

Art. 15. Dans l’exercice de sa mission, le réviseur d’entreprises fait
constamment preuve de scepticisme professionnel, c’est-à-dire qu’il
adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux
éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une
erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments
probants.

Il reconnaît la possibilité d’anomalies significatives due à des faits ou
des comportements entachés d’irrégularités, notamment une fraude ou
une erreur, quelle qu’ait pu être l’expérience antérieure du réviseur
d’entreprises de l’honnêteté et de l’intégrité de la direction de l’entité
contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.

Le réviseur d’entreprises maintient une attitude de scepticisme
professionnel, en particulier lors de l’évaluation des estimations de la
direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs , les
provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se
prononcer sur la continuité de l’exploitation.

Art. 16. § 1er. Le réviseur d’entreprises ne peut pas détenir un intérêt
financier dans l’entité pour laquelle il exécute une mission révisorale.

§ 2. Un reviseur d’entreprises ne peut pas non plus acheter ou
vendre, pour lui-même ou pour ses enfants mineurs, des instruments
financiers qui sont émis, garantis ou autrement soutenus par l’entité
pour laquelle il exécute une mission révisorale, ni être concerné par la
conclusion d’une transaction portant sur de tels instruments financiers.

§ 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent
pas aux intérêts détenus dans des organismes de placement collectif, y
compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des
assurances sur la vie.

§ 4. Le réviseur d’entreprises ne peut pas accepter de l’argent, ou
d’autres cadeaux, ni de faveurs de l’entité pour laquelle il exécute une
mission révisorale ou de toute entité liée à celle-ci, à l’exception des
avantages mineurs susceptibles d’être considérés par un tiers objectif,
raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable.

§ 5. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 4 sont également
applicables:

a) au cabinet de révision auquel appartient le réviseur d’entreprises
personne physique, aux associés, aux actionnaires, aux membres de
l’organe de gestion et aux employés du cabinet de révision en ce qui
concerne, pour ces employés, les entités faisant l’objet d’une mission
révisorale à l’exécution de laquelle ils participent directement;

b) à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d’entreprises
s’appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de
contrôle de la société concernée;

c) aux personnes qui sont étroitement liées au réviseur d’entreprises.
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§ 6. De bedrijfsrevisor ziet erop toe en documenteert dat hijzelf en de
personen als bedoeld in paragraaf 5, niet deelnemen in of op een andere
wijze invloed uitoefenen op de uitkomst van de revisorale opdracht
uitgevoerd bij een bepaalde entiteit, indien zij:

1° andere financiële instrumenten van de entiteit bezitten dan de
belangen die onrechtstreeks worden gehouden via gediversifieerde
instellingen voor collectieve belegging;

2° financiële instrumenten bezitten van een verbonden entiteit
waarvan de eigendom een belangenconflict kan veroorzaken, met
uitzondering van de belangen die onrechtstreeks worden gehouden via
gediversifieerde instellingen voor collectieve belegging;

3° een dienstverband bij deze entiteit hebben gehad of daarmee een
zakelijke of andere relatie hebben gehad gedurende twee jaar vooraf-
gaand aan de revisorale opdracht die een belangenconflict kan
veroorzaken.

Art. 17. § 1. Voor elke revisorale opdracht legt de bedrijfsrevisor een
controledossier aan.

Dit controledossier omvat, onverminderd de gegevens die voort-
vloeien uit verordening (EU) nr. 537/2014 en de in België toepasselijke
(internationale) controlestandaarden, minstens de gegevens die in
toepassing van artikel 13 zijn vastgelegd.

§ 2. De bedrijfsrevisor bewaart alle andere gegevens en documenten
die van belang zijn ter ondersteuning van de revisorale opdracht, zodat
een getrouwe weergave van de uitvoering van de opdracht kan worden
verkregen.

§ 3. Het controledossier wordt uiterlijk zestig dagen na de datum van
ondertekening van het controleverslag gesloten.

§ 4. De bedrijfsrevisor die de revisorale opdracht heeft uitgevoerd,
bewaart het controledossier gedurende een periode van vijf jaar, vanaf
de datum van het verslag dat op basis van het controledossier is
opgesteld.

Art. 18. Voor elke revisorale opdracht houdt de bedrijfsrevisor een
cliëntdossier bij.

Dat dossier omvat, onverminderd de in België toepasselijke (interna-
tionale) controlestandaarden, de volgende gegevens:

1° de naam, het adres en de hoofdvestiging;

2° in het geval van een bedrijfsrevisorenkantoor, de naam van de
vaste vertegenwoordiger;

3° de in rekening gebrachte honoraria voor de revisorale opdracht en,
in het geval van een wettelijke controle van de jaarrekening of de
geconsolideerde jaarrekening, de in rekening gebrachte honoraria voor
andere diensten in een boekjaar, zowel van de commissaris als van de
leden van het netwerk waartoe de commissaris behoort.

Art. 19. § 1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de
in België toepasselijke (internationale) controlestandaarden, voldoet de
bedrijfsrevisor bij de uitvoering van een revisorale opdracht minstens
aan de volgende organisatorische vereisten:

1° het bedrijfsrevisorenkantoor stelt passende gedragslijnen en
procedures vast om de naleving van de in artikel 14 bedoelde vereisten
te waarborgen;

2° de bedrijfsrevisor heeft doeltreffende administratieve en boekhoud-
procedures, interne kwaliteitscontrolemechanismen, effectieve procedu-
res voor risicobeoordeling en effectieve beheersings- en veiligheidsmaat-
regelen voor informatieverwerkingssystemen. Die interne
kwaliteitscontrolemechanismen zijn zodanig opgezet dat zij de nale-
ving van beslissingen en procedures op alle niveaus van het bedrijfs-
revisorenkantoor of van de werkstructuur van de bedrijfsrevisor
verzekeren;

3° de bedrijfsrevisor stelt passende gedragslijnen en procedures vast
om te waarborgen dat zijn werknemers, medewerkers en alle andere
natuurlijke personen op wie hij een beroep doet en die direct betrokken
zijn bij de revisorale opdrachten, beschikken over de juiste kennis en
ervaring voor de hun toegewezen taken;

4° de bedrijfsrevisor stelt passende gedragslijnen en procedures vast
om te waarborgen dat belangrijke controletaken niet op zodanige wijze
worden uitbesteed dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de interne
kwaliteitscontrole van de bedrijfsrevisor of aan het vermogen van het
College om toe te zien op de naleving door de bedrijfsrevisor van zijn
verplichtingen;

5° de bedrijfsrevisor stelt passende en effectieve organisatorische en
administratieve regelingen vast om alle bedreigingen voor zijn onaf-
hankelijkheid te voorkomen, vast te stellen, weg te nemen of te
beheersen en bekend te maken;

§ 6. Le réviseur d’entreprises vérifie et consigne par écrit que ni lui,
ni les personnes visées au paragraphe 5, ne participent ou n’exercent
d’une autre manière une influence sur le résultat de la mission
révisorale exécutée au sein d’une entité déterminée, s’ils

1° détiennent des instruments financiers de l’entité autres que des
intérêts détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de
placement collectif diversifiés;

2° détiennent des instruments financiers d’une entité liée, autres que
des intérêts détenus indirectement par l’intermédiaire d’organismes de
placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de
causer un conflit d’intérêts;

3° ont été liés à cette entité, au cours des deux années précédant la
mission révisorale, par un contrat de travail, une relation d’affaires ou
tout autre type de relation susceptible de causer un conflit d’intérêts.

Art. 17. § 1er. Le réviseur d’entreprises constitue un dossier d’audit
pour chaque mission révisorale.

Ce dossier d’audit contient, sans préjudice des dispositions du
règlement (UE) n° 537/2014 et des normes (internationales) d’audit qui
sont applicables en Belgique, au minimum les données consignées en
vertu de l’article 13.

§ 2. Le réviseur d’entreprises conserve tous les autres données et
documents qui sont importants pour étayer la mission révisorale, de
manière à obtenir une représentation fidèle de l’exécution de la mission.

§ 3. Le dossier d’audit est clos au plus tard soixante jours après la
date de signature du rapport d’audit.

§ 4. Le réviseur d’entreprises qui a exécuté la mission révisorale
conserve le dossier d’audit pendant une durée de cinq ans à dater du
rapport qui a été établi sur la base du dossier d’audit.

Art. 18. Le réviseur d’entreprises tient un dossier client pour chaque
mission révisorale.

Ce dossier client contient, sans préjudice des normes (internationales)
d’audit qui sont applicables en Belgique, les données suivantes:

1° le nom, l’adresse et le lieu principal d’établissement;

2° lorsqu’il s’agit d’un cabinet de révision, le nom du représentant
permanent;

3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de
contrôle légal des comptes annuels ou consolidés, les honoraires
facturés pour d’autres services durant l’exercice, tant par le commis-
saire que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire.

Art. 19. § 1er. Sans préjudice des obligations découlant des normes
internationales d’audit applicables en Belgique, le réviseur d’entrepri-
ses respecte au minimum les exigences organisationnelles suivantes
lors de l’exécution d’une mission révisorale:

1° le cabinet de révision définit des stratégies et des procédures
appropriées afin de rencontrer les exigences visées à l’article 14;

2° le réviseur d’entreprises dispose de procédures administratives et
comptables performantes, de mécanismes internes de contrôle qualité,
de procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs
efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de
l’information. Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus
pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les
niveaux du cabinet de révision ou de la structure de travail du réviseur
d’entreprises;

3° le réviseur d’entreprises définit des stratégies et des procédures
appropriées pour garantir que ses employés, collaborateurs et toutes les
autres personnes physiques sur lesquelles il s’appuie et qui participent
directement aux missions révisorales, disposent de connaissances et
d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont
assignées;

4° le réviseur d’entreprises définit des stratégies et des procédures
appropriées pour garantir que l’externalisation de fonctions d’audit
importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité
interne du réviseur d’entreprises ni à la faculté du Collège de vérifier le
respect, par le réviseur d’entreprises, de ses obligations;

5° le réviseur d’entreprises met en place des dispositifs organisation-
nels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir,
de détecter, d’éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les
risques pesant sur son indépendance;
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6° de bedrijfsrevisor stelt passende gedragslijnen en procedures vast
voor de uitvoering van revisorale opdrachten, de begeleiding van, het
houden van toezicht op en de beoordeling van de werkzaamheden van
werknemers en medewerkers, en het opzetten van de structuur van het
controledossier als bedoeld in artikel 17;

7° de bedrijfsrevisor voert een intern kwaliteitsbeheersingssysteem in
om de kwaliteit van de revisorale opdrachten te waarborgen. Het
kwaliteitsbeheersingssysteem bestrijkt ten minste de gedragslijnen en
procedures als bedoeld onder 6°. In het geval van een bedrijfsreviso-
renkantoor ligt de verantwoordelijkheid voor het interne kwaliteitsbe-
heersingssysteem bij een persoon die de hoedanigheid van bedrijfsre-
visor heeft;

8° de bedrijfsrevisor gebruikt passende systemen, middelen en
procedures om de continuïteit en regelmatigheid van zijn controlewerk-
zaamheden te waarborgen;

9° de bedrijfsrevisor stelt ook passende en effectieve organisatorische
en administratieve regelingen vast voor het omgaan met en registreren
van incidenten die ernstige gevolgen voor de integriteit van zijn
controlewerkzaamheden hebben of kunnen hebben;

10° de bedrijfsrevisor heeft een passend beloningsbeleid ook ten
aanzien van winstdeling, dat voldoende prestatieprikkels verschaft om
de kwaliteit van de revisorale opdrachten te verzekeren. Met name de
hoogte van de inkomsten die de bedrijfsrevisor ontleent aan het
verstrekken van andere diensten dan revisorale opdrachten aan de
gecontroleerde entiteit, vormt geen onderdeel van de prestatiebeoorde-
ling en de beloning van personen die betrokken zijn bij of invloed
kunnen uitoefenen op het verloop van de wettelijke controle van de
jaarrekening;

11° de bedrijfsrevisor ziet toe op en evalueert de toereikendheid en
doeltreffendheid van zijn systemen, interne kwaliteitscontrolemecha-
nismen en andere regelingen die zijn vastgesteld in overeenstemming
met deze wet, met de in België toepasselijke (internationale) controles-
tandaarden en, in voorkomend geval, met verordening (EU) nr. 537/2014.
Hij neemt passende maatregelen om eventuele tekortkomingen te
verhelpen. De bedrijfsrevisor voert in het bijzonder jaarlijks een
evaluatie uit van het interne kwaliteitsbeheersingssysteem als bedoeld
onder 7°. Hij documenteert de bevindingen van deze evaluaties en alle
voorgestelde maatregelen om het interne kwaliteitsbeheersingssysteem
aan te passen.

De in het eerste lid bedoelde gedragslijnen en procedures worden
gedocumenteerd en aan de werknemers en medewerkers van de
bedrijfsrevisor bekendgemaakt.

Een eventuele uitbesteding van controletaken als bedoeld onder 4° is
niet van invloed op de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor ten
aanzien van de entiteit waarvoor een revisorale opdracht wordt
uitgevoerd.

§ 2. De bedrijfsrevisor houdt bij de naleving van de eisen van
paragraaf 1 rekening met de omvang en de complexiteit van zijn
activiteiten.

Hij kan tegenover het College aantonen dat de gedragslijnen en
procedures met het oog op dergelijke naleving in overeenstemming zijn
met de omvang en de complexiteit van zijn activiteiten.

§ 3. De commissaris legt in het geval van een wettelijke controle van
de jaarrekening, alle betekenisvolle inbreuken op de bepalingen van
deze wet, op de bepalingen van Boek IV, Titel VII, van het Wetboek van
Vennootschappen inzake de wettelijke controle van de jaarrekening en
van de geconsolideerde jaarrekening, alsook op de bepalingen van
verordening (EU) nr. 537/2014 vast. Hij registreert tevens alle gevolgen
van een dergelijke inbreuk, met inbegrip van de maatregelen die zijn
genomen om de inbreuk te beëindigen en om het interne kwaliteitsbe-
heersingssysteem aan te passen. De commissaris stelt een jaarverslag
op met een overzicht van alle genomen maatregelen en maakt dit intern
bekend.

De commissaris registreert ook alle schriftelijke klachten over de
uitvoering van de wettelijke controles van de jaarrekening.

Art. 20. § 1. De resultaatgebonden honoraria met betrekking tot de
opdrachten inzake de wettelijke controle van de jaarrekening zijn
verboden.

Wanneer opdrachten uitgevoerd worden door de commissaris of
door een lid van zijn netwerk in een vennootschap waarin de
commissaris belast is met de wettelijke controle, of in een vennootschap
die haar controleert of die zij controleert binnen de Europese Unie, is
het in deze vennootschappen niet toegestaan aan de commissaris of aan
een lid van zijn netwerk om opdrachten uit te voeren tegen vergoeding
van resultaatgebonden honoraria, ongeacht de genomen veiligheids-
maatregelen.

6° le réviseur d’entreprises met en place des stratégies et des
procédures appropriées pour l’exécution de missions révisorales,
l’encadrement de ses employés et collaborateurs ainsi que le contrôle et
l’évaluation de leurs activités, et pour l’organisation de la structure du
dossier d’audit visé à l’article 17;

7° le réviseur d’entreprises met en place un système interne de
contrôle qualité pour garantir la qualité des missions révisorales. Le
système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les
procédures décrites au point 6°. Dans le cas d’un cabinet de révision, la
responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d’une
personne qui dispose de la qualité de réviseur d’entreprises;

8° le réviseur d’entreprises utilise des systèmes, des ressources et des
procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses
activités de contrôle;

9° le réviseur d’entreprises met également en place des dispositifs
organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et
enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences
graves pour l’intégrité de ses activités de contrôle;

10° le réviseur d’entreprises applique une politique de rémunération
appropriée, y compris des politiques de participation aux bénéfices,
comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la
qualité des missions révisorales. En particulier, les revenus que le
réviseur d’entreprises tire de la fourniture de services autres que des
missions révisorales à l’entité contrôlée ne peuvent être pris en compte
dans l’évaluation des performances et la rémunération des personnes
qui participent au contrôle légal des comptes ou qui sont en mesure
d’en influencer le déroulement;

11° le réviseur d’entreprises contrôle et évalue l’adéquation et
l’efficacité de ses systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité et
autres dispositifs qui ont été mis en place conformément à la présente
loi, aux normes internationales d’audit applicables en Belgique et, le cas
échéant, au règlement (UE) n° 537/2014. Il prend les mesures appro-
priées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d’entre-
prises procède notamment à une évaluation annuelle du système
interne de contrôle qualité visé au 7°. Il consigne par écrit les
conclusions de ces évaluations et de toute mesure proposée en vue
d’adapter le système interne de contrôle qualité.

Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont
consignées par écrit et communiquées aux employés et collaborateurs
du réviseur d’entreprises.

L’éventuelle externalisation des fonctions d’audit visée au 4° n’a pas
d’incidence sur la responsabilité du réviseur d’entreprises envers
l’entité pour laquelle une mission révisorale est exécutée.

§ 2. Le réviseur d’entreprises prend en compte l’ampleur et la
complexité de ses activités lorsqu’il respecte les exigences prévues au
paragraphe 1er.

Il est en mesure de démontrer au Collège que les stratégies et
procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées
compte tenu de l’ampleur et de la complexité de ses activités.

§ 3. Le commissaire conserve en cas de contrôle légal des comptes
une trace de tout manquement significatif aux dispositions de la
présente loi, aux dispositions du Livre IV, Titre VII, du Code des
sociétés relatives au contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi
qu’aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014. Le commissaire
conserve également une trace de toutes les conséquences d’un tel
manquement, y compris des mesures prises pour y remédier et pour
changer leur système interne de contrôle qualité. Le commissaire
élabore un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures
prises et le transmet en interne.

Le commissaire conserve aussi une trace de toutes les plaintes
introduites par écrit concernant l’exécution des contrôles légaux des
comptes annuels.

Art. 20. § 1er. Les honoraires subordonnés aux résultats relatifs aux
missions de contrôle légal des comptes sont interdits.

Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou un
membre du réseau dont relève le commissaire dans une société dans
laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société
qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sein de l’Union européenne, la
prestation dans ces sociétés par le commissaire ou un membre de son
réseau de missions contre des honoraires subordonnés est interdite,
quelles que soient les mesures de sauvegarde qui pourraient être mises
en place.
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§ 2. Onverminderd paragraaf 1 kan, wanneer opdrachten worden
uitgevoerd bij een entiteit waar de wettelijke controle van de jaarreke-
ning niet wordt uitgevoerd door een bedrijfsrevisor die met hetzelfde
netwerk is verbonden, een contract worden gesloten waarin resultaat-
gebonden honoraria worden opgenomen.

In dergelijk geval worden de onafhankelijkheidsrisico’s beoordeeld
en worden aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen zodat het
risico naar een aanvaardbaar niveau wordt gebracht. De onafhankelijk-
heidsrisico’s en de genomen veiligheidsmaatregelen worden opgeno-
men in het dossier van de bedrijfsrevisor, zodanig dat dit een spoor
bevat van de uitgevoerde beoordeling op het ogenblik van de
aanvaarding van de opdracht.

De in artikel 21 bedoelde opdrachtbrief vermeldt ook dat de
honoraria resultaatgebonden zijn en dat gepaste veiligheidsmaatrege-
len werden genomen om het risico naar een aanvaardbaar niveau te
brengen.

Art. 21. De bedrijfsrevisor en zijn cliënt stellen een opdrachtbrief op
voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht.

Naast de omschrijving van de opdracht bepaalt de opdrachtbrief op
een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt
en van de bedrijfsrevisor.

Art. 22. § 1. Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toever-
trouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor, dient dat bedrijfsrevisoren-
kantoor een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon als vaste vertegenwoor-
diger aan te stellen. Deze bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon dient als
vennoot of anderszins aan dat kantoor verbonden te zijn, en is belast
met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van het
bedrijfsrevisorenkantoor. Bij de uitvoering van deze revisorale opdracht
heeft de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die het bedrijfsrevisorenkan-
toor vertegenwoordigt, als enige de handtekeningsbevoegdheid voor
rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor. Hij wordt actief betrokken
bij de uitvoering van de revisorale opdracht.

Die vaste vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van
het bedrijfsrevisorenkantoor. Inzake kwaliteitscontrole en toezicht is hij
aan dezelfde voorwaarden en regels onderworpen alsof hij die
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het bedrijfsrevisorenkantoor kan zijn vaste vertegenwoordiger enkel
ontslaan als het tegelijkertijd zijn opvolger aanstelt.

Een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die een arbeidsovereenkomst
met een andere bedrijfsrevisor heeft gesloten, kan geen handtekenings-
bevoegdheid voor rekening van het bedrijfsrevisorenkantoor dat zijn
werkgever is, worden toegekend.

§ 2. Het bedrijfsrevisorenkantoor verstrekt de bedrijfsrevisor-
natuurlijk persoon die het bedrijfsrevisorenkantoor vertegenwoordigt,
voldoende middelen en personeelsleden die over de nodige deskun-
digheid en bekwaamheid beschikken om zijn taken juist uit te voeren.

§ 3. In het geval van een wettelijke controle bij een organisatie van
openbaar belang of bij de belangrijke Belgische of buitenlandse
dochterondernemingen van een dergelijke organisatie naar Belgisch
recht wanneer deze geconsolideerde jaarrekeningen opstelt, is de
commissaris verplicht ten minste de vaste vertegenwoordiger(s) van
het bedrijfsrevisorenkantoor te vervangen, of, wanneer het mandaat
door een commissaris-natuurlijk persoon wordt uitgeoefend, het
mandaat aan een confrater over te dragen na uiterlijk zes jaar na zijn
(hun) benoeming. De vervangen bedrijfsrevisor(en) neemt (nemen) na
afloop van een periode van minstens drie jaar na het staken van
deelname opnieuw deel aan de wettelijke controle van de gecontro-
leerde entiteit.

Met toepassing van artikel 17, § 7, derde en vierde lid van de
verordening (EU) nr. 537/2014, zet de commissaris tevens een passend
systeem van geleidelijke rotatie op voor de hoogstgeplaatste personeels-
leden binnen de hiërarchie die betrokken zijn bij de wettelijke controle,
met inbegrip van ten minste de bedrijfsrevisoren die bij de controleop-
dracht zijn betrokken.

§ 4. Elk verslag, elke verklaring of certificering wordt ondertekend
door een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon, die in voorkomend geval
optreedt als vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor.

De bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon vermeldt of hij in eigen naam
tekent, dan wel als vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisoren-
kantoor.

Wanneer aan een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die deel uitmaakt
van een bedrijfsrevisorenkantoor, in eigen naam een opdracht wordt
toevertrouwd, dan kan hij niet tekenen in de hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor.

Ingeval van overmacht kan de bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon zijn
bevoegdheid om te tekenen aan een andere bedrijfsrevisor delegeren.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque des missions sont
effectuées pour une entité dans laquelle le contrôle légal des comptes
n’est pas effectué par un réviseur d’entreprises relevant du même
réseau, un contrat contenant des honoraires subordonnés peut être
conclu.

Dans ce cas, les risques pour l’indépendance sont évalués et des
mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place de manière à
ramener le risque à un niveau acceptable. Les risques pour l’indépen-
dance ainsi que les mesures de sauvegarde prises sont consignées dans
le dossier du réviseur d’entreprises de manière à ce que ce dossier
contienne une trace de l’évaluation faites au moment de l’acceptation
de la mission.

La lettre de mission visée à l’article 21 consigne également le fait que
les honoraires sont subordonnés et que des mesures de sauvegarde
adéquates ont été prises pour ramener le risque à un niveau acceptable.

Art. 21. Le réviseur d’entreprises et son client établissent une lettre
de mission préalablement à l’exécution de toute mission.

Outre la description de la mission, la lettre de mission précise de
manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du
réviseur d’entreprises.

Art. 22. § 1er. Chaque fois qu’une mission révisorale est confiée à un
cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un
réviseur d’entreprises personne physique en tant que représentant
permanent. Ce réviseur d’entreprises personne physique doit être en
relation avec ce cabinet en tant qu’associé ou autre, et chargé de
l’exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de
révision. Dans l’exécution de cette mission révisorale, le réviseur
d’entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision,
détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de
révision. Il participe activement à l’exécution de la mission révisorale.

Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet
de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est
soumis aux mêmes conditions et règles que s’il exerçait cette mission en
son nom et pour compte propre.

Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent
qu’en désignant simultanément son successeur.

Un réviseur d’entreprises personne physique ayant signé un contrat
de travail avec un autre réviseur d’entreprises ne peut se voir attribuer
le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur.

§ 2. Le cabinet de révision fournit au réviseur d’entreprises personne
physique, qui représente le cabinet de révision, des ressources suffisan-
tes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires
pour exercer correctement ses missions.

§ 3. Dans le cas d’un contrôle légal auprès d’une entité d’intérêt
public ou auprès des filiales importantes belges ou étrangères d’une
telle entité de droit belge lorsque celle-ci établit des comptes consolidés,
le commissaire est tenu de remplacer au minimum le ou les représen-
tants permanents du cabinet de révision ou, en cas de mandat exercé
par un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un
confrère dans les six ans qui suivent sa ou leur nomination. Le ou les
réviseurs d’entreprises remplacés ne peuvent participer à nouveau au
contrôle légal de l’entité contrôlée qu’à l’issue d’une période d’au
moins trois ans.

En application de l’article 17, § 7, troisième et quatrième alinéas du
règlement (UE) n° 537/014, le commissaire instaure également un
mécanisme de rotation progressive adapté qu’il applique aux membres
du personnel les plus élevés dans la hiérarchie qui participent au
contrôle légal, y compris au moins les réviseurs d’entreprises qui
participent à la mission de contrôle.

§ 4. Tout rapport, attestation ou certification est signé par un réviseur
d’entreprises personne physique, le cas échéant agissant en qualité de
représentant permanent d’un cabinet de révision.

Le réviseur d’entreprises personne physique mentionne s’il signe en
son nom propre ou en tant que représentant permanent d’un cabinet de
révision.

Lorsqu’un réviseur d’entreprises personne physique, relevant d’un
cabinet de révision se voit confier une mission en nom personnel, il ne
peut signer en qualité de représentant permanent du cabinet de
révision.

En cas de force majeure, le réviseur d’entreprises personne physique
peut déléguer son pouvoir de signature à un autre réviseur d’entreprises.
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Art. 23. § 1. De bedrijfsrevisor die de wettelijke controle van de
jaarrekening van organisaties van openbaar belang uitvoert, maakt
uiterlijk vier maanden na afloop van elk boekjaar een jaarlijks
transparantieverslag openbaar overeenkomstig de bepalingen van
artikel 13 van de verordening (EU) nr. 537/2014.

§ 2. De bedrijfsrevisor die vrijwillig of krachtens een andere
wettelijke of reglementaire bepaling een transparantieverslag openbaar
maakt, voldoet minstens aan de bepalingen van artikel 13 van
verordening (EU) nr. 537/2014.

Art. 24. § 1. De bedrijfsrevisoren zijn aansprakelijk, overeenkomstig
het gemeen recht, voor de uitvoering van de opdrachten die hun door
of krachtens de wet zijn toevertrouwd. Behoudens bij overtreding
gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden,
wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van drie mil-
joen euro voor de uitvoering van een van deze opdrachten bij een
andere persoon dan een organisatie van openbaar belang, verhoogd tot
twaalf miljoen euro voor de uitvoering van een van deze opdrachten bij
een organisatie van openbaar belang. De Koning kan deze bedragen
wijzigen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Het is de bedrijfsrevisoren verboden om zich, zelfs gedeeltelijk, aan
deze aansprakelijkheid te onttrekken door een bijzondere overeen-
komst.

§ 2. Zij zijn verplicht hun burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid
te laten dekken door een adequaat verzekeringscontract dat aan
volgende vereisten voldoet:

1° een dekking van minimum drie miljoen euro per jaar; dit bedrag
wordt verhoogd naar twaalf miljoen voor de opdrachten uitgevoerd bij
organisaties van openbaar belang;

2° de polis dekt ten minste alle opdrachten die voorbehouden zijn
door of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren.

§ 3. De bepalingen bedoeld in paragraaf 2 zijn ook van toepassing op
de opdrachten die door of krachtens de wet toevertrouwd worden aan
de commissaris en op de opdrachten die hem zijn toevertrouwd in zijn
hoedanigheid van commissaris en als dusdanig ondertekent of, bij
gebrek aan een commissaris, aan een bedrijfsrevisor of aan een
accountant, inclusief de gevallen waarbij deze opdrachten worden
uitgeoefend door een accountant.

Art. 25. De bedrijfsrevisoren zijn aansprakelijk, overeenkomstig het
gemeen recht, voor de uitvoering van hun andere professionele
opdrachten dan deze die hun door of krachtens de wet zijn toever-
trouwd.

Het is de bedrijfsrevisoren verboden om zich, zelfs gedeeltelijk, aan
deze aansprakelijkheid te onttrekken door een bijzondere overeen-
komst in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk te schaden.

Art. 26. De bedrijfsrevisoren betalen jaarlijkse bijdragen ter financie-
ring van de werkingskosten van het Instituut, waarvan het bedrag door
de algemene vergadering van het Instituut wordt vastgesteld binnen de
grenzen en volgens de modaliteiten bepaald in het huishoudelijk
reglement van het Instituut.

De in België geregistreerde auditors en auditorganisaties van een
derde land betalen het bedrag van de aan hun inschrijving verbonden
kosten. Dit bedrag wordt door de algemene vergadering van het
Instituut vastgesteld binnen de grenzen en volgens de modaliteiten
bepaald in het huishoudelijk reglement van het Instituut.

Art. 27. De bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon zet zijn permanente
vorming op continue wijze voort om zijn theoretische kennis, zijn
beroepsbekwaamheden en zijn beroepsethiek op een voldoende peil te
houden.

Art. 28. De Koning kan de specifieke maatregelen bepalen in
verband met de deontologie van de bedrijfsrevisor, alsook de maatre-
gelen die ertoe strekken de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor te
verzekeren.

Afdeling 4. — Onverenigbaarheden

Art. 29. § 1. Het is de bedrijfsrevisor niet toegestaan om werkzaam-
heden uit te oefenen of daden te stellen die onverenigbaar zijn met
hetzij de waardigheid, de rechtschapenheid of de kiesheid, hetzij de
onafhankelijkheid van zijn functie.

§ 2. Het is de bedrijfsrevisor niet toegestaan om revisorale opdrach-
ten uit te voeren in de volgende omstandigheden:

1° de functie van bediende uitoefenen, behalve bij een andere
bedrijfsrevisor;

Art. 23. § 1er. Le réviseur d’entreprises qui effectue le contrôle légal
des comptes d’entités d’intérêt public publie, conformément aux
dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 537/2014, un rapport
annuel de transparence au plus tard quatre mois après la fin de chaque
exercice comptable.

§ 2. Le réviseur d’entreprises qui, volontairement ou en vertu d’une
autre disposition légale ou réglementaire publie un rapport de
transparence, se conforme au minimum aux dispositions de l’arti-
cle 13 du règlement (UE) n° 537/2014.

Art. 24. § 1er. Les réviseurs d’entreprises sont responsables, confor-
mément au droit commun, de l’accomplissement des missions qui leur
sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d’infraction
commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette
responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d’euros en
ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions auprès d’une
personne autre qu’une entité d’intérêt public, porté à douze millions
d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions
auprès d’une entité d’intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants
par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Il est interdit aux réviseurs d’entreprises de se soustraire à cette
responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.

§ 2. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile
professionnelle par un contrat d’assurance adéquat répondant aux
exigences suivantes:

1° une couverture de minimum trois millions d’euros par année; ce
montant est porté à douze millions d’euros pour les missions exercées
auprès des entités d’intérêt public;

2° la police couvre au minimum toutes les missions réservées par ou
en vertu de la loi aux réviseurs d’entreprises.

§ 3. Les dispositions prévues au paragraphe 2 s’appliquent également
aux missions dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu
de celle-ci au commissaire et aux missions qui lui sont confiées en sa
qualité de commissaire et signées comme telles ou, en l’absence de
commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans
les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable.

Art. 25. Les réviseurs d’entreprises sont responsables conformément
au droit commun de l’accomplissement de leurs missions profession-
nelles autres que celles qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de
celle-ci.

Il est interdit aux réviseurs d’entreprises de se soustraire à cette
responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de
faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.

Art. 26. Les réviseurs d’entreprises paient des cotisations annuelles
pour le financement des frais de fonctionnement de l’Institut, dont le
montant est fixé par l’assemblée générale de l’Institut, dans les limites
et selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur de
l’Institut.

Les cabinets d’audit enregistrés en Belgique ainsi que les contrôleurs
et entités d’audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient le montant
des frais liés à leur enregistrement. Ce montant est fixé par l’assemblée
générale de l’Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par
le règlement d’ordre intérieur de l’Institut.

Art. 27. Le réviseur d’entreprises personne physique, poursuit de
manière continue sa formation permanente afin de maintenir ses
connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens
éthique à un niveau suffisant.

Art. 28. Le Roi peut déterminer les mesures spécifiques relatives à la
déontologie du réviseur d’entreprises ainsi que les mesures visant à
assurer l’indépendance du réviseur d’entreprises.

Section 4. — Incompatibilités

Art. 29. § 1er. Le réviseur d’entreprises ne peut exercer des activités
ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la
délicatesse, soit avec l’indépendance de sa fonction.

§ 2. Le réviseur d’entreprises ne peut exercer des missions révisorales
dans les situations suivantes:

1° exercer la fonction d’employé, sauf auprès d’un autre réviseur
d’entreprises;
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2° rechtstreeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit uitoefenen,
onder andere in de hoedanigheid van bestuurder van een handelsven-
nootschap; het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in burger-
lijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennoot-
schap hebben aangenomen, wordt niet geviseerd door deze
onverenigbaarheid;

3° de functie van minister of staatssecretaris bekleden.

De bepaling onder 1° is niet van toepassing op een taak in het
onderwijs.

§ 3. Wat de in paragraaf 2 bedoelde bepalingen 1° en 2° betreft, kan
de Koning in uitzonderingen voorzien. Hij kan ook de maatregelen
voor de toekenning van een afwijking door het College bepalen.

Art. 30. § 1. De bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon die zich in een van
de onverenigbaarheidssituaties bevindt bedoeld in artikel 29, § 2, en
aan wie, in voorkomend geval, geen uitzondering of afwijking is
verleend, verklaart bij het Instituut verhinderd te zijn om revisorale
opdrachten uit te oefenen.

§ 2. De verhinderde bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon blijft in het
openbaar register van het Instituut ingeschreven als “tijdelijk verhin-
derd bedrijfsrevisor” zolang hij verhinderd is.

§ 3. De rechten en verplichtingen die uit afdeling III voortvloeien,
blijven van toepassing op de verhinderde bedrijfsrevisor-natuurlijk
persoon.

§ 4. In afwijking van paragraaf 3, betaalt de verhinderde bedrijfsrevisor-
natuurlijk persoon een verminderde jaarlijkse bijdrage, waarvan het
bedrag door de algemene vergadering van het Instituut wordt bepaald
overeenkomstig artikel 26.

§ 5. De Koning bepaalt de specifieke modaliteiten met betrekking tot
de hoedanigheid van “tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor”.

HOOFDSTUK III. — Goedkeuring van normen en aanbevelingen

Art. 31. § 1. Onverminderd de internationale controlestandaarden
formuleert het Instituut de normen en aanbevelingen met betrekking
tot de uitvoering van opdrachten of die nuttig zijn voor de uitvoering
van deze opdrachten.

Het Instituut maakt de inhoud van elke ontwerpnorm of –aanbeve-
ling openbaar.

De Hoge Raad beraadslaagt over de ontwerpnormen of –aanbeve-
lingen na de vertegenwoordiger van het Instituut te hebben gehoord.
De Hoge Raad kan ter zake ook het College en, in voorkomend geval,
voor alle aspecten van een ontwerpnorm of –aanbeveling met betrek-
king tot organisaties van openbaar belang, de FSMA en de Bank
raadplegen.

De opmerkingen van het College en, in voorkomend geval, van de
FSMA en de Bank, worden overgemaakt aan de Hoge Raad binnen de
zes weken na de overlegging van de vraag door de Hoge Raad.

Na de vertegenwoordiger van het Instituut te hebben gehoord,
alsook na de opmerkingen van het College en, in voorkomend geval,
van de FSMA en de Bank te hebben ontvangen, kan de Hoge Raad het
Instituut vragen om de ontwerpnorm of –aanbeveling te herformuleren
op basis van zijn eigen opmerkingen, de hoorzitting of de opmerkingen
van het College, de FSMA en/of de Bank.

Als het Instituut het ontwerp niet herformuleert binnen de door de
Hoge Raad bepaalde termijn, kan de Hoge Raad de ontwerpnorm of
–aanbeveling op eigen initiatief herformuleren.

§ 2. Deze normen en aanbevelingen krijgen slechts uitwerking na
goedkeuring door de Hoge Raad en de minister bevoegd voor
Economie. De goedkeuring door de Hoge Raad gebeurt binnen drie
maanden na de overlegging van de vraag door het Instituut. In geval
van speciaal gemotiveerde hoogdringendheid kan de termijn worden
beperkt tot één maand, in onderlinge overeenstemming tussen de Hoge
Raad en het Instituut.

§ 3. De Hoge Raad of de minister bevoegd voor Economie kunnen het
Instituut de opdracht geven om een ontwerpnorm of –aanbeveling op
te stellen met betrekking tot een materie die nog niet is uitgewerkt, die
onvoldoende is uitgewerkt of die moet worden aangepast aan de
gewijzigde toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen of aan
de internationale controlestandaarden.

De openbare raadpleging over een ontwerpnorm of –aanbeveling
wordt gelanceerd binnen het jaar na de datum waarop die opdracht
werd gegeven door de Hoge Raad of de minister bevoegd voor
Economie. Wanneer binnen die termijn geen openbare raadpleging
wordt gelanceerd, kan de Hoge Raad een ontwerpnorm of –aanbeve-
ling opstellen en, in voorkomend geval na raadpleging van het College
en/of het Instituut, dit ontwerp vervolgens ter goedkeuring voorleggen
aan de minister bevoegd voor Economie.

2° exercer une activité commerciale directement ou indirectement,
entre autres en qualité d’administrateur d’une société commerciale;
n’est pas visé par cette incompatibilité l’exercice d’un mandat d’admi-
nistrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale;

3° exercer la fonction de ministre ou de secrétaire d’État.

La disposition du 1° ne s’applique pas aux fonctions exercées dans
l’enseignement.

§ 3. En ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° visées au
paragraphe 2, le Roi peut prévoir des exceptions. Il peut également
déterminer les modalités d’octroi d’une dérogation par le Collège.

Art. 30. § 1er. Le réviseur d’entreprises personne physique qui se
trouve dans l’une des situations d’incompatibilité visées à l’article 29,
§ 2, et qui ne bénéficie pas, le cas échéant, d’une exception ou d’une
dérogation, se déclare auprès de l’Institut empêché d’exercer des
missions révisorales.

§ 2. Le réviseur d’entreprises personne physique empêché reste inscrit
au registre public de l’Institut en qualité de “réviseur d’entreprises
temporairement empêché” pendant la durée de son empêchement.

§ 3. Les droits et obligations découlant de la section III restent
applicables au réviseur d’entreprises personne physique empêché.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le réviseur d’entreprises
personne physique empêché paie des cotisations annuelles réduites,
dont le montant est fixé par l’assemblée générale de l’Institut confor-
mément à l’article 26.

§ 5. Le Roi fixe les modalités spécifiques relatives à la qualité de
“réviseur d’entreprises temporairement empêché”.

CHAPITRE III. — Approbation des normes et recommandations

Art. 31. § 1er. Sans préjudice des normes internationales d’audit,
l’Institut formule les normes et recommandations relatives à l’exécution
des missions ou utiles à la mise en application de ces missions.

L’Institut expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou
de recommandation.

Le Conseil supérieur délibère des projets de norme ou de recomman-
dation après avoir entendu le représentant de l’Institut. Le Conseil
supérieur peut également consulter le Collège à cet égard et, le cas
échéant, pour tous les aspects des projets de norme ou de recomman-
dation ayant trait aux entités d’intérêt public, la FSMA et la Banque.

Les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la
Banque, sont transmises au Conseil supérieur dans les six semaines qui
suivent la demande qui leur est faite par le Conseil supérieur.

Après avoir entendu le représentant de l’Institut ainsi qu’après avoir
recueilli les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de
la Banque, le Conseil supérieur peut demander à l’Institut de reformu-
ler le projet de norme ou recommandation sur la base de ses propres
observations, de l’audition ou des observations du Collège, de la FSMA
et/ou de la Banque.

A défaut de reformulation du projet par l’Institut dans le délai fixé
par le Conseil supérieur, le Conseil supérieur peut reformuler d’initia-
tive le projet de norme ou recommandation.

§ 2. Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu’après
l’approbation par le Conseil supérieur et le ministre ayant l’Economie
dans ses attributions. L’approbation du Conseil supérieur intervient
dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l’Institut.
En cas d’urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un
mois, de commun accord entre le Conseil supérieur et l’Institut.

§ 3. Le Conseil supérieur ou le ministre ayant l’Economie dans ses
attributions peuvent enjoindre l’Institut à formuler un projet de norme
ou de recommandation traitant d’une matière non encore couverte,
insuffisamment couverte ou nécessitant d’être adaptée aux modifica-
tions des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux
normes internationales d’audit.

La consultation publique relative au projet de norme ou de recom-
mandation est lancée dans un délai d’un an à dater de l’injonction du
Conseil supérieur ou du ministre ayant l’Economie dans ses attribu-
tions. A défaut de lancement de la consultation publique dans ce délai,
le Conseil supérieur peut formuler un projet de norme ou de
recommandation et, le cas échéant après consultation du Collège et/ou
de l’Institut, soumettre ensuite pour approbation ce projet au ministre
ayant l’Economie dans ses attributions.
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§ 4. De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren.

De aanbevelingen zijn eveneens bindend, tenzij de bedrijfsrevisor in
bijzondere omstandigheden kan motiveren dat de afwijking ten
aanzien van de aanbeveling geen afbreuk doet aan de criteria
vastgesteld in artikelen 12 en 13.

§ 5. De toepassing van de normen en aanbevelingen is evenredig met
de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de entiteiten
waarvoor een revisorale opdracht wordt uitgevoerd.

§ 6. De normen en aanbevelingen evenals hun actualiseringen
worden openbaar gemaakt op de website van het Instituut en de Hoge
Raad.

De goedkeuring van deze normen en aanbevelingen evenals de latere
actualiseringen hiervan, door de minister bevoegd voor Economie,
maakt het voorwerp uit van een bericht dat bekend wordt gemaakt in
het Belgisch Staatsblad.

§ 7. Het Instituut ontwikkelt 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, in de vorm van adviezen of mededelingen.

Het Instituut maakt de adviezen of mededelingen over aan de Hoge
Raad.

Indien hij een onverenigbaarheid vaststelt tussen deze adviezen of
mededelingen en een wet, besluit, norm of aanbeveling, of als de aard
van deze adviezen of mededelingen normatief is, nodigt de Hoge Raad
het Instituut uit om dit te verhelpen, en, indien hij geen genoegdoening
krijgt binnen de termijn die hij vaststelt, gaat hij over tot de
openbaarmaking van zijn eigen stellingname.

HOOFDSTUK IV. — Publiek toezicht

Afdeling 1. — College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Art. 32. Er wordt een College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
opgericht met als opdracht toe te zien op de naleving van de bepalingen
van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader, en de
toepassing ervan te controleren.

Het College draagt in het bijzonder de eindverantwoordelijkheid
voor:

— het toezicht op de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfs-
revisor, en op de inschrijving, de registratie in alsook het houden en het
bijwerken van het openbaar register;

— het toezicht op de permanente vorming;

— het toezicht op de kwaliteitscontrolesystemen, en

— op het toezicht.

Het College is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid.

In het kader van zijn opdrachten neemt het College deel aan de
samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten die wordt georgani-
seerd in het kader van het CEAOB als bedoeld in artikel 30 van
verordening (EU) nr. 537/2014.

Het College onderwerpt de bedrijfsrevisoren aan een kwaliteitscon-
trole en neemt de besluiten van de kwaliteitscontroles aan, is belast met
het toezicht, neemt de in artikel 57 bedoelde maatregelen en beslist om
de sanctiecommissie te adiëren.

Art. 33. Het College kan in omzendbrieven alle maatregelen vast-
stellen voor de toepassing van de bepalingen van het toepasselijke
wetgevende en reglementaire kader. De omzendbrieven van het
College worden gepubliceerd op internet.

Alvorens een omzendbrief over de kwaliteitscontrole goed te keuren,
raadpleegt het College de Hoge Raad.

Art. 34. Het College is samengesteld uit een Comité, een secretaris-
generaal en, in voorkomend geval, een adjunct-secretaris-generaal.

Art. 35. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze wet, is het
Comité het besluitvormingsorgaan van het College. Het is samenge-
steld uit de volgende leden:

1° twee leden benoemd door de Bank, onder de leden van haar
directiecomité of haar directiepersoneel, voor een hernieuwbare termijn
van zes jaar. Het verlies van de hoedanigheid van lid van het
directiecomité of van directiepersoneel van de Bank resulteert in het
verlies van de hoedanigheid van lid van het Comité. De Bank kan, na
het Comité te hebben geïnformeerd, één van de leden of de leden van
het Comité die zij heeft benoemd, vervangen voor het einde van de
termijn van zes jaar;

§ 4. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d’entreprises.

Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le
réviseur d’entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances
particulières, que l’écart opéré par rapport à la recommandation ne
porte pas atteinte aux critères fixés aux articles 12 et 13.

§ 5. L’application des normes et des recommandations est propor-
tionnée à l’ampleur et à la complexité des activités des entités pour
lesquelles une mission révisorale est exécutée.

§ 6. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour,
sont publiées sur le site internet de l’Institut et du Conseil supérieur.

L’approbation par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions,
de ces normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures
fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge.

§ 7. L’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et
à la bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal,
réglementaire et normatif qui régit l’exercice de leur profession, sous la
forme d’avis ou de communications.

L’Institut transmet les avis ou communications au Conseil supérieur.

S’il constate une incompatibilité entre ces avis ou communications et
une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, ou si la nature
de ces avis ou communications est de type normatif, le Conseil
supérieur invite l’Institut à y remédier, et s’il n’y est pas satisfait dans
le délai qu’il fixe, procède à la publication de sa propre prise de
position.

CHAPITRE IV. — Supervision publique

Section 1re. — Collège de supervision des réviseurs d’entreprises

Art. 32. Un Collège de supervision des réviseurs d’entreprises est
établi avec la mission de veiller au respect des dispositions du cadre
législatif et réglementaire applicable et en contrôle l’application.

En particulier, le Collège assume la responsabilité finale de:

— la supervision de l’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises
ainsi que de l’inscription, l’enregistrement, la tenue et la mise à jour du
registre public;

— la supervision de la formation permanente;

— la supervision des systèmes de contrôle de qualité et

— de la surveillance.

Le Collège est un organisme autonome disposant de la personnalité
juridique.

Au titre de ses missions, il participe à la coopération entre autorités
compétentes organisée dans le cadre du CEAOB visé à l’article 30 du
règlement (UE) n° 537/2014.

Le Collège soumet les réviseurs d’entreprises à un contrôle de qualité
et adopte les conclusions des contrôles de qualité, il assure la
surveillance, il prend les mesures visées à l’article 57 et il décide de
saisir la commission des sanctions.

Art. 33. Le Collège peut fixer, dans des circulaires, toutes mesures
afférentes à l’application des dispositions du cadre législatif et régle-
mentaire applicable. Les circulaires du Collège sont publiées sur
internet.

Avant d’adopter une circulaire relative au contrôle de qualité, le
Collège consulte le Conseil supérieur.

Art. 34. Le Collège est composé d’un Comité, d’un secrétaire général
et, le cas échéant, d’un secrétaire général adjoint.

Art. 35. Le Comité est, sauf mention explicite contraire dans la
présente loi, l’organe de décision du Collège. Il est composé des
membres suivants:

1° deux membres nommés par la Banque, parmi les membres du
comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une
durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du
comité de direction ou du personnel de direction de la Banque entraîne
celle de membre du Comité. La Banque peut, après en avoir informé le
Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu’elle a nommés
avant la fin de la période de six ans;
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2° twee leden benoemd door de FSMA, onder de leden van haar
directiecomité of haar directiepersoneel, voor een hernieuwbare termijn
van zes jaar. Het verlies van de hoedanigheid van lid van het
directiecomité of van directiepersoneel van de FSMA resulteert in het
verlies van de hoedanigheid van lid van het Comité. De FSMA kan, na
het Comité te hebben geïnformeerd, één van de leden of de leden van
het Comité die zij heeft benoemd, vervangen voor het einde van de
termijn van zes jaar;

3° een voormalig bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon benoemd door
de Koning op voordracht van de minister bevoegd voor Economie en
de minister bevoegd voor Financiën, voor een niet-hernieuwbare
termijn van zes jaar. Als geen andere voormalige bedrijfsrevisor tot lid
van het Comité wordt aangesteld, blijft de aangestelde voormalige
bedrijfsrevisor in functie tot het Comité voor het eerst in zijn nieuwe
samenstelling vergadert;

4° een deskundige die geen bedrijfsrevisor is geweest, benoemd door
de Koning op voordracht van de minister bevoegd voor Economie en
de minister bevoegd voor Financiën voor een hernieuwbare termijn van
zes jaar. Als er geen andere deskundige die geen bedrijfsrevisor is
geweest, tot lid van het Comité wordt aangesteld, blijft de voormalige
deskundige die geen bedrijfsrevisor is geweest in functie tot het Comité
voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling vergadert.

De in het eerste lid bedoelde benoemingen worden in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.

De leden van het Comité zijn personen die geen beroepsbeoefenaars
zijn, maar wel de materies beheersen die verband houden met de
wettelijke controle van de jaarrekening.

Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

Als een mandaat van één van de onder 3° en 4° van het eerste lid
bedoelde leden, om welke reden ook, openstaat, wordt voor de
resterende duur van het mandaat een vervanger aangewezen. Die
vervanging wordt via een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt.

Tijdens de drie jaar die hun benoeming voorafgaan, mogen de onder
3° en 4° van het eerste lid bedoelde leden geen deel hebben uitgemaakt
van een orgaan of het personeel van de FSMA, of van een orgaan of het
personeel van de Bank.

De Koning bepaalt, op advies van de FSMA en van het College, het
bedrag van het presentiegeld dat aan de andere onder 3° en 4° van het
eerste lid bedoelde lid van het Comité dan de voorzitter wordt
toegekend.

Art. 36. § 1. De leden van de Wetgevende Kamers, het Europees
Parlement, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, de personen die
de hoedanigheid hebben van minister of staatssecretaris of van lid van
een gemeenschaps- of gewestregering, en de leden van de kabinetten
van een lid van de federale regering of van een gemeenschaps- of
gewestregering mogen geen lid zijn van het Comité. Die hoedanigheid
van lid neemt van rechtswege een einde wanneer de titularis ervan de
eed aflegt voor de uitoefening van voornoemde functies of dergelijke
functies uitoefent.

§ 2. De leden van het Comité mogen geen enkele functie of geen enkel
mandaat uitoefenen van bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon of in een
bedrijfsrevisorenkantoor of in een beroepsvereniging die de bedrijfsre-
visoren vertegenwoordigt, noch diensten verstrekken ten gunste van
een beroepsvereniging die de bedrijfsrevisoren vertegenwoordigt.

De in het eerste lid vastgestelde verbodsbepalingen blijven geldig tot
één jaar na beëindiging van het mandaat.

Het directiecomité van de Bank, voor de leden als bedoeld in
artikel 35, eerste lid, 1°, het directiecomité van de FSMA, voor de leden
als bedoeld in artikel 35, eerste lid, 2°, en de minister bevoegd voor
Economie, voor de leden als bedoeld in artikel 35, eerste lid, 3° en 4°,
kunnen, op advies van het College, afwijken van de voorziene
verbodsbepaling voor de betrokken periode na de beëindiging van het
mandaat, wanneer zij vaststellen dat de voorgenomen activiteit geen
betekenisvolle invloed op de onafhankelijkheid van de persoon in
kwestie heeft.

§ 3. De leden van het Comité kunnen niet beraadslagen in een
aangelegenheid waarin zij een persoonlijk belang hebben dat hun
oordeel zou kunnen beïnvloeden.

Het Comité voert en publiceert een deontologisch beleid over
mogelijke persoonlijke belangen die het oordeel van de leden van het
Comité zouden kunnen beïnvloeden.

2° deux membres nommés par la FSMA, parmi les membres du
comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une
durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du
comité de direction ou du personnel de direction de la FSMA entraîne
celle de membre du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le
Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu’elle a nommés
avant la fin de la période de six ans;

3° une personne ayant eu la qualité de réviseur d’entreprises
personne physique, nommé par le Roi sur proposition du ministre
ayant l’Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances
dans ses attributions pour une durée de six ans non renouvelable. A
défaut de désignation d’une autre personne ayant eu la qualité de
réviseur d’entreprises en tant que membre du Comité, l’ancien réviseur
nommé reste en fonction jusqu’à la première réunion du Comité dans sa
nouvelle composition;

4° un expert n’ayant pas été réviseur d’entreprises, nommé par le Roi
sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions et
du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de
six ans renouvelable. A défaut de désignation d’un autre expert n’ayant
pas été réviseur d’entreprises en tant que membre du Comité, l’ancien
expert n’ayant pas été réviseur d’entreprises reste en fonction jusqu’à la
première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.

Les nominations visées au premier alinéa sont publiées au Moniteur
belge.

Les membres du Comité sont des non-praticiens disposant de
compétences dans les matières qui touchent au contrôle légal des
comptes.

Les membres du Comité comptent autant de membres d’expression
néerlandaise que de membres d’expression française.

En cas de vacances d’un mandat d’un des membres visés aux 3° et 4°
du premier alinéa, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplace-
ment est publié par avis au Moniteur belge.

Pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les membres
visées aux 3° et 4° du premier alinéa ne peuvent avoir fait partie ni d’un
organe de la FSMA, ni de son personnel, ni d’un organe de la Banque,
ni de son personnel.

Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le montant des jetons
de présence alloués au membre, autre que le président du Comité, visé
aux 3° et 4° du premier alinéa.

Art. 36. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parle-
ment européen, des Parlements de communauté et de région, les
personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d’État ou de
membre d’un gouvernement de communauté ou de région et les
membres des cabinets d’un membre du Gouvernement fédéral ou d’un
gouvernement de communauté ou de région ne peuvent être membres
du Comité. Cette qualité de membre prend fin de plein droit lorsque
leur titulaire prête serment pour l’exercice des fonctions précitées ou
exerce de telles fonctions.

§ 2. Les membres du Comité ne peuvent exercer une quelconque
fonction ou un quelconque mandat en tant que réviseur d’entreprises
personne physique ou dans un cabinet de révision ou dans une
association professionnelle représentant des réviseurs d’entreprises, ni
fournir des services au profit d’une association professionnelle repré-
sentant des réviseurs d’entreprises.

Les interdictions prévues au premier alinéa subsistent pendant un an
après la sortie de charge.

Le comité de direction de la Banque pour les membres mentionnés à
l’article 35, alinéa 1er, 1°, le comité de direction de la FSMA pour les
membres mentionnés à l’article 35, alinéa 1er, 2° et le ministre ayant
l’Economie dans ses attributions pour les membres mentionnés à
l’article 35, alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent, sur avis du Collège, déroger à
l’interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge
lorsqu’ils constatent l’absence d’influence significative de l’activité
envisagée sur l’indépendance de la personne en question.

§ 3. Les membres du Comité ne peuvent délibérer dans une affaire
dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d’exercer une
influence sur leur opinion.

Le Comité adopte et publie une politique déontologique relative aux
potentiels intérêts personnels susceptibles d’exercer une influence sur
l’opinion des membres du Comité.
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Art. 37. De voorzitter van het Comité wordt door zijn leden
verkozen uit de in artikel 35, eerste lid, 3° en 4°, bedoelde leden.

Hij zit de werkzaamheden van het Comité voor en roept de
vergaderingen van het Comité bijeen. Hij vertegenwoordigt het College
ten aanzien van derden conform artikel 43, § 1.

Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een lid dat wordt
aangewezen overeenkomstig het huishoudelijk reglement van het
Comité.

De Koning bepaalt, op advies van de FSMA en van het College, de
bezoldiging van de voorzitter van het Comité.

Art. 38. Het Comité komt ten minste tienmaal per jaar bijeen en
telkens wanneer de voorzitter van het Comité en een lid daartoe een
gemotiveerd verzoek formuleren.

Het Comité kan slechts geldig beslissen als ten minste vier van zijn
leden aanwezig zijn.

Het Comité beslist bij eenparigheid. Indien geen eenparigheid kan
worden bereikt, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen over een
bepaald agendapunt wordt het betrokken voorstel van beslissing
verworpen.

De secretaris-generaal, die de beraadslagingen van het Comité
zonder beraadslagende stem bijwoont, stelt de notulen van de beraad-
slagingen van het Comité op. De notulen worden door de aanwezige
leden ondertekend.

In hoogdringende gevallen vastgesteld door de voorzitter, kan het
Comité, behalve voor de in artikel 57 bedoelde beslissingen, beslissen
via schriftelijk procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem,
volgens de nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement van
het Comité.

Het Comité stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

Art. 39. De secretaris-generaal is belast met de operationele leiding
van het College. Hij bereidt de beslissingen van het Comité voor en
voert ze uit.

Hij wordt benoemd conform artikel 40.

In voorkomend geval, staat de adjunct-secretaris-generaal de secretaris-
generaal bij in de uitoefening van zijn functies en vervangt hij hem bij
afwezigheid of indien geen secretaris-generaal is benoemd.

Art. 40. Voor zover en zolang het Comité is samengesteld uit zes
leden, van wie twee leden zijn aangewezen door de Bank en twee door
de FSMA,

1° heeft het College zijn zetel in de kantoren van de FSMA;

2° stelt de FSMA haar kantoren ter beschikking van het College;

3° wordt het secretariaat van het College waargenomen door de
FSMA, die daarvoor de nodige middelen ter beschikking stelt in
overeenstemming met de onder 5° bedoelde begroting. Het directieco-
mité van de FSMA benoemt één van de directieleden van de FSMA tot
secretaris-generaal van het College en, in voorkomend geval, één van
haar personeelsleden tot adjunct-secretaris-generaal van het College.
Het secretariaat beschikt over alle onderzoeksbevoegdheden die deze
wet aan het College toekent;

4° bepalen de FSMA en het College in een protocol de modaliteiten
van de administratieve, operationele en logistieke ondersteuning van
het College door de FSMA;

5° worden de werkingskosten van het College, inclusief die van zijn
secretariaat, maar met uitzondering van de uitzonderlijke kosten,
gedragen door de FSMA en mogen zij niet meer bedragen dan het
bedrag van de begroting die door het College wordt vastgesteld op
voorstel van de FSMA;

6° stelt de Koning de maximale grens vast voor de begroting van het
College en de werkingskosten van de sanctiecommissie in verband met
het opleggen van de in artikel 59 bedoelde administratieve maatregelen
en geldboetes. De som van de in de bepaling onder 5° gedefinieerde
begroting van het College en de werkingskosten van de sanctiecom-
missie in verband met het opleggen van de in artikel 59 bedoelde
administratieve maatregelen en geldboetes, mag niet meer bedragen
dan de door de Koning vastgestelde maximale begrotingsgrens;

7° worden de werkingskosten van het College, inclusief die van zijn
secretariaat, de werkingskosten van de sanctiecommissie in verband
met het opleggen van de in artikel 59 bedoelde administratieve
maatregelen en geldboetes, alsook de onder 5° bedoelde uitzonderlijke
kosten, gedekt door de bijdragen van de bedrijfsrevisoren, de in België
geregistreerde auditkantoren en de in België geregistreerde auditors en
auditorganisaties van derde landen volgens de nadere regels bepaald

Art. 37. Le président du Comité est élu par ses membres parmi les
membres mentionnés à l’article 35, alinéa 1er, 3° et 4°.

Il préside les travaux du Comité et convoque les réunions du Comité.
Il représente le Collège à l’égard des tiers conformément à l’article 43,
§ 1er.

En cas d’absence, il est remplacé par un membre désigné conformé-
ment au règlement d’ordre intérieur du Comité.

Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le traitement du
président du Comité.

Art. 38. Le Comité se réunit au moins dix fois par an et lorsque le
président du Comité et un membre en formulent la demande motivée.

Le Comité peut décider valablement lorsqu’au moins quatre de ses
membres sont présents.

Le Comité décide à l’unanimité. Lorsque l’unanimité ne peut être
atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En
cas de partage des voix concernant un point à l’ordre du jour, la
proposition de décision concernée est rejetée.

Le secrétaire général, qui assiste aux délibérations du Comité sans
voix délibérative, dresse le procès-verbal des délibérations du Comité.
Les procès-verbaux sont signés par les membres présents.

En cas d’urgence constatée par le président, le Comité peut, sauf pour
les décisions relatives à l’article 57, statuer par voie de procédure écrite
ou en recourant à un système de télécommunication vocale selon les
modalités précisées par le règlement d’ordre intérieur du Comité.

Le Comité arrête son règlement d’ordre intérieur.

Art. 39. Le secrétaire général assure la direction opérationnelle du
Collège. Il prépare et exécute les décisions du Comité.

Il est nommé conformément à l’article 40.

Le cas échéant, le secrétaire général adjoint assiste le secrétaire
général dans ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou à défaut
de nomination.

Art. 40. Pour autant que et aussi longtemps que le Comité est
composé de six membres dont deux membres désignés par la Banque et
deux membres désignés par la FSMA,

1° le Collège a son siège dans les locaux de la FSMA;

2° la FSMA met ses locaux à disposition du Collège;

3° le secrétariat du Collège est assuré par la FSMA qui affecte les
ressources nécessaires à cet effet conformément au budget visé au 5°. Le
comité de direction de la FSMA nomme un secrétaire général du
Collège parmi le personnel de direction de la FSMA et, le cas échéant,
nomme un secrétaire général adjoint parmi les membres de son
personnel. Le secrétariat dispose de tous les pouvoirs d’investigation
dévolus par la présente loi au Collège.

4° la FSMA et le Collège définissent dans un protocole les modalités
du soutien administratif, opérationnel et logistique fourni par la FSMA
au Collège;

5° à l’exclusion des charges exceptionnelles, les frais de fonctionne-
ment du Collège, y compris du secrétariat, sont à charge de la FSMA et
ne peuvent pas dépasser le montant du budget défini par le Collège, sur
proposition de la FSMA;

6° le Roi fixe une limite budgétaire maximale pour le budget du
Collège et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions
liées à l’imposition de mesures et amendes administratives visées à
l’article 59. La somme du budget du Collège tel que défini au 5° et des
frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à
l’imposition de mesures et amendes administratives visées à l’arti-
cle 59 ne peut dépasser la limite budgétaire maximale fixée par le Roi;

7° les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat,
les frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à
l’imposition de mesures et amendes administratives visées à l’article 59,
ainsi que les charges exceptionnelles visées au 5° sont couverts par les
contributions des réviseurs d’entreprises, des cabinets d’audit enregis-
trés en Belgique ainsi que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers
enregistrés en Belgique selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de
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door de Koning, op advies van de FSMA en van het College. Die
bijdragen worden geïnd door het Instituut, dat ze doorstort aan de
FSMA.

Art. 41. § 1. De volgende opdrachten van het College worden
gedelegeerd aan het Instituut:

1° de toekenning en de intrekking van de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, conform de bepalingen van de artikelen 5 tot 9,

2° de inschrijving, de registratie in alsook het houden en het
bijwerken van het openbaar register als bedoeld in artikel 10, en

3° de organisatie van de permanente vorming als bedoeld in
artikel 27.

Het College draagt de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op
en de uitvoering van de aan het Instituut gedelegeerde opdrachten als
bedoeld in het eerste lid. Het Instituut bezorgt het College alle
documenten of informatie over die opdrachten in het formaat en
volgens de frequentie die het College bepaalt.

§ 2. Conform paragraaf 1 voert het Instituut, krachtens een delegatie,
de in de artikelen 5 tot 9 van deze wet bedoelde opdrachten van het
College uit.

Alvorens een beslissing te nemen over de toekenning van de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, raadpleegt het Instituut de Procureur-
generaal over de naleving van de voorwaarden als bedoeld in artikel 5,
§ 1, 2°, artikel 6, § 2, 2°, en artikel 7, § 1, 3° in fine. Als de
Procureur-generaal niet heeft geantwoord of gereageerd binnen een
termijn van twintig werkdagen, wordt ervan uitgegaan dat die
voorwaarden zijn nageleefd.

Het Instituut stelt het College in kennis van de krachtens de
artikelen 5 tot 9 genomen beslissingen. Het College kan zich binnen een
termijn van zeven werkdagen tegen die beslissingen verzetten.

Het College kan het Instituut vragen bijkomende informatie over te
maken of specifieke stappen te ondernemen. In dat geval begint een
nieuwe termijn van 15 werkdagen te lopen wanneer het College de
gevraagde bijkomende informatie ontvangt of door het Instituut in
kennis wordt gesteld van de ondernomen stappen.

De beslissingen van het Instituut hebben pas uitwerking na afloop
van de termijn waarbinnen het College zich kan verzetten, en worden,
eens die termijn is verstreken, geacht door het College te zijn genomen.

§ 3. Het College heeft te allen tijde toegang tot het openbaar register
en kan, na het advies van het Instituut te hebben ingewonnen, de
aanpassingen eisen die het nuttig acht.

Het Instituut brengt het College onmiddellijk op de hoogte van de
registratie in het register van een auditkantoor uit een andere lidstaat.

Het College brengt de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat
van herkomst van het auditkantoor op de hoogte van de registratie van
dat auditkantoor zodra die registratie is bevestigd.

§ 4. De Koning kan, op voorstel van het College, bij een in
Ministerraad overlegd besluit, een einde stellen aan één of meer van de
in paragraaf 1 bedoelde delegaties, of die delegatie(s) opschorten.

De Koning bepaalt, op voorstel van het College, de praktische nadere
regels met betrekking tot die beëindiging of opschorting. Hij kan
inzonderheid de regels bepalen met betrekking tot de overdracht van
de archieven en de lopende dossiers.

§ 5. Het College kan andere opdrachten aan het Instituut delegeren,
inzonderheid op het vlak van de inzameling van informatie, op
voorwaarde dat die delegatie in overeenstemming is met de bepalingen
van richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU) nr. 537/2014.

De delegatie verduidelijkt de gedelegeerde opdrachten, alsook de
wijze waarop daaraan invulling moet worden gegeven.

Het College kan te allen tijde een volledig of gedeeltelijk einde stellen
aan de in het eerste lid bedoelde delegatie.

Art. 42. Het College voert zijn opdrachten uitsluitend in het alge-
meen belang uit. Het College, de leden van het Comité en de
personeelsleden van de FSMA die aan de uitvoering van de opdrachten
van het College meewerken, zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun
beslissingen, handelingen of gedragingen in het kader van de uitoefe-
ning van de wettelijke opdrachten van het College, behalve bij bedrog
of zware fout.

Het College is transparant. Dat houdt in dat het College jaarlijks zijn
werkprogramma en een activiteitenverslag over zijn opdrachten publi-
ceert.

Het College kan de bevoegdheid om bepaalde beslissingen te nemen,
delegeren aan de secretaris-generaal en, bij zijn afwezigheid, aan de
adjunct-secretaris-generaal. Die delegaties kunnen te allen tijde door
het College worden herzien of herroepen.

la FSMA et du Collège. Ces contributions sont perçues par l’Institut qui
les reverse à la FSMA.

Art. 41. § 1er. Les missions suivantes du Collège sont déléguées à
l’Institut:

1° l’octroi et le retrait de la qualité de réviseurs d’entreprises,
conformément aux dispositions des articles 5 à 9,

2° l’inscription, l’enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre
public visé à l’article 10 et

3° l’organisation de la formation permanente visée à l’article 27.

Le Collège assume la responsabilité finale de la supervision et de
l’exécution des missions visées au premier alinéa déléguées à l’Institut.
L’Institut transmet au Collège tout document ou information concer-
nant ces missions dans le format et selon la fréquence définis par le
Collège.

§ 2. Conformément au paragraphe 1er, l’Institut assure par délégation
les tâches du Collège visées aux articles 5 à 9 de la présente loi.

Avant de prendre une décision d’octroi de la qualité de réviseur
d’entreprises, l’Institut consulte le Procureur général sur le respect des
conditions visées à l’article 5 § 1er, 2°, à l’article 6, § 2, 2°, à
l’article 7 § 1er, 3° in fine. Ces conditions sont réputées respectées en
l’absence de réponse ou de réaction du Procureur général dans un délai
de vingt jours ouvrables.

L’Institut communique les décisions prises en vertu des articles 5 à
9 au Collège. Le Collège peut s’y opposer dans un délai de sept jours
ouvrables.

Le Collège peut demander des informations complémentaires à
l’Institut ou demander à l’Institut d’effectuer des démarches spécifi-
ques. Dans ce cas, un nouveau délai de 15 jours ouvrables commence à
courir lorsque le Collège reçoit les informations complémentaires
demandées ou est informé par l’Institut des démarches entreprises.

Les décisions de l’Institut n’ont d’effet qu’après expiration du délai
d’opposition du Collège et sont, une fois le délai échu, réputées avoir
été prises par le Collège.

§ 3. Le Collège a accès à tout moment au registre public et peut
requérir les adaptations qu’il estime utile après avoir recueilli l’avis de
l’Institut.

L’Institut informe immédiatement le Collège de l’enregistrement
dans le registre d’un cabinet d’audit d’un autre État membre.

Le Collège informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine
de l’enregistrement du cabinet d’audit dès que l’enregistrement est
confirmé.

§ 4. Le Roi peut, sur proposition du Collège, par arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres, mettre fin à ou suspendre une ou plusieurs
des délégations visées au paragraphe premier.

Le Roi fixe, sur proposition du Collège, les modalités pratiques
organisant la suspension ou la cessation. Il peut notamment définir les
règles en matière de transfert des archives et dossiers en cours.

§ 5. Le Collège peut déléguer d’autres tâches à l’Institut, notamment
en termes de collecte d’information, pour autant que cette délégation
soit conforme aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du
règlement (UE) n° 537/2014.

La délégation précise les tâches déléguées et les modalités dans
lesquelles celles-ci doivent être effectuées.

Le Collège peut mettre fin en tout ou partie à la délégation visée à
l’alinéa 1er à tout moment.

Art. 42. Le Collège exerce ses missions exclusivement dans l’intérêt
général. Le Collège, les membres du Comité et le personnel de la FSMA
contribuant à l’exécution des missions du Collège n’encourent aucune
responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comporte-
ments dans l’exercice des missions légales du Collège sauf en cas de dol
ou de faute lourde.

Le Collège est transparent. Cette transparence inclut la publication
sur base annuelle de son programme de travail et d’un rapport
d’activité relatif à ses missions.

Le Collège peut déléguer le pouvoir d’adopter certaines décisions au
secrétaire général et le cas échéant, en son absence, au secrétaire général
adjoint. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou
révoquées par le Collège.
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Art. 43. § 1. Jegens derden en in rechte wordt het College vertegen-
woordigd door zijn voorzitter en, bij zijn afwezigheid, door een lid dat
door het huishoudelijk reglement van het Comité wordt aangewezen.

Het Comité kan bijzondere en beperkte vertegenwoordigingsbevoegd-
heden delegeren aan één of meer leden van het Comité of aan de
secretaris-generaal.

§ 2. Het College kan één of meer leden van het Comité, de
secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal of één of meer per-
sonen die het zelf aanwijst, de bevoegdheid verlenen om het College te
vertegenwoordigen binnen door of krachtens de Europese en de
nationale wetgeving opgerichte colleges, comités of andere groepen
waaraan het verplicht deelneemt, en om zich, binnen de door het
College bepaalde grenzen, over de binnen die colleges, comités of
andere groepen te nemen beslissing of uit te brengen stem uit te
spreken namens het College. Deze delegaties kunnen te allen tijde door
het College worden herzien of ingetrokken.

Afdeling 2. — Beroepsgeheim

Art. 44. Het College, de voorzitter en de leden van het Comité, de
leden van de sanctiecommissie, de personeelsleden van de FSMA die
bijdragen tot de uitoefening van de opdrachten van het College, alsook
de personen die voornoemde functies in het verleden hebben uitgeoe-
fend, zijn gebonden door het beroepsgeheim en mogen de vertrouwe-
lijke informatie waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun
taken, niet onthullen aan welke persoon of autoriteit ook.

Het eerste lid is van toepassing op de inspecteurs en externe
deskundigen, wat de informatie betreft waarvan zij kennis krijgen in
het kader van de opdrachten die zijn toevertrouwd aan het College of
van de verificaties, expertises of verslagen die het College hen, in het
kader van zijn opdrachten als bedoeld in artikel 33, heeft gelast uit te
voeren dan wel voor te leggen.

Het eerste lid is niet van toepassing op de verstrekking van
vertrouwelijke informatie aan de FSMA. Artikel 74, eerste lid, van de
wet van 2 augustus 2002 is van toepassing op die informatie.
Onverminderd artikel 45, § 1, 8°, kan de FSMA de betrokken informatie
voor de uitvoering van haar andere opdrachten dan die bedoeld in het
toepasselijke wetgevende en reglementaire kader enkel gebruiken als
het College daarmee instemt.

Het eerste lid is niet van toepassing op de verstrekking van
vertrouwelijke informatie door de leden van het Comité als bedoeld in
artikel 35, eerste lid, 1°, aan de Bank. Artikel 35 van de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België is van toepassing op die informatie.
Onverminderd artikel 45, § 1, 8°, kan de Bank, voor de uitvoering van
haar andere wettelijke opdrachten dan deze die verband houden met
het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader, de vertrouwelijke
informatie die haar door de leden van het Comité als bedoeld in
artikel 35, eerste lid, 1°, wordt meegedeeld, enkel gebruiken als het
College daarmee instemt.

Art. 45. § 1. In afwijking van artikel 44 mag het College vertrouwe-
lijke informatie meedelen:

1° als de mededeling van dergelijke informatie wordt voorgeschre-
ven of toegestaan door of krachtens deze wet en de wetten die de
opdrachten van het College regelen;

2° tijdens een getuigenis in rechte in strafzaken;

3° voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij de rechterlijke
overheden, met dien verstande dat artikel 29 van het Wetboek van
Strafvordering niet van toepassing is op de in artikel 44 bedoelde
personen;

4° in het kader van administratieve of gerechtelijke beroepsprocedu-
res tegen de handelingen of beslissingen van het College of van de
FSMA in de in artikel 59 bedoelde gevallen en in elk ander rechtsgeding
waarbij het College partij is;

5° in beknopte of samengevoegde vorm zodat individuele natuurlijke
of rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd;

6° binnen de grenzen van richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU)
nr. 537/2014, aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten die één
of meer bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met de in
artikel 33 bedoelde bevoegdheden;

7° met inachtneming van richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU)
nr. 537/2014 en conform artikel 51, aan de bevoegde autoriteiten van
derde landen die één of meer bevoegdheden uitoefenen die vergelijk-
baar zijn met de in artikel 33 bedoelde bevoegdheden en waarmee het
College een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in
artikel 51, § 1, 6°;

Art. 43. § 1er. A l’égard des tiers et en justice, le Collège est
représenté par le président du Comité et, en son absence, par un
membre désigné par le règlement d’ordre intérieur du Comité.

Le Comité peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques
et limités à un ou plusieurs membres du Comité ou au secrétaire
général.

§ 2. Le Collège peut déléguer à un ou plusieurs membres du Comité,
au secrétaire général, au secrétaire général adjoint ou à une ou plusieurs
autres personnes qu’il désigne, le pouvoir de représenter le Collège au
sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de
la législation européenne et nationale et auxquels le Collège est tenu de
participer, ainsi que, dans les limites définies par le Collège, le pouvoir
de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour le
Collège au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces
délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le
Collège.

Section 2. — Secret professionnel

Art. 44. Le Collège, le président et les membres du Comité, les
membres de la commission des sanctions, le personnel de la FSMA
contribuant à l’exercice des missions du Collège ainsi que les personnes
ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret
professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité
que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance
en raison de leurs fonctions.

L’alinéa premier s’applique aux inspecteurs et experts externes quant
aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions
confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou
rapports que le Collège, dans le cadre de ses missions visées à
l’article 33, les a chargés d’effectuer ou de produire.

L’alinéa 1er ne s’applique pas à la divulgation d’informations
confidentielles à la FSMA. L’article 74, alinéa 1er de la loi du
2 août 2002 est d’application en ce qui concerne ces informations. Sans
préjudice de l’article 45, § 1er, 8°, la FSMA ne peut utiliser les
informations concernées dans l’exercice des missions autres que celles
visées par le cadre législatif et réglementaire applicable que moyennant
l’accord du Collège.

L’alinéa premier ne s’applique pas à la divulgation d’informations
confidentielles, par les membres du Comité visés à l’article 35, premier
alinéa, 1°, à la Banque. L’article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le
statut organique de la Banque nationale de Belgique est d’application
en ce qui concerne ces informations. Sans préjudice de l’article 45, § 1er,
8°, la Banque ne peut faire usage, pour l’accomplissement de ses
missions légales autres que celles liées au cadre législatif et réglemen-
taire applicable, des informations confidentielles qui lui ont été
communiquées par les membres du Comité visés à l’article 35, alinéa
premier, 1°, que moyennant l’accord du Collège.

Art. 45. § 1er. Par dérogation à l’article 44, le Collège peut commu-
niquer des informations confidentielles:

1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue
ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les
missions confiées au Collège;

2° lors d’un témoignage en justice en matière pénale;

3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires,
étant entendu que l’article 29 du Code d’instruction criminelle ne
s’applique pas aux personnes visées à l’article 44;

4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les
actes ou décisions du Collège ou de la FSMA dans les cas visés à
l’article 59 et dans toute autre instance à laquelle le Collège est partie;

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes
physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;

6° dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE)
n° 537/2014, aux autorités compétentes d’autres États membres qui
exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à
l’article 33;

7° dans le respect de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE)
n° 537/2014 et conformément à l’article 51, aux autorités compétentes
de pays tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à
celles visées à l’article 33 et avec lesquels le Collège a conclu un accord
de coopération visé à l’article 51, § 1er, 6°;
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8° aan de Bank en de FSMA in hun hoedanigheid van toezichthouder
op de organisaties van openbaar belang, als die informatie van belang
is voor de uitoefening van hun respectieve wettelijke opdrachten;

9° aan het Instituut in de in artikel 41 bedoelde gevallen;

10° aan het CEAOB als bedoeld in artikel 30 van verordening (EU)
nr. 537/2014.

Het College kan de beslissing om bij de rechterlijke overheden
aangifte te doen van strafrechtelijke misdrijven, openbaar maken.

§ 2. Het College mag vertrouwelijke informatie enkel meedelen
overeenkomstig § 1, 5° tot 10° als de autoriteiten of instellingen die er
de geadresseerde van zijn, die informatie gebruiken voor de uitvoering
van hun opdrachten, en als zij, wat die informatie betreft, aan een
gelijkwaardig beroepsgeheim zijn gebonden als bedoeld in artikel 44.
Bovendien mag de informatie die afkomstig is van een autoriteit van
een andere lidstaat enkel met de uitdrukkelijke instemming van die
autoriteit worden doorgegeven aan de autoriteiten of instellingen van
derde landen in de gevallen als bedoeld in § 1, 7°, en, in voorkomend
geval, enkel voor de doeleinden waarmee die autoriteit heeft inge-
stemd.

§ 3. Het College mag de vertrouwelijke informatie waarover het
beschikt, gebruiken voor de uitvoering van al zijn opdrachten als
bedoeld in artikel 33.

§ 4. Artikelen 44 en 80, § 1, zijn niet van toepassing op de mededeling
van informatie aan het College die is voorgeschreven of toegestaan
door de wettelijke of reglementaire bepalingen die de opdrachten van
het College regelen.

Afdeling 3. — Nationale, Europese en internationale samenwerking

Art. 46. § 1. De minister bevoegd voor Economie, de Hoge Raad, het
College en de sanctiecommissie werken samen wanneer dat nodig is
voor de vervulling van hun respectieve opdrachten zoals bepaald door
of krachtens deze wet of de wet van 2 augustus 2002. Zij verlenen
elkaar onderling assistentie.

§ 2. Het College en het Instituut kunnen een overeenkomst sluiten
waarin de modaliteiten voor hun samenwerking en onderlinge
informatie-uitwisseling worden vastgesteld.

§ 3. De Koning kan bijkomende voorwaarden van nationale samen-
werking bepalen. Hij bepaalt inzonderheid de voorwaarden voor de
samenwerking tussen de Hoge Raad en het College met het oog op het
verzekeren van de vertegenwoordiging in het CEAOB wanneer het
CEAOB normatieve aspecten behandelt.

Art. 47. § 1. Onverminderd artikel 44 werkt het College samen met
de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van de Europese Unie
die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de hoedanigheid, de
registratie, de kwaliteitscontrole, het toezicht en de administratieve
maatregelen en sancties, en met ESMA, EBA en EIOPA binnen de
grenzen van richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU) nr. 537/2014 wan-
neer dat nodig is voor de vervulling van hun respectieve verantwoor-
delijkheden en opdrachten uit hoofde van deze wet, richtlijn 2006/43/EG
en verordening (EU) nr. 537/2014.

Het College beschikt daartoe inzonderheid over de ter zake door
deze wet verleende bevoegdheden. Het College verleent assistentie aan
de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten. Het wisselt inzonder-
heid informatie uit en werkt samen met de andere bevoegde autoritei-
ten in het kader van onderzoeken of toezichtsactiviteiten, inclusief
controles ter plaatse.

§ 2. Wanneer het College informatie verstrekt in het kader van de
samenwerking, kan het verduidelijken dat die informatie niet openbaar
mag worden gemaakt zonder zijn expliciete toestemming, of uitslui-
tend voor de doeleinden waarmee het heeft ingestemd.

§ 3. Het College verstrekt op verzoek en zonder onnodige vertraging
alle informatie die voor het in paragraaf 1 genoemde doel noodzakelijk
is. Indien nodig, stelt het College, wanneer het een dergelijk verzoek
ontvangt, zonder onnodige vertraging de maatregelen vast die vereist
zijn om de gevraagde informatie te verzamelen. De aldus verstrekte
informatie valt onder het beroepsgeheim waartoe eenieder is gehouden
die bij de bevoegde autoriteit die de informatie ontvangt, werkzaam is
of is geweest.

Indien het College niet bij machte is om de gevraagde informatie
zonder onnodige vertraging te verstrekken, stelt het de verzoekende
bevoegde autoriteit in kennis van de redenen daarvan.

Het College kan weigeren om gevolg te geven aan een verzoek om
informatie indien:

1° het verstrekken van die informatie gevaar zou kunnen opleveren
voor de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde van België, of
in strijd zou zijn met de nationale veiligheidsvoorschriften; of

8° à la Banque et à la FSMA en leur qualité d’autorité de surveillance
des entités d’intérêt public, lorsque ces informations présentent un
intérêt pour l’exercice de leurs missions légales respectives;

9° à l’Institut dans les cas visés à l’article 41;

10° au CEAOB visé à l’article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.

Le Collège peut rendre publique la décision de dénoncer des
infractions pénales aux autorités judiciaires.

§ 2. Le Collège ne peut communiquer des informations confidentiel-
les en vertu du § 1er, 5° à 10°, qu’à condition qu’elles soient destinées à
l’accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en
sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef
couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui
prévu à l’article 44. En outre, les informations provenant d’une autorité
d’un autre État membre ne peuvent être divulguées qu’à des autorités
ou organismes de pays tiers dans les cas visés au § 1er , 7°, qu’avec
l’accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour
lesquelles cette autorité a marqué son accord.

§ 3. Le Collège peut faire usage des informations confidentielles dont
il dispose pour l’accomplissement de l’ensemble de ses missions visées
à l’article 33.

§ 4. Les articles 44 et 80, § 1er, ne sont pas applicables aux
communications d’informations au Collège qui sont prévues ou
autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les
missions du Collège.

Section 3. — Coopération nationale, européenne et internationale

Art. 46. § 1er. Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, le
Conseil supérieur, le Collège et la commission des sanctions coopèrent
entre eux autant que nécessaire pour s’acquitter de leurs missions
respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi ou de la
loi du 2 août 2002. Ils se fournissent mutuellement assistance.

§ 2. Le Collège et l’Institut peuvent conclure un protocole définissant
les modalités de la coopération et des échanges d’informations entre
eux.

§ 3. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de
coopération nationale. Il détermine en particulier les modalités de
coopération entre le Conseil supérieur et le Collège afin d’assurer la
représentation au sein du CEAOB lorsque des aspects normatifs sont
abordés par le CEAOB.

Art. 47. § 1er. Sans préjudice de l’article 44, le Collège coopère avec
les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union euro-
péenne responsables de l’octroi de la qualité, de l’enregistrement, du
contrôle de qualité, de la surveillance et des mesures et sanctions
administratives et avec l’ESMA, l’EBA et l’EIOPA dans les limites de la
directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 autant que
nécessaire pour s’acquitter des responsabilités et des tâches qui leur
incombent respectivement au titre de la présente loi, de la directive
2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014.

Le Collège dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont
attribués par la présente loi. Le Collège prête son concours aux autorités
compétentes des autres États membres. En particulier, il échange des
informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le
cadre d’enquêtes ou d’activité de supervision, y compris de vérification
sur place.

§ 2. Lorsque le Collège communique une information dans le cadre
de la coopération, il peut préciser que cette information ne peut être
divulguée sans son consentement exprès ou qu’aux seules fins pour
lesquelles il a donné son accord.

§ 3. Le Collège fournit sans délai indu, sur demande, toute
information requise aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Le cas
échéant, lorsqu’il reçoit une telle demande, le Collège prend sans délai
indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées.
Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret profession-
nel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement
employées par l’autorité compétente qui les reçoit.

Si le Collège est dans l’incapacité de fournir sans délai indu les
informations demandées, il notifie les raisons de cette incapacité à
l’autorité qui lui a présenté la demande.

Le Collège peut refuser de donner suite à une demande d’informa-
tions, lorsque:

1° leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, à
la sécurité ou à l’ordre public de la Belgique, ou d’enfreindre les
dispositions nationales en matière de sécurité; ou
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2° met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen dezelfde
personen al een gerechtelijke procedure is ingeleid bij de Belgische
autoriteiten; of

3° voor dezelfde handelingen en tegen dezelfde personen al een
onherroepelijke uitspraak is gedaan door de bevoegde Belgische
autoriteiten.

Onverminderd zijn verplichtingen in het kader van gerechtelijke
procedures, mag het College dat op grond van paragraaf 1 informatie
ontvangt, die uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van zijn
functies in de zin van deze wet alsook in het kader van bestuursrech-
telijke of gerechtelijke procedures die specifiek met de uitoefening van
die functies verband houden.

§ 4. Wanneer het College vaststelt dat er op het grondgebied van een
andere lidstaat handelingen worden of zijn uitgevoerd die strijdig zijn
met de bepalingen van richtlijn 2006/43/EG en verordening (EU)
nr. 537/2014, geeft het hiervan op zo specifiek mogelijke wijze kennis
aan de bevoegde autoriteit van die andere lidstaat.

Wanneer het College er door een autoriteit van een andere lidstaat in
kennis van wordt gesteld dat er in België handelingen worden of zijn
uitgevoerd die strijdig zijn met de bepalingen van richtlijn 2006/43/EG
en verordening (EU) nr. 537/2014, neemt het de nodige maatregelen en
stelt het de kennisgevende bevoegde autoriteit van het eindresultaat
daarvan in kennis, alsook, voor zover mogelijk, van belangrijke
tussentijdse ontwikkelingen.

§ 5. Het College kan verzoeken dat door de bevoegde autoriteit van
een andere lidstaat een onderzoek wordt verricht op het grondgebied
van die lidstaat.

Verder kan het verzoeken dat aan een aantal van haar personeelsle-
den toestemming wordt verleend om de personeelsleden van de
bevoegde autoriteit van die andere lidstaat gedurende het onderzoek te
vergezellen.

§ 6. Wanneer het College door de bevoegde autoriteit van een andere
lidstaat wordt verzocht om in België een onderzoek te verrichten of om
toestemming te verlenen om de personeelsleden van het College
gedurende het onderzoek te vergezellen, geeft het daaraan gevolg in
het kader van zijn bevoegdheden:

1° door zelf de controle of het onderzoek te verrichten;

2° door de verzoekende autoriteit toestemming te geven om recht-
streeks tot de controle of het onderzoek over te gaan.

Het onderzoek wordt volledig onder het toezicht van de Belgische
autoriteiten geplaatst.

Het College kan een verzoek om een onderzoek uit te voeren, of een
verzoek dat leden van zijn personeel worden vergezeld door perso-
neelsleden van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat zoals
bedoeld in het eerste lid, van de hand wijzen indien:

1° een dergelijk onderzoek gevaar zou kunnen opleveren voor de
soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde van België, of in strijd
zou zijn met de nationale veiligheidsvoorschriften; of

2° met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen dezelfde
personen al een gerechtelijke procedure is ingeleid bij de Belgische
autoriteiten; of

3° tegen dezelfde bedrijfsrevisoren voor dezelfde handelingen al een
onherroepelijke uitspraak is gedaan door de bevoegde Belgische
autoriteiten.

Art. 48. Het College neem deel aan de colleges als bedoeld in
artikel 32 van verordening (EU) nr. 537/2014.

Art. 49. Het College verstrekt het CEAOB jaarlijks geaggregeerde
informatie over alle administratieve maatregelen en geldboetes die
overeenkomstig artikel 59 zijn opgelegd.

Het College deelt de in artikel 59, § 1, eerste lid, 2° en 4°, bedoelde
verboden onverwijld aan het CEAOB mee.

Art. 50. De Koning kan bijkomende regelingen bepalen voor de
samenwerking met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van
de Europese Unie.

Art. 51. § 1. Het College bezorgt, op vraag van een bevoegde
autoriteit van een derde land, controle- of andere documenten die in het
bezit zijn van bedrijfsrevisoren, alsook inspectie- of onderzoeksversla-
gen in verband met de betrokken controles, aan die bevoegde autoriteit,
als aan alle hierna volgende voorwaarden is voldaan en onder
voorbehoud van paragraaf 2:

1° die controle- of andere documenten hebben betrekking op
wettelijke controles bij vennootschappen die effecten hebben uitgege-
ven op de kapitaalmarkt van het betrokken derde land of die deel

2° une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions
et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités belges; ou

3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à
l’encontre des mêmes personnes par les autorités compétentes belges.

Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d’une
procédure judiciaire, le Collège qui reçoit des informations en vertu du
paragraphe 1er ne peut les utiliser qu’aux fins de l’exercice de ses
fonctions dans le cadre du champ d’application de la présente loi et
dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire se rappor-
tant spécifiquement à l’exercice de ses fonctions.

§ 4. Lorsque le Collège constate que des actes contraires aux
dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE)
n° 537/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État
membre, il notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à
l’autorité compétente de cet autre État membre.

Si le Collège a été informé par une autorité d’un autre État membre
de ce que des actes contraires aux dispositions de la directive
2006/43/CE ou du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis
en Belgique, il prend les mesures appropriées et informe l’autorité qui
l’a informée du résultat final de son intervention et, dans la mesure du
possible, des résultats intérimaires significatifs.

§ 5. Le Collège peut demander qu’une enquête soit effectuée par
l’autorité compétente d’un autre État membre, sur le territoire de ce
dernier.

Il peut également demander qu’une partie de son propre personnel
soit autorisée à accompagner le personnel de l’autorité compétente de
cet autre État membre au cours de l’enquête.

§ 6. Lorsque le Collège reçoit une demande d’une autorité compé-
tente d’un autre État membre afin d’effectuer une enquête en Belgique
ou afin qu’une partie de son propre personnel soit autorisé à
accompagner le personnel du Collège au cours de l’enquête, il y donne
suite dans le cadre de ses pouvoirs:

1° en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

2° en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la
vérification ou à l’enquête.

L’enquête est intégralement placée sous le contrôle des autorités
belges.

Le Collège peut refuser de donner suite à une demande en vue d’une
enquête à mener, ou à une demande d’accompagnement de son
personnel par le personnel d’une autorité compétente d’un autre État
membre présentée selon le premier alinéa, lorsque:

1° l’enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité
ou à l’ordre public de la Belgique, ou d’enfreindre les règles nationales
en matière de sécurité; ou

2° une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions
et contre les mêmes personnes devant les autorités belges; ou

3° un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes
réviseurs d’entreprises pour les mêmes actions par les autorités
compétentes belges.

Art. 48. Le Collège participe au collège visé à l’article 32 du
règlement (UE) n° 537/2014.

Art. 49. Le Collège fournit chaque année au CEAOB des informa-
tions agrégées sur l’ensemble des mesures et amendes administratives
prononcées conformément à l’article 59.

Le Collège communique immédiatement au CEAOB les interdictions
visées à l’article 59, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°.

Art. 50. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de
coopération avec les autorités compétentes d’autres États membres de
l’Union européenne.

Art. 51. § 1er. Le Collège communique, sur requête d’une autorité
compétente d’un pays tiers, des documents d’audit ou d’autres
documents détenus par des réviseurs d’entreprises, ainsi que des
rapports d’inspection ou d’enquête en rapport avec les audits en
question, si toutes les conditions suivantes sont remplies et sous réserve
du paragraphe 2:

1° ces documents d’audit ou autres documents sont relatifs à des
contrôles légaux de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur les
marchés des capitaux du pays tiers concerné ou qui font partie d’un
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uitmaken van een groep die in dat derde land aan het toezicht op de
geconsolideerde jaarrekening is onderworpen;

2° deze overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdracht van publiek toezicht, onderzoek of kwaliteitscontrole die
gelijkwaardig is verklaard overeenkomstig artikel 46, lid 2, van richtlijn
2006/43/EG, van de bevoegde autoriteit van het derde land;

3° deze autoriteit voldoet aan eisen die de Europese Commissie
adequaat heeft verklaard overeenkomstig artikel 47, lid 3, van richtlijn
2006/43/EG;

4° de overdracht van persoonsgegevens gebeurt conform de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

5° de autoriteit of de personen die de informatie ontvangen in derde
landen, zijn onderworpen aan gelijkwaardige waarborgen inzake het
beroepsgeheim als deze van toepassing op het College; en

6° een overeenkomst op basis van wederkerigheid inzake de
werkregelingen is gesloten tussen het College en deze autoriteit.

§ 2. Het College kan het in paragraaf 1 bedoelde verzoek weigeren
van de bevoegde autoriteit van een derde land, indien:

1° de verstrekking van de in paragraaf 1 bedoelde documenten
gevaar zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de nationale
veiligheid of de openbare orde van België of van de andere lidstaten
van de Europese Unie;

2° in België met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen
dezelfde personen als deze bedoeld in het verzoek, al een gerechtelijke
procedure, inclusief een strafrechtelijke, is ingeleid;

3° voor dezelfde handelingen en dezelfde bedrijfsrevisoren al een
onherroepelijke uitspraak is gedaan door de bevoegde Belgische
autoriteiten, of

4° voornoemde voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 niet zijn
nageleefd.

§ 3. Het College stelt de Europese Commissie in kennis van de in
paragraaf 1, 6°, bedoelde werkregelingen.

§ 4. De Koning bepaalt de specifieke regelingen van samenwerking
met de derde landen.

Afdeling 4. — Kwaliteitscontrole, toezicht,
bevoegdheden en maatregelen

Art. 52. § 1. Het College onderwerpt de bedrijfsrevisoren minstens
om de zes jaar aan een kwaliteitscontrole op basis van een risico-
analyse.

De kwaliteitscontrole is een onderzoeksprocedure van de professio-
nele activiteit van een bedrijfsrevisor. Die controle heeft onder meer tot
doel na te gaan of de gecontroleerde bedrijfsrevisor over een organisatie
beschikt die aangepast is aan de aard en de omvang van zijn
activiteiten. Verder strekt de controle ertoe het publiek en de toezicht-
houders ervan te overtuigen dat de bedrijfsrevisoren hun activiteiten
verrichten overeenkomstig de controlenormen en de toepasselijke
deontologische regels.

De kwaliteitsbeoordeling berust op een analyse van de door het
bedrijfsrevisorenkantoor uitgewerkte maatregelen met betrekking tot
het intern kwaliteitscontrolesysteem en van de doeltreffendheid van dat
intern kwaliteitscontrolesysteem.

De kwaliteitsbeoordeling, op basis van een adequate toetsing van een
selectie van controledossiers, omvat een evaluatie van:

1° de naleving van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en
normatieve bepalingen, inclusief de naleving van de onafhankelijk-
heidseisen;

2° de kwantiteit en kwaliteit van de ingezette middelen in het kader
van het gecontroleerde dossier;

3° de door de bedrijfsrevisor in rekening gebrachte honoraria voor
controles en de eventuele honoraria voor non-auditdiensten;

4° de naleving van de verplichting inzake permanente vorming als
bedoeld in artikel 27.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, wordt bij de bedrijfsrevisoren die de
controle uitvoeren van één of meer organisaties van openbaar belang
die op individuele basis meer dan één van de criteria overschrijden als
bedoeld in artikel 16, § 1, van het Wetboek van Vennootschappen, op
basis van een risicoanalyse minstens om de drie jaar een kwaliteitscon-
trole uitgevoerd.

§ 3. Het College organiseert de kwaliteitscontroles en het verloop
ervan, en definieert de methodologie die bij de uitvoering van alle
kwaliteitscontroles moet worden gevolgd. De methodologie en de

groupe soumis au contrôle des comptes consolidés dans ledit pays tiers;

2° cette communication est nécessaire à l’accomplissement de la
mission de supervision publique, d’enquête ou de contrôle de qualité,
déclarée équivalente conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la
directive 2006/43/CE, de l’autorité compétente du pays tiers;

3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la
Commission européenne, conformément à l’article 47, paragraphe 3, de
la directive 2006/43/CE;

4° la transmission des données à caractère personnel s’effectue
conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;

5° l’autorité ou les personnes qui reçoivent l’information dans les
pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de
protection du secret professionnel à celles applicables au Collège; et

6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de travail
est conclu entre le Collège et cette autorité.

§ 2. Le Collège peut refuser la requête visée au paragraphe 1er

adressée par une autorité compétente d’un pays tiers lorsque:

1° la fourniture des documents visés au paragraphe 1er est suscepti-
ble de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à
l’ordre public belge ou des autres États membres de l’Union euro-
péenne;

2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes
faits et à l’encontre des mêmes personnes que celles visées par la
requête, a déjà été engagée en Belgique;

3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à
l’encontre des mêmes réviseurs d’entreprises par les autorités compé-
tentes belges ou

4° les conditions préalables visées au paragraphe 1er ne sont pas
respectées.

§ 3. Le Collège communique à la Commission européenne les accords
sur les modalités de travail visés au paragraphe 1er, 6°.

§ 4. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec
les pays tiers.

Section 4. — Contrôle de qualité, surveillance,
pouvoirs et mesures

Art. 52. § 1er. Le Collège soumet les réviseurs d’entreprises à un
contrôle de qualité sur la base d’une analyse du risque et au moins tous
les six ans.

Le contrôle de qualité est une procédure d’examen de l’activité
professionnelle d’un réviseur d’entreprises. Il a notamment pour but de
vérifier que le réviseur d’entreprises contrôlé est doté d’une organisa-
tion appropriée par rapport à la nature et à l’étendue de ses activités. Ce
contrôle vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle
que les réviseurs d’entreprises effectuent leurs travaux conformément
aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur.

L’examen de contrôle de qualité repose sur une analyse des mesures
en matière de système interne de contrôle de qualité mises en place par
le cabinet de révision et de l’effectivité de ce système interne de contrôle
de qualité.

Le champ de l’examen de contrôle de qualité, reposant sur une
vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend
une évaluation:

1° de la conformité aux dispositions légales, réglementaires et
normatives applicables, en ce compris le respect des règles d’indépen-
dance;

2° de la quantité et de la qualité des moyens mis en œuvre dans le
cadre du dossier contrôlé;

3° des honoraires d’audit perçus et des éventuels honoraires
non-audit;

4° du respect de l’obligation de formation permanente prévue à
l’article 27.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les réviseurs d’entreprises qui
effectuent le contrôle d’une ou plusieurs entités d’intérêt public qui
dépassent, sur base individuelle, plus d’un des critères mentionnés à
l’article 16, § 1er, du Code des sociétés, sont soumis à un contrôle de
qualité sur base d’une analyse de risque et au moins tous les trois ans.

§ 3. Le Collège organise les contrôles de qualité et leur processus et
définit une méthodologie à suivre pour l’exécution de l’ensemble des
contrôles de qualité. La méthodologie et les examens de contrôle de
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kwaliteitsbeoordelingen zijn passend en evenredig ten opzichte van de
omvang en de complexiteit van de activiteit van de beoordeelde
bedrijfsrevisor.

§ 4. Het College kan één of meer inspecteurs aanstellen om de
kwaliteitsbeoordeling van elke bedrijfsrevisor uit te voeren op basis van
de door het College gedefinieerde methodologie.

Bij de uitvoering van hun inspecties maken de inspecteurs gebruik
van de door het College goedgekeurde controleleidraad. Het College
raadpleegt de Hoge Raad minstens eenmaal per jaar alvorens de
controleleidraad aan te passen.

De inspecteurs beschikken over passende beroepskwalificaties en
relevante beroepservaring op het vlak van de wettelijke controle van de
jaarrekening en de financiële verslaggeving, en hebben ook een
specifieke opleiding genoten op het vlak van de kwaliteitsbeoordeling.

De personen belast met het uitvoeren van een specifieke kwaliteits-
beoordeling worden geselecteerd volgens een objectieve procedure die
is opgezet om belangenconflicten te voorkomen tussen die personen en
de bedrijfsrevisor die wordt beoordeeld.

Bij de selectie moet minstens aan volgend criterium zijn voldaan:
geen enkele persoon die vennoot of werknemer van een bedrijfsrevisor
is geweest, of anderszins met hem verbonden is geweest, mag minder
dan drie jaar na de beëindiging van die relatie als inspecteur optreden
bij een kwaliteitsbeoordeling van die bedrijfsrevisor.

Onverminderd paragraaf 3, is (zijn) de inspecteur(s) (een) inspec-
teur(s) van buiten de beroepssector bij de kwaliteitsbeoordeling van een
bedrijfsrevisor die de controle uitvoeren van één of meer organisaties
van openbaar belang. De inspecteur(s) is (zijn) hetzij (een) personeelslid
(personeelsleden) van de FSMA, hetzij (een) perso(o)n(en) die via een
samenwerkingsovereenkomst met de FSMA is (zijn) verbonden.

Onverminderd paragraaf 3 kan (kunnen) de inspecteur(s) (een)
bedrijfsrevisor(en)-natuurlijk(e) perso(o)n(en) zijn in het kader van een
kwaliteitsbeoordeling van een bedrijfsrevisor die bij geen enkele
organisatie van openbaar belang de controle uitvoert.

Daartoe stelt het College een lijst op van bedrijfsrevisoren-natuurlijke
personen op wie het een beroep kan doen om een beoordeling uit te
voeren in het kader van de kwaliteitscontrole.

Artikel 44 is van toepassing op de inspecteurs met betrekking tot de
informatie waarvan zij kennis hebben genomen in het kader van de aan
het College toevertrouwde opdrachten of in het kader van de
verificaties, expertises of verslagen die het College hen, in het kader van
zijn opdrachten als bedoeld in dit artikel, heeft gelast uit te voeren dan
wel voor te leggen.

§ 5. De bevindingen en conclusies van een inspectie op basis waarvan
aanbevelingen worden gedaan, worden, vóór de afronding van het
inspectieverslag, meegedeeld aan en besproken met de bedrijfsrevisor
bij wie de inspectie is verricht.

§ 6. Het College is bevoegd voor het aannemen van de besluiten van
de kwaliteitscontrole.

Indien na afloop van een kwaliteitscontrole aanbevelingen worden
geformuleerd, gaat het College na of de bedrijfsrevisoren de geformu-
leerde aanbevelingen opvolgen binnen de termijn die het oplegt. Als de
bedrijfsrevisor de aan hem gerichte aanbevelingen niet opvolgt, kan
dat, in voorkomend geval, in functie van de ernst van de vastgestelde
tekortkomingen, aanleiding geven tot het opleggen van maatregelen als
bedoelde in artikel 57 en/of administratieve maatregelen of geldboetes
als bedoeld in artikel 59.

§ 7. Het College maakt jaarlijks de algemene geaggregeerde resulta-
ten van de kwaliteitscontrole openbaar.

§ 8. De nadere regels inzake de organisatie van de kwaliteitscontrole
worden door de Koning bepaald.

Art. 53. § 1. Voor de toepassing van artikel 32 ziet het College er met
name op toe dat de bedrijfsrevisoren, in het kader van de hun
toevertrouwde opdrachten, de toepasselijke wettelijke, reglementaire
en normatieve verplichtingen naleven.

§ 2. Het College onderzoekt de klachten die het ontvangt, tenzij zij
klaarblijkelijk onontvankelijk zouden zijn.

§ 3. Het College organiseert het toezicht en het verloop daarvan, en
definieert de methodologie die bij de uitvoering van die toezichtstaak
moet worden toegepast.

§ 4. Elke bedrijfsrevisor tegen wie een tucht, gerechtelijke of
administratieve procedure loopt die betrekking heeft op de uitoefening
van zijn beroep, moet het College hierover binnen de maand na de
inleiding van de procedure inlichten. In het geval van een strafproce-
dure brengt de bedrijfsrevisor het College daarvan op de hoogte vanaf
het ogenblik waarop hij in staat van beschuldiging is gesteld.

qualité sont appropriés et proportionnés à l’ampleur et à la complexité
de l’activité menée par le réviseur d’entreprises soumis à cet examen.

§ 4. Le Collège peut désigner un ou plusieurs inspecteurs afin de
procéder à l’examen de contrôle de qualité de chaque réviseur
d’entreprises, sur base de la méthodologie définie par le Collège.

Dans l’exécution de leurs inspections, les inspecteurs utilisent le
guide de contrôle adopté par le Collège. Le Collège consulte le Conseil
supérieur au moins une fois par an avant d’adapter le guide de
contrôle.

Les inspecteurs disposent de la formation et de l’expérience profes-
sionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et
d’information financière, ainsi qu’une formation spécifique aux exa-
mens de contrôle de qualité.

La sélection des personnes chargées d’une inspection de contrôle de
qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue
pour éviter tout conflit d’intérêt entre ces personnes et le réviseur
d’entreprises soumis à cet examen.

La sélection satisfait au moins au critère suivant: aucune personne
qui a été l’associé ou l’employé d’un réviseur d’entreprises, ou qui lui
a été autrement associée, n’est autorisée à exercer une activité
d’inspecteur dans le cadre du contrôle de qualité de ce réviseur
d’entreprises moins de trois ans à compter de la fin de cette relation.

Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs sont des
inspecteurs externes à la profession lorsqu’il s’agit de l’examen de
contrôle de qualité d’un réviseur d’entreprises qui effectue le contrôle
d’une ou plusieurs entités d’intérêt public. Le ou les inspecteurs sont
soit membres du personnel de la FSMA soit liés à la FSMA par une
convention de collaboration.

Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs peuvent être
des réviseurs d’entreprises personnes physiques lorsqu’il s’agit de
l’examen de contrôle de qualité d’un réviseur d’entreprises qui
n’effectue le contrôle d’aucune entité d’intérêt public.

À cette fin, le Collège établit une liste de réviseurs d’entreprises
personnes physiques auxquels le Collège peut faire appel pour
procéder à un examen dans le cadre du contrôle de qualité.

L’article 44 s’applique aux inspecteurs, en ce qui concerne les
informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des missions
confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou
rapports que le Collège les a chargés d’effectuer ou de produire dans le
cadre de ses missions visées au présent article.

§ 5. Les constatations et conclusions des inspections sur lesquelles
sont basées les recommandations sont communiquées au réviseur
d’entreprises inspecté et discutées avec lui avant que le rapport
d’inspection ne soit finalisé.

§ 6. Le Collège est compétent pour adopter les conclusions du
contrôle de qualité.

Lorsque des recommandations sont formulées à l’issue d’un contrôle
de qualité, le Collège vérifie si les réviseurs d’entreprises donnent suite
dans le délai qu’il fixe aux recommandations formulées. L’absence de
suivi par le réviseur d’entreprises des recommandations qui lui sont
adressées peut, le cas échéant, donner lieu, en fonction de la gravité des
faiblesses constatées, à l’imposition de mesures visées à l’arti-
cle 57 et/ou de mesures ou amendes administratives visées à l’arti-
cle 59.

§ 7. Le Collège publie annuellement les résultats d’ensemble du
contrôle de qualité de manière agrégée.

§ 8. Les modalités relatives à l’organisation du contrôle de qualité
sont déterminées par le Roi.

Art. 53. § 1er. Aux fins de l’article 32, le Collège veille notamment à
ce que les réviseurs d’entreprises, dans le cadre des missions qui leur
sont confiées, respectent les obligations légales, réglementaires et
normatives applicables .

§ 2. Le Collège instruit les plaintes qui lui sont adressées, à moins que
la plainte ne soit manifestement irrecevable.

§ 3. Le Collège organise la surveillance et son processus et définit une
méthodologie à suivre pour l’exécution de la fonction de surveillance.

§ 4. Tout réviseur d’entreprises qui fait l’objet d’une procédure
disciplinaire, judiciaire ou administrative portant sur l’exercice de sa
profession, doit en informer le Collège dans le mois de l’introduction de
la procédure. Dans le cas d’une procédure pénale, le réviseur d’entre-
prises en informe le Collège dès l’instant où il est mis en accusation.
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De bedrijfsrevisor stelt het College ook in kennis van de tucht,
administratieve of strafrechtelijke sancties die hem werden opgelegd
door een autoriteit of een beroepsvereniging die in België, in een
lidstaat of in een derde land, wat zijn beroepsactiviteiten betreft,
gelijkaardige functies uitoefent als die van de Belgische Staat of van het
College. Deze mededeling heeft plaats uiterlijk een maand nadat de
bedoelde beslissingen definitief zijn geworden.

§ 5. Het College organiseert het toezicht op de geregistreerde
auditkantoren voor wat de in België verrichte opdrachten van de
wettelijke controle van de jaarrekening betreft.

§ 6. De Koning kan de modaliteiten bepalen van de organisatie van
het toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Art. 54. § 1. Voor de toepassing van artikel 32 kan het College

1° toegang krijgen tot de gegevens in verband met de wettelijke
controle van de jaarrekening of tot andere documenten, in welke vorm
ook, die de bedrijfsrevisoren in hun bezit hebben en die relevant zijn
voor de uitvoering van hun opdrachten, en het recht hebben om
daarvan een kopie te ontvangen of te nemen;

2° van iedere persoon informatie en documenten verkrijgen in
verband met de wettelijke controle van de jaarrekening;

3° binnen een termijn die het vastlegt, de voorlegging verkrijgen van
bedrijfsrevisoren van elke informatie, elke verklaring of elk document,
en meer in het bijzonder van:

— de lijsten van de door hen aanvaarde revisorale opdrachten,

— hun werkprogramma’s en werkdocumenten,

— elke informatie, elke verklaring of elk document over hun
verbanden met andere personen die deel uitmaken van hun netwerk en
die al dan niet in een lidstaat of in een derde land de hoedanigheid van
wettelijke auditor, auditkantoor, auditor of auditorganisatie van een
derde land hebben, en de opdrachten die door deze personen zijn
aanvaard in een vennootschap, onderneming of vereniging waarin de
bedrijfsrevisor een opdracht, waarvan de uitoefening is voorbehouden
aan de bedrijfsrevisoren, vervult of heeft vervuld; en

4° inspecties ter plaatse uitvoeren bij bedrijfsrevisoren, alsook ter
plaatse kennis nemen en een kopie maken van elk document, elk
gegevensbestand en elke registratie, en toegang hebben tot elk infor-
maticasysteem.

Het College oefent de in het eerste lid bedoelde onderzoeksbevoegd-
heden op passende en met de omvang en de complexiteit van de
activiteit van de betrokken bedrijfsrevisor evenredige wijze uit.

Het College kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden alleen
uitoefenen voor de in artikel 33 bedoelde doelstellingen en ten aanzien
van:

1° de bedrijfsrevisoren en de auditkantoren;

2° de personen die betrokken zijn bij de activiteiten van de
bedrijfsrevisoren;

3° de gecontroleerde organisaties van openbaar belang, de met hen
verbonden entiteiten, en de met die entiteiten gelieerde derden;

4° derden waaraan de bedrijfsrevisoren bepaalde functies of activi-
teiten hebben uitbesteed; en

5° personen die anderszins gelieerd of verbonden zijn met de
bedrijfsrevisoren.

§ 2. Voor de toepassing van artikel 33 en in het bijzonder bij de
kwaliteitscontrole van een bedrijfsrevisor die de wettelijke controle van
de geconsolideerde jaarrekening verricht, of bij de uitvoering van de in
artikel 53 bedoelde toezichtstaken met betrekking tot de wettelijke
controle van de geconsolideerde jaarrekening van een groep van
ondernemingen, stelt de groepsauditor het College, op zijn verzoek, de
relevante documentatie ter beschikking die hij bijhoudt over de
controlewerkzaamheden die, voor de doeleinden van de groepscon-
trole, zijn verricht door de auditor of auditors van derde landen,
wettelijke auditors, auditorganisaties van derde landen of auditkanto-
ren, met inbegrip van eventuele werkdocumenten die relevant zijn voor
de groepscontrole.

Het College kan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten,
overeenkomstig artikel 47, om aanvullende documentatie verzoeken
over de controlewerkzaamheden die voor het doel van de groepscon-
trole zijn verricht door wettelijke auditor(s) of auditkanto(o)r(en).

Wanneer een moederonderneming of een dochteronderneming van
een groep van ondernemingen wordt gecontroleerd door (een) audi-
tor(s) of (een) auditorganisatie(s) van derde landen, kan het College de
betrokken bevoegde autoriteiten van derde landen verzoeken om
aanvullende documentatie over de controlewerkzaamheden die zijn

Le réviseur d’entreprises communique au Collège les sanctions
disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une
autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans
un État membre ou dans un pays tiers, quant à ses activités
professionnelles, des fonctions similaires à celles de l’État belge ou du
Collège. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les
sanctions précitées sont devenues définitives.

§ 5. Le Collège organise la surveillance des cabinets d’audit
enregistrés pour ce qui concerne les missions de contrôle légal des
comptes effectuées en Belgique.

§ 6. Le Roi peut déterminer des modalités relatives à l’organisation de
la surveillance des réviseurs d’entreprises.

Art. 54. § 1er. Aux fins de l’article 32, le Collège peut :

1° accéder aux données liées au contrôle légal des comptes ou à
d’autres documents détenus par les réviseurs d’entreprises, sous
quelque forme que ce soit, utiles à l’accomplissement de leurs missions,
et en recevoir ou en prendre une copie;

2° obtenir de toute personne des informations et documents liés au
contrôle légal des comptes;

3° obtenir des réviseurs d’entreprises la production, dans le délai
qu’il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notam-
ment:

— les relevés de missions révisorales acceptées par eux,

— leurs programmes et documents de travail,

— toute information, déclaration ou document relatif à leurs liens
avec d’autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non,
dans un État membre ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur
légal, de cabinet d’audit, de contrôleur ou d’entité d’audit de pays tiers,
et aux missions acceptées par ces personnes auprès d’une société,
entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d’entreprises
accomplit ou a accompli une mission dont l’exercice est réservé aux
réviseurs d’entreprises; et

4° procéder à des inspections sur place de réviseurs d’entreprises et
prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et
enregistrement et avoir accès à tout système informatique.

Le Collège exerce les pouvoirs d’investigation visés à l’alinéa premier
de manière appropriée et proportionnée à l’ampleur et à la complexité
de l’activité menée par le réviseur d’entreprises concerné.

Le Collège ne peut faire usage des pouvoirs visés à l’alinéa premier
qu’aux fins visées à l’article 33 et qu’à l’égard:

1° des réviseurs d’entreprises et les cabinets d’audit;

2° des personnes participant aux activités des réviseurs d’entreprises;

3° des entités d’intérêt public contrôlées, leurs entités affiliées et les
tiers qui y sont liés;

4° des tiers auprès desquels les réviseurs d’entreprises ont externalisé
certaines fonctions ou activités et

5° des personnes autrement liées ou associées aux réviseurs d’entre-
prises.

§ 2. Aux fins de l’article 33 et, en particulier, en cas de contrôle de
qualité d’un réviseur d’entreprises effectuant le contrôle légal d’états
financiers consolidés, ou d’exécution de devoirs de surveillance visés à
l’article 53 relatif à un contrôle légal de états financiers consolidés d’un
groupe d’entreprises, le contrôleur du groupe met à la disposition du
Collège, lorsque celui-ci le demande, la documentation pertinente qu’il
conserve sur les travaux d’audit effectué par le ou les contrôleurs de
pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d’audit de
pays tiers ou cabinets d’audit respectifs aux fins du contrôle du groupe,
y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du
groupe.

Le Collège peut demander aux autorités compétentes d’autres États
membres en vertu de l’article 47 des documents supplémentaires
concernant les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs légaux
des comptes ou cabinets d’audit aux fins du contrôle du groupe.

Lorsqu’une entreprise mère ou une filiale d’un groupe d’entreprises
est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d’audit de
pays tiers, le Collège peut demander aux autorités compétentes
concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant
les travaux d’audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou
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verricht door (een) auditor(s) van een derde land of (een) auditorgani-
satie(s) van een derde land, door middel van de overeenkomst inzake
de werkregelingen als bedoeld in artikel 51.

In afwijking van het derde lid, is de groepsauditor, wanneer een
moederonderneming of een dochteronderneming van een groep van
ondernemingen wordt gecontroleerd door (een) auditor(s) of (een)
auditorganisatie(s) van een derde land waarmee geen overeenkomst
inzake de werkregeling als bedoeld in artikel 51 werd gesloten, op
verzoek ook verantwoordelijk voor het waarborgen van een correcte
levering van de aanvullende documentatie over de door (een) derge-
lijke auditor(s) of auditorganisatie(s) van derde landen verrichte
controlewerkzaamheden, met inbegrip van de werkdocumenten die
relevant zijn voor de groepscontrole. Om deze levering te verzekeren,
behoudt de groepsauditor een kopie van deze documentatie of komt hij
met de auditor(s) of de auditorganisatie(s) van derde landen overeen
dat hij op verzoek onbeperkte toegang heeft tot dergelijke documenta-
tie, of neemt hij andere passende maatregelen. Wanneer controledocu-
menten om juridische of andere redenen niet door een derde land
kunnen worden doorgegeven aan de groepsauditor, omvat de door de
groepsauditor bewaarde documentatie, bewijs dat hij de juiste proce-
dures heeft gevolgd om toegang te krijgen tot de controledocumenten,
alsook bewijs van eventuele niet-juridische beletsels die voortvloeien
uit de wetgeving van het betrokken derde land.

§ 3. Het College kan de rechterlijke overheden verzoeken alle
informatie en documenten te verzamelen die nuttig worden geacht
voor de in paragraaf 1 bedoelde doeleinden. De rechterlijke overheden
delen deze informatie en documenten aan het College mee, met dien
verstande dat de informatie en documenten met betrekking tot
hangende gerechtelijke procedures niet kunnen worden meegedeeld
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Procureur-generaal.

De bevoegde Procureur-generaal kan weigeren om gevolg te geven
aan het in het eerste lid bedoelde verzoek wanneer al een gerechtelijke
procedure is ingesteld wegens dezelfde feiten en tegen dezelfde
personen of wanneer met betrekking tot die personen al een definitieve
uitspraak is gedaan wegens dezelfde feiten.

Art. 55. Het College kan, ten aanzien van de bedrijfsrevisoren of het
Instituut, de regels vastleggen inzake de verslaggeving die periodiek of
systematisch aan het College moet worden overgemaakt in verband
met de activiteiten onder zijn toezicht.

De betrokken personen of entiteiten zijn verplicht om deze informa-
tie of documenten aan het College over te maken binnen de termijn en
in de vorm bepaald door het College.

Art. 56. § 1. Indien de secretaris-generaal bij de uitoefening van zijn
functie, inzonderheid op het vlak van de kwaliteitscontrole en het
toezicht, ernstige aanwijzingen vaststelt van het bestaan van een
praktijk die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administra-
tieve maatregel of een administratieve geldboete als bedoeld in
artikel 59, ziet hij erop toe de beginselen en de verplichtingen die, in het
stadium van het onderzoek, gelden met betrekking tot, naargelang het
geval, administratieve maatregelen of sancties na te leven. Hij brengt
verslag uit bij het Comité, inclusief over de ten dit einde genomen
maatregelen.

§ 2. Het Comité beslist over het gevolg dat het aan het verslag van de
secretaris-generaal geeft.

Art. 57. § 1. Onverminderd de overige maatregelen bepaald door de
wet, kan het College elke persoon als bedoeld in artikel 54, § 1, derde
lid, een termijn opleggen waarbinnen deze zich dient te conformeren
aan sommige bepalingen van het toepasselijke wetgevende en regle-
mentaire kader, en dient af te zien van herhaling van die gedraging.

In geval van hoogdringendheid kan het College, voor deze termijn,
de uitoefening van de volledige of van een deel van de activiteit door
de bedrijfsrevisor verbieden en de inschrijving in het register schorsen.

Als de betrokken persoon in gebreke blijft bij afloop van de hem
opgelegde termijn, kan het College, na hem te hebben gehoord of ten
minste behoorlijk te hebben opgeroepen,

1° zijn standpunt met betrekking tot de krachtens het eerste lid
gedane vaststellingen bekendmaken;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die, noch meer mag
bedragen dan 50.000 euro, per kalenderdag waarop de aanmaning niet
wordt nageleefd, noch in totaal 2.500.000 euro mag overschrijden, of

3° de bedrijfsrevisor gelasten zich voorlopig te onthouden van iedere
beroepsmatige dienstverlening of van bepaalde dienstverlening. Die
maatregel is van toepassing gedurende de door het College bepaalde
periode. Hij houdt van rechtswege op uitwerking te hebben als de
sanctiecommissie niet binnen zes maanden na het opleggen van deze
maatregel is geadieerd met aanwijzingen, feiten of tenlasteleggingen
die de maatregel rechtvaardigen. Zijn effecten houden eveneens van

la ou les entités d’audit de pays tiers par le biais des accords sur les
modalités de travail visés à l’article 51.

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’une entreprise mère ou
une filiale d’un groupe d’entreprises est contrôlée par un ou des
contrôleurs ou une ou des entités d’audit de pays tiers avec lequel il
n’existe pas d’accords sur les modalités de travail visés à l’article 51, le
contrôleur du groupe est également chargé, s’il est invité à le faire, de
veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux
d’audit effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces
entités d’audit de pays tiers, y compris les documents de travail
pertinents pour le contrôle du groupe, soient bien fournis. À cet effet, le
contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou
convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités
d’audit de pays tiers qu’il aura accès sans restriction à ces documents
s’il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des
obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents
d’audit d’un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents
conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu’il a
suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d’audit
ainsi que, en cas d’obstacles autres que des obstacles légaux résultant
de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant
l’existence de ces obstacles.

§ 3. Le Collège peut demander aux autorités judiciaires de collecter
toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au
paragraphe 1er. Les autorités judiciaires transmettent au Collège ces
informations et documents, sous réserve des informations et docu-
ments relatifs à des procédures judiciaires pendantes qui ne peuvent
être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général.

Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la
demande visée à l’alinéa 1er lorsqu’une procédure judiciaire est déjà
engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque
celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.

Art. 55. Le Collège peut, à l’égard des réviseurs d’entreprises ou de
l’Institut, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent
être communiquées périodiquement ou systématiquement au Collège
concernant les activités soumises à son contrôle.

Les personnes ou entités en question sont tenues de transmettre ces
informations ou documents au Collège dans le délai et la forme que
celui-ci détermine.

Art. 56. § 1er. Lorsque dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, en
particulier dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle de
qualité et de surveillance, le secrétaire général constate qu’il existe des
indices sérieux de l’existence d’une pratique susceptible de donner lieu
à l’application d’une mesure administrative ou d’une amende adminis-
trative visée à l’article 59, il veille à respecter les principes et obligations
applicables au stade de l’instruction en matière, selon le cas, de mesures
ou sanctions administratives. Il fait rapport au Comité, y compris sur
les mesures prises à cet égard.

§ 2. Le Comité décide des suites qu’il donne au rapport du secrétaire
général.

Art. 57. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la
présente loi, le Collège peut fixer à toute personne visée à l’article 54,
§ 1er, alinéa 3, un délai dans lequel elle doit se conformer à des
dispositions déterminées du cadre législatif et réglementaire applicable
et s’abstenir de réitérer le comportement en cause.

En cas d’urgence, le Collège peut interdire pour la durée de ce délai
l’exercice de tout ou partie de l’activité du réviseur d’entreprises et
suspendre l’inscription au registre.

Si la personne concernée reste en défaut à l’expiration du délai
imparti, le Collège peut, l’ayant entendue ou à tout le moins dûment
convoquée,

1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu
de l’alinéa 1er;

2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour
calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 50.000 euros, ni,
au total, excéder 2.500.000 euros; ou

3° enjoindre au réviseur d’entreprises de s’abstenir provisoirement
de tout service professionnel ou de services déterminés. Cette mesure
est applicable pendant le délai indiqué par le Collège. Elle cesse ses
effets de plein droit si la commission des sanctions n’est pas saisie des
indices, faits ou charges ayant justifié cette mesure dans les six mois de
cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la
décision de la commission des sanctions relative à ces indices, faits ou
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rechtswege op wanneer de beslissing van de sanctiecommissie inzake
deze aanwijzingen, feiten of tenlasteleggingen in kracht van gewijsde is
gegaan.

§ 2. Indien het College een verbod uitspreekt in de zin van paragraaf
1, tweede lid, kan het zelf, op kosten van de bedrijfsrevisor, overgaan
tot de publicatie van de maatregelen die het de bedrijfsrevisor oplegt, in
de dagbladen en publicaties van zijn keuze en op de plaatsen en voor
de duur die het vaststelt. Het College kan ook beslissen om die
maatregelen te publiceren op internet, in voorkomend geval, op de
wijze als bepaald in artikel 72, § 3, vierde tot zevende lid, van de wet
van 2 augustus 2002.

§ 3. Wanneer een dwangsom die door het College is opgelegd op
grond van het toepasselijke wetgevende en reglementaire kader wordt
verbeurd, maakt het College zijn beslissing tot oplegging van de
dwangsom en de redenen hiervan, alsook de verbeuring van de
dwangsom bekend op internet, volgens de modaliteiten en onder de
voorwaarden die mutatis mutandis in artikel 72, § 3, vierde tot zevende
lid, van de wet van 2 augustus 2002 worden bedoeld.

§ 4. Bij niet-naleving door een bedrijfsrevisor van een in paragraaf 1,
tweede lid bedoelde schorsing of een in paragraaf 1, derde lid, 3°,
bedoelde aanmaning om zich voorlopig van iedere beroepsmatige
dienstverlening of van bepaalde dienstverlening te onthouden, kan een
in paragraaf 1, derde lid, 2°, bedoelde dwangsom en een in artikel 59,
paragraaf 1, 8°, bedoelde administratieve geldboete worden opgelegd.

§ 5. Onverminderd de overige maatregelen waarvan sprake in deze
wet, kan het College, wanneer de feiten die de bedrijfsrevisor worden
verweten, hoewel zij vaststaan, de oplegging van een in paragraaf
1 bedoelde termijn niet verantwoorden, de bedrijfsrevisor terechtwij-
zen.

Art. 58. Indien het College beslist om, met toepassing van artikel 56,
§ 2, een procedure in te stellen die tot het opleggen van een
administratieve maatregel of een administratieve geldboete kan leiden,
stelt het de betrokken personen in kennis van de grieven en legt het hen
het verslag van de secretaris-generaal over.

Het College maakt de kennisgeving van de grieven over aan de
voorzitter van de sanctiecommissie.

Indien één van de in een kennisgeving vermelde grieven een
strafrechtelijke inbreuk kan uitmaken, maakt het College deze kennis-
geving over aan de bevoegde procureur des Konings. Het College kan
beslissen om zijn beslissing openbaar te maken.

Wanneer de procureur des Konings beslist een strafvordering in te
stellen met betrekking tot de feiten waarop de kennisgeving van de
grieven slaat, stelt hij het College daarvan onverwijld in kennis. De
procureur des Konings kan het College ambtshalve of op verzoek van
deze laatste, een kopie bezorgen van alle stukken die verband houden
met de procedure met betrekking tot de feiten die zijn overgemaakt.

Tegen de beslissing om een kennisgeving van de grieven over te
maken aan de voorzitter van de sanctiecommissie, om kennisgeving
van de grieven over te leggen aan de procureur des Konings of om die
laatste beslissing openbaar te maken, kan geen beroep worden
ingesteld.

Art. 59. § 1. Onverminderd de overige maatregelen bepaald door
deze wet, is de sanctiecommissie van de FSMA het bevoegde orgaan
voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes bij
een inbreuk op de toepasselijke wettelijke, reglementaire en normatieve
bepalingen. Onverminderd de overige maatregelen waarvan sprake in
deze wet, kan de sanctiecommissie van de FSMA, indien zij, overeen-
komstig artikel 58 en met naleving van de procedure als bedoeld in
hoofdstuk III, afdeling 5, van de wet van 2 augustus 2002, met
uitzondering van de artikelen 70 en 71, een inbreuk vaststelt op de
toepasselijke wettelijke, reglementaire en normatieve bepalingen, de
volgende maatregelen nemen ten aanzien van de bedrijfsrevisoren en

— met betrekking tot de bepaling onder 6°, ten aanzien van een lid
van het leidinggevend of bestuursorgaan van een organisatie van
openbaar belang, en

— met betrekking tot de bepaling onder 8°, ten aanzien van de
persoon die de beroepswerkzaamheid van bedrijfsrevisor uitoefent in
België, zonder daartoe erkend te zijn:

1° een waarschuwing;

2° een berisping;

3° een openbare verklaring op de website van de FSMA, waarin de
naam van de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon en de aard
van de inbreuk worden vermeld;

4° een tijdelijk verbod van maximaal drie jaar voor de bedrijfsrevisor,
het geregistreerde auditkantoor of de vaste vertegenwoordiger om
iedere beroepsmatige dienstverlening of bepaalde dienstverlening te
verrichten;

charges, est coulée en force de chose jugée.

§ 2. Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens du
paragraphe premier, alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais du
réviseur d’entreprises, à la publication des mesures qu’il a prises à
l’égard du réviseur d’entreprises, dans les journaux et publications de
son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu’il détermine. Le
Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le
cas échéant, selon les modalités visées à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de
la loi du 2 août 2002.

§ 3. Lorsqu’une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre
législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur
internet sa décision d’imposition de l’astreinte et les motifs de cette
décision, ainsi que le fait que l’astreinte est imposée, selon les modalités
et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l’article 72, § 3, alinéas 4 à
7, de la loi du 2 août 2002.

§ 4. Le non-respect par un réviseur d’entreprises d’une suspension
immédiate visée au premier paragraphe, alinéa 2, ou d’une injonction
d’abstention provisoire visée au premier paragraphe, alinéa 3, 3°, peut
faire l’objet d’une astreinte visée au premier paragraphe, alinéa 3, 2°, et
d’une amende administrative visée à l’article 59, paragraphe 1er, 8°.

§ 5. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi,
lorsque les faits reprochés au réviseur d’entreprises, tout en étant
avérés, ne justifient pas l’imposition d’un délai visé au paragraphe
premier, le Collège peut rappeler ce réviseur à l’ordre.

Art. 58. Si le Collège décide, en application de l’article 56, § 2,
d’engager une procédure qui peut mener à l’application d’une mesure
administrative ou d’une amende administrative, il adresse aux person-
nes concernées une notification de griefs accompagnée du rapport du
secrétaire général.

Le Collège transmet la notification de griefs au président de la
commission des sanctions.

Si l’un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction
pénale, le Collège en informe le procureur du Roi compétent. Le
Collège peut décider de rendre sa décision publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l’action
publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en
informe sans délai le Collège. Le procureur du Roi peut transmettre au
Collège d’office ou à la demande de ce dernier, copie de toute pièce
relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l’objet de la
transmission.

La décision du Collège de transmettre une notification de griefs au
président de la commission des sanctions, d’informer le procureur du
Roi d’une notification de griefs ou de rendre cette décision publique
n’est pas susceptible de recours.

Art. 59. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la
présente loi, la commission des sanctions de la FSMA est l’organe
compétent pour la prise de mesures et amendes administratives en cas
d’infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives
applicables. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente
loi, la commission des sanctions de la FSMA peut, lorsque, conformé-
ment à l’article 58, et dans le respect de la procédure visée au chapitre
III, section 5, de la loi du 2 août 2002 à l’exclusion des articles 70 et 71,
elle constate une infraction aux dispositions légales, réglementaires et
normatives applicables, prendre les mesures suivantes à l’égard des
réviseurs d’entreprises et

— en ce qui concerne le 6°, à l’égard d’un membre de l’organe
d’administration ou de direction d’une entité d’intérêt public, et

— en ce qui concerne le 8°, à l’égard de celui qui exerce l’activité
professionnelle de réviseur d’entreprises en Belgique alors qu’il n’est
pas reconnu à ce titre:

1° un avertissement;

2° une réprimande;

3° une déclaration publique indiquant le nom de la personne
responsable et la nature de l’infraction, sur le site web de la FSMA;

4° une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans à
l’encontre du réviseur d’entreprises, du cabinet d’audit enregistré ou
du représentant permanent de procéder à tout service professionnel ou
services déterminés;
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5° een openbare verklaring dat het controleverslag niet voldoet aan
de eisen van artikel 28 van de richtlijn of, in voorkomend geval, van
artikel 10 van verordening (EU) nr. 537/2014;

6° een tijdelijk verbod van maximaal drie jaar voor een lid van een
bedrijfsrevisorenkantoor of van een leidinggevend of bestuursorgaan
van een organisatie van openbaar belang om functies in bedrijfsreviso-
renkantoren of organisaties van openbaar belang te bekleden;

7° de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;

8° een administratieve geldboete die niet meer mag bedragen dan
2.500.000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de
inbreuk de overtreder een vermogensvoordeel heeft opgeleverd of hem
in staat heeft gesteld een verlies te vermijden, mag dit maximum
worden verhoogd tot het drievoud van het bedrag van dat voordeel of
dat verlies.

De tijdelijke schorsingen als bedoeld in de bepalingen onder 4° en 6°
gaan in op de dag waarop die schorsing ter kennis wordt gebracht van
de persoon die wordt geschorst.

Wanneer de sanctiecommissie een in de bepaling onder 4° bedoeld
tijdelijk verbod oplegt aan een bedrijfsrevisor, geregistreerd auditkan-
toor of vaste vertegenwoordiger, die (dat) zich, op de dag van de
kennisgeving van dat tijdelijke verbod, voorlopig van iedere beroeps-
matige dienstverlening of van bepaalde dienstverlening onthoudt
ingevolge een in artikel 57, § 1, derde lid, 3°, bedoelde aanmaning om
zich voorlopig van iedere beroepsmatige dienstverlening of van
bepaalde dienstverlening te onthouden, dat op grond van dezelfde
feiten is uitgesproken, wordt het opgelegde tijdelijke verbod geacht te
zijn ingegaan op de dag van de kennisgeving van de aanmaning om
zich tijdelijk van iedere beroepsmatige dienstverlening of van bepaalde
dienstverlening te onthouden.

De sanctiecommissie stelt het College in kennis van de op basis van
dit artikel genomen beslissingen.

§ 2. Bij verwijzing van een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon naar de
sanctiecommissie kan het bedrijfsrevisorenkantoor dat deze revisor, in
voorkomend geval, vertegenwoordigt, enkel wegens een onderschei-
den fout in hoofde van het bedrijfsrevisorenkantoor zelf worden
doorverwezen.

Art. 60. De dwangsommen opgelegd met toepassing van arti-
kel 57 en de administratieve geldboetes opgelegd met toepassing van
artikel 59, worden ten voordele van de Schatkist geïnd door de
administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen.

Afdeling 5. — Verhaalmiddelen

Art. 61. § 1. Tegen de in artikel 57, § 1, derde lid, 2°, bedoelde
beslissingen van het College kan beroep worden ingesteld bij het Hof
van Beroep van Brussel.

§ 2. Onverminderd de strengere bijzondere bepalingen bepaald door
of krachtens de wet, kan door de bij het College betrokken partijen
beroep zoals bedoeld in paragraaf 1 worden ingesteld.

Onverminderd de door of krachtens de wet bepaalde bijzondere
voorschriften bedraagt de beroepstermijn, op straffe van nietigheid,
30 dagen.

De termijn voor het instellen van beroep vangt aan, voor de personen
die deze kennisgeving hebben ontvangen, met de kennisgeving van de
betwiste beslissing, en voor alle andere belanghebbende personen, op
de datum waarop deze beslissing is gepubliceerd of hen bekend werd.
Wanneer het College geen uitspraak heeft gedaan binnen de door of
krachtens de wet vastgestelde termijn, vangt de termijn na afloop van
die termijn aan.

§ 3. Het in paragraaf 1 bedoelde beroep moet, op straffe van
niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitgesproken, worden
ingesteld bij ondertekend verzoekschrift ingediend ter griffie van het
Hof van Beroep van Brussel in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid bevat het verzoekschrift:

1° de vermelding van de dag, de maand en het jaar;

2° indien de verzoeker een natuurlijk persoon is, zijn naam,
voornamen en woonplaats; indien de verzoeker een rechtspersoon is,
zijn naam, zijn rechtsvorm, zijn maatschappelijke zetel en het orgaan
dat hem vertegenwoordigt;

3° de vermelding van de beslissing waarop het beroep betrekking
heeft;

4° de uiteenzetting van de middelen;

5° de aanduiding van de plaats, de dag en het uur van de
verschijning vastgesteld door de griffie van het Hof van Beroep;

5° une déclaration publique indiquant que le rapport d’audit ne
remplit pas les exigences de l’article 28 de la directive ou, le cas échéant,
de l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;

6° une interdiction temporaire d’une durée maximale de trois ans, à
l’encontre d’un membre d’un cabinet de révision ou d’un membre de
l’organe d’administration ou de direction d’une entité d’intérêt public,
d’exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d’entités
d’intérêt public;

7° le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises;

8° une amende administrative qui ne peut être supérieure à
2.500.000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits.
Lorsque l’infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à
ce dernier d’éviter une perte, le maximum de l’amende peut être porté
au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

Les suspensions temporaires visées aux 4° et 6° commencent à courir
au jour où cette suspension a été notifiée à la personne visée par la
suspension.

Lorsque la commission des sanctions prononce une interdiction
temporaire visée au 4° à l’encontre d’un réviseur d’entreprises, cabinet
d’audit enregistré ou représentant permanent, s’abstenant, au jour de la
notification de l’interdiction temporaire, provisoirement de tout service
professionnel ou de services déterminés suite à une injonction d’abs-
tention provisoire visée à l’article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, et prononcée
pour les mêmes faits, l’interdiction temporaire prononcée est réputée
avoir commencée le jour de la notification de l’injonction d’abstention
provisoire de tout service professionnel ou de services déterminés.

La commission des sanctions communique au Collège les décisions
prises sur base du présent article.

§ 2. En cas de renvoi d’un réviseur d’entreprises personne physique
devant la commission des sanctions, le cabinet de révision que ce
réviseur d’entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé
qu’en raison d’une faute distincte dans le chef du cabinet de révision
même.

Art. 60. Les astreintes imposées en application de l’article 57 et les
amendes administratives imposées en application de l’article 59 sont
recouvrées au profit du Trésor par l’administration du Cadastre, de
l’Enregistrement et des Domaines.

Section 5. — Voies de recours

Art. 61. § 1er. Un recours auprès de la Cour d’appel de Bruxelles est
ouvert contre les décisions du Collège prises en application de
l’article 57, § 1er, alinéa 3, 2°.

§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues
par ou en vertu de la loi, les recours visés au paragraphe 1er sont
ouverts aux parties en cause devant le Collège.

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de
la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision
attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter
de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue,
pour les autres personnes intéressées. Lorsque le Collège n’a pas statué
dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de
l’échéance de ce délai.

§ 3. Les recours visés au paragraphe 1er sont formés, à peine
d’irrecevabilité prononcée d’office, par requête signée et déposée au
greffe de la Cour d’appel de Bruxelles en autant d’exemplaires que de
parties à la cause.

A peine d’irrecevabilité, la requête contient:

1° l’indication des jour, mois et an;

2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et
domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa
forme, son siège social et l’organe qui la représente;

3° la mention de la décision faisant l’objet du recours;

4° l’exposé des moyens;

5° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le
greffe de la Cour d’appel;
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6° de inventaris van de verantwoordingsstukken die samen met het
verzoekschrift ter griffie zijn neergelegd.

Het verzoekschrift wordt door de griffie van het Hof van Beroep van
Brussel ter kennis gebracht van alle partijen die door de verzoeker in
het geding zijn opgeroepen.

Op ieder ogenblik kan het Hof van Beroep van Brussel ambtshalve
alle andere partijen, van wie de toestand door de beslissing over het
beroep dreigt te worden beïnvloed, in het geding oproepen.

Het Hof van Beroep van Brussel stelt de termijn vast waarbinnen de
partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten overleggen en
een kopie ervan ter griffie moeten neerleggen. Het Hof bepaalt ook de
datum van de debatten.

Elk van de partijen kan haar schriftelijke opmerkingen bij de griffie
van het Hof van Beroep van Brussel neerleggen en ter plaatse het
dossier op de griffie raadplegen. Het Hof van Beroep van Brussel
bepaalt de termijn waarbinnen die opmerkingen moeten worden
overgelegd. Zij worden door de griffie ter kennis gebracht van de
partijen.

§ 4. De griffie van het Hof van Beroep van Brussel vraagt aan het
College, binnen de vijf dagen na de inschrijving van de zaak op de rol,
de toezending van het dossier van de rechtspleging. Binnen de vijf
dagen na ontvangst van de vraag moet het dossier worden toegezon-
den.

§ 5. Het beroep tegen een beslissing van het College als bedoeld in
artikel 57, § 1, derde lid, 2°, schort de beslissing van het College op. Het
opschortende karakter van het beroep is beperkt tot de inning van de
dwangsom. Het opschortende karakter belet niet dat de dwangsom
verbeurt en staat de bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen niet in de weg.

Afdeling 6. — Strafsancties

Art. 62. § 1. De inbreuken op de artikelen 44, 45, § 5, en 52, § 4,
laatste lid, worden gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van
het Strafwetboek.

§ 2. Elk gebruik door de partij die het voorwerp is van het onderzoek
van de secretaris-generaal als bedoeld in artikel 56, van de inlichtingen
verkregen over het onderzoek of over de gegevens die het voorwerp
uitmaken van het onderzoek, dat tot doel en tot gevolg heeft het
verloop van het onderzoek te hinderen of inbreuk te plegen op het
privéleven, de fysieke of morele integriteit of de goederen van een in
het dossier genoemde persoon, wordt gestraft met de straffen bepaald
in artikel 460ter van het Strafwetboek.

Elke andere persoon die zijn medewerking dient te verlenen of
verleent aan het onderzoek van de secretaris-generaal als bedoeld in
artikel 56, is tot geheimhouding verplicht. Hij die dit geheim schendt,
wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwet-
boek.

§ 3. De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, zonder
uitzondering van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de
in paragrafen 1 en 2 bedoelde inbreuken.

Afdeling 7. — Raadgevende vergadering voor het publiek toezicht op
het beroep van de bedrijfsrevisoren

Art. 63. § 1. De raadgevende vergadering voor het publiek toezicht
op het beroep van de bedrijfsrevisoren is een raadgevend forum zonder
rechtspersoonlijkheid. De raadgevende vergadering vergadert regelma-
tig en minstens eenmaal per jaar om van gedachten te wisselen over
algemene kwesties in verband met het publiek toezicht op het beroep
van de bedrijfsrevisoren.

De raadgevende vergadering mag niet ingaan op individuele
dossiers waarop deze wet betrekking heeft.

Het College, de voorzitter en de leden van het Comité en de
personeelsleden van de FSMA die bijdragen tot de uitoefening van de
opdrachten van het College, zijn, ten aanzien van de andere leden van
de raadgevende vergadering, gebonden door het beroepsgeheim zoals
gedefinieerd in artikel 44.

§ 2. Naast de voorzitter van het Comité is de raadgevende
vergadering samengesteld uit:

1° twee vertegenwoordigers benoemd door het College uit de in
artikel 35, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde leden;

2° twee vertegenwoordigers benoemd door de Hoge Raad;

3° vier vertegenwoordigers benoemd door het Instituut;

4° twee vertegenwoordigers van de FOD Economie.

§ 3. De Voorzitter van het Comité roept de vergaderingen van de
raadgevende vergadering bijeen, zit ze voor en organiseert ze met de
hulp van het secretariaat.

6° l’inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en
même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles à
toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la Cour d’appel de Bruxelles peut d’office appeler à
la cause toutes autres personnes dont la situation risque d’être affectée
par la décision à intervenir sur le recours.

La Cour d’appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties
doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie
au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au
greffe de la Cour d’appel de Bruxelles et consulter sur place le dossier
au greffe. La Cour d’appel de Bruxelles fixe les délais de production de
ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des
parties.

§ 4. Le greffe de la Cour d’appel de Bruxelles demande au Collège,
dans les cinq jours de l’inscription de la cause au rôle, l’envoi du dossier
de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la
réception de la demande.

§ 5. Les recours contre une décision du Collège visée à l’article 57,
§ 1er, alinéa 3, 2°, sont suspensifs de la décision du Collège. Le caractère
suspensif du recours se limite au recouvrement de l’astreinte. Le
caractère suspensif n’empêche pas que l’astreinte soit encourue et
n’empêche pas que la publication ait lieu conformément aux disposi-
tions légales applicables.

Section 6. — Sanctions pénales

Art. 62. § 1er. Les infractions aux articles 44, 45, § 5, et 52, § 4, dernier
alinéa, sont punies des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

§ 2. Tout usage, par la partie faisant l’objet de l’enquête du secrétaire
général visée à l’article 56, d’informations obtenues au sujet de
l’enquête ou d’éléments faisant l’objet de l’enquête, qui aura eu pour
but et pour effet d’entraver le déroulement de l’enquête ou de porter
atteinte à la vie privée, à l’intégrité physique ou morale ou aux biens
d’une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à
l’article 460ter du Code pénal.

Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à
l’enquête du secrétaire général visée à l’article 56 est tenue au secret.
Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du
Code pénal.

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception
du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées
aux paragraphes 1er et 2.

Section 7. — Assemblée consultative pour la supervision publique de la
profession des réviseurs d’entreprises

Art. 63. § 1er. L’assemblée consultative pour la supervision publique
de la profession des réviseurs d’entreprises est un forum consultatif
sans personnalité juridique. L’assemblée consultative se réunit réguliè-
rement et au moins une fois par an afin de procéder à des échanges de
vues sur les questions générales relatives à la supervision publique de
la profession de réviseurs d’entreprises.

L’assemblée consultative ne peut évoquer de dossier individuel visé
par la présente loi.

Le Collège, le président et les membres du Comité et le personnel de
la FSMA contribuant à l’exercice des missions du Collège sont tenus au
secret professionnel tel que défini à l’article 44 envers les autres
membres de l’assemblée consultative.

§ 2. Outre le président du Comité, l’assemblée consultative est
composée de:

1° deux représentants nommés par le Collège parmi les membres
visés à l’article 35, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° deux représentants nommés par le Conseil supérieur;

3° quatre représentants nommés par l’Institut;

4° deux représentants du SPF Economie.

§ 3. Le Président du Comité convoque les réunions de l’assemblée
consultative, préside celles-ci, et en assure l’organisation, avec l’appui
du secrétariat.
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HOOFDSTUK 5. — Het Instituut van de bedrijfsrevisoren

Afdeling 1. — Doel

Art. 64. Het Instituut waarvan de zetel in het administratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, is bekleed met rechtsper-
soonlijkheid en heeft als doel om te voorzien in de bestendige
organisatie van een korps specialisten die bekwaam zijn de functie van
bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereiste waarborgen inzake
competentie, onafhankelijkheid en beroepseer.

Afdeling 2. — Werking van het Instituut

Art. 65. De Koning stelt, op voorstel van of, in voorkomend geval,
na advies van het Instituut gegeven binnen een termijn van drie
maanden, de reglementen vast die noodzakelijk zijn voor de werking
van het Instituut en voor de verwezenlijking van zijn bij deze wet
omschreven doelstellingen.

Deze reglementen worden vastgesteld op voorstel of na advies van
de Hoge Raad.

Art. 66. De algemene vergadering van het Instituut is samengesteld,
met beslissende stem, uit alle bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen en,
met raadgevende stem, uit alle bedrijfsrevisorenkantoren.

Zij kiest de voorzitter, de ondervoorzitter, de andere leden van de
Raad van het Instituut en van het Instituut en de commissarissen, keurt
de jaarrekening goed, verleent de Raad kwijting voor zijn bestuur,
beraadslaagt over alle onderwerpen waarvoor deze wet en de regle-
menten haar bevoegdheid verlenen.

De vergadering neemt bovendien, door middel van berichten,
voorstellen of aanbevelingen aan de Raad van het Instituut, kennis van
alle onderwerpen die het Instituut aanbelangen en die regelmatig zijn
voorgelegd.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn in België bindend
voor alle bedrijfsrevisoren en stagiairs. Zij worden genomen bij
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bedrijfsrevisoren-
natuurlijke personen. Elke bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon heeft
recht op één stem. De bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen kunnen
aan een andere bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon schriftelijk volmacht
geven om op de algemene vergadering in hun plaats te stemmen. Elke
bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon kan houder zijn van ten hoogste twee
volmachten.

Art. 67. De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar
bijeen. De datum en de modaliteiten van deze bijeenkomst worden in
het huishoudelijk reglement bepaald.

De Raad van het Instituut kan, telkens als hij het nuttig acht, de
algemene vergadering bijeenroepen. Hij dient dit te doen wanneer één
vijfde van de bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen het schriftelijk
aanvraagt, met aanduiding van het onderwerp dat de betrokken
bedrijfsrevisoren op de agenda geplaatst wensen te zien.

De oproepingen voor de gewone algemene vergadering worden ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering verzonden, en de oproepin-
gen voor de buitengewone algemene vergaderingen ten minste acht
dagen vóór de vergadering; zij vermelden de agenda.

De rekeningen worden opgemaakt volgens de bepalingen van het
huishoudelijk reglement en bij uittreksel ter kennis gebracht van de
bedrijfsrevisoren. Zij moeten door de penningmeester, gedurende de
vijftien dagen die aan de algemene vergadering voorafgaan, ten zetel
van het Instituut ter inzage worden gelegd voor de bedrijfsrevisoren.

Art. 68. § 1. Het Instituut staat onder de leiding van een Raad,
samengesteld uit:

1° een voorzitter en een ondervoorzitter, die bij geheime stemming
door de algemene vergadering voor drie jaar onder de bedrijfsrevisoren-
natuurlijke personen worden gekozen. Hun mandaat, dat verstrijkt op
de dag zelf van de jaarlijkse algemene vergadering, kan éénmaal
worden hernieuwd. Indien de voorzitter Franstalig is, moet de
ondervoorzitter verplicht Nederlandstalig zijn of omgekeerd;

2° twaalf leden, zes Franstalige en zes Nederlandstalige, die door de
algemene vergadering, bij een van de vorige stemming verschillende
geheime stemming voor drie jaar onder de bedrijfsrevisoren-natuurlijke
personen worden gekozen. Hun mandaat dat eindigt op dezelfde dag
als de jaarlijkse algemene vergadering, kan worden hernieuwd.

§ 2. Onder deze twaalf leden wijst de Raad van het Instituut een
Franstalige en een Nederlandstalige secretaris aan; één van beiden zal
er door de Raad van het Instituut mee worden gelast ook het ambt van
penningmeester waar te nemen.

CHAPITRE 5. — L’Institut des réviseurs d’entreprises

Section 1re. — Objet

Art. 64. L’Institut, dont le siège est établi dans l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale, jouit de la personnalité juridique et
a pour objet d’assurer l’organisation permanente d’un corps de
spécialistes capables de remplir la fonction de réviseur d’entreprises
avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de
l’indépendance et de la probité professionnelle.

Section 2. — Fonctionnement de l’Institut

Art. 65. Le Roi arrête, sur proposition ou le cas échéant après avis de
l’Institut rendu dans un délai de trois mois, les règlements nécessaires
pour assurer le fonctionnement de l’Institut et la réalisation des
objectifs que la présente loi lui assigne.

Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil
supérieur.

Art. 66. L’assemblée générale de l’Institut est composée, avec voix
délibérative, de tous les réviseurs d’entreprises personnes physiques et,
avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.

Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil
de l’Institut et de l’Institut et les commissaires, approuve les comptes
annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les
objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent
compétence.

L’assemblée générale connaît, en outre, par voie de communiqués,
propositions ou recommandations au Conseil de l’Institut, de tous
objets intéressant l’Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l’assemblée générale sont obligatoires en Belgique
pour tous les réviseurs d’entreprises et stagiaires. Elles sont prises à la
majorité des réviseurs d’entreprises personnes physiques présents ou
représentés. Chaque réviseur d’entreprises personne physique a droit à
une voix. Les réviseurs d’entreprises personnes physiques peuvent
donner à un autre réviseur d’entreprises personne physique procura-
tion par écrit pour voter en leur lieu et place à l’assemblée générale.
Chaque réviseur d’entreprises personne physique ne peut être porteur
que de deux procurations au maximum.

Art. 67. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La
date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement
d’ordre intérieur.

Le Conseil de l’Institut peut convoquer l’assemblée générale chaque
fois qu’il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des
réviseurs d’entreprises personnes physiques le demandent par écrit, en
indiquant l’objet qu’ils désirent voir porter à l’ordre du jour.

Les convocations sont adressées pour l’assemblée générale ordinaire,
au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires,
au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l’ordre du jour.

Les comptes sont dressés conformément aux dispositions arrêtées par
le règlement d’ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux
réviseurs d’entreprises. Ils doivent être tenus à la disposition des
réviseurs d’entreprises, aux fins de consultation, par les soins du
trésorier, au siège de l’Institut, pendant les quinze jours qui précèdent
l’assemblée générale.

Art. 68. § 1er. La direction de l’Institut est assurée par un Conseil
composé:

1° d’un président et d’un vice-président, élus au scrutin secret pour
trois ans, par l’assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises
personnes physiques. Leur mandat, qui expire au terme même de
l’assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois. Si le
président est d’expression française, le vice-président est obligatoire-
ment d’expression néerlandaise ou inversement;

2° de douze membres, dont six d’expression française et six
d’expression néerlandaise, élus pour trois ans par l’assemblée générale
parmi les réviseurs d’entreprises personnes physiques, par un vote
secret distinct du précédent. Leur mandat, qui expire au terme même
de l’assemblée générale annuelle, peut être renouvelé.

§ 2. Parmi ces douze membres, le Conseil de l’Institut désigne un
secrétaire d’expression française et un secrétaire d’expression néerlan-
daise; l’un des deux sera chargé par le Conseil de l’Institut d’assumer
en même temps les fonctions de trésorier.
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§ 3. De beslissingen van de Raad van het Instituut worden bij
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is die
van de voorzitter beslissend.

§ 4. Elke beslissing van de Raad van het Instituut die betrekking heeft
op één welbepaalde persoon, wordt met redenen omkleed.

Art. 69. § 1. De Raad van het Instituut vertegenwoordigt het
Instituut bij rechtshandelingen en bij rechtsvorderingen, hetzij als eiser
of als verweerder. De voorzitter of de ondervoorzitter kunnen optreden
namens de Raad van het Instituut.

§ 2. Hij garandeert de werking van het Instituut overeenkomstig deze
wet en de reglementen.

§ 3. Hij bezit alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden, die hem
niet door deze wet of de reglementen worden ontnomen. De reglemen-
ten met het oog op de inrichting of de beperking van die bevoegdheden
kunnen slechts tegenstelbaar worden gesteld aan derden in zover het
koninklijk besluit, waarbij zij worden vastgesteld, in het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt.

§ 4. De Raad van het Instituut vertrouwt het dagelijks bestuur toe aan
verscheidene leden, die, onder leiding van de voorzitter van het
Instituut en onder de in het huishoudelijk reglement voorziene
voorwaarden, het Uitvoerend Comité zullen vormen.

§ 5. Het Instituut voert zijn opdrachten uitsluitend in het algemeen
belang uit. Het Instituut, de leden van zijn organen en zijn personeels-
leden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, hande-
lingen of gedragingen bij de uitvoering van de wettelijke opdrachten
van het Instituut behalve in geval van bedrog of zware fout.

Art. 70. Alleen bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen kunnen wor-
den benoemd als voorzitter, ondervoorzitter of lid van de Raad van het
Instituut, of meer algemeen als lid van een orgaan dat door of krachtens
deze wet wordt opgericht.

Deze taken worden niet bezoldigd, behoudens eventuele toekenning
van zitpenningen en van een taakvergoeding.

Art. 71. De ontvangsten van het Instituut alsook de voorschriften in
verband met het opmaken van en de controle op de rekeningen en de
begroting worden bepaald door het huishoudelijk reglement, met
uitzondering van het bepaalde in de artikelen 72 en 73.

Art. 72. De ontvangsten van het Instituut bestaan onder meer uit:

1° de bijdragen van de bedrijfsrevisoren, de in België geregistreerde
auditkantoren en de in België geregistreerde auditors en auditorgani-
saties van derde landen;

2° de diverse inkomsten en opbrengsten van zijn vermogen;

3°de toelagen, legaten en schenkingen.

Art. 73. § 1. Elk jaar legt de Raad van het Instituut ter goedkeuring
aan de algemene vergadering voor:

1° het verslag over de werkzaamheden van het Instituut tijdens het
verlopen jaar;

2° de jaarrekening op 31 december van het afgelopen jaar;

3° het verslag van de commissarissen;

4° de begroting voor het nieuwe boekjaar.

§ 2. De jaarrekening dient voorafgaandelijk te worden gecontroleerd
door twee commissarissen. De artikelen 130 tot 133, 134, § 1 en § 3,
135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144,
eerste lid, 4° en 5°, van het Wetboek van Vennootschappen zijn van
toepassing. Ten behoeve van deze paragraaf moeten de woorden
“wetboek” en “vennootschap” worden begrepen als respectievelijk “de
wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren” en “Instituut”.

§ 3. De documenten bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 3°, worden door de
Raad van het Instituut overgemaakt aan de minister bevoegd voor
Economie alsook aan de Hoge Raad en aan het College binnen de
maand na de algemene vergadering waarop zij werden voorgelegd.

§ 4. Het Instituut stelt jaarlijks een verslag op over de uitvoering van
zijn gedelegeerde opdrachten dat hij overmaakt aan het College.

Afdeling 3. — Opdrachten van het Instituut

Onderafdeling 1. — Stage van de bedrijfsrevisor

Art. 74. Het Instituut richt voor hen die bedrijfsrevisor wensen te
worden, de bij artikel 5, § 1, 4°, voorziene stage in.

De stage duurt ten minste drie jaar.

§ 3. Les décisions du Conseil de l’Institut sont prises à la majorité des
voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 4. Toute décision du Conseil de l’Institut concernant une personne
déterminée est motivée.

Art. 69. § 1er. Le Conseil de l’Institut représente l’Institut dans les
actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur
qu’en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom
du Conseil de l’Institut.

§ 2. Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et
aux règlements.

§ 3. Il a tous les pouvoirs d’administration et de disposition qui ne lui
sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les
règlements organisant ou limitant ces pouvoirs sont opposables aux
tiers dès que l’arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge.

§ 4. Le Conseil de l’Institut confie la gestion journalière à plusieurs de
ses membres qui formeront, sous la présidence du président de
l’Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d’ordre
intérieur, le Comité exécutif.

§ 5. L’Institut exécute ses missions exclusivement dans l’intérêt
général. L’Institut, les membres de ses organes et les membres de son
personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs
décisions, actes ou comportements dans l’exercice des missions légales
de l’Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 70. Seuls des réviseurs d’entreprises personnes physiques peu-
vent être nommés en qualité de président, de vice-président, de
membre du Conseil de l’Institut, ou plus généralement, de membre
d’un organe créé par ou en vertu de la présente loi.

Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de
l’allocation de jetons de présence et d’une indemnité de fonction.

Art. 71. Les recettes de l’Institut ainsi que les règles relatives à
l’établissement et au contrôle des comptes et du budget sont détermi-
nées par le règlement d’ordre intérieur, sauf les dispositions des
articles 72 et 73.

Art. 72. Les recettes de l’Institut sont constituées notamment par:

1° les cotisations des réviseurs d’entreprises, des cabinets d’audit
enregistrés en Belgique et des contrôleurs et entités d’audit de pays
tiers enregistrés en Belgique;

2° les revenus et produits divers de son patrimoine;

3° les subsides, legs et donations.

Art. 73. § 1er. Chaque année, le Conseil de l’Institut soumet à
l’approbation de l’assemblée générale:

1° le rapport sur les activités de l’Institut pendant l’année écoulée;

2° les comptes annuels au 31 décembre de l’année écoulée;

3° le rapport des commissaires;

4° le budget pour le nouvel exercice.

§ 2. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par
deux commissaires. Les articles 130 à 133, 134, § 1er et § 3, 135 à 137,
139 et 140, 142 à 144, à l’exception de l’article 144, alinéa 1er, 4° et 5°, du
Code des sociétés sont applicables. Pour les besoins du présent
paragraphe, les termes “code” et “société” doivent s’entendre comme
étant respectivement “la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de
la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises”
et “Institut”.

§ 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont transmis par
le Conseil de l’Institut au ministre ayant l’économie dans ses attribu-
tions ainsi qu’au Conseil supérieur et au Collège dans le mois de
l’assemblée générale à laquelle ils ont été soumis.

§ 4. Chaque année, l’Institut établit un rapport sur l’exécution de ses
missions déléguées qu’il transmet au Collège.

Section 3. — Missions de l’Institut

Sous-section 1re. — Stage du réviseur d’entreprises

Art. 74. L’Institut organise pour ceux qui souhaitent devenir révi-
seur d’entreprises le stage prévu à l’article 5, § 1er, 4°.

La durée du stage est de trois ans au moins.
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In afwijking van het tweede lid kan de duur van de stage worden
ingekort als de stagiair al over een ervaring van minimum vijftien jaar
beschikt met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor.

Ten minste twee derde van de stage verloopt bij een bedrijfsrevisor.

Het Instituut ziet erop toe dat de volledige opleiding wordt gevolgd
bij personen die voldoende waarborgen bieden dat zij bekwaam zijn
om een praktijkopleiding te geven.

Art. 75. § 1. Om tot de stage te worden toegelaten door de
Stagecommissie, dient de betrokkene:

1° de bij artikel 5, § 1, 1° en 2°, gestelde voorwaarden te vervullen;

2° de diploma- en/of ervaringsvoorwaarden te vervullen die zijn
vastgesteld met toepassing van artikel 5, § 1, 3°;

3° ten hoogste zestig jaar oud te zijn;

4° een stageovereenkomst voor de totale duur van de stage te hebben
gesloten met een bedrijfsrevisor die ten minste vijf jaar in het openbaar
register is ingeschreven, en die zich ertoe verbindt de stagiair bij zijn
opleiding tot bedrijfsrevisor te begeleiden en bij te staan. De overeen-
komst moet door de Stagecommissie worden goedgekeurd.

§ 2. De Koning bepaalt de samenstelling en de opdrachten van de
Stagecommissie.

Art. 76. § 1. Tuchtsancties kunnen worden opgelegd aan stagiairs:

1° die zijn tekortgekomen aan hun beroepsverplichtingen;

2° die zijn tekortgekomen aan de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het beroep;

3° die zijn tekortgekomen aan de rechtmatige achting die zij aan hun
stagemeester, het Instituut of zijn organen zijn verschuldigd.

§ 2. Na de stagiair en de stagemeester te hebben gehoord of minstens
rechtsgeldig te hebben opgeroepen per aangetekende brieven ver-
stuurd minstens veertien dagen voor de hoorzitting, vergezeld van een
verslag opgesteld door de verslaggevers aangesteld door de Raad van
het Instituut, waarin de feiten worden uiteengezet die aan de stagiair
worden verweten, met verwijzing naar de betrokken wettelijke,
reglementaire en/of tuchtrechtelijke bepalingen, kan de stagecommis-
sie tuchtrechtelijke sancties opleggen aan de stagiair die de regels
inzake tucht en deontologie niet naleeft.

§ 3. De tuchtsancties die kunnen worden opgelegd zijn:

1° de waarschuwing;

2° de berisping;

3° de schorsing voor ten hoogste een jaar;

4° de schrapping.

§ 4. De beslissingen van de Stagecommissie zijn met redenen
omkleed. Zij worden onverwijld, bij een ter post aangetekende brief, ter
kennis gebracht van de stagiair, zijn stagemeester, de Raad van het
Instituut en de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep.

Samen met deze betekening worden alle gepaste inlichtingen ver-
strekt over de beroepstermijnen, en de wijze waarop beroep tegen de
beslissing kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van deze vermeldin-
gen is de kennisgeving nietig.

§ 5. De stagiair of de Raad kan tegen de beslissing van de
Stagecommissie beroep instellen bij de Raad van State binnen een
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de betekening.

§ 6. De Raad kan op elk ogenblik beslissen om tussen te komen bij de
Raad van State met het oog op het uiteenzetten van zijn standpunt
omtrent de lopende zaak.

§ 7. De beslissingen van de Raad van State zijn met redenen omkleed.
Zij worden onverwijld, bij een ter post aangetekende brief, ter kennis
gebracht van de betrokken stagiair, zijn stagemeester, de Raad van het
Instituut en de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep.

§ 8. De voor de stagiairs geldende tuchtprocedure wordt door de
Koning gepreciseerd.

Art. 77. De modaliteiten betreffende de toegang tot het beroep van
bedrijfsrevisor worden bepaald door de Koning.

Onderafdeling 2. — Gedelegeerde opdrachten

Art. 78. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie is het Instituut
bevoegd voor de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
alsook voor het houden en bijwerken van het openbaar register, volgens
de modaliteiten bepaald door of krachtens deze wet.

Par dérogation à l’alinéa 2, cette durée peut être réduite lorsqu’un
stagiaire dispose déjà d’une expérience de quinze ans au moins liée à
l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises.

Les deux tiers au moins du stage se déroulent auprès d’un réviseur
d’entreprises.

L’Institut s’assure que la totalité du stage est effectuée auprès de
personnes offrant des garanties suffisantes concernant leur aptitude à
fournir une formation pratique.

Art. 75. § 1er. Pour être admis au stage par la Commission de stage,
il faut:

1° réunir les conditions prévues à l’article 5, § 1er, 1° et 2°;

2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience fixées en
application de l’article 5, § 1er, 3°;

3° être âgé de soixante ans au plus;

4° avoir conclu une convention de stage, pour la durée totale du
stage, avec un réviseur d’entreprises comptant au moins cinq années
d’inscription au registre public, qui s’engage à guider le stagiaire et à
l’assister dans sa formation en tant que réviseur d’entreprises. La
convention requiert l’approbation de la Commission de stage.

§ 2. Le Roi détermine la composition et les missions de la
Commission de stage.

Art. 76. § 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux
stagiaires:

1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles;

2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité ou de
délicatesse qui font la base de la profession;

3° qui ont manqué aux justes égards dus envers leur maître de stage,
l’Institut ou ses organes.

§ 2. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire
et le maître de stage par courriers recommandés adressés au moins
quinze jours avant la date d’audience, accompagnés d’un rapport,
établi par les rapporteurs désignés par le Conseil de l’Institut et dans
lequel sont exposés les faits reprochés au stagiaire avec référence aux
dispositions légales, réglementaires et/ou disciplinaires concernées, la
Commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au
stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de
déontologie.

§ 3. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont:

1° l’avertissement;

2° la réprimande;

3° la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;

4° la radiation.

§ 4. La décision de la Commission de stage est motivée. Elle est
notifiée sans retard par courrier recommandé au stagiaire, à son maître
de stage, au Conseil de l’Institut et au Procureur général près la Cour
d’appel.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles
concernant les délais de recours et les modalités selon lesquelles les
recours peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification
est nulle.

§ 5. Le stagiaire ou le Conseil peut former un recours contre la
décision de la Commission de stage devant le Conseil d’État, dans un
délai de trente jours à dater de la notification.

§ 6. Le Conseil peut décider, à tout moment, d’intervenir auprès du
Conseil d’État, en vue d’exposer son point de vue sur l’affaire en cours.

§ 7. Les décisions du Conseil d’État sont motivées. Elles sont notifiées
sans retard sous pli recommandé au stagiaire intéressé, à son maître de
stage, au Conseil de l’Institut et au Procureur général près la Cour
d’appel.

§ 8. La procédure relative à la discipline applicable au stagiaire est
précisée par le Roi.

Art. 77. Les modalités relatives à l’accès à la profession de réviseur
d’entreprises sont déterminées par le Roi.

Sous-section 2. — Missions déléguées

Art. 78. En vertu de la délégation visée à l’article 41, l’Institut est
compétent pour l’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises ainsi que
pour la tenue et la mise à jour du registre public, selon les modalités
fixées par ou en vertu de la présente loi.
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Art. 79. Krachtens de in artikel 41 bedoelde delegatie organiseert het
Instituut de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren om hun
theoretische kennis, hun beroepsvaardigheden en hun beroepsethiek
op een voldoende peil te houden.

Onderafdeling 3. — Beroepsgeheim van het Instituut

Art. 80. § 1. Onverminderd de bepalingen van paragrafen 2 en 3, is
artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op het Instituut, zijn
organen, de leden van zijn organen en zijn personeelsleden.

§ 2. Het Instituut deelt aan het College alle informatie, met inbegrip
van de vertrouwelijke, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van de door of krachtens deze wet aan het College
toevertrouwde opdrachten.

§ 3. Het Instituut deelt aan de FSMA of aan de Bank, op eigen
initiatief of op hun verzoek, elke nuttige informatie voor de uitoefening
van hun bevoegdheden mee.

§ 4. De informatie door het Instituut verkregen bij de uitoefening van
één van zijn opdrachten, mag worden gebruikt in het kader van de
uitoefening van één of meer andere opdrachten die hem door
onderhavige wet zijn toegekend.

Onderafdeling 4. — Terechtwijzing

Art. 81. § 1. Wanneer een bedrijfsrevisor nalaat om, binnen een door
het Instituut bepaalde termijn, alle of een deel van de bijdragen te
betalen, om de documenten tot vaststelling van de bijdragen over te
leggen, om de inlichtingen of de documenten mee te delen die hij aan
het Instituut moet meedelen voor de uitvoering van de krachtens
artikel 41 aan het Instituut gedelegeerde taken, om de inlichtingen of de
documenten mee te delen die hij aan het College moet meedelen
wanneer het College de inzameling van die inlichtingen of documenten
aan het Instituut heeft toevertrouwd, kan het Instituut deze bedrijfsre-
visor terechtwijzen.

Het Instituut informeert het College over de genomen beslissingen.

Indien het gedrag van de bedrijfsrevisor ook de niet-naleving van een
aan het publiek toezicht onderworpen verplichting met zich mee-
brengt, kan het College, in voorkomend geval, beslissen om een andere
maatregel op te leggen aan de bedrijfsrevisor, of een onderzoek te
openen of te laten openen.

§ 2. De bedrijfsrevisor die de terechtwijzing niet aanvaardt, kan het
College binnen een termijn van één maand nadat hem de terechtwijzing
werd betekend, adiëren met het oog op de bevestiging of de weerleg-
ging van die terechtwijzing. Dat beroep is opschortend.

§ 3. Iedere definitief geworden terechtwijzing wordt gedurende vijf
jaar in het dossier van de bedrijfsrevisor vermeld, waarna zij automa-
tisch wordt uitgewist.

HOOFDSTUK 6. — Melding van inbreuken

Art. 82. De Koning definieert doeltreffende mechanismen om de
melding van inbreuken op het toepasselijke wetgevende en reglemen-
taire kader aan te moedigen, en/of verduidelijkt de voorwaarden
waaraan dergelijke, door het College ingevoerde mechanismen dienen
te voldoen.

Art. 83. De in artikel 82 bedoelde mechanismen omvatten minstens:

1° specifieke procedures voor de ontvangst van meldingen van
inbreuken en de opvolging daarvan;

2° bescherming van persoonsgegevens, zowel van de persoon die de
vermoedelijke of feitelijke inbreuken meldt, als van de persoon die van
een inbreuk wordt verdacht of die geacht wordt een inbreuk te hebben
gepleegd, in overeenstemming met de beginselen van de wet van
8 december 1992;

3° passende procedures om het recht van de voor een inbreuk
verantwoordelijk geachte persoon op verdediging, om te worden
gehoord vóór de vaststelling van een hem aangaand besluit, alsook op
een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een gerecht tegen een op hem
betrekking hebbend(e) besluit of maatregel te waarborgen.

Art. 84. § 1. De bedrijfsrevisorenkantoren voeren passende procedu-
res in die het voor hun werknemers mogelijk maken om potentiële of
reële inbreuken op het toepasselijke wetgevende en reglementaire
kader via een specifiek intern kanaal te melden.

§ 2. De Koning kan de modaliteiten bepalen voor de invulling van de
in paragraaf 1 bedoelde verplichting.

Art. 79. En vertu de la délégation visée à l’article 41, l’Institut
organise la formation permanente des réviseurs d’entreprises afin de
maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences profes-
sionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.

Sous-section III. — Secret professionnel de l’Institut

Art. 80. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragra-
phes 2 et 3, l’article 458 du Code pénal est d’application pour l’Institut,
ses organes, les membres de ses organes et les membres de son
personnel.

§ 2. L’Institut communique au Collège toutes les informations, y
compris confidentielles, qui sont utiles ou nécessaires à l’accomplisse-
ment des missions confiées au Collège par ou en vertu de la présente
loi.

§ 3. L’Institut communique à la FSMA ou à la Banque, d’initiative ou
à leur demande, toute information utile pour l’exercice de leurs
compétences.

§ 4. Les informations obtenues par l’Institut dans l’exercice d’une de
ses missions peuvent être utilisées dans le cadre de l’exercice d’une ou
plusieurs autres missions lui confiées par la présente loi.

Sous-section 4. — Rappel à l’ordre

Art. 81. § 1er. Lorsqu’un réviseur d’entreprises reste en défaut, dans
le délai fixé par l’Institut, de payer tout ou partie des cotisations ou de
communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de
communiquer les renseignements ou documents qu’il est tenu de
communiquer à l’Institut aux fins de l’accomplissement des tâches qui
lui sont déléguées en vertu de l’article 41 ou encore de communiquer
des renseignements ou documents qu’il est tenu de communiquer au
Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l’Institut, l’Institut peut
rappeler ce réviseur d’entreprises à l’ordre.

L’Institut communique les décisions prises au Collège.

Lorsque le comportement du réviseur d’entreprises implique égale-
ment le non-respect d’une obligation soumise à supervision publique,
le Collège peut décider, le cas échéant, d’imposer une autre mesure au
réviseur d’entreprises, ou ouvrir ou faire ouvrir une instruction.

§ 2. Le réviseur d’entreprises qui n’accepte pas le rappel à l’ordre
peut saisir le Collège dans un délai d’un mois après que le rappel à
l’ordre lui a été notifié, afin que le rappel à l’ordre soit confirmé ou
infirmé. Ce recours est suspensif.

§ 3. Tout rappel à l’ordre devenu définitif est mentionné dans le
dossier du réviseur d’entreprises pendant cinq ans, moment auquel il
est automatiquement effacé.

CHAPITRE 6. — Signalement des infractions

Art. 82. Le Roi définit des mécanismes efficaces visant à encourager
le signalement des infractions au cadre législatif et réglementaire
applicable, et/ou précise les conditions auxquelles de tels mécanismes
mis en place par le Collège doivent répondre.

Art. 83. Les mécanismes visés à l’article 82 comprennent au moins:

1° des procédures spécifiques pour la réception de signalements
d’infractions et leur suivi;

2° la protection des données à caractère personnel concernant tant la
personne qui signale une infraction présumée ou réelle que la personne
soupçonnée d’avoir commis une infraction ou présumée avoir commis
cette infraction, dans le respect des principes fixés dans la loi du
8 décembre 1992;

3° des procédures adéquates garantissant les droits de la défense de
la personne poursuivie, son droit d’être entendue avant l’adoption
d’une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif
devant un tribunal contre toute décision ou mesure la concernant.

Art. 84. § 1er. Les cabinets de révision mettent en place des
procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des
infractions potentielles ou réelles au cadre législatif et réglementaire
applicable par un canal interne spécifique.

§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités de l’obligation prévue au
paragraphe 1er.
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HOOFDSTUK 7. — Strafbepalingen

Art. 85. § 1. Met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met een geldboete van 200 tot 2.000 euro of met één van
die straffen alleen worden gestraft:

1° zij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor toe-eigenen of die artikel 11 overtreden;

2° zij die de beroepswerkzaamheid van bedrijfsrevisor uitoefenen of
deze titel voeren terwijl zij het voorwerp uitmaken van een uitvoerbare
schorsingsmaatregel;

3° zij die de onderzoeken en expertises van het College krachtens
deze wet verhinderen of het College bewust onjuiste of onvolledige
informatie verstrekken.

§ 2. De rechtbank kan bovendien bevelen:

1° de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen of
van alle lokalen die worden gebruikt door degene die zich schuldig
maakt aan één of meer van de hierboven bedoelde overtredingen;

2° de bekendmaking van het vonnis of van een samenvatting ervan
in één of meer dagbladen, of op enige andere wijze, op kosten van de
veroordeelde.

Art. 86. § 1. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de
bedrijfsrevisoren, de geregistreerde auditkantoren, de stagiairs en de
personen voor wie zij instaan.

Buiten de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht waarin dit
artikel voorziet, geldt deze plicht evenmin voor:

1° de mededeling van een attest of van een bevestiging verricht met
de schriftelijke toestemming van de onderneming waar zij hun taak
uitoefenen;

2° de mededeling van een attest of van een bevestiging gericht tot een
commissaris of een persoon die in een onderneming naar buitenlands
recht een gelijkaardige taak als die van commissaris uitoefent, binnen
het kader van de hun toevertrouwde controle over de jaarrekening of
de geconsolideerde jaarrekening van een onderneming;

3° de raadpleging door een bedrijfsrevisor in het kader van een
opvolging in een revisorale opdracht, van de werkdocumenten van een
bedrijfsrevisor die voorafgaandelijk dezelfde revisorale opdracht uitoe-
fende;

4° het contact van een bedrijfsrevisor met een andere bedrijfsrevisor
wanneer de eerste ertoe wordt gebracht om het werk of de attestering
van de tweede in het gedrang te brengen, behalve in geval van verzet
van de persoon die de opdracht aan de eerste bedrijfsrevisor heeft
toevertrouwd;

5° het contact tussen de bedrijfsrevisor en het Instituut, zijn organen
en in het bijzonder het College;

6° de overdracht van informatie, waaronder vertrouwelijke, gevraagd
door een bevoegde autoriteit in het kader van zijn opdrachten en van
de nationale en internationale samenwerking overeenkomstig de in
hoofdstuk IV, afdeling III, bepaalde voorwaarden en de ter uitvoering
ervan genomen maatregelen;

7° de uitwisseling van informatie tussen de commissarissen of de
bedrijfsrevisoren van vennootschappen die betrokken zouden zijn bij
verrichtingen van fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen,
inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak;

8° de mededeling van vertrouwelijke informatie aan iedere persoon
die een taak uitoefent die door of krachtens de wet is vastgelegd en die
deelneemt of bijdraagt aan de taken die verband houden met het
toezicht op instellingen uit de bank- en financiële sector, die respectie-
velijk worden uitgevoerd door de Bank, de FSMA en, in voorkomend
geval, de Europese Centrale Bank, als deze persoon is aangewezen door
of met instemming van een van deze autoriteiten en met het oog op de
uitvoering van deze taak, met name,

— een speciaal commissaris die door deze autoriteiten is aangewezen
met toepassing van de wetten waarvan zij moeten toezien op de
naleving ervan;

— de portefeuillesurveillant als bedoeld in artikel 16 van Bijlage III
van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen en beursvennootschappen;

— de portefeuillebeheerder als bedoeld in artikel 8 van Bijlage III van
de voornoemde wet van 25 april 2014; en

— de revisor als bedoeld in artikel 87ter van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.

Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de in 8°
bedoelde personen voor de vertrouwelijke informatie die zij met
toepassing van 8° ontvangen.

CHAPITRE 7. — Dispositions pénales

Art. 85. § 1er. Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2.000 euros ou d’une de ces
sanctions:

1° ceux qui s’attribuent publiquement et sans titre la qualification de
réviseur d’entreprises, ou qui contreviennent à l’article 11;

2° ceux qui exercent l’activité professionnelle de réviseur d’entrepri-
ses ou portent ce titre alors qu’ils font l’objet d’une mesure de
suspension exécutoire;

3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises du Collège en
vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations
inexactes ou incomplètes.

§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner:

1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux
utilisés par celui qui s’est rendu coupable d’une ou plusieurs infractions
susvisées;

2° la publication du jugement ou d’un résumé de celui-ci dans un ou
plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du
condamné.

Art. 86. § 1er. L’article 458 du Code pénal s’applique aux réviseurs
d’entreprises, aux cabinets d’audit enregistrés, aux stagiaires et aux
personnes dont ils répondent.

Aux exceptions à l’obligation du secret prévues à cet arti-
cle s’ajoutent:

1° la communication d’attestations ou de confirmations opérée avec
l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle ils exercent leur
fonction;

2° la communication d’attestations ou de confirmations adressée à un
commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit
étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du
contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d’une
entreprise dont ils sont chargés;

3° la consultation par un réviseur d’entreprises, dans le cadre de la
succession dans une mission révisorale, des documents de travail d’un
réviseur d’entreprises qui exerçait la même mission révisorale au
préalable;

4° le contact d’un réviseur d’entreprises avec un autre réviseur
d’entreprises, lorsque le premier est amené à mettre en cause le travail
ou l’attestation du second, sauf en cas d’opposition de la personne qui
a confié la mission au premier réviseur d’entreprises;

5° le contact entre un réviseur d’entreprises et l’Institut, ses organes
et en particulier le Collège;

6° la communication d’informations, y compris confidentielles,
demandées par une autorité compétente dans le cadre de ses missions
et de la coopération nationale et internationale, conformément aux
conditions fixées par le chapitre IV, section III, et aux mesures prises en
exécution de celui-ci;

7° l’échange d’information entre les commissaires ou les réviseurs
d’entreprises de sociétés qui sont concernées par des opérations de
fusions, de scissions ou d’opérations similaires, ou par des apports
d’universalité ou de branche d’activité;

8° la communication d’informations confidentielles à toute personne
exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou
contribue aux missions de contrôle à l’égard d’établissements relevant
du secteur bancaire et financier, exercées respectivement par la Banque,
la FSMA et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, lorsque cette
personne a été désignée par ou avec l’accord de l’une de ces autorités
et aux fins de cette tâche, notamment,

— un commissaire spécial désigné par ces autorités en application
des lois dont elles sont chargées de veiller au respect;

— le surveillant de portefeuille visé à l’article 16 de l’Annexe III à la
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements
de crédit et des sociétés de bourse;

— le gestionnaire de portefeuille visé à l’article 8 de l’Annexe III à la
loi précitée du 25 avril 2014; et

— le réviseur visé à l’article 87ter de la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

L’article 458 du Code pénal s’applique aux personnes visées au 8°
quant aux informations confidentielles qu’elles reçoivent en application
du 8°.
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§ 2. Wanneer een rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening
opstelt, zijn de commissaris van de consoliderende rechtspersoon en de
commissarissen van de geconsolideerde rechtspersonen, onderling,
bevrijd van het beroepsgeheim, binnen het kader van de hun toever-
trouwde controle over de geconsolideerde jaarrekening van een
onderneming. Deze bepaling is eveneens van toepassing ten opzichte
van een persoon die in een rechtspersoon naar het recht van een land
van de Europese Unie of van een derde land, een gelijkaardige taak
uitoefent als deze van commissaris. In de zin van huidig lid wordt met
de commissaris gelijkgesteld de bedrijfsrevisor die, zonder het mandaat
van commissaris uit te oefenen, belast is met de controle over de
geconsolideerde jaarrekening.

Art. 87. Rechtspersonen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor de
betaling van de geldboeten waartoe hun organen of aangestelden
krachtens dit hoofdstuk zijn veroordeeld.

TITEL 4. — Wijzigingen in de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 88. In artikel 48bis van de wet van 2 augustus 2002 worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

“§ 1. De sanctiecommissie oordeelt over het opleggen van de
administratieve geldboetes door de FSMA in de materies als bedoeld in
artikel 45 en over het opleggen van administratieve maatregelen en
geldboetes als bedoeld in artikel 59 van de wet tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Deze sanctiecommissie bestaat uit 12 leden, aangeduid door de
Koning:

1° twee staatsraden of erestaatsraden, aangeduid op voordracht van
de eerste voorzitter van de Raad van State;

2° twee raadsheren bij het Hof van Cassatie of ereraadsheren bij het
Hof van Cassatie aangeduid op voordracht van de eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie;

3° twee magistraten die geen raadsheren bij het Hof van Cassatie of
bij het hof van beroep van Brussel zijn;

4° vier andere leden met passende deskundigheid op het vlak van de
financiële diensten en markten, en

5° twee andere leden met passende deskundigheid op het vlak van
de wettelijke controle van de jaarrekening die geen beroepsbeoefenaars
zijn in de zin van artikel 3, 28°, van de wet tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”;

2° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende:

“§ 1bis. De sanctiecommissie bestaat uit twee kamers.

De kamer die bevoegd is om te beslissen over het opleggen van
administratieve geldboetes door de FSMA in de materies als bedoeld in
artikel 45, is samengesteld uit leden als bedoeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3°
en 4°.

De kamer die bevoegd is om te beslissen over het opleggen van
administratieve maatregelen en geldboetes als bedoeld in artikel 59 van
de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, is samengesteld uit leden als bedoeld in paragraaf 1,
1°, 2°, 3° en 5°. De leden als bedoeld in paragraaf 1, 4°, kunnen als
plaatsvervanger zetelen.”;

3° het tweede lid van paragraaf 2 wordt opgeheven;

4° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

“Tijdens hun mandaat mogen de in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 4°,
bedoelde leden geen enkele functie of geen enkel mandaat uitoefenen
in een aan het permanente toezicht van de FSMA of het College
onderworpen onderneming of in een beroepsvereniging die de aan het
toezicht van de FSMA of het College onderworpen ondernemingen of
personen vertegenwoordigt, noch diensten verstrekken ten gunste van
een beroepsvereniging die aan het toezicht van de FSMA of het College
onderworpen ondernemingen vertegenwoordigt. Tijdens hun mandaat
mogen de in paragraaf 1, 5°, bedoelde leden geen enkele functie of geen
enkel mandaat uitoefenen in een organisatie van openbaar belang of in
een aan het toezicht van het College onderworpen onderneming of in
een beroepsvereniging die de organisaties van openbaar belang of de
aan het toezicht van het College onderworpen ondernemingen of
personen vertegenwoordigt, noch diensten verstrekken ten gunste van
een beroepsvereniging die de organisaties van openbaar belang of de
aan het toezicht van het College onderworpen ondernemingen verte-
genwoordigt.”;

§ 2. Lorsqu’une personne morale établit des comptes consolidés, le
commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires
des personnes morales consolidées sont, les uns à l’égard des autres,
libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes
consolidés d’une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition
s’applique également à l’égard d’une personne exerçant dans une
personne morale de droit d’un pays de l’Union européenne ou d’un
pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du
présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d’entreprises
qui, sans exercer un mandat de commissaire, est charge du contrôle des
comptes consolidés.

Art. 87. Les personnes morales sont civilement responsables du
paiement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont
condamnés en vertu du présent chapitre.

TITRE 4. — Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et des services financiers

Art. 88. Dans l’article 48bis de la loi du 2 août 2002, les modifications
suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

“§ 1er. La commission des sanctions statue sur l’imposition des
amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à
l’article 45 et sur l’imposition des mesures et amendes administratives
visées à l’article 59 de la loi portant organisation de la profession et de
la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par
le Roi:

1° deux conseillers d’État ou conseillers d’État honoraires désignés
sur proposition du premier président du Conseil d’État;

2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de
cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de
la Cour de cassation;

3° deux magistrats n’étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à
la Cour d’appel de Bruxelles;

4° quatre autres membres disposant d’une expertise en matière de
services et marchés financiers, et

5° deux autres membres disposant d’une expertise en matière de
contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l’article 3,
28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision
des réviseurs d’entreprises.”;

2° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit:

“§ 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux
chambres.

La chambre compétente pour statuer sur l’imposition d’amendes
administratives par la FSMA dans les matières visées à l’article 45, est
composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.

La chambre compétente pour statuer sur l’imposition des mesures et
amendes administratives visées à l’article 59 de la loi portant organi-
sation de la profession et de la supervision publique des réviseurs
d’entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier,
1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent
siéger à titre de suppléant.”;

3° le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé;

4° au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:

“Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier,
1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un
quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle
permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association
professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au
contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit
d’une association professionnelle représentant des entreprises soumises
au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les
membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une
quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une
entité d’intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du
Collège ou dans une association professionnelle représentant des
entités d’intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au
contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d’une association
professionnelle représentant des entités d’intérêt public ou des entre-
prises soumises au contrôle du Collège.”;
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5° in paragraaf 3, zesde lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt:

“De sanctiecommissie of een van haar kamers kan geldig beslissen
als twee van haar leden en haar voorzitter aanwezig zijn.”.

Art. 89. In dezelfde wet wordt het opschrift van afdeling 5 van
hoofdstuk III vervangen als volgt:

“Afdeling 5. Procedureregels voor het opleggen van administratieve
geldboetes door de FSMA in de materies als bedoeld in artikel 45 en
voor het opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes als
bedoeld in artikel 59 van de wet tot organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”.

Art. 90. In artikel 72 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht:

1° paragraaf 2bis wordt vervangen als volgt:

“§ 2bis. Indien zij dat vanuit het oogpunt van het recht op een eerlijk
proces noodzakelijk acht, kan de sanctiecommissie het directiecomité
voor de materies als bedoeld in artikel 45 of het College voor de
materies als bedoeld in artikel 59 van de wet tot organisatie van het
beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, verzoeken
bijkomende onderzoeksdaden te laten stellen.”;

2° in paragraaf 3, vervangen bij de wet van 2 juli 2010 en gewijzigd
bij de wetten van 30 juli 2013, 25 april 2014 en 27 juni 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

a) in het eerste lid worden de woorden “Bij het bepalen van het
bedrag van de administratieve geldboete houdt de sanctiecommissie
rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorko-
mend geval:” vervangen als volgt:

“Bij het bepalen van de administratieve maatregelen en geldboetes
als bedoeld in artikel 59 van de wet tot organisatie van het beroep van
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, of van het bedrag van
de door de FSMA opgelegde administratieve geldboete in de materies
als bedoeld in artikel 45, houdt de sanctiecommissie rekening met alle
relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval,:”;

b) het tweede lid wordt vervangen als volgt:

“De sanctiecommissie beslist bij gemotiveerde beslissing. Er kunnen
geen sancties worden uitgesproken zonder dat de betrokken persoon of
zijn vertegenwoordiger is gehoord, of, bij ontstentenis, behoorlijk is
opgeroepen. Het directiecomité voor de materies als bedoeld in
artikel 45 of het College voor de materies als bedoeld in artikel 59 van
de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, wordt tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door
een persoon naar keuze en kan zijn opmerkingen kenbaar maken.”;

c) het volgende lid wordt ingevoegd na paragraaf 8:

“In afwijking van het vorige lid worden de beslissingen van de
sanctiecommissie genomen op basis van artikel 59 van de wet tot
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren, meegedeeld aan de voorzitter van het Comité van het
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, die de leden van dit
Comité hiervan op de hoogte brengt. In geval van beroep tegen de
beslissingen van de sanctiecommissie genomen op basis van arti-
kel 59 van de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren, wordt de FSMA vertegenwoordigd
door de voorzitter van het Comité van het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren of door twee leden van het Comité van het College
van toezicht op de bedrijfsrevisoren.”.

Art. 91. In artikel 121 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1 wordt een bepaling onder 4bis° ingevoegd,
luidende:

“4bis°. tegen de beslissingen van de FSMA genomen met toepassing
van artikel 59, § 1, 8°, van de wet tot organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en tegen de beslissingen
van de FSMA genomen met toepassing van artikel 59, § 1, 1° tot 7°, van
de wet van 00 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, wanneer die maatregelen
tegelijkertijd, voor dezelfde feiten en aan dezelfde personen worden
opgelegd als een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 59,
§ 1, 8°, van de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren;”;

5° au paragraphe 3, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la
phrase suivante:

“La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider
valablement lorsque deux de ses membres et son président sont
présents.”.

Art. 89. Dans la même loi, l’intitulé de la section 5 du chapitre III est
remplacé par ce qui suit:

“Section 5. Règles de procédure pour l’imposition d’amendes
administratives par la FSMA dans les matières visées à l’article 45 et
pour l’imposition des mesures et amendes administratives visées à
l’article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la
supervision publique des réviseurs d’entreprises.”.

Art. 90. Dans l’article 72 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit:

“§ 2bis. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, eu égard au droit au procès
équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de
direction pour les matières visées à l’article 45 ou du Collège pour
matières visées à l’article 59 de la loi portant organisation de la
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises de
faire accomplir des actes d’instruction complémentaires.”;

2° au paragraphe 3, remplacé par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par
les lois des 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 27 juin 2016, les modifications
suivantes sont apportées:

a) à l’alinéa 1er, les termes “Lorsqu’elle détermine le montant de
l’amende administrative, la commission des sanctions tient compte de
toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:.”
sont remplacés par ce qui suit:

“Lorsqu’elle détermine les mesures et amendes administratives
visées à l’article 59 de la loi portant organisation de la profession et de
la supervision publique des réviseurs d’entreprises ou le montant de
l’amende administrative par la FSMA dans les matières visées à
l’article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les
circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:”;

b) l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune
sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son
représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de
direction pour les matières visées à l’article 45 est représenté par la
personne de son choix lors de l’audition et peut faire entendre ses
observations. Le Collège pour les matières visées à l’article 59 de la loi
portant organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises est représenté par la personne de son choix lors
de l’audition et peut faire entendre ses observations.”;

c) l’alinéa suivant est introduit après le huitième paragraphe:

“Par dérogation à l’alinéa précédent, les décisions de la commission
des sanctions prises sur base de l’article 59 de la loi portant organisation
de la profession et de la supervision des réviseurs d’entreprises, sont
communiquées au président du Comité du Collège de supervision des
réviseurs d’entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comité.
En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions
prises sur base de l’article 59 de la loi portant organisation de la
profession et de la supervision des réviseurs d’entreprises, la FSMA est
représentée par le président du Comité du Collège de supervision des
réviseurs d’entreprises ou par deux membres du Comité du Collège de
supervision des réviseurs d’entreprises.”.

Art. 91. Dans l’article 121 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° au paragraphe 1er, un point 4bis° est inséré, rédigé comme suit:

“4bis°. contre toute décision de la FSMA prise en application de
l’article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de
la supervision des réviseurs d’entreprises et contre toute décision de la
FSMA prise en application de l’article 59, § 1er, 1° à 7° de la loi du ...
2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique
des réviseurs d’entreprises lorsque ces mesures sont prononcées
simultanément, pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes
personnes qu’une amende administrative visée à l’article 59, § 1er, 8°, de
la loi portant organisation de la profession et de la supervision des
réviseurs d’entreprises;”;
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2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt:

“Onverminderd de bijzondere voorschriften bepaald door of krach-
tens de wet, bedraagt de beroepstermijn, op straffe van nietigheid,
15 dagen voor het beroep als bedoeld in § 1, 1° tot 3°. Die termijn
bedraagt 30 dagen voor het beroep als bedoeld in § 1, 4° en 4bis°.”;

3° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt:

“§ 6. Het beroep bedoeld in § 1, 4° en 4bis°, schort de beslissing op
waarop het beroep betrekking heeft. Het opschortende karakter van het
beroep is beperkt tot de inning van de dwangsom of de boete. Het
opschortende karakter belet niet dat de dwangsom verbeurt en staat de
bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen
niet in de weg. Het beroep als bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3° en 6°, schort de
beslissing waarop het beroep betrekking heeft, niet op, tenzij daarop
door of krachtens de wet in uitzonderingen wordt voorzien. Het Hof
van Beroep van Brussel kan evenwel, alvorens recht te spreken, de
opschorting bevelen van de uitvoering van de beslissing waarop het
beroep betrekking heeft, als de aanvrager ernstige middelen inroept die
de herziening van de beslissing kunnen rechtvaardigen en als de
onmiddellijke uitvoering ervan een ernstig en moeilijk te herstellen
nadeel dreigt te berokkenen. Het hof doet onverwijld uitspraak over de
vraag tot opschorting.”.

TITEL 5. — Wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen

Art. 92. In het Wetboek van Vennootschappen wordt het opschrift
van boek I, titel II, hoofdstuk I, aangevuld met de woorden “en
organisaties van openbaar belang.”

Art. 93. In hetzelfde wetboek wordt een artikel 4/1 ingevoegd,
luidende:

“Art. 4/1. Onder “organisatie van openbaar belang”, moet worden
verstaan:

1° de genoteerde vennootschappen bedoeld in artikel 4;

2° de kredietinstellingen: de kredietinstellingen bedoeld in boek II
van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op
kredietinstellingen;

3° de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen: de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen bedoeld in boek II
van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

4° de vereffeningsinstellingen alsook de met vereffeningsinstellingen
gelijkgestelde instellingen: de vereffeningsinstellingen bedoeld in arti-
kel 36/1, 14°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België, alsook de
instellingen waarvan de activiteit erin bestaat om, geheel of gedeelte-
lijk, het operationeel beheer van de dienstverlening door dergelijke
vereffeningsinstellingen te waarborgen.”

Art. 94. In hetzelfde wetboek wordt een artikel 4/2 ingevoegd,
luidende:

“Art. 4/2. Onder “verordening (EU) nr. 537/2014” moet worden
verstaan: de verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de
wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van
openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de
Commissie.”.

Art. 95. In boek I, titel II, van hetzelfde wetboek, wordt een
hoofdstuk IV ingevoegd, luidende:

“Hoofdstuk IV. Wettelijke controle van de jaarrekening.”

Art. 96. In hoofdstuk IV van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij
artikel 95, wordt een artikel 16/1 ingevoegd, luidende:

“Artikel 16/1. Onder “wettelijke controle van de jaarrekening” moet
worden verstaan, een controle van de statutaire jaarrekening of van de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover deze controle:

1° door het recht van de Europese Unie wordt voorgeschreven;

2° door het Belgisch recht wordt voorgeschreven met betrekking tot
kleine vennootschappen;

3° op vrijwillige basis op verzoek van kleine vennootschappen wordt
uitgevoerd, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de bekendma-
king van het verslag bedoeld in artikel 144 of 148 van dit wetboek.”.

Art. 97. In hoofdstuk IV, ingevoegd bij artikel 95, wordt een
artikel 16/2 ingevoegd als volgt:

“Art. 16/2. Onder “netwerk” moet worden verstaan de grotere
structuur:

1° die op samenwerking is gericht en waartoe een bedrijfsrevisor of
een geregistreerd auditkantoor behoort, en

2° au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de
la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour
les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés
au § 1er, 4° et 4bis°.”;

3° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

“§ 6. Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la
décision faisant l’objet du recours. Le caractère suspensif du recours se
limite au recouvrement de l’astreinte ou de l’amende. Le caractère
suspensif n’empêche pas que l’astreinte soit encourue et n’empêche pas
que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales
applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas
suspensifs de la décision faisant l’objet du recours, sauf les exceptions
prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la Cour d’appel de
Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l’exécution
de la décision faisant l’objet du recours lorsque le demandeur invoque
des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la
décision et lorsque l’exécution immédiate de celle-ci risque de causer
un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes
affaires cessantes sur la demande de suspension.”.

TITRE 5. — Modifications du Code des sociétés

Art. 92. Dans le Code des sociétés, l’intitulé du livre Ier, titre II,
chapitre Ier, est complété par les mots “et entités d’intérêt public.”

Art. 93. Dans le même code, il est inséré un article 4/1 rédigé
comme suit:

“Art. 4/1. Par “entité d’intérêt public”, il faut entendre:

1° les sociétés cotées visées à l’article 4;

2° les établissements de crédit: les établissements de crédit visés au
livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit;

3° les entreprises d’assurance ou de réassurance: les entreprises
d’assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assu-
rance ou de réassurance;

4° les organismes de liquidation ainsi que les organismes assimilés à
des organismes de liquidation: les organismes de liquidation visés à
l’article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique
de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont
l’activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opération-
nelle des services fournis par de tels organismes de liquidation.”

Art. 94. Dans le même code, il est inséré un article 4/2 rédigé
comme suit:

“Art. 4/2. Par “règlement (UE) n° 537/2014”, il faut entendre: le
règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle
légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision
2005/909/CE de la Commission.”.

Art. 95. Dans le livre Ier, titre II, du même code, il est inséré un
chapitre IV, intitulé comme suit:

“Chapitre IV. Contrôle légal des comptes.”

Art. 96. Dans le chapitre IV, du même code, inséré par l’article 95, il
est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

“Art. 16/1. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un
contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés, dans la
mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit de l’Union européenne;

2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;

3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque
cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 144
ou 148 du présent Code.”.

Art. 97. Dans le chapitre IV, inséré par l’article 95, il est inséré un
article 16/2 rédigé comme suit:

“Art. 16/2. Par “réseau”, il faut entendre la structure plus vaste:

1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur
d’entreprises ou un cabinet d’audit enregistré, et
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2° die duidelijk is gericht op winst- of kostendeling, of het delen van
gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of bestuur, een gemeen-
schappelijk beleid en procedures inzake kwaliteitsbeheersing, een
gemeenschappelijke bedrijfsstrategie, het gebruik van een gemeenschap-
pelijke merknaam of een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen.”.

Art. 98. In hoofdstuk IV van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij
artikel 95, wordt een artikel 16/3 ingevoegd als volgt:

“Art. 16/3. Onder “geregistreerd auditkantoor” moet worden ver-
staan, een auditkantoor dat erkend is in een andere lidstaat van de
Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte en dat voldoet aan de
voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 2, van de wet van 7 december 2016
houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op
de bedrijfsrevisoren, en dat apart vermeld wordt in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren.”.

Art. 99. In boek IV, van hetzelfde wetboek, wordt het opschrift van
titel VII vervangen als volgt:

“Titel VII. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de
geconsolideerde jaarrekening.”.

Art. 100. In boek IV, titel VII, van hetzelfde wetboek, wordt het
opschrift van hoofdstuk I, vervangen als volgt:

“Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake wettelijke controle.”.

Art. 101. Artikel 130, van hetzelfde wetboek, gewijzigd door de
wetten van 25 april 2007 en 17 december 2008, wordt vervangen als
volgt:

“Art. 130. § 1. De commissarissen worden benoemd, door de
algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de
jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarre-
kening.

§ 2. Onverminderd de rol toegekend aan de ondernemingsraad zoals
omschreven in de artikelen 156 en 157, beslist de algemene vergadering
op basis van een voorstel geformuleerd door het bestuursorgaan.

§ 3. Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een
auditcomité op te richten, wordt het voorstel voor benoeming tot
commissaris, dat erop gericht is om door het bestuursorgaan aan de
algemene vergadering te worden voorgelegd gericht, geformuleerd op
aanbeveling van het auditcomité.

De aanbeveling van het auditcomité wordt gemotiveerd.

Indien het voorstel van het bestuursorgaan verschilt van de voorkeur
zoals vermeld in de aanbeveling van het auditcomité, licht het
bestuursorgaan de redenen toe waarom de aanbeveling van het
auditcomité niet wordt gevolgd.

§ 4. Elke beslissing inzake benoeming of vernieuwing van het
mandaat van een commissaris zonder naleving van de voorgaande
paragrafen leden is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de
vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

§ 5. Contractuele bepalingen die de keuze van de algemene
vergadering beperken tot bepaalde categorieën of lijsten van bedrijfs-
revisoren, bedrijfsrevisoren-kantoren of geregistreerde auditkantoren
met betrekking tot de benoeming van een bepaalde commissaris of van
een bepaalde bedrijfsrevisor belast met de controle van de geconsoli-
deerde jaarrekening van die vennootschap, zijn verboden. Ingeval
zulke bepalingen bestaan, zijn zij nietig.”.

Art. 102. In artikel 131, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet
van 23 januari 2001, wordt het woord “bezoldiging” vervangen door
het woord “honoraria”.

Art. 103. Het artikel 132, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de
wet van 18 januari 2010, wordt vervangen als volgt:

“Art. 132. Ingeval een bedrijfsrevisorenkantoor of een geregistreerd
auditkantoor wordt aangesteld als commissaris, wordt ten minste één
bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon aangesteld als vaste vertegenwoor-
diger van het bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd audit-
kantoor met handtekeningsbevoegdheid.

Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste verte-
genwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor of van het geregistreerd
auditkantoor die als commissaris wordt benoemd, gelden dezelfde
bekendmakingregels als wanneer hij deze vaste vertegenwoordiger die
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”.

2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui
partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des
politiques et des procédures communes en matière de contrôle de
qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même
marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles.”.

Art. 98. Dans le chapitre IV, inséré par l’article 95, il est inséré un
article 16/3 rédigé comme suit:

“Art. 16/3. Par “cabinet d’audit enregistré”, il faut entendre un
cabinet d’audit agréé dans un autre État membre de l’Union euro-
péenne ou dans un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen, répondant aux conditions visées à l’article 10,
§ 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession
et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et mentionné
de manière distincte dans le registre public des réviseurs d’entrepri-
ses.”.

Art. 99. Dans le livre IV, du même code, l’intitulé du titre VII est
remplacé par ce qui suit:

“Titre VII. Contrôle légal des comptes annuels et des comptes
consolidés.”.

Art. 100. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l’intitulé du
chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:

“Chapitre Ier. Dispositions générales en matière de contrôle légal.”.

Art. 101. L’article 130, du même code, modifié par les lois du
25 avril 2007 et 17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 130. § 1er. Les commissaires sont nommés, par l’assemblée
générale, parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public
des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, pour la
mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des
comptes consolidés.

§ 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d’entreprise tel que
défini aux articles 156 et 157, l’assemblée générale décide sur la base
d’une proposition formulée par l’organe de gestion.

§ 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en
vertu de la loi, la proposition de l’organe de gestion relative à la
nomination du commissaire destinée à être soumise à l’assemblée
générale est émise sur recommandation du comité d’audit.

La recommandation du comité d’audit est motivée.

Si la proposition de l’organe de gestion diffère de la préférence
mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe de
gestion expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la
recommandation du comité d’audit.

§ 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat
d’un commissaire prise sans respecter les paragraphes précédents est
nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de
commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.

§ 5. Toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée
générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d’entreprises ou
cabinets de révision ou de cabinet d’audit enregistré en ce qui concerne
la désignation d’un commissaire en particulier ou d’un réviseur
d’entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés
de cette société est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle
et non avenue.”.

Art. 102. Dans l’article 131, du même code, modifié par la loi du
23 janvier 2001, les mots “l’émolument” sont remplacés par les mots
“les honoraires”.

Art. 103. L’article 132, du même code, modifié par la loi du
18 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 132. Lorsqu’un cabinet de révision ou un cabinet d’audit
enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur
d’entreprises personne physique est désigné en tant que représentant
permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré
disposant d’un pouvoir de signature.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant perma-
nent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré qui a été
nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que
si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour
compte propre.”.
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Art. 104. In artikel 132/1, van hetzelfde wetboek, ingevoegd door de
wet van 29 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 4 worden de woorden “en onverminderd paragraaf 5,”
ingevoegd tussen “Na het verstrijken van de maximale termijnen
bedoeld in de paragrafen 2 en 3” en “mogen noch de commissaris”;

2° een nieuwe paragraaf wordt ingevoegd als volgt:

“§ 5. Na het verstrijken van de maximale termijnen bedoeld in de
paragrafen 2 en 3, kan de organisatie van openbaar belang bedoeld in
artikel 4/1, op uitzonderlijke basis, het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 decem-
ber 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren verzoeken een verlenging toe te staan
op basis waarvan de organisatie van openbaar belang opnieuw
dezelfde commissaris kan benoemen voor de wettelijke controleop-
dracht overeenkomstig de voorwaarden van paragraaf 3. De duur van
dit nieuw mandaat bedraagt ten hoogste twee jaar.”.

Art. 105. In boek IV, titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde wetboek
wordt na afdeling I/1 een afdeling I/2 ingevoegd als volgt:

“Afdeling I/2. Verplichtingen.”.

Art. 106. In boek IV, titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde wetboek,
wordt na afdeling I/2 een onderafdeling 1 ingevoegd als volgt:

“Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid.”.

Art. 107. Artikel 133, van hetzelfde wetboek, laatst gewijzigd door
de wet van 9 februari 2009, wordt vervangen als volgt:

“Art. 133. § 1. Diegenen die zich in een positie bevinden die een
onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor
het beroep van bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan brengen, kunnen
niet tot commissaris benoemd worden. De commissarissen moeten er
op toezien dat zij na hun benoeming niet in een dergelijke positie
worden geplaatst. Hun onafhankelijkheid is in elk geval vereist zowel
gedurende de periode waarop de te controleren jaarrekening betrek-
king heeft, als gedurende de periode waarin de wettelijke controle
wordt uitgevoerd.

§ 2. Aldus mogen de commissarissen in de vennootschap die aan hun
wettelijke controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een andere taak,
mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de
duur van hun mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening
van hun taak als commissaris in het gedrang zou kunnen brengen.

§ 3. Zij kunnen gedurende een tijdvak van twee jaar na het einde van
hun mandaat van commissaris, noch in de vennootschap die aan hun
wettelijke controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden
vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van
bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie aanvaarden.

De bedrijfsrevisor die als vennoot, medewerker of werknemer van de
commissaris direct betrokken was bij de wettelijke controle, kan de
mandaten of functies bedoeld in lid 1 pas aanvaarden nadat een
periode van ten minste één jaar is verstreken sinds zijn directe
betrokkenheid bij de wettelijke controle.

§ 4. Paragraaf 2 is eveneens van toepassing op de personen met wie
de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, of met wie
hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, alsook de leden van
het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe de commissaris behoort en
op de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen
zoals bepaald in artikel 11.

§ 5. Gedurende twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot
commissaris, mag de bedrijfsrevisor of mogen de leden van het
netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe de bedrijfsrevisor behoort,
geen prestaties verrichten die zijn onafhankelijkheid als commissaris in
het gedrang zouden kunnen brengen.

Behalve in uitzonderlijke naar behoren gemotiveerde gevallen, zal de
bedrijfsrevisor niet als commissaris kunnen benoemd worden wanneer
hij of een lid van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe hij
behoort, binnen de twee jaar voorafgaand aan de benoeming als
commissaris:

1° regelmatig bijstand heeft verleend of heeft deelgenomen aan het
voeren van de boekhouding of aan de opstelling van de jaarrekening of
de geconsolideerde jaarrekening van de betrokken vennootschap, van
een Belgische vennootschap die haar controleert of één van haar
belangrijke Belgische of buitenlandse dochtervennootschappen;

2° tussengekomen is in de werving van personen die deel uitmaken
van een orgaan of van het leidinggevend personeel van de betrokken
vennootschap, van een Belgische vennootschap die haar controleert of
van één van haar belangrijke Belgische of buitenlandse dochtervennoot-
schappen.”.

Art. 104. Dans l’article 132/1, du même code, inséré par la loi du
29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 4 les mots “et sans préjudice du paragraphe 5” sont
insérés entre “Après l’expiration des durées maximales visées aux
paragraphes 2 et 3” et “, ni le commissaire”;

2° un nouveau paragraphe est inséré comme suit:

“§ 5. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragra-
phes 2 et 3, l’entité d’intérêt public visée à l’article 4/1 peut, à titre
exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs
d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises d’autoriser une prolongation au titre de laquelle
l’entité d’intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire
pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies
au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux
ans.”.

Art. 105. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, sous
la section I/1, il est inséré une section I/2 comme suit:

“Section I/2. Obligations.”.

Art. 106. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier du même code, sous
la section I/2, il est inséré une sous-section 1 intitulée comme suit:

“Sous-section 1. Principes d’indépendance.”.

Art. 107. L’article 133, du même code, modifié en dernier lieu par la
loi du 9 février 2009, est remplacé comme suit:

“Art. 133. § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux
qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause
l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, confor-
mément aux règles de la profession de réviseur d’entreprises. Les
commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieure-
ment à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance
est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les
comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle
le contrôle légal est effectué.

§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la
société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne
liée à celle-ci au sens de l’article 11, aucune autre fonction, mandat ou
mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait
de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur
fonction de commissaire.

§ 3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la
date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent
accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction
auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès
d’une société ou personne liée au sens de l’article 11.

Le réviseur d’entreprises qui a directement participé à la mission de
contrôle légal, en tant qu’associé, collaborateur ou employé du
commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l’alinéa
1er qu’après qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis
qu’ils ont directement participé à la mission de contrôle légal.

§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec
lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec
lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de
collaboration ainsi que les membres du réseau visé à l’article 16/2 dont
relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire
visées à l’article 11.

§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni
le réviseur d’entreprises, ni les membres du réseau visé à l’arti-
cle 16/2 dont relève le réviseur d’entreprises ne peuvent effectuer de
prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant
que commissaire.

Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d’entreprises ne
pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du
réseau visé à l’article 16/2 dont il relève, dans les deux ans précédant
la nomination du commissaire:

1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la
comptabilité ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes
consolidés de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de
l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives;

2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un
organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée,
d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou
étrangères significatives.”.

84849BELGISCH STAATSBLAD — 13.12.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
M&D Seminars 142



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

Art. 108. Na artikel 133, van hetzelfde wetboek, wordt een onderaf-
deling 2 ingevoegd als volgt:

“Onderafdeling 2. Niet-controlediensten.”.

Art. 109. In onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 108 wordt een
artikel 133/1 ingevoegd als volgt:

“Art. 133/1. § 1. Een commissaris alsook ieder lid van het netwerk
bedoeld in artikel 16/2 waartoe een commissaris behoort, mogen noch
direct, noch indirect verboden niet-controlediensten verstrekken aan de
vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle, haar moeder-
vennootschap en de ondernemingen waarover zij de controle heeft
binnen de Europese Unie tijdens:

1° de periode tussen het begin van de gecontroleerde periode en het
uitbrengen van het controleverslag; en

2° het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de onder 1° bedoelde
periode, voor de diensten bedoeld in paragraaf 2, 3°.

§ 2. Voor de toepassing van paragraaf 1 wordt onder verboden
niet-controlediensten verstaan:

1° diensten die het vervullen van een rol bij het beheer of de
besluitvorming van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, inhouden;

2° boekhouding en het opstellen van boekhoudkundige documenten
en financiële overzichten;

3° het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne
controle en risicobeheer die verband houden met de opstelling en/of
controle van financiële informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer
leggen van financiële informatietechnologie-systemen;

4° waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband
met actuariële diensten of ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen;

5° diensten in verband met de interne controlefunctie van de
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

6° diensten met betrekking tot:

a) het onderhandelen namens de vennootschap, onderworpen aan de
wettelijke controle;

b) het optreden als belangenbehartiger bij het oplossen van geschil-
len;

c) vertegenwoordiging van de vennootschap, onderworpen aan de
wettelijke controle, bij de afwikkeling van fiscale of andere geschillen;

7° personeelsdiensten met betrekking tot:

a) leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij
wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het opstellen van boekhoud-
kundige documenten of financiële overzichten waarop de wettelijke
controle betrekking heeft, indien dergelijke diensten het volgende
behelzen:

i) het zoeken naar of benaderen van kandidaten voor een dergelijke
functie; of

ii) het controleren van de referenties van kandidaten voor dergelijke
functies;

b) het structuren van de opzet van de organisatie; en

c) kostenbeheersing.

§ 3. Met toepassing van artikel 5, § 1, tweede lid, van de verordening
(EU) nr. 537/2014, wordt in het geval van een wettelijke controle van
een organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 4/1, voor de
toepassing van paragraaf 1 eveneens onder verboden niet-
controlediensten verstaan, naast de diensten bedoeld in paragraaf 2:

1° het verlenen van belastingdiensten met betrekking tot:

a) het opstellen van belastingformulieren;

b) loonbelasting;

c) douanerechten;

d) het identificeren van overheidssubsidies en belastingstimulansen
tenzij steun van de wettelijke auditor of het auditkantoor voor dit soort
diensten bij wet verplicht is;

e) bijstand van de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, bij belastinginspecties door de belastingautoriteiten;

f) het berekenen van directe en indirecte belastingen en uitgestelde
belastingen;

g) het verstrekken van belastingadvies;

2° juridische diensten met betrekking tot het geven van algemeen
advies;

Art. 108. Après l’article 133, du même code, il est inséré une
sous-section 2 comme suit:

“Sous-section 2. Services non-audit.”.

Art. 109. Dans la sous-section 2, insérée par l’article 108, un
article 133/1 est inséré comme suit:

“Art. 133/1. § 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau
visé à l’article 16/2 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que
ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle
légal, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de
l’Union européenne des services non-audit interdits:

1° au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la
période contrôlée et la publication du rapport d’audit; et

2° au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée
au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.

§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, il convient d’entendre par
services non-audit interdits:

1° des services qui supposent d’être associé à la gestion ou à la prise
de décision de la société soumise au contrôle légal;

2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états
financiers;

3° la conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle
interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou
le contrôle de l’information financière ou la conception et la mise en
œuvre de systèmes techniques relatifs à l’information financière;

4° les services d’évaluation, notamment les évaluations réalisées en
rapport avec les services actuariels ou les services d’aide en cas de
litige;

5° les services liés à la fonction d’audit interne de la société soumise
au contrôle légal;

6° les services ayant trait à:

a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;

b) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un
litige;

c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le
règlement de litiges, fiscaux ou autres;

7° les services de ressources humaines ayant trait :

a) aux membres de la direction en mesure d’exercer une influence
significative sur l’élaboration des documents comptables ou des états
financiers faisant l’objet du contrôle légal, dès lors que ces services
englobent:

i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou

ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;

b) à la structuration du modèle organisationnel; et

c) au contrôle des coûts.

§ 3. En application de l’article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement
(UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d’une entité
d’intérêt public visée à l’article 4/1, pour l’application du paragraphe
1er, d’entendre par services non-audit interdits en sus des services visés
au paragraphe 2:

1° les services fiscaux portant sur:

a) l’établissement des déclarations fiscales;

b) l’impôt sur les salaires;

c) les droits de douane;

d) l’identification des subventions publiques et des incitations
fiscales, à moins qu’une assistance de la part du contrôleur légal des
comptes ou du cabinet d’audit pour la fourniture de ces services ne soit
requise par la loi;

e) l’assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles
fiscaux menés par les autorités fiscales;

f) le calcul de l’impôt direct et indirect ainsi que de l’impôt différé;

g) la fourniture de conseils fiscaux;

2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils
généraux;
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3° loonadministratie;

4° het aanbevelen van, handelen in of inschrijven op aandelen in de
vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle;

5° diensten die verband houden met de financiering, de kapitaal-
structuur en –toewijzing, en de investeringsstrategie van de vennoot-
schap, onderworpen aan de wettelijke controle met uitzondering van
het verstrekken van assurancediensten in verband met financiële
overzichten, waaronder het verschaffen van comfort letters met betrek-
king tot door de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, uitgegeven prospectussen.

§ 4. Met toepassing van artikel 5, § 3, van de verordening (EU)
nr. 537/2014, zijn de niet-controlediensten bedoeld in paragraaf 2, 4°, en
paragraaf 3, 1°, a) en d) tot en met g) tóch toegelaten op voorwaarde dat
cumulatief aan de volgende vereisten is voldaan:

a) de diensten hebben, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, geen
direct effect op, of ze zijn, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, niet
van materieel belang voor de gecontroleerde jaarrekening;

b) de schatting van het effect op de gecontroleerde jaarrekening wordt
uitvoerig gedocumenteerd en toegelicht in de aanvullende verklaring
aan het auditcomité zoals bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU)
nr. 537/2014;

c) de commissaris voldoet aan de algemene onafhankelijkheidsbegin-
selen.

§ 5. Krachtens artikel 5, § 4, van de verordening (EU) nr. 537/2014,
mag de commissaris van een organisatie van openbaar belang bedoeld
in artikel 4/1 en, indien de commissaris tot een netwerk behoort
bedoeld in artikel 16/2, een lid van dat netwerk, niet-controlediensten
die niet verboden zijn slechts leveren aan de betrokken organisatie van
openbaar belang, aan haar moedervennootschap of aan ondernemin-
gen waarover zij de controle heeft, op voorwaarde dat het auditcomité
zijn goedkeuring verleent.

Het auditcomité vaardigt in voorkomend geval richtsnoeren uit met
betrekking tot de in paragraaf 4 bedoelde diensten.

§ 6. Indien een lid van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe
de commissaris behoort, één van de in paragrafen 2 of 3 bedoelde
niet-controlediensten levert aan een onderneming met rechtspersoon-
lijkheid in een derde land die wordt beheerst door de vennootschap,
onderworpen aan de wettelijke controle, beoordeelt de commissaris of
zijn onafhankelijkheid in het gedrang zou worden gebracht door de
levering van zulke diensten door het lid van het netwerk.

Als zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt, past de commissaris
in voorkomend geval veiligheidsmaatregelen toe om de bedreigingen
als gevolg van het leveren van zulke diensten in een derde land in te
perken. De commissaris mag de wettelijke controle uitsluitend blijven
uitvoeren als kan gewaarborgd worden dat het verlenen van deze
diensten zijn professionele oordeelsvorming en controleverslag niet
beïnvloedt.

Voor de toepassing van deze paragraaf:

a) worden betrokkenheid bij de besluitvorming van de vennootschap,
onderworpen aan de wettelijke controle, en het leveren van de diensten
bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 3° in alle gevallen geacht deze
onafhankelijkheid in het gedrang te brengen en niet te kunnen worden
ingeperkt door welke veiligheidsmaatregel ook;

b) wordt het verstrekken van de diensten andere dan deze bedoeld in
paragraaf 2, 1° tot 3° geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang te
brengen en worden derhalve veiligheidsmaatregelen nodig geacht om
de daardoor veroorzaakte dreigingen in te perken.”

Art. 110. Na artikel 133/1 van hetzelfde wetboek, wordt een onder-
afdeling III ingevoegd als volgt:

“Onderafdeling III. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke
controles en overige honoraria.”

Art. 111. In onderafdeling III, ingevoegd bij artikel 110, wordt een
artikel 133/2 ingevoegd als volgt:

“Art. 133/2. § 1. Onverminderd de verbodsbepalingen die voort-
vloeien uit artikel 133/1, mag de commissaris geen andere diensten
verrichten dan de opdrachten die door de wet of door de wetgeving
van de Europese Unie werden toevertrouwd aan de commissaris, voor
zover het totale bedrag van de honoraria voor deze diensten meer dan
zeventig procent bedraagt van het totaalbedrag van de in artikel 134,
§ 2, bedoelde honoraria.

Deze bepaling is van toepassing op de organisaties van openbaar
belang bedoeld in artikel 4/1.

§ 2. Op verzoek van de commissaris kan het College van toezicht op
de bedrijfsrevisoren, zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van ...
2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek

3° les services de paie;

4° la promotion, le commerce ou la souscription de parts de la société
soumise au contrôle légal;

5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu’à
l’allocation des capitaux et à la stratégie d’investissement de la société
soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de
services d’assurance en rapport avec les états financiers, telle que
l’émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par la
société soumise au contrôle légal.

§ 4. En application de l’article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014,
les services non-audit visés au paragraphe 2, 4° et au paragraphe 3, 1°,
a) et d) à g) sont cependant autorisés à condition que les exigences
cumulatives suivantes soient respectées:

a) les services n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif,
séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;

b) l’appréciation de l’effet sur les comptes annuels contrôlés est
documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complé-
mentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE)
n° 537/2014;

c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d’indé-
pendance.

§ 5. Conformément à l’article 5, § 4, du règlement (UE) n°537/2014,
le commissaire dans une entité d’intérêt public visée à l’article 4/1 et,
lorsque le commissaire fait partie d’un réseau visé à l’article 16/2, tout
membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont
pas interdits à cette entité d’intérêt public, à sa société mère ou aux
entreprises qu’elle contrôle à condition que le comité d’audit donne son
approbation.

Le comité d’audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui
concerne les services visés au paragraphe 4.

§ 6. Lorsqu’un membre du réseau visé à l’article 16/2 dont relève le
commissaire fournit l’un des services autres que d’audit, visés aux
paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique
dans un pays tiers qui est contrôlée par la société soumise au contrôle
légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise
par cette prestation de services du membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas
échéant, des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques causés
par cette prestation de services dans un pays tiers. Le commissaire ne
peut continuer d’effectuer le contrôle légal de l’entité d’intérêt public
que s’il peut justifier que cette prestation de services n’influe pas sur
son jugement professionnel ni sur le rapport d’audit.

Aux fins du présent paragraphe:

a) le fait d’être associé au processus décisionnel de la société soumise
au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3°
est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne
peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;

b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés
au paragraphe 2, 1° à 3° porte atteinte à cette indépendance et requiert
dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette
prestation de services.”

Art. 110. Sous l’article 133/1 du même code, une sous-section III
est insérée comme suit:

“Sous-section III. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des
comptes et les autres honoraires.”

Art. 111. Dans la sous-section III, insérée par l’article 110, un
article 133/2 est inséré comme suit:

“Art. 133/2. § 1er. Sans préjudice des interdictions découlant de
l’article 133/1, le commissaire ne peut prester des services autres que
les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union euro-
péenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des
honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du
montant total des honoraires visés à l’article 134, § 2.

Cette disposition s’applique aux entités d’intérêt public visées à
l’article 4/1.

§ 2. À la demande du commissaire, le Collège de supervision des
réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 00 décembre 2016
portant organisation de la profession et de la supervision publique des
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toezicht op de bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering toestaan dat
de commissaris voor een periode van maximaal twee boekjaren wordt
vrijgesteld van het verbod bedoeld in paragraaf 1.

In dit geval wordt de afwijking en de verantwoording ervan
vermeld:

a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek
aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening
van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in
artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochterven-
nootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de
voornoemde vrijstelling,

b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen
moedervennootschap is als bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van
de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen
krachtens artikel 112 en waarvan de commissaris de afwijking van het
verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen heeft, tenzij deze vennoot-
schap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

Ingeval de vennootschap deze informatie niet vermeldt in de
toelichting bij de jaarrekening, neemt de commissaris deze informatie
zelf op in zijn controleverslag.

§ 3. Voor de vennootschappen die niet als organisaties van openbaar
belang als bedoeld in artikel 4/1 worden beschouwd, maar die deel
uitmaken van een groep die verplicht is geconsolideerde jaarrekenin-
gen op te stellen en te publiceren geldt dat, onverminderd de
verbodsbepalingen die voortvloeien uit artikel 133/1, de commissaris
geen andere diensten mag verrichten dan de opdrachten die door de
wet of door de wetgeving van de Europese Unie werden toevertrouwd
aan de commissaris, voor zover het totale bedrag van de honoraria voor
deze diensten hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 134,
paragraaf 2, bedoelde honoraria.

§ 4. Van het bijkomend verbod bedoeld in § 3, kan worden afgeweken
in elk van de volgende gevallen:

1° na een gunstige beslissing van het krachtens de wet of statuten
voorziene auditcomité van de betrokken vennootschap, of van een
andere vennootschap die haar controleert, indien deze vennootschap
Belgisch is of een vennootschap is volgens het recht van een andere
lidstaat van de Europese Unie of van de Organisatie voor de
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Indien de vennootschap
krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt
de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité in de zin
van artikel 526bis. Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn
opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, is
evenwel de goedkeuring vereist van de onafhankelijk bestuurder of,
indien er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van de
meerderheid van de onafhankelijke bestuurders;

2° als op verzoek van de commissaris het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren, zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 decem-
ber 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren bij wijze van uitzondering toestaat dat
de commissaris voor een periode van maximaal twee boekjaren wordt
vrijgesteld van het verbod bedoeld in paragraaf 3;

3° als binnen de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke
commissarissen is opgericht. Dit geval geldt enkel indien de vennoot-
schap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te
richten.

In de gevallen bedoeld in vorig lid wordt de afwijking en de
verantwoording ervan vermeld:

a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek
aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening
van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in
artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochterven-
nootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de
voornoemde vrijstelling;

b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen
moedervennootschap is zoals bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van
de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen
krachtens artikel 112 en waarvan de commissaris de afwijking van het
verbod bedoeld in deze paragraaf gekregen heeft, tenzij deze vennoot-
schap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

Ingeval de vennootschap deze informatie niet vermeldt in de
toelichting bij de jaarrekening, neemt de commissaris deze informatie
zelf op in zijn controleverslag.

§ 5. Met de prestaties geleverd om de economische en financiële
gegevens van een derde onderneming die de vennootschap of een van
haar dochtervennootschappen wenst te verwerven of verworven heeft,
te controleren, wordt voor de toepassing van paragrafen 3 en 4 geen
rekening gehouden.

réviseurs d’entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le
commissaire soit dispensé de respecter l’interdiction visée au paragra-
phe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices comptables.

Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de
celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes
consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage
de l’exemption prévue à l’article 113 de ce Code, sauf si cette société est
filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée,

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une
société mère visée à l’article 110 ou est dispensée d’établir des comptes
consolidés en vertu de l’article 112 et dont le commissaire a obtenu la
dérogation à l’interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette
société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe
des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information
dans son rapport d’audit.

§ 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités
d’intérêt public visées à l’article 4/1 mais qui font partie d’un groupe
qui est tenu d’établir et de publier des comptes consolidés et sans
préjudice des mesures d’interdiction découlant de l’article 133/1, le
commissaire ne peut prester des services autres que les missions
confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au
commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires
afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés
à l’article 134, paragraphe 2.

§ 4. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire prévue au § 3,
dans chacun des cas suivants:

1° sur délibération favorable du comité d’audit, prévu par la loi ou
les statuts, de la société concernée ou du comité d’audit d’une autre
société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou
est une société constituée selon le droit d’un autre État membre de
l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité
d’audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité
d’audit visé à l’article 526bis. Au cas où les tâches confiées au comité
d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensem-
ble, l’approbation de l’administrateur indépendant, ou, s’il en a été
nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;

2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des
réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016
portant organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire
puisse déroger à l’interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une
période maximale de deux exercices comptables;

3° si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires
indépendants les uns des autres. Ce cas ne vaut que si la société n’est
pas tenue d’instituer un comité d’audit en vertu de la loi.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, il est fait mention de la
dérogation et de la motivation de celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes
consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage
de l’exemption prévue à l’article 113 de ce Code, sauf si cette société est
filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une
société mère visée à l’article 110 ou est dispensée d’établir des comptes
consolidés en vertu de l’article 112 et dont le commissaire a obtenu la
dérogation à l’interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette
société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe
des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information
dans son rapport d’audit.

§ 5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en
considération les prestations consistant à vérifier les données économi-
ques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou
l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis.

84852 BELGISCH STAATSBLAD — 13.12.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
M&D Seminars 145



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

De beoordeling van de verhouding tussen de honoraria voor
wettelijke controle en de overige honoraria, zoals bedoeld in voor-
gaande paragrafen, moet uitgevoerd worden voor het geheel bestaande
uit de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke controle, haar
moedervennootschap en de dochtervennootschappen, met dien ver-
stande dat de honoraria voor de wettelijke controle van de rekeningen
van buitenlandse moeder- of dochtervennootschappen deze zijn die
voortvloeien uit de wettelijke en/of contractuele bepalingen die van
toepassing zijn op deze moeder- of dochtervennootschappen.

De beoordeling van de verhouding tussen de honoraria die hiervoor
bedoeld worden, moet begrepen worden als uit te voeren door globaal,
voor de duur van de drie boekjaren van het mandaat van de
commissaris, de vergelijking te maken tussen:

enerzijds, het totaal van de honoraria die betrekking hebben op de
drie boekjaren en betreffende andere diensten dan de opdrachten die
door de wet of door de wetgeving van de Europese Unie zijn toegekend
aan de commissaris en die in hun globaliteit gedurende de drie
boekjaren door de vennootschap, onderworpen aan de wettelijke
controle, haar moedervennootschap en haar dochtervennootschappen
zijn toegekend aan de commissaris en

anderzijds, het totaal van de honoraria bedoeld in artikel 134, § 2, die
betrekking hebben op de drie boekjaren, en die in hun globaliteit
gedurende de drie boekjaren, zijn toegekend door de vennootschap,
onderworpen aan de wettelijke controle, haar moedervennootschap en
haar dochtervennootschappen, aan de commissaris.”.

Art. 112. In boek IV, titel VII, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde
wetboek, wordt het opschrift vervangen als volgt:

“Afdeling II. Honoraria.”.

Art. 113. Artikel 134 van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de wet
van 27 april 2007, wordt vervangen als volgt:

“Art. 134. § 1. Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt
verstaan onder:

1° “met de commissaris verbonden persoon”: iedere persoon die deel
uitmaakt van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe de commis-
saris behoort alsook iedere vennootschap of persoon verbonden met de
commissaris bedoeld in artikel 11;

2° “gelijkgesteld mandaat”: een mandaat uitgevoerd in een vennoot-
schap naar buitenlands recht dat vergelijkbaar is met dat van commis-
saris in een Belgische vennootschap.

§ 2. Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen worden
hun honoraria vastgesteld door de algemene vergadering. Deze
honoraria bestaan in een vast bedrag dat de naleving van de
controlenormen waarborgt. De honoraria kunnen niet worden gewij-
zigd dan met instemming van partijen. Ze worden vermeld in de
toelichting bij de jaarrekening.

De honoraria moeten voldoende zijn om de commissaris toe te laten
zijn opdracht uit te voeren in alle onafhankelijkheid en met naleving
van de beroepsnormen en –aanbevelingen, zoals goedgekeurd overeen-
komstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 houdende de
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren.

§ 3. De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke
werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de ven-
nootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, bedoeld
in artikel 142, door de commissaris enerzijds, en door een met de
commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de
toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën:

1° andere controle-opdrachten;

2° belastingadviesopdrachten; en

3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.

§ 4. Het bedrag van de honoraria van de commissaris bedoeld in
paragraaf 2 enerzijds, en het bedrag van de honoraria verbonden aan
de mandaten van commissaris of aan gelijkgestelde mandaten uitge-
voerd door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, in
een Belgische vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle
van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en
binnen de dochtervennootschappen van deze laatste, worden vermeld:

1° in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek
aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening
van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in
artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochterven-
nootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de
voornoemde vrijstelling;

L’appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des
autres honoraires, tels que visés aux paragraphes précédents, est à
effectuer pour l’ensemble constitué par la société soumise au contrôle
légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires
pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux
qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables
à ces sociétés mères ou filiales.

L’appréciation du rapport des honoraires visés ci-avant doit s’enten-
dre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée
de trois exercices comptables du mandat du commissaire:

d’une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices comptables
afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la
législation de l’Union européenne au commissaire, attribués globale-
ment durant les trois exercices comptables, par la société soumise au
contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et

d’autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices
comptables visés à l’article 134, § 2, attribuées globalement durant les
trois exercices comptables, par la société soumise au contrôle légal, sa
société mère et par ses filiales, au commissaire.”.

Art. 112. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, section II, du même
code, l’intitulé est remplacé par ce qui suit:

“Section II. Honoraires.”.

Art. 113. L’article 134 du même code, inséré par la loi du 27 avril 2007,
est remplacé par ce qui suit:

“Art. 134. § 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “personne liée au commissaire”: toute personne qui relève du
réseau visé à l’article 16/2 dont le commissaire fait partie ainsi que
toute société ou personne liée au commissaire visée à l’article 11;

2° “mandat assimilé”: un mandat exercé dans une société de droit
étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.

§ 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur
mandat par l’assemblée générale. Ces honoraires consistent en une
somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne
peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont
mentionnés en annexe aux comptes annuels.

Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire
d’effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des
normes et recommandations professionnelles approuvées conformé-
ment à l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de
la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

§ 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles
ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le
commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l’article 142, par le
commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire
d’autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les
catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseils fiscaux; et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale.

§ 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragra-
phe 2 d’une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de
commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au
commissaire d’autre part, au sein d’une société belge soumise au
contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l’article 146, et au sein
des filiales de cette dernière, sont mentionnés:

1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes
consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage
de l’exemption prévue à l’article 113 de ce Code, sauf si cette société est
filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;
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2° alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap
die vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarreke-
ning krachtens artikel 112 op te stellen, tenzij deze vennootschap een
dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

§ 5. De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke
werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen een
Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle
van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en
binnen de dochtervennootschappen van deze laatste, door de commis-
saris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon
anderzijds, worden vermeld volgens de volgende categorieën:

1° andere controle-opdrachten;

2° belastingadviesopdrachten; en

3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

1) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek
aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening
van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in
artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochterven-
nootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de
voornoemde vrijstelling;

2) alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap
die vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarreke-
ning op te stellen krachtens artikel 112, tenzij deze vennootschap een
dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

§ 6. De honoraria van de commissaris bedoeld in paragraaf 2 mogen
niet worden bepaald of beïnvloed door het verlenen van bijkomende
diensten aan de vennootschap waarvan hij de jaarrekening, bedoeld in
artikel 142, controleert of van een Belgische vennootschap die onder-
worpen is aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde
jaarrekening, bedoeld in artikel 146. Buiten deze honoraria mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hun geen leningen of
voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen stellen of
geven.

Wanneer er opdrachten uitgevoerd worden door de commissaris of
door een lid van het netwerk bedoeld in artikel 16/2 waartoe de
commissaris behoort, in een vennootschap waarin de commissaris
belast is met de wettelijke controle, of in een vennootschap die haar
controleert of die zij controleert binnen de Europese Unie , is het in deze
vennootschappen niet toegestaan aan de commissaris of aan een lid van
het netwerk waartoe hij behoort opdrachten uit te voeren tegen
vergoeding van resultaatgebonden honoraria, ongeacht de genomen
veiligheidsmaatregelen.

§ 7. Indien de totale honoraria die van een organisatie van openbaar
belang, bedoeld in artikel 4/1, in elk van de laatste drie opeenvolgende
boekjaren worden ontvangen, meer dan vijftien procent bedragen van
de totale honoraria van de commissaris die de wettelijke controle in elk
van die boekjaren uitvoert, stelt de commissaris, met toepassing van
artikel 4, § 3, van de verordening (EU) nr. 537/2014, het auditcomité
daarvan in kennis en bespreekt hij met het auditcomité de bedreigingen
voor zijn onafhankelijkheid en de genomen veiligheidsmaatregelen om
die bedreigingen in te perken.”.

Art. 114. In boek IV, titel VII, van hetzelfde wetboek, wordt het
opschrift van afdeling III van hoofdstuk I vervangen als volgt:

“Afdeling III. Ontslag en opzegging.”.

Art. 115. Artikel 135, van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet
van 17 december 2008, wordt vervangen als volgt:

“Art. 135. § 1. Overeenkomstig artikel 132/1, worden de commissa-
rissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht
alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene
vergadering. Meer in het bijzonder is een verschil van mening over een
boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure op zich geen
wettige reden voor opzegging.

In geval van een wettelijke controle van een organisatie van openbaar
belang bedoeld in artikel 4/1, kan een verzoek worden ingediend voor
de opzegging van de commissaris, indien daartoe gegronde redenen
bestaan, bij de rechtbank van koophandel door:

1° elke aandeelhouder die minstens vijf procent van de stemrechten
of van het kapitaal vertegenwoordigt;

2° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in
artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

2° ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est
dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 112,
sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles
ou aux missions particulières accomplies au sein d’une société belge
soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l’arti-
cle 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d’une part,
et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés
selon les catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseil fiscaux; et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale

1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes
consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage
de l’exemption prévue à l’article 113, sauf si cette société est filiale d’une
société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

2) ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est
dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 112,
sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent
être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complé-
mentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à
l’article 142, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses
comptes consolidés, visée à l’article 146. En dehors de ces honoraires,
les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous
quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou
avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un
membre du réseau visé à l’article 16/2 dont relève le commissaire dans
une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou
dans une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sein de
l’Union européenne, il n’est pas possible de permettre dans ces sociétés
la prestation par le commissaire ou un membre du réseau dont il relève
de missions contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les
mesures de sauvegarde mises en place.

§ 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d’une entité d’intérêt public
visée à l’article 4/1 au cours de chacun des trois derniers exercices
consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des
honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des
comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en
application de l’article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en
informe le comité d’audit et analyse avec lui les risques pesant sur son
indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer
ces risques.”.

Art. 114. Dans le texte néerlandais, l’intitulé de la section III, du
chapitre Ier, du livre IV, titre VII, du même code, est remplacé par ce qui
suit:

“Afdeling III. Ontslag en opzegging.”.

Art. 115. L’article 135, du même code, modifié par la loi du
17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 135. § 1er. Conformément à l’article 132/1, les commissaires
sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en
cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En
particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou
une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de
révocation.

En cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à
l’article 4/1, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s’il
existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal
de commerce par:

1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de
vote ou du capital;

2° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à
l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
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Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissaris-
sen tijdens hun opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene
vergadering en nadat zij deze schriftelijk hebben ingelicht over de
beweegredenen van hun ontslag.

§ 2. De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen het
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van
de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis hetzij van
het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn
opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen,
ongeacht of de voortijdige onderbreking van het mandaat al dan niet in
onderling overleg is overeengekomen.”

Art. 116. In artikel 136 van hetzelfde wetboek, worden in de
Nederlandse tekst de woorden “het ontslag” vervangen door de
woorden “de opzegging”.

Art. 117. In boek IV, titel VII, hoofdstuk I, van hetzelfde wetboek,
wordt een artikel 140/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 140/1. De commissarissen zijn aansprakelijk, overeenkomstig
het gemeen recht, voor de uitoefening van de opdrachten, hen
toevertrouwd door of krachtens de wet. Behoudens bij overtreding
gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden,
wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van drie mil-
joen euro voor de uitoefening van een van deze opdrachten bij een
andere persoon dan een organisatie van openbaar belang bedoeld in
artikel 4/1, verhoogd tot twaalf miljoen euro voor de uitoefening van
een van deze opdrachten bij een organisatie van openbaar belang
bedoeld in artikel 4/1. De Koning kan deze bedragen wijzigen bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Het is de commissarissen verboden zich aan deze aansprakelijkheid,
zelfs gedeeltelijk, door een bijzondere overeenkomst te onttrekken.

De bedrijfsrevisoren zijn verplicht hun burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid te laten dekken door een adequaat verzekeringscontract, dat
beantwoordt aan de criteria zoals gedefinieerd in artikel 24 van de wet
van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.”.

Art. 118. In boek IV, titel VII, van hetzelfde wetboek, wordt het
opschrift van hoofdstuk II vervangen als volgt:

“Hoofdstuk II. – Wettelijke controle van de jaarrekening.”.

Art. 119. Artikel 143 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wet
van 20 december 2010, wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Indien het bestuursorgaan in gebreke blijft om hen deze stukken
binnen de wettelijke termijn, bedoeld in lid 1, te overhandigen, stellen
de commissarissen een verslag van niet-bevinding op, bestemd voor de
algemene vergadering van aandeelhouders en gericht aan het bestuurs-
orgaan, voor zover zij niet in staat zijn om de termijnen na te leven die
in onderhavig Wetboek zijn voorgeschreven in verband met de
terbeschikkingstelling van hun verslag van commissaris.”.

Art. 120. Artikel 144 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de wetten
van 13 januari 2006 en 18 december 2015, wordt vervangen als volgt:

“Art. 144. § 1. Het verslag van de commissarissen bedoeld in
artikel 143, lid 1, moet minstens volgende elementen bevatten:

1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke
jaarrekening de wettelijke controle betrekking heeft, welke vennoot-
schap onderworpen is aan de wettelijke controle, wie tussenkomt in de
benoemingsprocedure van de commissarissen bedoeld in artikel 130, de
datum van de benoeming van de commissarissen, de termijn van hun
mandaat, het aantal opeenvolgende boekjaren dat het bedrijfsreviso-
renkantoor of het geregistreerd auditkantoor, of, bij gebrek eraan, de
bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke controle van de jaarrekening
van de vennootschap sinds de eerste benoeming, en volgens welk
boekhoudkundig referentiestelsel de jaarrekening werd opgesteld,
alsook de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft;

2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten
minste wordt aangegeven welke normen voor de controle bij de
uitvoering ervan zijn in acht genomen en of zij van het bestuursorgaan
en aangestelden van de vennootschap de toelichtingen en de informatie
hebben bekomen die nodig is voor hun controle;

3° een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in
overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschrif-
ten die daarop van toepassing zijn;

4° een oordeel waarin de commissarissen aangeven of volgens hen de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de
financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap overeen-
komstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voor-
komend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet.

Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démis-
sionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après
lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de
supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du
7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la
supervision publique des réviseurs d’entreprises, soit de la révocation,
soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent
les motifs de manière appropriée, que l’interruption de mandat ait ou
non été convenue de commun accord.”

Art. 116. Dans l’article 136 du même code dans le texte Néerlandais
les mots “het ontslag” sont remplacés par les mots “de opzegging”.

Art. 117. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, il est
inséré un article 140/1 rédigé comme suit:

“Art. 140/1. Les commissaires sont responsables, conformément au
droit commun, de l’accomplissement des missions qui leur sont
réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d’infraction
commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette
responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d’euros en
ce qui concerne l’accomplissement d’une de ces missions auprès d’une
personne autre qu’une entité d’intérêt public visée à l’article 4/1, porté
à douze millions d’euros en ce qui concerne l’accomplissement d’une
de ces missions auprès d’une entité d’intérêt public visée à l’article 4/1.
Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des
ministres.

Il est interdit aux commissaires de se soustraire à cette responsabilité,
même partiellement, par un contrat particulier.

Les réviseurs d’entreprises sont tenus de faire couvrir leur responsa-
bilité civile par un contrat d’assurance adéquat répondant aux critères
définis à l’article 24 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation
de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entrepri-
ses.”.

Art. 118. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l’intitulé du
chapitre II est remplacé par ce qui suit:

“Chapitre II. – Contrôle légal des comptes annuels.”.

Art. 119. L’article 143 du même code, modifié par la loi 20 décem-
bre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Si l’organe de gestion reste en défaut de leur remettre ces pièces
dans le délai légal visé à l’alinéa 1er, les commissaires émettent un
rapport de carence destiné à l’assemblée générale des actionnaires et
adressé à l’organe de gestion pour autant qu’ils ne sont pas en mesure
de respecter les délais prévus par le présent Code en matière de mise à
disposition de leur rapport de commissaire.”.

Art. 120. L’article 144 du même code, modifié par les lois du
13 janvier 2006 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 144. § 1er. Le rapport des commissaires visé à l’article 143, alinéa
1er, comprend au moins les éléments suivants:

1° une introduction, qui contient au moins l’identification des
comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal et de la société
soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de
nomination des commissaires visés à l’article 130, la date de nomination
des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices
consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit
enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle
légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination,
le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des
comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;

2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins
l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s’ils
ont obtenu de l’organe de gestion et préposés de la société les
explications et informations requises pour leur contrôle;

3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables;

4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur
avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière et des résultats de la société, compte tenu du
référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des
exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une opinion
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Het oordeel kan de vorm aannemen van een oordeel zonder voorbe-
houd, een oordeel met voorbehoud, een afkeurend oordeel, of indien de
commissarissen zich geen oordeel kunnen vormen, een onthoudende
verklaring;

5° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de
commissarissen in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al
dan niet een voorbehoud werd opgenomen in het oordeel;

6° een oordeel dat aangeeft of het jaarverslag in overeenstemming is
met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en of het is opgesteld
overeenkomstig de artikelen 95 en 96;

7° een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband
houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzien-
lijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om
haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten;

8° een vermelding die aangeeft of de resultaatverwerking die aan de
algemene vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met
de statuten en met dit Wetboek;

9° de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen
gedaan of beslissingen genomen met overtreding van de statuten of van
de bepalingen van dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter
worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de overtreding
aan de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, onder
meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen
om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen;

10° een vermelding die aangeeft of de documenten die overeenkom-
stig artikel 100, § 1, 5°, 6°/1, 6°/2 en § 2 moeten worden neergelegd
zowel qua vorm als inhoud de door dit Wetboek verplichte informatie
bevatten;

11° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, dat zij geen opdrachten
hebben verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van
de jaarrekening en dat zij in de loop van hun mandaat onafhankelijk
zijn gebleven tegenover de vennootschap en, anderzijds, dat de
bedragen voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in arti-
kel 134 desgevallend correct zijn vermeld en uitgesplitst in de
toelichting bij de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, vermelden de
commissarissen de gedetailleerde informatie zelf in hun verslag van
commissaris(sen);

12° een vermelding van de vestigingsplaats van de commissaris(sen).

Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissa-
rissen.

§ 2. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één
commissaris, dienen zij overeenstemming te bereiken over de resulta-
ten van de wettelijke controle en geven zij een gezamenlijk verslag over
de wettelijke controle van de jaarrekening en een gezamenlijk oordeel
af. In geval van verschil van mening geeft elke commissaris zijn mening
in een afzonderlijke paragraaf van het verslag met vermelding van de
redenen voor het verschil van mening.

Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan meer dan één
commissaris, wordt het verslag over de wettelijke controle van de
jaarrekening ondertekend door alle commissarissen.

§ 3. Indien de wettelijke controle is toevertrouwd aan een bedrijfsre-
visorenkantoor of aan een geregistreerd auditkantoor, wordt het
verslag over de wettelijke controle van de jaarrekening ondertekend
door ten minste de vaste vertegenwoordiger die de wettelijke controle
van de rekeningen uitvoert namens het bedrijfsrevisorenkantoor of het
geregistreerd auditkantoor.

§ 4. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekom-
stige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of
de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering
van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.”.

Art. 121. In boek IV, titel VII, van hetzelfde wetboek, wordt het
opschrift van hoofdstuk III vervangen als volgt:

“Hoofdstuk III. Wettelijke controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning.”.

Art. 122. In artikel 146, van hetzelfde wetboek, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, wordt de eerste zin aangevuld met de volgende
woorden “of geregistreerd auditkantoor”;

2° in het eerste lid, worden de woorden “Deze laatsten worden
benoemd” vervangen door de woorden “Indien de geconsolideerde
jaarrekening niet wordt gecontroleerd door de commissaris(sen),
gebeurt de benoeming”;

sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si
les commissaires sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une
déclaration d’abstention;

5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les
commissaires attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou
non été incluse dans l’opinion;

6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les
comptes annuels pour le même exercice et s’il a été établi conformé-
ment aux articles 95 et 96;

7° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à
des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute
important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;

8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à
l’assemblée générale est conforme aux statuts et au présent Code;

9° l’indication qu’ils n’ont point eu connaissance d’opérations
conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent
Code. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de
l’infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié,
notamment parce que l’organe de gestion a pris des mesures appro-
priées pour corriger la situation d’illégalité ainsi créée;

10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément
à l’article 100, § 1er, 5°, 6°/1, 6°/2 et § 2 reprennent, tant au niveau de
la forme qu’au niveau du contenu, les informations requises par le
présent Code;

11° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de
missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont
restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et,
d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le
contrôle légal des comptes visées à l’article 134 ont, le cas échéant,
correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A
défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l’information détaillée
dans leur rapport de commissaire(s);

12° une mention du lieu d’établissement du (des) commissaire(s).

Le rapport est signé et daté par les commissaires.

§ 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs
commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal
des comptes et présentent un rapport sur le contrôle légal des comptes
et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque commissaire
présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les
raison de ce désaccord.

En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs
commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par
tous les commissaires.

§ 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de
révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle
légal des comptes porte au moins la signature du représentant
permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du
cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.

§ 4. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas
d’assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l’efficience
ou l’efficacité avec laquelle l’organe de gestion a mené ou mènera les
affaires de la société.”.

Art. 121. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l’intitulé du
chapitre III est remplacé par ce qui suit:

“Chapitre III. Contrôle légal des comptes consolidés.”.

Art. 122. A l’article 146, du même code, les modifications suivantes
sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “ou par un cabinet d’audit enregistré” sont
insérés entre les mots “plusieurs réviseurs d’entreprises” et “désignés à
cet effet.”;

2° à l’alinéa 1er, les mots “Dans ce dernier cas,” sont remplacés par les
mots “Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les
commissaires,”;
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3° in het tweede lid, worden de woorden “of door een geregistreerd
auditkantoor dat” ingevoegd tussen de woorden “of meer bedrijfsrevi-
soren die” en de woorden “daartoe met onderlinge”;

4° in het derde lid, worden de woorden “, 134, §§ 1 en 3, 135 en”
vervangen door het woord “tot” en worden de woorden “of het
geregistreerd auditkantoor dat” ingevoegd tussen de woorden “bedrijfs-
revisor die” en “instaat voor de”.

Art. 123. In boek IV, titel VII, hoofdstuk III, van hetzelfde wetboek,
wordt een artikel 147/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 147/1. § 1. De commissaris, de bedrijfsrevisor of het geregis-
treerd auditkantoor, belast met de wettelijke controle van de geconso-
lideerde jaarrekening:

1° draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het controleverslag
bedoeld in artikel 148 en, waar van toepassing, artikel 10 van de
verordening (EU) nr. 537/2014 en voor, waar van toepassing, de
aanvullende verklaring aan het auditcomité als bedoeld in arti-
kel 11 van die verordening;

2° evalueert de controlewerkzaamheden die voor het doel van de
groepscontrole zijn uitgevoerd door auditors van een derde land of
door wettelijke auditors van een lidstaat van de Europese Unie of van
een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, hetzij
rechtspersonen, en houdt documenten bij over de aard, tijdstippen en
reikwijdte van de betrokkenheid bij de door die auditors uitgevoerde
werkzaamheden, indien van toepassing met inbegrip van de beoorde-
ling door hem als bedrijfsrevisor belast met de controle van de
geconsolideerde jaarrekening van relevante onderdelen van de contro-
ledocumenten van de betreffende auditors;

3° kijkt de controlewerkzaamheden na die voor het doel van de
groepscontrole zijn uitgevoerd door de auditor(s) van een derde land of
door de wettelijke auditor(s) van een lidstaat van de Europese Unie of
van een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, hetzij
rechtspersonen, en houdt hierover documenten bij.

De informatie bijgehouden door de commissaris, de bedrijfsrevisor of
het geregistreerd auditkantoor belast met de controle van de geconso-
lideerde jaarrekening moet adequaat zijn om het College van toezicht
op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet van
7 december 2016 2016 houdende de organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren in staat te stellen het werk
van de bedrijfsrevisor belast met de controle van de geconsolideerde
jaarrekening te beoordelen.

Voor de toepassing van punt 3° van het eerste lid van deze paragraaf,
verzoekt de de commissaris, de bedrijfsrevisor of het geregistreerd
auditkantoor belast met de controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning, de betrokken auditor(s) van derde landen of de wettelijke
auditor(s) van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere
Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtsperso-
nen, om instemming met de overdracht van relevante documentatie
tijdens de uitvoering van de controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning, als voorwaarde om zich te kunnen baseren op het werk van hen.

§ 2. Indien de commissaris, de bedrijfsrevisor of het geregistreerd
auditkantoor belast met de controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning, niet kan voldoen aan de onder paragraaf 1, lid 1, 3°, gestelde
eisen, neemt hij passende maatregelen en stelt hij het College van
toezicht op de bedrijfsrevisoren bedoeld in artikel 32 van de wet van
00 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren daarvan in kennis.

Deze maatregelen kunnen, in voorkomend geval, onder meer
inhouden dat, hetzij direct, hetzij door deze taken uit te besteden,
aanvullende controlewerkzaamheden bij de betrokken dochteronder-
neming worden uitgevoerd.”.

Art. 124. Artikel 148 van hetzelfde wetboek, vervangen bij de wet
van 13 januari 2006, wordt vervangen als volgt:

“Art. 148. § 1. De commissarissen, of de bedrijfsrevisoren, of de
geregistreerde auditkantoren aangesteld voor de wettelijke controle
van de geconsolideerde jaarrekening stellen een omstandig schriftelijk
verslag op dat minstens de volgende elementen bevat:

1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke
geconsolideerde jaarrekening de wettelijke controle betrekking heeft en
op welke groep onderworpen aan de wettelijke controle, wie tussen-
komt in hun benoemingsprocedure, de datum van hun benoeming, de
termijn van hun mandaat, het aantal opeenvolgende boekjaren dat het
bedrijfsrevisorenkantoor of het geregistreerd auditkantoor of, bij gebrek
eraan, de bedrijfsrevisor belast is met de wettelijke controle van de
geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap sinds hun eerste
benoeming, en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel de

3° à l’alinéa 2, les mots “ou par un cabinet d’audit enregistré” sont
insérés entre les mots “plusieurs réviseurs d’entreprises” et les mots
“désignés à cet effet;”;

4° à l’alinéa 3, les mots “, 134, §§ 1er et 3, 135 et” sont remplacés par
le mot “à” et les mots “ou au cabinet d’audit enregistré” sont
insérés entre les mots “applicables au réviseur” et “chargé du contrôle
des”.

Art. 123. Dans le livre IV, titre VII, chapitre III, du même code, il est
inséré un article 147/1 rédigé comme suit:

“Art. 147/1. § 1er. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le
cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:

1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport d’audit visé
à l’article 148 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement (UE)
n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité
d’audit visé à l’article 11 dudit règlement;

2° évalue les travaux d’audit réalisés par tous contrôleurs de pays
tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou
morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le
moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas
échéant, l’examen, effectué par lui au titre de réviseur d’entreprises
chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents
des documents d’audit de ces contrôleurs;

3° procède à un examen des travaux d’audit effectués par le ou les
contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un
État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à
l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes
physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente
cet examen.

Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d’entrepri-
ses ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes
consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs
d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises d’examiner le travail du réviseur d’entreprises
chargé du contrôle des comptes consolidés.

Aux fins du point 3° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le
commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré
chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s)
de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d’un autre État
membre de l’Union ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen européenne, qu’ils soient des personnes physi-
ques ou morales, concernés de consentir à la transmission des
documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu’il
puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

§ 2. Si le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit
enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n’est pas en
mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, il prend des
mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des
réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 00 décembre 2016
portant organisation de la profession et de la supervision publique des
réviseurs d’entreprises.

Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des
tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit
en sous-traitance, dans la filiale concernée.”.

Art. 124. L’article 148 du même code, remplacé par la loi du
13 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit:

“Art. 148. § 1er. Les commissaires, les réviseurs d’entreprises ou les
cabinets d’audit enregistrés, désignés pour le contrôle légal des
comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui
comprend au moins les éléments suivants:

1° une introduction, qui contient au moins l’identification des
comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal et du groupe
soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur
nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le
nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou
le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est
chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis
leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué
lors de l’établissement des comptes consolidés ainsi que la période
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geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld, alsook de periode waarop
de geconsolideerde jaarrekening betrekking heeft;

2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten
minste wordt aangegeven welke normen voor de uitvoering van de
controle in acht zijn genomen en of de commissarissen of de aange-
duide bedrijfsrevisoren de toelichtingen en de informatie hebben
bekomen die nodig is voor hun controle;

3° een oordeel, waarin de commissarissen of de aangestelde bedrijfs-
revisoren aangeven of volgens hen de geconsolideerde jaarrekening een
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en
van de resultaten van het geconsolideerd geheel overeenkomstig het
toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voorkomend geval,
of de geconsolideerde jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet;
het oordeel kan de vorm aannemen van een oordeel zonder voorbe-
houd, een oordeel met voorbehoud, een afkeurend oordeel of, indien de
commissarissen of de bedrijfsrevisoren zich geen oordeel kunnen
vormen, een onthoudende verklaring;

4° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de
commissarissen of de aangestelde bedrijfsrevisoren in het bijzonder de
aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd
opgenomen in het oordeel;

5° een oordeel dat aangeeft of het jaarverslag over de geconsoli-
deerde jaarrekening in overeenstemming is met de geconsolideerde
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en of het is opgesteld overeen-
komstig de wet;

6° een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband
houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzien-
lijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de groep om zijn
bedrijfsactiviteiten voort te zetten;

7° een vermelding ter bevestiging, enerzijds, dat zij geen opdrachten
hebben verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle en dat
zij in de loop van hun mandaat onafhankelijk zijn gebleven tegenover
de groep en, anderzijds, dat de bedragen voor de bijkomende
opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle bedoeld in
artikel 134 desgevallend correct zijn vermeld en uitgesplitst in de
toelichting bij de jaarrekening. Indien dit niet het geval is, vermelden de
commissarissen de gedetailleerde informatie zelf in hun verslag over de
wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening;

8° een vermelding van de vestigingsplaats van de commissaris, de
bedrijfsrevisor of het geregistreerd auditkantoor.

Het verslag wordt door de commissarissen of aangestelde bedrijfs-
revisoren ondertekend en gedagtekend.

§ 2. Indien de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning is toevertrouwd aan meer dan één bedrijfsrevisor, dienen zij
overeenstemming te bereiken over de resultaten van de wettelijke
controle van de geconsolideerde jaarrekening en geven zij een geza-
menlijk verslag en een gezamenlijk oordeel af. In geval van verschil van
mening geeft elke bedrijfsrevisor zijn mening in een afzonderlijke
paragraaf van het verslag met vermelding van de redenen voor het
verschil van mening.

Indien de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening is
toevertrouwd aan meer dan één bedrijfsrevisor, wordt het verslag over
de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening onderte-
kend door alle bedrijfsrevisoren.

§ 3. Indien de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarreke-
ning is toevertrouwd aan een bedrijfsrevisorenkantoor of aan een
geregistreerd auditkantoor, wordt het verslag over de wettelijke
controle van de geconsolideerde jaarrekening ondertekend door ten
minste de vaste vertegenwoordiger die de wettelijke controle van de
geconsolideerde jaarrekening uitvoert namens het bedrijfsrevisorenkan-
toor of het geregistreerd auditkantoor.

§ 4. Ingeval de jaarrekening van de moedervennootschap aan de
geconsolideerde jaarrekening is gehecht, kan het krachtens dit arti-
kel vereiste verslag van de commissarissen of van de aangestelde
bedrijfsrevisoren gecombineerd worden met het in artikel 144 vereiste
verslag van de commissarissen betreffende de jaarrekening van de
moedervennootschap.”

Art. 125. In artikel 156 van hetzelfde wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 17 december 2008,
worden de woorden “op voorstel van het auditcomité” vervangen door
de woorden “op aanbeveling van het auditcomité” en worden in de
Nederlandse tekst de woorden “Dit voorstel” vervangen door de
woorden “Deze aanbeveling”;

couverte par les comptes consolidés;

2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins
l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les
commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés ont obtenu les
explications et les informations requises pour leur contrôle;

3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs
d’entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de l’ensemble consolidé, compte tenu du référentiel
comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences
légales applicables; l’opinion peut prendre la forme d’une opinion sans
réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les
commissaires ou réviseurs d’entreprises désignes sont dans l’incapacité
de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;

4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les
commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés attirent spécialement
l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;

5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes
consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice
et s’il a été établi conformément à la loi;

6° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à
des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute
important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;

7° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de
missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont
restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et,
d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le
contrôle légal des comptes visées à l’article 134 ont, le cas échéant,
correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A
défaut, ils mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur
rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;

8° une mention du lieu d’établissement du commissaire, du réviseur
d’entreprises ou du cabinet d’audit enregistré.

Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs
d’entreprises désignés.

§ 2. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à
plusieurs réviseurs d’entreprises, ils conviennent ensemble des résul-
tats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport
et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur
d’entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport
et expose les raison de ce désaccord.

En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié
à plusieurs réviseurs d’entreprises, le rapport sur le contrôle légal des
comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d’entreprises.

§ 3. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à un
cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le
contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du
qui effectue le contrôle légal des comptes consolidés pour le compte du
cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.

§ 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints
aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs
d’entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné
avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société
mère requis par l’article 144.”

Art. 125. À l’article 156 du même code les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, inséré par la loi du 17 décembre 2008, le mot
“proposition” est remplacé par le mot “recommandation” et dans le
texte néerlandais les mots “Dit voorstel” sont remplacés par les mots
“Deze aanbeveling”;
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2° het artikel wordt aangevuld met twee leden, luidende:

“Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een
auditcomité op te richten en het voorstel van het bestuursorgaan wordt
uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité aansluitend op de
selectieprocedure, bedoeld in artikel 16 van de verordening (EU)
nr. 537/2014, maakt het bestuursorgaan aan de ondernemingsraad ter
informatie de aanbeveling van het auditcomité, alsook de essentiële
punten van de documenten die betrekking hebben op de organisatie
van de selectieprocedure, met inbegrip van de selectiecriteria, over.

Indien het voorstel van het bestuursorgaan verschilt van de voorkeur
zoals vermeld in de aanbeveling van het auditcomité, licht het
bestuursorgaan de redenen toe waarom de aanbeveling van het
auditcomité niet wordt gevolgd en maakt hij aan de ondernemingsraad
de informatie over die hij aan de algemene vergadering zal verstrek-
ken.”

Art. 126. In artikel 157 van hetzelfde wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “bezoldiging” vervangen door
het woord “honoraria”;

2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd,
luidende:

“In de vennootschappen die een auditcomité moeten oprichten,
benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel een commis-
saris met naleving van artikel 132/1, maar is hij niet gebonden door de
aanbeveling bedoeld in artikel 130, § 3, geformuleerd door het vermeld
comité.”;

3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende:

“Indien de commissaris wordt aangesteld door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel in toepassing van de procedure zoals
omschreven in lid 1, brengt de vennootschap het College van toezicht
op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet van
7 december 2016 2016 houdende de organisatie van het beroep van en
het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, hiervan op de hoogte.”

Art. 127. In artikel 158 van hetzelfde wetboek worden de woorden
“bezoldiging” vervangen door het woord “honoraria” en worden de
woorden “bezoldiging vergoedt” vervangen door de woorden “hono-
raria vergoeden”.

Art. 128. In artikel 159 van hetzelfde wetboek wordt in de Neder-
landse tekst het woord “ontslagen” vervangen door het woord
“opgezegd”.

Art. 129. In artikel 160 van hetzelfde wetboek wordt in de Neder-
landse tekst het woord “ontslag” vervangen door het woord “opzeg-
ging”.

Art. 130. In artikel 171 van hetzelfde wetboek worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001,
wordt tweemaal het woord “wettelijke” ingevoegd tussen de woorden
“tot de “en de woorden “controle op de”;

2° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden “, geregistreerd
auditkantoor” ingevoegd tussen het woord “bedrijfsrevisor” en de
woorden “of onafhankelijke deskundige”.

Art. 131. In artikel 526bis van hetzelfde wetboek, ingevoegd bij de
wet van 17 december 2008, worden de volgende wijzigingen aange-
bracht:

1° in paragraaf 2 worden de woorden “en beschikt over de nodige
deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit” opgeheven;

2° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, luidende:

“De voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden
van het comité.

De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve
deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de gecontroleerde
vennootschap. Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de
nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.”;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “hij het voorzitter-
schap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanig-
heid van auditcomité” vervangen door de woorden “hij niet optreedt
als voorzitter wanneer de raad van bestuur de functies van auditcomité
uitoefent”;

2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

“Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu
de la loi et que la proposition de l’organe de gestion est émise sur
recommandation du comité d’audit suite à la procédure de sélection
visée à l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l’organe de gestion
transmet pour information au conseil d’entreprise la recommandation
du comité d’audit ainsi que les éléments essentiels des documents
ayant trait au lancement de la procédure de sélection, y compris les
critères de sélection.

Si la proposition de l’organe de gestion diffère de la préférence
mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe de
gestion expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la
recommandation du comité d’audit et transmet au conseil d’entreprise
l’information qu’il fournira à l’assemblée générale.”

Art. 126. Dans l’article 157 du même code les modifications suivan-
tes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er le mot “émoluments” est remplacé par le mot
“honoraires”;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

“Dans les sociétés tenues de constituer un comité d’audit, le
président du tribunal de commerce désigne un commissaire dans le
respect de l’article 132/1 mais n’est pas tenu par la recommandation
formulée par ledit comité visée à l’article 130, § 3.”;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de
commerce en application de la procédure décrite à l’alinéa 1er, la société
en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à
l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.”

Art. 127. Dans l’article 158 du même code les mots “de la rémuné-
ration” sont remplacés par les mots des honoraires” et les mots “Cette
rémunération rétribue” sont remplacés par les mots “Ces honoraires
rétribuent”.

Art. 128. Dans l’article 159 du même code dans le texte néerlandais
le mot “ontslagen” est remplacé par le mot “opgezegd”.

Art. 129. Dans l’article 160 du même code dans le texte néerlandais
le mot “ontslag” est remplacé par le mot “opzegging”.

Art. 130. Dans l’article 171 du même code les modifications suivan-
tes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du
23 janvier 2001, le mot “légal” est deux fois inséré entre les mots “au
contrôle” et les mots “des comptes”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “, de cabinet d’audit
enregistré” sont insérés entre les mots “de réviseur” et les mots “ou
d’expert indépendant”.

Art. 131. Dans l’article 526bis du même code, inséré par la loi du
17 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2 les mots “, et est compétent en matière de
comptabilité et d’audit” sont abrogés;

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

“Le président du comité d’audit est désigné par les membres du
comité.

Les membres du comité d’audit disposent d’une compétence collec-
tive dans le domaine d’activités de la société contrôlée. Au moins un
membre du comité d’audit est compétent en matière de comptabilité et
d’audit.”;

3° dans paragraphe 3, alinéa 1er, les mots “il ne préside pas cet organe
lorsque celui-ci agit en qualité de comité d’audit” sont remplacés par les
mots “il n’exerce pas les fonctions de président tant que le conseil
d’administration exerce les fonctions de comité d’audit”;
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4° de paragrafen 4 tot 7 worden vervangen als volgt:

“§ 4. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van
bestuur heeft het auditcomité minstens de volgende taken:

1) de raad van bestuur in kennis stellen van het resultaat van de
wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van
de geconsolideerde jaarrekening en toelichten op welke wijze de
wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van
de geconsolideerde jaarrekening heeft bijgedragen tot de integriteit van
de financiële verslaglegging en welke rol het auditcomité in dat proces
heeft gespeeld;

2) monitoring van het financiële verslaggevingsproces en aanbeve-
lingen of voorstellen te doen om de integriteit van het proces te
waarborgen;

3) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne
controle en risicobeheer van de vennootschap alsook, indien er een
interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn
doeltreffendheid;

4) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en
aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend
geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de
geconsolideerde jaarrekening;

5) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de
commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat
voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met
name wordt nagegaan of de verlening van bijkomende diensten aan de
vennootschap passend is. Meer in het bijzonder analyseert het audit-
comité met de commissaris de bedreigingen voor zijn onafhankelijk-
heid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze bedrei-
gingen in te perken, wanneer de totale honoraria bij een organisatie van
openbaar belang, bedoeld in artikel 4/1, meer bedragen dan de criteria
bepaald in artikel 4, § 3, van de verordening (EU) nr. 537/2014;

6) aanbeveling aan de raad van bestuur van de vennootschap voor de
benoeming van de commissaris en, in voorkomend geval, van de
bedrijfsrevisor die instaat voor de wettelijke controle van de geconso-
lideerde jaarrekening, overeenkomstig artikel 16, § 2, van verordening
(EU) nr. 537/2014.

Indien de hernieuwing van het mandaat bedoeld wordt in arti-
kel 132/1, §§ 3 of 4, zal deze aanbeveling aan de raad van bestuur
uitgewerkt worden aansluitend op de selectieprocedure bedoeld in
artikel 16, § 3, van verordening (EU) nr. 537/2014.

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit
over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van
bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voor-
komend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële over-
zichten opstelt.

§ 5. Onverminderd de wettelijke bepalingen die erin voorzien dat de
commissaris verslagen of waarschuwingen richt aan organen van de
vennootschap, bespreken, op vraag van de commissaris en, in voorko-
mend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de
geconsolideerde jaarrekening of op vraag van het auditcomité of van de
raad van bestuur, de commissaris en, in voorkomend geval de
bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde
jaarrekening, met het auditcomité of zelfs met de raad van bestuur
essentiële zaken die bij de uitoefening van hun wettelijke controle van
de jaarrekeningen aan het licht zijn gekomen, die zijn opgenomen in de
aanvullende verklaring aan het auditcomité, en meer bepaald de
betekenisvolle tekortkomingen desgevallend ontdekt in het interne
financiële controlesysteem van de vennootschap of, in het geval van
geconsolideerde jaarrekening, van de moedervennootschap en/of in
haar boekhoudsysteem.

§ 6. De commissaris en, in voorkomend geval, de bedrijfsrevisor die
instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening of het
geregistreerd auditkantoor:

1) bevestigen jaarlijks schriftelijk aan het auditcomité dat, naargelang
het geval, de commissaris of de bedrijfsrevisor die instaat voor de
controle van de geconsolideerde jaarrekening, en zijn vennoten, alsook
de hogere leidinggevenden en leidinggevenden die de wettelijke
controle uitvoeren, onafhankelijk zijn van de vennootschap;

2) melden jaarlijks alle voor de vennootschap verrichte bijkomende
diensten aan het auditcomité;

3) voeren overleg met het auditcomité over de bedreigingen voor hun
onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om
deze bedreigingen in te perken, zoals door hen onderbouwd. Meer in
het bijzonder informeren zij en analyseren zij met het auditcomité de
bedreigingen voor hun onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen
die genomen zijn om deze bedreigingen in te perken, wanneer de totale
honoraria die zij van een organisatie van openbaar belang, bedoeld in

4° les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit:

“§ 4. Sans préjudice des missions légales du conseil d’administration,
le comité d’audit est au moins chargé des missions suivantes:

1) communication au conseil d’administration d’informations sur les
résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des
comptes consolidés et d’explications sur la façon dont le contrôle légal
des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont
contribué à l’intégrité de l’information financière et sur le rôle que le
comité d’audit a joué dans ce processus;

2) suivi du processus d’élaboration de l’information financière et
présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir
l’intégrité;

3) suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques de la société ainsi que, s’il existe un audit interne, suivi de
celui-ci et de son efficacité;

4) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes
consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations
formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur
d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;

5) examen et suivi de l’indépendance du commissaire et le cas
échéant du réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes
consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la
fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il
analyse avec le commissaire les risques pesant sur l’indépendance de
celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces
risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d’intérêt
public visée à l’article 4/1 dépassent les critères fixés par l’article 4, § 3,
du règlement (UE) n° 537/2014;

6) recommandation au conseil d’administration de la société pour la
désignation du commissaire et le cas échéant du réviseur d’entreprises
chargé du contrôle légal des comptes consolidés, conformément à
l’article 16, § 2 du règlement (UE) n° 537/2014.

Si le renouvellement du mandat est visé par l’article 132/1, §§ 3 ou 4,
cette recommandation au conseil d’administration sera élaborée à
l’issue d’une procédure de sélection visée à l’article 16, § 3, du
règlement (UE) n° 537/2014.

Le comité d’audit fait régulièrement rapport au conseil d’adminis-
tration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de l’établissement
par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas
échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

§ 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant la remise des
rapports ou les avertissements du commissaire à des organes de la
société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur
d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou à la
demande du comité d’audit ou du conseil d’administration, le commis-
saire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du contrôle des
comptes consolidés examinent avec le comité d’audit, voire avec le
conseil d’administration, des questions essentielles apparues dans
l’exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, qui sont
reprises dans le rapport complémentaire destiné au comité d’audit. En
particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le
système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de
comptes consolidés, dans celui de la société mère et/ou dans son
système comptable.

§ 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé
du contrôle légal des comptes consolidés ou le cabinet d’audit
enregistré:

1) confirment chaque année par écrit au comité d’audit, selon le cas,
que le commissaire ou le réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal
des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des
instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal
des comptes sont indépendants par rapport à la société;

2) communiquent chaque année au comité d’audit les services
additionnels fournis à la société;

3) examinent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur
indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer
ces risques, consignées par eux. En particulier, ils informent et
analysent avec le comité d’audit les risques pesant sur leur indépen-
dance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces
risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d’intérêt
public visée à l’article 4/1 qu’ils perçoivent dépassent les critères fixés
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artikel 4/1, ontvangen meer bedragen dan de criteria bepaald in
artikel 4, § 3, van de verordening (EU) nr. 537/2014;

4) stellen een aanvullende verklaring op bedoeld in artikel 11 van de
verordening (EU) nr. 537/2014;

5) bevestigen dat het controleverslag consistent is met de aanvul-
lende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de
verordening (EU) nr. 537/2014.

In de vennootschappen die voldoen aan de criteria omschreven in
paragraaf 3 die geen auditcomité inrichten, blijven de opdrachten van
de commissaris en, in voorkomend geval van de bedrijfsrevisor die
instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, zoals
opgenomen onder paragraaf 6, van toepassing, maar worden zij
uitgeoefend ten aanzien van de raad van bestuur.

De commissaris en, in voorkomend geval de bedrijfsrevisor die
instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, maken
jaarlijks aan het auditcomité, enerzijds, indien dergelijk comité is
ingericht, en aan de raad van bestuur, anderzijds, de aanvullende
verklaring bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU)
nr. 537/2014 over. Deze aanvullende verklaring wordt overgemaakt
uiterlijk op de datum van indiening van het controleverslag bedoeld in
de artikelen 144 en 148 en in artikel 10 van de verordening (EU)
nr. 537/2014.

Op gemotiveerd verzoek van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten, maken het auditcomité of, in voorkomend geval, de raad
van bestuur, de aanvullende verklaring bedoeld in artikel 11 van de
verordening (EU) nr. 537/2014 over.

§ 7. Zijn vrijgesteld van de verplichting tot instelling van een
auditcomité als bedoeld in de paragrafen 1 tot 5:

1) elke vennootschap die een instelling voor collectieve belegging in
effecten (ICBE’s) is zoals gedefinieerd door de wet van 3 augus-
tus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die
voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instel-
lingen voor belegging in schuldvorderingen of de alternatieve instel-
lingen voor collectieve belegging (AICB) zoals gedefinieerd door de
wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders;

2) elke vennootschap waarvan de enige zakelijke activiteit bestaat in
het uitgeven van door activa gedekte waardepapieren, zoals gedefini-
eerd in artikel 2, § 5, van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de
Europese Commissie; in dat geval zet de vennootschap aan het publiek
uiteen waarom zij het niet dienstig acht hetzij een auditcomité in te
stellen, hetzij de raad van bestuur te belasten met de uitvoering van de
taken van een auditcomité.

De opdrachten van de commissaris en, in voorkomend geval van de
bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde
jaarrekening, zoals opgenomen onder paragraaf 6, blijven van toepas-
sing, maar worden uitgeoefend ten aanzien van de raad van bestuur.”

TITEL 6. — Wijzigingen in de wet van 25 april 2014
op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

Art. 132. In artikel 3 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van
en het toezicht op kredietinstellingen, wordt een bepaling onder
8°/4 ingevoegd, luidende:

“8°/4. Verordening nr. 537/2014: de Verordening (EU)
Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles
van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot
intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie;”.

Art. 133. In artikel 27 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, worden de woorden “in meer dan twee van de
voornoemde comités zetelen” vervangen door de woorden “in meer
dan drie van de voornoemde comités zetelen”;

2° artikel 27 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De meerderheid van de leden van het auditcomité is onafhankelijk
in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De
voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het
comité.”.

Art. 134. In artikel 28 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

“Het auditcomité heeft minstens de in artikel 526bis, § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen opgenomen taken.”;

par l’article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;

4) établissent un rapport complémentaire visé à l’article 11 du
règlement (UE) n° 537/2014;

5) confirment que le rapport d’audit est conforme au contenu du
rapport complémentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du
règlement (UE) n° 537/2014.

Dans les sociétés répondant aux critères décrits sous le paragra-
phe 3 qui ne constituent pas un comité d’audit, les missions du
commissaire et, le cas échéant, du réviseur d’entreprises chargé du
contrôle légal des comptes consolidés reprises, sous le paragraphe
6 restent applicables mais le sont à l’égard du conseil d’administration.

Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d’entreprises chargé du
contrôle légal des comptes consolidés adressent sur une base annuelle
au comité d’audit, d’une part, si un tel comité a été constitué, et au
conseil d’administration, d’autre part, le rapport complémentaire visé à
l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire
est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d’audit
visé aux articles 144 et 148 et à l’article 10 du règlement (UE)
n° 537/2014.

Sur demande motivée de l’Autorité des services et marchés finan-
ciers, le comité d’audit ou, le cas échéant, le conseil d’administration,
transmettent le rapport complémentaire visé à l’article 11 du règlement
(UE) n° 537/2014.

§ 7. Sont exemptées de l’obligation d’avoir un comité d’audit visé aux
paragraphes 1er à 5:

1) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012 rela-
tive aux organismes de placement collectif qui répondent aux condi-
tions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en
créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA)
tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

2) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres
adossés à des actifs au sens de l’article 2, § 5, du Règlement (CE)
n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société
divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de
disposer d’un comité d’audit ou que le conseil d’administration soit
chargé d’exercer les fonctions du comité d’audit.

Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur
d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous
le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l’égard du conseil
d’administration.”

TITRE 6. — Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit

Art. 132. Dans l’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un 8°/4 rédigé
comme suit:

“8°/4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commis-
sion;”.

Art. 133. Dans l’article 27 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “dans plus de deux des comités précités”
sont remplacés par les mots “dans plus de trois des comités précités”;

2° l’article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

“Les membres du comité d’audit sont en majorité indépendants au
sens de l’article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité
d’audit est désigné par les membres du comité.”.

Art. 134. À l’article 28 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

“Le comité d’audit est au moins chargé des missions reprises sous
l’article 526bis, § 4 du Code des sociétés.”;
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2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “de elementen in de
in deze paragraaf opgenomen lijst” vervangen door de woorden “de in
deze paragraaf bedoelde elementen”;

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

“§ 3. De erkend commissaris is belast met de in artikel 526bis, § 6,
leden 1 tot 3 van het Wetboek van Vennootschappen opgenomen
opdrachten.”.

Art. 135. Artikel 33, § 2, van dezelfde wet, wordt aangevuld met drie
leden, luidende:

“Ongeacht de voorwaarden bepaald door de toezichthouder in
toepassing van het eerste lid, maakt de erkend commissaris jaarlijks de
in artikel 11 van verordening nr. 537/2014 bedoelde aanvullende
verklaring over aan de bestemmelingen voorzien in artikel 225/1.

Wanneer de voorwaarden bepaald door de toezichthouder in toepas-
sing van het eerste lid aanleiding geven tot de oprichting van een
auditcomité, zijn de in artikel 16, lid 5, van verordening
nr. 537/2014 bedoelde modaliteiten van het voorstel van benoeming
van een erkend commissaris van toepassing.

De in artikel 28, § 3, opgenomen opdrachten van de erkend
commissaris blijven van toepassing, maar worden uitgeoefend ten
aanzien van het wettelijk bestuursorgaan wanneer de voorwaarden
bepaald door de toezichthouder geen oprichting van een auditcomité
opleggen.”.

Art. 136. Artikel 225/1 van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt:

“Art. 225/1. De erkend commissaris maakt jaarlijks aan het auditco-
mité, enerzijds, indien dergelijk comité is opgericht, en aan het wettelijk
bestuursorgaan, anderzijds, de in artikel 11 van verordening
nr. 537/2014 bedoelde aanvullende verklaring over. Deze verklaring
heeft met name betrekking op belangrijke zaken die bij de uitoefening
van zijn wettelijke controle van de jaarrekening aan het licht zijn
gekomen, en meer bepaald de ernstige tekortkomingen in de interne
controle met betrekking tot de financiële verslaggeving. Deze aanvul-
lende verklaring wordt overgemaakt uiterlijk op de datum van de
indiening van het in artikel 220, in de artikelen 144 en 148 van het
Wetboek van Vennootschappen en in artikel 10 van verordening
nr. 537/2014 bedoelde controleverslag.

Op verzoek van de toezichthouder, maakt het auditcomité of, in
voorkomend geval, het wettelijk bestuursorgaan, de in het eerste lid
bedoelde aanvullende verklaring over.”.

TITEL 7. — Wijzigingen van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Art. 137. In artikel 15 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemin-
gen, wordt een bepaling onder 8°/1 ingevoegd, luidende:

“8°/1. Verordening nr. 537/2014: de Verordening (EU) nr. 537/2014 van
het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten
van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van
Besluit 2005/909/EG van de Commissie;”.

Art. 138. Artikel 48 van dezelfde wet, wordt aangevuld met een lid,
luidende:

“De meerderheid van de leden van het auditcomité is onafhankelijk
in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De
voorzitter van het auditcomité wordt benoemd door de leden van het
comité.”.

Art. 139. In artikel 49 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt:

“Het auditcomité heeft minstens de in artikel 526bis, § 4, van het
Wetboek van Vennootschappen opgenomen taken.”;

2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden “de elementen in de
in deze paragraaf opgenomen lijst” vervangen door de woorden “de in
deze paragraaf bedoelde elementen”;

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:

“§ 3. De erkend commissaris is belast met de in artikel 526bis, § 6,
leden 1 tot 3 van het Wetboek van Vennootschappen opgenomen
opdrachten.”.

Art. 140. In artikel 52 van dezelfde wet, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “neemt hij het
voorzitterschap van het wettelijk bestuursorgaan niet waar als dit
optreedt in de hoedanigheid van één van de in artikel 48 bedoelde
comités” vervangen door de woorden “oefent hij de functies van

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “énumérés dans la liste
reprise au présent paragraphe” sont remplacés par les mots “visés au
présent paragraphe”;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous
l’article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.”.

Art. 135. L’article 33, § 2, de la même loi, est complété par trois
alinéas rédigés comme suit:

“Quelles que soient les conditions fixées par l’autorité de contrôle en
application de l’alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année
le rapport complémentaire visé à l’article 11 du règlement
n° 537/2014 aux destinataires prévus à l’article 225/1.

Lorsque les conditions fixées par l’autorité de contrôle en application
de l’alinéa 1er conduisent à la constitution d’un comité d’audit, les
modalités de proposition de désignation d’un commissaire agréé visées
à l’alinéa 5 de l’article 16 du règlement n° 537/2014 sont applicables.

Les missions du commissaire agréé reprises sous l’article 28,
§ 3, restent applicables mais le sont à l’égard de l’organe légal
d’administration lorsque les conditions fixées par l’autorité de contrôle
n’imposent pas la création d’un comité d’audit.”.

Art. 136. L’article 225/1 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 225/1. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au
comité d’audit, d’une part, si un tel comité a été constitué, et à l’organe
légal d’administration, d’autre part, le rapport complémentaire visé à
l’article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des
questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de
contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives
du contrôle interne au regard du processus d’information financière. Ce
rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de
présentation du rapport d’audit visé à l’article 220, aux articles 144 et
148 du Code des sociétés et à l’article 10 du règlement n° 537/2014.

Sur demande de l’autorité de contrôle, le comité d’audit ou, le cas
échéant, l’organe légal d’administration transmet le rapport complé-
mentaire visé à l’alinéa 1er.”.

TITRE 7. — Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut
et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance

Art. 137. Dans l’article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut
et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, il est
inséré un 8°/1 rédigé comme suit:

“8°/1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences
spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités
d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commis-
sion;”.

Art. 138. L’article 48 de la même loi est complété par un alinéa
rédigé comme suit:

“Les membres du comité d’audit sont en majorité indépendants au
sens de l’article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité
d’audit est désigné par les membres du comité.”.

Art. 139. À l’article 49 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

“Le comité d’audit est au moins chargé des missions reprises sous
l’article 526bis, § 4 du Code des sociétés.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “énumérés dans la liste
reprise au présent paragraphe” sont remplacés par les mots “visés au
présent paragraphe”;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

“§ 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous
l’article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.”.

Art. 140. À l’article 52 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “il ne préside pas l’organe
légal d’administration lorsque celui-ci agit en qualité d’un des comités
visés à l’article 48” sont remplacés par les mots “il n’exerce pas les
fonctions de président tant que l’organe légal d’administration exerce
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voorzitter niet uit zolang het wettelijk bestuursorgaan de functies
uitoefent van één van de in artikel 48 bedoelde comités.”;

2° paragraaf 3 wordt aangevuld met drie leden, luidende:

“Ongeacht de voorwaarden bepaald door de Bank in toepassing van
het eerste lid, maakt de erkend commissaris jaarlijks de in artikel 11 van
Verordening nr. 537/2014 bedoelde aanvullende verklaring over aan de
bestemmelingen voorzien in artikel 79.

Wanneer de voorwaarden bepaald door de Bank in toepassing van
het eerste lid aanleiding geven tot de oprichting van een auditcomité,
zijn de in artikel 16, paragraaf 5 van Verordening nr. 537/2014 bedoelde
modaliteiten van het voorstel van benoeming van een erkend commis-
saris van toepassing.

De in artikel 49, paragraaf 3, opgenomen opdrachten van de erkend
commissaris blijven van toepassing, maar worden uitgeoefend ten
aanzien van het wettelijk bestuursorgaan wanneer de voorwaarden
bepaald door de Bank geen oprichting van een auditcomité opleggen.”.

Art. 141. Artikel 79 van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt:

“Art. 79. De erkend commissaris maakt jaarlijks aan het auditcomité,
enerzijds, indien dergelijk comité is opgericht, en aan het wettelijk
bestuursorgaan, anderzijds, de in artikel 11 van Verordening
nr. 537/2014 bedoelde aanvullende verklaring over. Deze verklaring
heeft met name betrekking op belangrijke kwesties die bij de uitoefe-
ning van zijn wettelijke controle van de jaarrekening naar voren zijn
gekomen, en inzonderheid de ernstige tekortkomingen in de interne
controle met betrekking tot het financiële verslaggevingsproces. Deze
aanvullende verklaring wordt overgemaakt uiterlijk op de datum van
de indiening van het in artikel 325, in de artikelen 144 en 148 van het
Wetboek van Vennootschappen en in artikel 10 van Verordening
nr. 537/2014 bedoelde controleverslag.

Op verzoek van de Bank, maakt het auditcomité of, in voorkomend
geval, het wettelijk bestuursorgaan, de in het eerste lid bedoelde
aanvullende verklaring over.”.

TITEL 8. — Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek

Art. 142. Artikel 605bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervan-
gen als volgt:

“Art. 605bis. Het hof van beroep neemt kennis van het beroep als
bedoeld in de artikelen 120, 121 en 123 van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten en in artikel 36/21 van de wet van 22 februari 1998 tot
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België,
van het beroep als bedoeld in artikel 2 van de wet van 12 mei 2004 tot
regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming
tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de
geldomloop, en van het beroep als bedoeld in artikel 61 van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren.”

Art. 143. Artikel 1121/1, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek wordt
vervangen als volgt:

“Art. 1121/1. § 1. Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de
cassatieberoepen tegen de beslissingen in laatste aanleg van:

1° de raden van beroep van de Orde van advocaten;

2° de provinciale raden of de raden van beroep van de Orde van
geneesheren;

3° de provinciale raden of de raden van beroep van de Orde van
apothekers;

4° de gemengde raden van beroep van de Orde der dierenartsen;

5°...

6° de raden van beroep van de Orde van architecten;

7° de Onderzoeksraad voor de scheepvaart;

8° de beroepscommissie van het Instituut van accountants en
belastingconsulenten, alsook van de uitvoerende kamers of de vere-
nigde uitvoerende kamers, of van de kamers van beroep of van de
verenigde kamers van beroep van het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten;

9° de beroepscommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen;

10° de Federale Raad van beroep van de landmetersexperten;

11° de commissie van beroep van de auto-experts;

12° de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers, of
van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van beroep van
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;

les fonctions d’un des comités visés à l’article 48”;

2° le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

“Quelles que soient les conditions fixées par la Banque en application
de l’alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport
complémentaire visé à l’article 11 du Règlement n° 537/2014 aux
destinataires prévus à l’article 79.

Lorsque les conditions fixées par la Banque en application de
l’alinéa 1er conduisent à la constitution d’un comité d’audit, les
modalités de proposition de désignation d’un commissaire agréé visées
au paragraphe 5 de l’article 16 du Règlement n° 537/2014 sont
applicables.

Les missions du commissaire agréé reprises sous l’article 49,
§ 3, restent applicables mais le sont à l’égard de l’organe légal
d’administration lorsque les conditions fixées par la Banque n’imposent
pas la création d’un comité d’audit.”

Art. 141. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 79. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au
comité d’audit, d’une part, si un tel comité a été constitué, et à l’organe
légal d’administration, d’autre part, le rapport complémentaire visé à
l’article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des
questions importantes apparues dans l’exercice de sa mission de
contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives
du contrôle interne au regard du processus d’information financière. Ce
rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de
présentation du rapport d’audit visé à l’article 325, aux articles 144 et
148 du Code des sociétés et à l’article 10 du Règlement n° 537/2014.

Sur demande de l’autorité de contrôle, le comité d’audit ou, le cas
échéant, l’organe légal d’administration transmet le rapport complé-
mentaire visé à l’alinéa 1er.”.

TITRE 8. — Modifications du Code judiciaire

Art. 142. L’article 605bis du Code judiciaire est remplacé comme
suit:

“Art. 605bis. La cour d’appel connaît des recours visés aux arti-
cles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier et aux services financiers et à l’article 36/21 de la loi
du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de
Belgique, des recours visés à l’article 2 de la loi du 12 mai 2004 orga-
nisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le
faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire
et des recours visés à l’article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant
organisation de la profession et de la supervision des réviseurs
d’entreprises.”

Art. 143. L’article 1121/1, § 1er, du Code judiciaire est remplacé par
ce qui suit:

“Art. 1121/1. § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en
cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:

1° les conseils d’appel de l’Ordre des avocats;

2° les conseils provinciaux ou les conseils d’appel de l’Ordre des
médecins;

3° les conseils provinciaux ou les conseils d’appel de l’Ordre des
pharmaciens;

4° les conseils mixtes d’appel de l’Ordre des médecins vétérinaires;

5° ...

6° les conseils d’appel de l’Ordre des architectes;

7° le Conseil d’enquêtes maritimes;

8° la commission d’appel de l’Institut des experts-comptables et des
conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres
exécutives réunies, ou les chambres d’appel ou les chambres d’appel
réunies de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;

9° la commission d’appel de l’Institut des juristes d’entreprises;

10° le Conseil fédéral d’appel des géomètres-experts;

11° la commission d’appel des experts-automobiles;

12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou
les chambres d’appel ou les chambres d’appel réunies de l’Institut
professionnel des agents immobiliers;

84863BELGISCH STAATSBLAD — 13.12.2016 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE
M&D Seminars 156



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

13° de uitvoerende kamers of de verenigde uitvoerende kamers, of
van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van beroep
ingesteld krachtens de Kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de
dienstverlenende intellectuele beroepen.”

TITEL 9. — Opheffings- en diverse bepalingen

Art. 144. § 1. De wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, met uitzondering van de
artikelen 43, § 3, eerste lid, tweede zin en § 4, en 44, §§ 1, 2 en 5,
artikel 58, §§ 2 en 3, artikelen 60 tot en met 62, artikel 63, §§ 2 en 3,
artikelen 64 tot en met 75, wordt opgeheven op de in artikel 156, § 1,
vermelde datum.

De artikelen 43, § 3, eerste lid, tweede zin en § 4, en 44, §§ 1, 2 en 5,
van voornoemde wet worden opgeheven op de in artikel 156, § 2, 1°,
vermelde datum.

Het artikel 58, §§ 2 en 3, de artikelen 60 tot en met 62, het artikel 63,
§§ 2 en 3, de artikelen 64 tot en met 75 van de voornoemde wet worden
opgeheven op de in artikel 156, § 2, 3°, vermelde datum.

§ 2. Het artikel 43, § 4, van de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie
van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, wordt
aangevuld met een lid, luidende:

“Om de overgang te garanderen tussen de Kamer van verwijzing en
instaatstelling en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, en
om de overdrachtsverplichtingen waarvan sprake in artikel 150 van de
wet van 00 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren te kunnen naleven, kan de
Kamer van verwijzing en instaatstelling, in afwijking van § 3 en
artikel 458 van het Strafwetboek, vertrouwelijke informatie over de
dossiers in behandeling die zij ontvangt in het kader van de opdrachten
die haar door of krachtens deze wet zijn toevertrouwd, verstrekken aan
het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren en, zolang dat College
niet is opgericht, aan de FSMA.”.

§ 3. Het College van toezicht treedt niet in de rechten en verbinte-
nissen van de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling, maar ziet toe op
een ordelijke administratieve vereffening van haar verbintenissen. Dit
impliceert de uitsluiting van alle kwesties die verband houden met
beloning, pensioenen en andere daarmee vergelijkbare rechten. De aan
de ontbinding van de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling verbon-
den administratieve kosten worden gedragen door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Het overschot van de activa ten opzichte van de
passiva komt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren toe. Het College kan
het sekwester van de activa bevelen gedurende de periode die nodig is
om de verbintenissen van de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling te
vereffenen. Het sekwester wordt op verzoek van het College aangesteld
door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel, die uitspraak
doet als in kort geding.

Art. 145. Worden opgeheven, op de datum bepaald door de Koning:

1° het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot omzetting van
bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad;

2° het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het
Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van
bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad;

3° het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het
toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor
de bedrijfsrevisoren, met uitzondering van de artikelen 24 tot en met
35 en het artikel 36, §§ 2 en 3. De artikelen 24 tot en met 35 en 36, §§ 2 en
3 worden opgeheven op de in artikel 156, § 2, 3° datum;

13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou
les chambres d’appel ou les chambres d’appel réunies instituées en
vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellec-
tuelles prestataires de services.”

TITRE 9. — Dispositions abrogatoires et diverses

Art. 144. § 1er. La loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la
profession de réviseur d’entreprises, à l’exception des articles 43,
§ 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4 et 44, §§ 1er, 2 et 5, de
l’article 58, §§ 2 et 3, des articles 60 à 62, de l’article 63, §§ 2 et 3, des
articles 64 à 75, est abrogée à la date visée à l’article 156, § 1er.

Les articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4, et 44, §§ 1er, 2 et
5 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l’article 156, § 2, 1°.

L’article 58, §§ 2 et 3, les articles 60 à 62, l’article 63, §§ 2 et 3, les
articles 64 à 75 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à
l’article 156, § 2, 3°.

§ 2. L’article 43, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la
profession de réviseur d’entreprises est complété par un alinéa rédigé
comme suit:

“Afin d’assurer la transition entre la Chambre de renvoi et de mise en
état et le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises et d’assurer
ses obligations de transferts prévus à l’article 150 de la loi du
00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la
supervision publique des réviseurs d’entreprises, la Chambre de renvoi
et de mise en état peut, en dérogation au § 3 et à l’article 458 du Code
pénal, communiquer, au Collège de supervision des réviseurs d’entre-
prises et, tant que le Collège précité n’est pas établi, à la FSMA, des
informations confidentielles relatives à des dossiers qui sont en cours
de traitement qu’elle a reçues dans le cadre des missions qui lui sont
confiées par ou en vertu de la présente loi. ”.

§ 3. Le Collège de supervision ne reprend pas les droits et
engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état mais il veille
à une liquidation administrative ordonnée des engagements de cette
dernière. Ceci exclut toutes les questions portant sur des rémunéra-
tions, pensions et autres droits assimilés. Les frais administratifs
afférents à la dissolution de la Chambre de renvoi et de mise en état sont
pris en charge par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. L’excédent des
actifs sur les passifs revient à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Le
Collège peut ordonner le séquestre des actifs pendant le temps
nécessaire à la liquidation des engagements de la Chambre de renvoi et
de mise en état. Le séquestre est désigné sur demande du Collège par
le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Art. 145. Sont abrogés, à la date fixée par le Roi:

1° l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions
de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des
comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE
du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;

2° l’arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en
vue de la transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés,
modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

3° l’arrête royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le
contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs
d’entreprises, à l’exception des articles 24 à 35 et de l’article 36, §§ 2 et
3. Les articles 24 à 35 et 36, §§ 2 et 3 sont abrogés à la date visée à
l’article 156 § 2, 3°;
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4° het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende coördinatie 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 en van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot
omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekenin-
gen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van
de Raad, houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad;

5° het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning
van bedrijfsrevisoren en het openbaar register;

6° het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot
het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk
besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-
bedrijfsrevisoren;

7° het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende benoeming van
leden van de Tuchtcommissie bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
bedoeld in artikel 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting
van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

8° het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende benoeming van
leden van de Kamer van verwijzing en instaatstelling bedoeld in
artikel 44, § 5, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

9° het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het
huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

10° het koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de
inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het
openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het
publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en
auditorganisaties van derde landen;

11° het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot uitvoering van
artikel 77decies 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;

12° het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende de plichten
van de bedrijfsrevisoren.

TITEL 10. — Overgangsbepalingen

Art. 146. De bedrijfsrevisor die zich in een van de in artikel 29, § 2,
bedoelde situaties van onverenigbaarheid bevindt en die, op de datum
van inwerkingtreding van deze wet, een afwijking geniet die hem
toelaat om een functie van bediende, behalve bij een andere bedrijfsre-
visor, of een handelsactiviteit, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder
andere in de hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennoot-
schap, uit te oefenen, behoudt het voorrecht van deze afwijking tot de
datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit in voorkomend
geval genomen op basis van artikel 29, § 3.

Het Instituut maakt aan het College de lijst van de bedrijfsrevisoren
over die op de datum van inwerkingtreding van deze wet, genieten van
een afwijking zoals bedoeld in het eerste lid.

Art. 147. § 1. Vanaf de datum van haar inwerkingtreding wordt aan
de Tuchtcommissie als bedoeld in artikel 58 van de wet van
22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsre-
visoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van
bedrijfsrevisor, de bevoegdheid gedelegeerd om tuchtmaatregelen op te
leggen aan de bedrijfsrevisoren voor de dossiers die haar op rechtsgel-
dige wijze zijn voorgelegd vóór de datum van inwerkingtreding van
deze wet. De Tuchtcommissie verricht die taken op de wijze en volgens
de modaliteiten zoals voorzien in Hoofdstuk VIII, afdeling III, onder-
afdelingen 1, 3 en 4, van voornoemde wet van 22 juli 1953.

§ 2. De Koning kan de uitvoeringsmodaliteiten van dit arti-
kel vaststellen.

4° l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du
22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et
organisant la supervision publique de la profession de réviseur
d’entreprises et de l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition
de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes
annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE
et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du
Conseil;

5° l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs
d’entreprises et au registre public;

6° l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’accès à la profession de
réviseur d’entreprises et abrogeant l’arrêté royal du 13 octo-
bre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d’entreprises;

7° l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de
la Commission de Discipline de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises,
visé à l’article 58 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la
profession de réviseur d’entreprises;

8° l’arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de
la Chambre de renvoi et de mise en état, visé à l’article 44, § 5, de la loi
du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et
organisant la supervision publique de la profession de reviseur
d’entreprises;

9° l’arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d’ordre intérieur de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises;

10° l’arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l’inscription des
contrôleurs et entités d’audit des pays tiers au registre public de
l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et à la supervision publique, au
contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d’audit
des pays tiers;

11° l’arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de l’arti-
cle 77decies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs
d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de
réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;

12° l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des
réviseurs d’entreprises.

TITRE 10. — Dispositions transitoires

Art. 146. Le réviseur d’entreprises qui se trouve dans l’une des
situations d’incompatibilité visées à l’article 29, § 2, et qui, à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d’une dérogation lui
permettant d’exercer une fonction d’employé, sauf auprès d’un autre
réviseur d’entreprises, ou une activité commerciale directement ou
indirectement, entre autres en qualité d’administrateur d’une société
commerciale, conserve le bénéfice de la dérogation jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de l’arrêté royal pris le cas échéant sur la base de
l’article 29, § 3.

L’Institut transmet au Collège la liste des réviseurs d’entreprises qui,
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d’une
dérogation telle que visée au premier alinéa.

Art. 147. § 1er. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, il est délégué à la commission de discipline visée à l’article 58 de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et
organisant la supervision publique de la profession de réviseurs
d’entreprises, la compétence de prise de mesures disciplinaires à
l’encontre des réviseurs d’entreprises pour les dossiers dont elle a été
valablement saisie avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La commission de discipline effectue ces tâches de la manière prévue et
selon les modalités définies au Chapitre VIII, section III, sous-sections 1,
3 et 4 de la loi précitée du 22 juillet 1953.

§ 2. Le Roi peut fixer les modalités d’exécution du présent article.
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Art. 148. § 1. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet
dient, tegen de op basis van artikel 146 genomen beslissingen van de
Tuchtcommissie, hoger beroep aanhangig te worden gemaakt bij de in
artikel 63 van voornoemde wet van 22 juli 1953 bedoelde Commissie
van Beroep.

§ 2. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet zorgt de in
artikel 63 van voornoemde wet van 22 juli 1953 bedoelde Commissie
van Beroep voor de verdere afhandeling van de beroepen tegen de
beslissingen van de Tuchtcommissie die haar op rechtsgeldige wijze
zijn voorgelegd vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet of
op basis van paragraaf 1 na de datum van inwerkingtreding van deze
wet.

§ 3. Hoofdstuk VIII, afdeling III, onderafdelingen 2, 3 en 4, van
voornoemde wet van 22 juli 1953 zijn van toepassing op de in
paragrafen 1 en 2 bedoelde beroepen.

§ 4. De Koning kan de uitvoeringsmodaliteiten van dit arti-
kel vaststellen.

Art. 149. § 1. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet
worden de lopende toezichtsdossiers die door het Instituut worden
behandeld, en die betrekking hebben op feiten van 2012, 2013, 2014,
2015 of 2016 aan het College overgedragen.

Alle toezichtsdossiers die nog steeds door het Instituut worden
behandeld op de datum van inwerkingtreding van deze wet, en die
betrekking hebben op feiten van 2011 of eerder worden ambtshalve
zonder verder gevolg afgesloten.

§ 2. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet worden de
lopende kwaliteitscontroledossiers met betrekking tot de op of na
31 december 2011 afgesloten rekeningen, die door het Instituut worden
behandeld, aan het College overgedragen. Alle lopende kwaliteitscon-
troledossiers die op de datum van inwerkingtreding van deze wet nog
steeds door het Instituut worden behandeld, en die betrekking hebben
tot de vóór 31 december 2011 afgesloten rekeningen of eerder, worden
ambtshalve zonder verder gevolg afgesloten.

§ 3. Het Instituut bezorgt het College alle pertinente informatie,
documenten, stukken en gegevens waarover het beschikt, om het
College in staat te stellen de krachtens paragrafen 1 en 2 overgedragen
dossiers verder af te handelen. De Koning kan de toepassingsmodali-
teiten van die verplichting bepalen.

Art. 150. § 1. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet
worden de lopende toezichtsdossiers die door de Kamer van verwij-
zing en instaatstelling als bedoeld in artikel 44 van de wet van
22 juli 1953 worden behandeld, en die betrekking hebben op feiten van
2012, 2013, 2014, 2015 of 2016 aan het College overgedragen. Alle
toezichtsdossiers die nog steeds door de Kamer van verwijzing en
instaatstelling worden behandeld op de datum van inwerkingtreding
van deze wet, en die betrekking hebben op feiten van 2011 of eerder
worden ambtshalve zonder verder gevolg afgesloten.

§ 2. Op de datum van inwerkingtreding van deze wet worden de
kwaliteitscontroledossiers met betrekking tot de op of na 31 decem-
ber 2011 afgesloten rekeningen, die door de Kamer van verwijzing en
instaatstelling worden behandeld, aan het College overgedragen. Alle
kwaliteitscontroledossiers die op de datum van inwerkingtreding van
deze wet nog steeds door de Kamer van verwijzing en instaatstelling
worden behandeld, en die betrekking hebben op de vóór 31 decem-
ber 2011 afgesloten rekeningen of eerder, worden ambtshalve zonder
verder gevolg afgesloten.

§ 3. De Kamer van verwijzing en instaatstelling bezorgt het College
alle pertinente informatie, documenten, stukken en gegevens waarover
zij beschikt, om het College in staat te stellen de krachtens paragrafen
1 en 2 overgedragen dossiers verder af te handelen. De Koning kan de
toepassingsmodaliteiten van die verplichting bepalen.

Art. 151. De Koning kan de verplichtingen en de modaliteiten met
betrekking tot de overdracht van de afgehandelde of lopende dossiers,
en van informatie, gegevens en documenten door het Instituut, de
Kamer van verwijzing en instaatstelling, en de tuchtinstanties aan het
College en aan de sanctiecommissie bepalen.

Art. 148. § 1er. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, l’appel des décisions de la commission de discipline prises sur base
de l’article 146 est introduit auprès de la commission d’appel visée à
l’article 63 de la loi précitée du 22 juillet 1953.

§ 2. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la
commission d’appel visée à l’article 63 de la loi précitée du
22 juillet 1953 continue le traitement des appels des décisions de la
commission de discipline dont elle a été valablement saisie avant la
date d’entrée en vigueur de la présente loi ou sur base du paragraphe
1er après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Le Chapitre VIII, section III, sous-sections 2, 3 et 4 de la loi
précitée du 22 juillet 1953 s’appliquent aux appels visés aux paragra-
phes 1 et 2.

§ 4. Le Roi peut fixer les modalités d’exécution du présent article.

Art. 149. § 1er. A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les
dossiers de surveillance en cours de traitement par l’Institut et portant
sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont transférés
au Collège.

Tous les dossiers de surveillance encore en cours de traitement par
l’Institut à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur
des faits intervenus en 2011 ou antérieurement sont classés d’office sans
suite.

§ 2. A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de
contrôle de qualité en cours de traitement par l’Institut portant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou ultérieurement sont transférés
au Collège. Tous les dossiers de contrôle de qualité encore en cours de
traitement par l’Institut à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 sont classés
d’office sans suite.

§ 3. L’Institut transmet au Collège toutes les informations, docu-
ments, pièces et données pertinents en sa disposition afin de permettre
au Collège de reprendre le traitement des dossiers qui lui sont
transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer les
modalités d’application de cette obligation.

Art. 150. § 1er. A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les
dossiers de surveillance en cours de traitement par la Chambre de
renvoi et de mise en état visée à l’article 44 de la loi du 22 juillet 1953 et
portant sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont
transférés au Collège. Tous les dossiers de surveillance encore en cours
de traitement par la Chambre de renvoi et de mises en état à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits intervenus
en 2011 ou antérieurement sont classés d’office sans suite.

§ 2. A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de
contrôle de qualité en cours de traitement par la Chambre de renvoi et
de mise en état portant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou
ultérieurement sont transférés au Collège. Tous les dossiers de contrôle
de qualité encore en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de
mise en état à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ouverts en
2011 et portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 ou
antérieurement sont classés d’office sans suite.

§ 3. La Chambre de renvoi et de mise en état transmet au Collège
toutes les informations, documents, pièces et données pertinents en sa
disposition afin de permettre au Collège de reprendre le traitement des
dossiers qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi
peut déterminer les modalités d’application de cette obligation.

Art. 151. Le Roi peut déterminer les obligations et modalités du
transfert de dossiers clôturés ou en cours et d’informations, documents,
données, par l’Institut, la Chambre de renvoi et de mise en état et les
instances disciplinaires au Collège et à la commission des sanctions.
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Art. 152. De bepalingen van artikel 131, § 2, stellen geen einde aan
de lopende mandaten van voorzitter van het auditcomité op de datum
van inwerkingtreding van deze wet.

Deze mandaten worden verdergezet tot het verstrijken van hun
oorspronkelijke termijn, onverminderd de mogelijkheid voor de
bevoegde organen om hieraan voortijdig een einde te stellen overeen-
komstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van
de statuten van de betrokken vennootschappen.

Art. 153. De bepalingen van artikel 133 stellen geen einde aan de
lopende mandaten van lid of van voorzitter van het auditcomité van
kredietinstellingen op de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Deze mandaten worden verdergezet tot het verstrijken van hun
oorspronkelijke termijn, onverminderd de mogelijkheid voor de
bevoegde organen om hieraan voortijdig een einde te stellen overeen-
komstig de bepalingen van deze wet, van het Wetboek van Vennoot-
schappen en van de statuten van de betrokken vennootschappen.

Art. 154. De bepalingen van artikel 138 stellen geen einde aan de
lopende mandaten van lid of van voorzitter van het auditcomité van
verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen op de
datum van inwerkingtreding van deze wet.

Deze mandaten worden verdergezet tot het verstrijken van hun
oorspronkelijke termijn, onverminderd de mogelijkheid voor de
bevoegde organen om hieraan voortijdig een einde te stellen overeen-
komstig de bepalingen van deze wet, van het Wetboek van Vennoot-
schappen en van de statuten van de betrokken vennootschappen.

Art. 155. De reserves gehouden door het Advies- en controlecomité
op de onafhankelijkheid van de commissaris beschikbaar op datum van
31 december 2015 worden doorgestort naar de schatkist.

De gelden die vanaf 1 januari 2016 tot het in werking treden van deze
wet aan het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de
commissaris gestort werden, worden overgedragen aan de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen.

Art. 156. § 1. Deze wet treedt in werking op een door de Koning
vastgestelde datum, en uiterlijk op 31 december 2016.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 zijn de volgende specifieke
bepalingen van toepassing met betrekking tot artikel 144, § 1, tweede en
derde lid, en § 2 en artikel 145, 3°:

1° artikel 144, § 1, tweede lid, treedt in werking op 31 december 2016;

2° artikel 144, § 2, treedt in werking op de dag waarop deze wet in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

3° artikel 144, § 1, derde lid en artikel 145, 3°, treden in werking op
de door de Koning vastgestelde datum.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk, Economie en Consumenten
K. PEETERS

De Minister van Justitie,
K. GEENS

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken : 54 2083
Integraal verslag : 24 november 2016.

Art. 152. Les dispositions de l’article 131, § 2, ne mettent pas fin aux
mandats de président du comité d’audit en cours à la date de l’entrée
en vigueur de la présente loi.

Ces mandats se poursuivent jusqu’à l’expiration de leur terme initial,
sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d’y mettre
fin anticipativement conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des statuts des sociétés concernées.

Art. 153. Les dispositions de l’article 133 ne mettent pas fin aux
mandats de membre ou de président du comité d’audit au sein des
établissements de crédit en cours à la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Ces mandats se poursuivent jusqu’à l’expiration de leur terme initial,
sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d’y mettre
fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi,
du Code des sociétés et des statuts des sociétés concernées.

Art. 154. Les dispositions de l’article 138 ne mettent pas fin aux
mandats de membre ou de président du comité d’audit au sein des
entreprises d’assurances et de réassurances en cours à la date de
l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ces mandats se poursuivent jusqu’à l’expiration de leur terme initial,
sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d’y mettre
fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi,
du Code des sociétés et des statuts des sociétés concernées.

Art. 155. Les fonds qui sont détenus par le Comité d’avis et de
contrôle de l’indépendance du commissaire à la date du 31 décem-
bre 2015 sont versés au trésor.

Les sommes collectées par le Comité d’avis et de contrôle de
l’indépendance du commissaire à partir du 1er janvier 2016 jusqu’en
l’entrée en vigueur de la présente loi sont versées à la Commission des
Normes comptables.

Art. 156. § 1er. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par
le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2016.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions particulières
suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’article 144, § 1er, alinéa 2 et
3 et § 2 et l’article 145, 3°:

1° l’article 144, § 1er, alinéa 2, entre en vigueur le 31 décembre 2016;

2° l’article 144, § 2, entre en vigueur le jour de la publication de la
présente loi au Moniteur belge.

3° l’article 144, § 1er, alinéa 3 et l’article 145, 3° entrent en vigueur à
une date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS

Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 2083
Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.
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RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN 2014/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 april 2014 

tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 50, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) stelt de voorwaarden vast voor de toelating en 
registratie van personen die wettelijke controles uitvoeren, de regels betreffende onafhankelijkheid, objectiviteit en 
beroepsethiek die op die personen van toepassing zijn, alsmede het kader voor het publieke toezicht dat op hen 
wordt uitgeoefend. Deze voorschriften moeten echter op het niveau van de Unie verder worden geharmoniseerd 
om te zorgen voor meer transparantie en voorspelbaarheid van de vereisten die op deze personen van toepassing 
zijn, en om hun onafhankelijkheid en objectiviteit bij het uitvoeren van hun taken te verbeteren. Tevens is het van 
belang het minimumconvergentieniveau te verhogen van de controlestandaarden volgens welke de wettelijke 
controles worden uitgevoerd. Voorts is het voor het versterken van de bescherming van beleggers van belang het 
publieke toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren te versterken door de onafhankelijkheid van publieke 
toezichthoudende autoriteiten in de Unie te verbeteren en aan deze autoriteiten passende bevoegdheden te 
verlenen, onder meer onderzoeksbevoegdheden en bevoegdheden tot het opleggen van sancties, teneinde 
inbreuken op de van toepassing zijnde regels binnen het kader van het verstrekken van controlediensten door 
wettelijke auditors en door auditkantoren op te sporen, te ontmoedigen en te voorkomen. 

(2)  Omdat organisaties van openbaar belang een grote openbare relevantie hebben, die voortvloeit uit de schaal, de 
complexiteit en de aard van hun activiteiten, moet de geloofwaardigheid van de gecontroleerde financiële over
zichten van deze organisaties worden versterkt. Derhalve zijn de bijzondere bepalingen van Richtlijn 2006/43/EG 
inzake de wettelijke controle van organisaties van openbaar belang verder ontwikkeld in Verordening (EU) 
nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4). De bepalingen betreffende wettelijke controles van orga
nisaties van openbaar belang in deze richtlijn dienen slechts op wettelijke auditors en auditkantoren van toepas
sing te zijn voor zover die wettelijke controles van deze organisaties uitvoeren. 

27.5.2014 L 158/196 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 61. 
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 3 april 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

14 april 2014. 
(3) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 

geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87). 

(4) Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (zie bladzijde 77 van dit Publicatieblad). 
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(3)  Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bestaat de interne markt uit 
een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging 
gewaarborgd zijn. Wettelijke auditors en auditkantoren moeten in staat worden gesteld hun diensten inzake wette
lijke controle binnen de Unie te ontwikkelen door hun de mogelijkheid te bieden dergelijke diensten te 
verstrekken in een andere lidstaat dan die waar zij zijn toegelaten. Door wettelijke auditors en auditkantoren in 
staat te stellen met hun beroepstitels van hun lidstaat van herkomst wettelijke controles te verrichten in een 
lidstaat van ontvangst, wordt in het bijzonder ingespeeld op de behoeften van groepen ondernemingen die als 
gevolg van de toenemende handelsstromen dankzij de interne markt in verschillende lidstaten financiële over
zichten opstellen en deze financiële overzichten overeenkomstig het recht van de Unie moeten laten controleren. 
Het wegnemen van belemmeringen voor de ontwikkeling van wettelijke controlediensten tussen de lidstaten zou 
bijdragen tot de integratie van de auditmarkt in de Unie. 

(4) Voor de uitvoering van wettelijke controles is een adequate kennis vereist van vakgebieden zoals vennootschaps
recht, belastingrecht en socialezekerheidsrecht, die van de ene lidstaat tot de andere kunnen verschillen. Derhalve 
moet een lidstaat, om de kwaliteit van de op zijn grondgebied verstrekte wettelijke controlediensten te garanderen, 
een compensatiemaatregel kunnen opleggen wanneer een in een andere lidstaat toegelaten wettelijke auditor ook 
op het grondgebied van die lidstaat wil worden toegelaten om er een permanente vestiging op te zetten. Een 
dergelijke maatregel moet rekening houden met de beroepservaring van de wettelijke auditor. Dit mag geen 
buitensporige belasting vormen voor de wettelijke auditor en mag de verstrekking van wettelijke controlediensten 
in de lidstaat die de compensatiemaatregel oplegt, niet belemmeren of minder aantrekkelijk maken. De lidstaten 
moeten de kandidaat-wettelijke auditors kunnen toelaten op basis van een bekwaamheidsproef of een aanpas
singsperiode zoals bepaald in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). Aan het eind van 
de aanpassingsperiode moet de wettelijke auditor in de lidstaat van ontvangst tot het beroep kunnen toetreden na 
de beoordeling dat hij in die lidstaat beroepservaring heeft opgedaan. 

(5)  Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het verstrekken van financiële informatie moet liggen bij het 
management van de gecontroleerde entiteiten, spelen wettelijke auditors en auditkantoren een rol door het mana
gement actief te bevragen vanuit het perspectief van een gebruiker. Om de kwaliteit van controles te verbeteren, 
is het daarom van belang dat de professioneel-kritische instelling van wettelijke auditors en auditkantoren ten 
aanzien van de gecontroleerde entiteit wordt versterkt. Wettelijke auditors en auditkantoren moeten onderkennen 
dat er sprake kan zijn van een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten, ongeacht 
eerdere ervaringen van de auditor met de eerlijkheid en integriteit van het management van de gecontroleerde 
entiteit. 

(6) Het is van bijzonder belang de onafhankelijkheid te versterken, als wezenlijk element bij het uitvoeren van wette
lijke controles. Om te bevorderen dat wettelijke auditors en auditkantoren bij het uitvoeren van wettelijke 
controles onafhankelijk zijn van de gecontroleerde entiteit, moeten een wettelijke auditor of een auditkantoor en 
elke natuurlijke persoon die zich in een positie bevindt waarin hij de uitkomst van een wettelijke controle direct 
of indirect kan beïnvloeden, onafhankelijk zijn van de gecontroleerde entiteit en mag deze persoon niet betrokken 
zijn bij de besluitvorming. Om die onafhankelijkheid te bewaren, is het ook belangrijk dat zij alle bedreigingen 
voor hun onafhankelijkheid, alsmede de veiligheidsmaatregelen die zijn toegepast om deze bedreigingen in te 
perken, registreren. Wanneer de bedreigingen voor hun onafhankelijkheid, zelfs na toepassing van veiligheids
maatregelen om deze bedreigingen in te perken, te groot zijn, dienen zij de controleopdracht neer te leggen of 
daarvan af te zien. 

(7)  Wettelijke auditors en auditkantoren moeten onafhankelijk zijn wanneer zij wettelijke controles van de financiële 
overzichten van gecontroleerde entiteiten uitvoeren, en belangenconflicten moeten worden vermeden. Bij het 
bepalen van de onafhankelijkheid van wettelijke auditors en auditkantoren moet rekening worden gehouden met 
het concept van een netwerk waarvan wettelijke auditors en auditkantoren deel uitmaken. Aan de onafhankelijk
heidsvereiste moet ten minste worden voldaan gedurende de periode waarop de auditverklaring betrekking heeft, 
met inbegrip van de periode waarop de te controleren financiële overzichten betrekking hebben en de periode 
waarin de wettelijke controle wordt uitgevoerd. 

(8) Wettelijke auditors, auditkantoren en hun werknemers moeten met name afzien van het uitvoeren van de wette
lijke controle van een entiteit, als zij een zakelijk of financieel belang in de entiteit hebben, en van het sluiten van 
transacties in financiële instrumenten die worden uitgegeven, gegarandeerd of anderszins ondersteund door een 
gecontroleerde entiteit, met uitzondering van rechten van deelneming in instellingen voor gediversifieerde collec
tieve belegging. De wettelijke auditor of het auditkantoor mag niet deelnemen aan de interne besluitvormingspro
cessen van de gecontroleerde entiteit. Wettelijke auditors, auditkantoren en hun werknemers die direct betrokken 
zijn bij de wettelijke controleopdracht mogen pas taken op leidinggevend of bestuurlijk niveau bij de gecontro
leerde entiteit aanvaarden, nadat een passende periode is verstreken na afloop van de controleopdracht. 

27.5.2014 L 158/197 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
(PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22). 
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(9)  Het is belangrijk dat wettelijke auditors en auditkantoren het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht 
op gegevensbescherming van hun cliënten respecteren. Zij moeten daarom gebonden zijn aan strenge regels op 
het gebied van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, die echter de goede handhaving van deze richtlijn en van 
Verordening (EU) nr. 537/2014 of de samenwerking met de groepsauditor tijdens de uitvoering van de controle 
van geconsolideerde financiële overzichten, wanneer de moederonderneming in een derde land is gevestigd, niet 
in de weg mogen staan, mits Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) wordt nageleefd. Deze 
regels dienen een wettelijke auditor of een auditkantoor echter niet toe te staan om buiten de samenwerkingska
nalen als bedoeld in hoofdstuk XI van Richtlijn 2006/43/EG samen te werken met autoriteiten van een derde 
land. Die regels op het gebied van vertrouwelijkheid moeten ook gelden voor een wettelijke auditor die of een 
auditkantoor dat niet langer betrokken is bij een specifieke controletaak. 

(10)  Een adequate interne organisatie van wettelijke auditors en auditkantoren dient te helpen bij het voorkomen van 
bedreigingen voor hun onafhankelijkheid. De eigenaren of aandeelhouders van een auditkantoor, alsmede zijn 
leidinggevenden, mogen daarom geen zodanige bemoeienis met de uitvoering van een wettelijke controle hebben 
dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van de wettelijke auditor die namens 
het auditkantoor de wettelijke controle uitvoert. Voorts moeten wettelijke auditors en auditkantoren passende 
interne beleids- en proceduremaatregelen nemen met betrekking tot werknemers en andere personen die bij de 
wettelijke controlefunctie binnen hun organisaties betrokken zijn, om de naleving van hun wettelijke verplich
tingen te verzekeren. Die beleids- en proceduremaatregelen moeten in het bijzonder bedreigingen voor de onaf
hankelijkheid helpen voorkomen en aanpakken, alsmede de kwaliteit, integriteit en grondigheid van de wettelijke 
controle waarborgen. Die beleids- en proceduremaatregelen moeten evenredig zijn met de schaal en complexiteit 
van de activiteiten van de wettelijke auditor of het auditkantoor. 

(11)  De wettelijke controle leidt tot het uitdrukken van een oordeel dat de financiële overzichten een getrouw beeld 
geven van de gecontroleerde entiteiten in overeenstemming met het toepasselijke kader voor financiële verslagleg
ging. De belanghebbenden zijn zich echter mogelijk niet bewust van de beperkingen van een controle, bijvoor
beeld met betrekking tot materialiteit, steekproeftechnieken, de rol van de auditor bij het opsporen van fraude en 
de verantwoordelijkheid van leidinggevenden, wat kan leiden tot een verwachtingskloof. Het is van belang meer 
duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de wettelijke controle, teneinde deze kloof te verkleinen. 

(12) Het is van belang ervoor te zorgen dat wettelijke controles van financiële overzichten in de Unie van goede kwali
teit zijn. Deze controles dienen derhalve te worden uitgevoerd met inachtneming van de door de Commissie 
aangenomen internationale controlestandaarden. Aangezien internationale controlestandaarden ontworpen zijn 
om te kunnen worden gebruikt voor entiteiten van elk formaat en type, en in elk rechtsgebied, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten rekening houden met de schaal en complexiteit van de activiteit van kleine 
ondernemingen wanneer zij het toepassingsgebied van internationale controlestandaarden beoordelen. Lidstaten 
mogen geen bepalingen of maatregelen vaststellen die ertoe leiden dat wettelijke auditors of auditkantoren wette
lijke controles niet overeenkomstig de internationale controlestandaarden kunnen uitvoeren. De lidstaten mogen 
aanvullende nationale controleprocedures of -vereisten uitsluitend verplicht stellen indien deze voortvloeien uit 
specifieke nationale wettelijke vereisten die met de reikwijdte van de wettelijke controle van financiële overzichten 
of de geconsolideerde financiële overzichten verband houden, dat wil zeggen dat die vereisten niet zijn vervat in 
de goedgekeurde internationale controlestandaarden, of indien zij bijdragen aan de geloofwaardigheid en kwaliteit 
van financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten. De Commissie moet betrokken blijven bij de 
bewaking van de inhoud van de internationale controlestandaarden en het goedkeuringsproces ervan door de 
International Federation of Accountants (IFAC). 

(13)  In het geval van geconsolideerde financiële overzichten is het van belang dat de verantwoordelijkheden van de 
wettelijke auditors die verschillende entiteiten binnen de betrokken groep controleren, duidelijk worden afgeba
kend. De groepsauditor moet daartoe de volledige verantwoordelijkheid voor de controleverklaring dragen. 

(14) Ter verbetering van de geloofwaardigheid en de transparantie van de in de Unie uitgevoerde kwaliteitsbeoorde
lingen, moeten de kwaliteitsborgingsstelsels van de lidstaten worden geregeld door de bevoegde autoriteiten die 
door de lidstaten met het publieke toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren zijn belast. Met kwaliteitsbe
oordelingen worden potentiële tekortkomingen in de wijze van uitvoering van wettelijke controles voorkomen of 
aangepakt. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsbeoordelingen voldoende omvattend zijn, moeten de bevoegde 
autoriteiten bij het uitvoeren van deze beoordelingen rekening houden met de schaal en de complexiteit van de 
activiteit van de wettelijke auditors en auditkantoren. 

27.5.2014 L 158/198 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 
blz. 31). 
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(15)  Om de naleving van de eisen van deze richtlijn en Verordening (EU) nr. 537/2014 te verbeteren, en gezien de 
mededeling van de Commissie van 8 december 2010 met de titel „Het versterken van sanctieregelingen in de 
financiële sector”, moeten de bevoegdheid om toezichtmaatregelen te nemen en de sanctiebevoegdheden van de 
bevoegde autoriteiten worden uitgebreid. Er moet worden voorzien in administratieve geldboeten voor wettelijke 
auditors, auditkantoren en organisaties van openbaar belang bij vastgestelde inbreuken op de regels. De bevoegde 
autoriteiten moeten transparantie betrachten ten aanzien van de sancties en maatregelen die zij toepassen. Bij de 
vaststelling en publicatie van sancties moeten de grondrechten als vastgelegd in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, met name het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, 
het recht op de bescherming van persoonsgegevens, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en 
op een onpartijdig gerecht worden gerespecteerd. 

(16)  De bevoegde autoriteiten moeten administratieve geldboeten kunnen opleggen die daadwerkelijk afschrikkend 
zijn, bijvoorbeeld boeten tot een miljoen euro of hoger voor natuurlijke personen, en een percentage van de totale 
jaaromzet in het voorgaande boekjaar voor rechtspersonen of andere entiteiten. Die doelstelling kan beter bereikt 
worden door de geldboeten te relateren aan de financiële toestand van de persoon die de overtreding begaat. 
Onverminderd de mogelijkheid om de toelating van de betrokken wettelijke auditor of het betrokken auditkan
toor in te trekken, moeten ook andere sancties met een passend afschrikkend effect worden overwogen. De 
lidstaten moeten bij het vaststellen van de op te leggen sanctie in ieder geval dezelfde criteria toepassen. 

(17)  Klokkenluiders kunnen nieuwe informatie onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten brengen die hen helpt 
bij het opsporen van en het opleggen van sancties voor onregelmatigheden, met inbegrip van fraude. Vrees voor 
vergelding of het ontbreken van stimulansen kunnen klokkenluiders echter daarvan weerhouden. De lidstaten 
moeten er daarom voor zorgen dat er geschikte regelingen van kracht zijn om klokkenluiders aan te moedigen 
om hen te attenderen op mogelijke inbreuken op deze richtlijn of Verordening (EU) nr. 537/2014, en om hen te 
beschermen tegen vergelding. De lidstaten dienen tevens de mogelijkheid te hebben hen te stimuleren om dit te 
doen; klokkenluiders dienen echter uitsluitend in aanmerking te komen voor dergelijke stimulansen wanneer zij 
nieuwe informatie aan het licht brengen die zij niet al bij wet verplicht zijn te melden, en wanneer deze infor
matie leidt tot een sanctie wegens inbreuk op deze richtlijn of Verordening (EU) nr. 537/2014. De lidstaten 
moeten er evenwel ook voor zorgen dat de klokkenluidersregelingen die zij ten uitvoer leggen, mechanismen 
bevatten die de aangegeven personen passende bescherming bieden, in het bijzonder wat betreft het recht op 
bescherming van hun persoonsgegevens en procedures om het recht van de aangegeven persoon op verdediging 
en om te worden gehoord, voordat een hen aangaand besluit wordt genomen, alsmede hun recht op een daadwer
kelijk rechtsmiddel voor een rechtbank tegen hen aangaand besluit te waarborgen. De ingestelde mechanismen 
moeten ook de klokkenluiders passende bescherming bieden, niet alleen door hun persoonsgegevens te 
beschermen, maar ook door ervoor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van ongerechtvaardigde vergel
ding. 

(18) Het publieke toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren omvat de toelating en registratie van wettelijke audi
tors en auditkantoren, het vaststellen van standaarden inzake beroepsethiek en interne kwaliteitsbeheersing van 
auditkantoren, permanente scholing, alsmede stelsels voor kwaliteitsborging, onderzoek en sancties voor wette
lijke auditors en auditkantoren. Om voor meer transparantie te zorgen in het toezicht op auditors en om de 
verantwoordingsplicht te vergroten, moet elke lidstaat één enkele autoriteit aanwijzen die belast wordt met het 
publieke toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren. De onafhankelijkheid van dergelijke publieke toezicht
houders ten opzichte van de beroepsgroep van de auditors is een kernvereiste voor de integriteit, de efficiëntie en 
het ordelijk functioneren van het publieke toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren. Derhalve moeten de 
publieke toezichthouders bestuurd worden door personen die zelf geen beroepsbeoefenaars zijn en moeten de 
lidstaten onafhankelijke en transparante procedures voor het selecteren van dergelijke personen instellen. 

(19)  De lidstaten moeten uitzonderingen kunnen vaststellen op de voorschriften waaraan controlediensten die geleverd 
worden aan coöperaties en spaarbanken moeten voldoen. 

(20)  De lidstaten moeten de taken van hun bevoegde autoriteiten aan andere bij wet gemachtigde of aangewezen 
instanties of organisaties kunnen delegeren of hun bevoegde autoriteiten kunnen toelaten deze aan hen te dele
geren. Een dergelijke delegatie moet aan verschillende voorwaarden worden onderworpen en de betrokken 
bevoegde autoriteit moet de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht dragen. 
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(21)  Om ervoor te zorgen dat de publieke toezichthouders hun taken op een effectieve manier vervullen, moeten zij 
daarvoor over toereikende bevoegdheden beschikken. Voorts moeten de publieke toezichthouders over voldoende 
menselijke en financiële middelen beschikken om hun taken te vervullen. 

(22)  Voor een behoorlijk toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren die grensoverschrijdend actief zijn of tot een 
netwerk behoren, is het noodzakelijk dat de publieke toezichthouders van de lidstaten onderling informatie 
uitwisselen. Om de vertrouwelijkheid van de op die manier uitgewisselde informatie te beschermen, moeten de 
lidstaten niet alleen de werknemers van de publieke toezichthouders aan het beroepsgeheim onderwerpen, maar 
ook alle personen aan wie de publieke toezichthouders mogelijkerwijs taken hebben gedelegeerd. 

(23)  Wanneer er gegronde redenen zijn om op te treden, moeten het auditcomité, de aandeelhouders, de bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren, of, indien het 
nationale recht hierin voorziet, de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de organi
satie van openbaar belang, de bevoegdheid krijgen om bij een nationale rechtbank een procedure te starten voor 
het ontslag van de wettelijke auditor. 

(24) Auditcomités, of organen die soortgelijke bevoegdheden hebben binnen de gecontroleerde organisatie van open
baar belang, spelen een doorslaggevende rol in het leveren van een bijdrage aan wettelijke controles van hoge 
kwaliteit. Het is met name belangrijk de onafhankelijkheid en technische deskundigheid van het auditcomité te 
vergroten door te eisen dat een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk is en dat ten minste één 
lid ervan beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van controle van jaarrekeningen (financiële over
zichten) en/of financiële verslaggeving. De aanbeveling van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de 
taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde onderne
mingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen (1) zet uiteen hoe 
auditcomités moeten worden opgericht en moeten functioneren. Gezien de omvang van de organisaties van open
baar belang, is het echter passend dat de functies die worden toegewezen aan het auditcomité van deze organisa
ties, of aan een orgaan dat soortgelijke bevoegdheden heeft binnen de gecontroleerde entiteit, ook mogen worden 
uitgevoerd door het leidinggevende of toezichthoudende orgaan als geheel. Organisaties van openbaar belang die 
een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) of alternatieve beleggingsinstelling zijn, moeten ook 
worden vrijgesteld van de verplichting om een auditcomité te hebben. Deze vrijstelling houdt rekening met het 
feit dat de oprichting van een auditcomité niet passend is, wanneer de functie van deze instellingen uitsluitend 
bestaat in het bijeenbrengen van activa. Icbe's en alternatieve beleggingsinstellingen, alsmede hun beheersmaat
schappijen, opereren in een strak afgebakende regelgevingsomgeving en zijn onderworpen aan specifieke gover
nancemechanismen, zoals controles die door hun bewaarder worden uitgevoerd. 

(25)  De via de mededeling van de Commissie van 25 juni 2008 vastgestelde „Small Business Act”, getiteld „Denk eerst 
klein — een „Small Business Act” voor Europa”, en die werd herzien via de mededeling van de Commissie van 
23 februari 2011, getiteld „De evaluatie van de „Small Business Act” voor Europa”, onderkent de centrale rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen in de economie van de Unie en beoogt het verbeteren van de algemene 
benadering van ondernemerschap en het verankeren van het „Denk eerst klein”-beginsel in de besluitvorming. In 
de in maart 2010 vastgestelde Europa 2020-strategie wordt ook opgeroepen tot het verbeteren van de bedrijfsom
geving, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, onder meer door de transactiekosten van zaken
doen in de Unie terug te dringen. Artikel 34 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) 
bepaalt niet dat kleine ondernemingen hun financiële overzichten moeten laten controleren. 

(26)  Om de rechten van de betrokken partijen te beschermen wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met 
de bevoegde autoriteiten van derde landen samenwerken aan de uitwisseling van controle- of andere relevante 
documenten voor de beoordeling van de kwaliteit van de uitgevoerde controle, moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat de werkregelingen die door hun bevoegde autoriteiten zijn gemaakt en op basis waarvan de uitwisseling van 
dergelijke documenten plaatsvindt, genoeg waarborgen inhouden ter bescherming van het zakengeheim en 
commerciële belangen, met inbegrip van de industriële- en intellectuele-eigendomsrechten van de gecontroleerde 
entiteiten. De lidstaten moeten erop toezien dat die afspraken voldoen aan en stroken met de bepalingen van 
Richtlijn 95/46/EG. 
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(1) PB L 52 van 25.2.2005, blz. 51. 
(2) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de financiële overzichten, geconsolideerde 

financiële overzichten en daaraan gerelateerde verslagen van bepaalde soorten ondernemingen, en tot wijziging van Richtlijn 
2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19). 
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(27)  De drempel van 50 000 EUR in artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG was afgestemd op artikel 3, lid 2, 
onder c) en d), van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). De in Richtlijn 2003/71/EG 
vermelde drempels zijn in artikel 1, lid 3, van Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) 
opgetrokken tot 100 000 EUR. Daarom moet de in artikel 45, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG vermelde drempel 
dienovereenkomstig worden aangepast. 

(28) Met het oog op de volledige uitvoering van het bij het VWEU ingestelde nieuwe wettelijk kader dienen de krach
tens artikel 202 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap toegewezen uitvoeringsbevoegd
heden te worden aangepast aan en vervangen door passende bepalingen overeenkomstig de artikelen 290 en 291 
VWEU. 

(29) Het afstemmen door de Commissie van de procedures voor de vaststelling van gedelegeerde en uitvoeringshande
lingen op het VWEU en met name op de artikelen 290 en 291 dient per geval te geschieden. Teneinde in te 
spelen op de ontwikkelingen in de auditpraktijk en het auditberoep en om het toezicht op wettelijke auditors en 
auditkantoren te bevorderen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen. Wat het toezicht op auditors betreft, is het gebruik van gedele
geerde handelingen nodig voor de ontwikkeling van de procedures voor samenwerking tussen de bevoegde auto
riteiten van lidstaten en die van derde landen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorberei
dende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende 
documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de 
Raad. 

(30) Om te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van de verklaringen betreffende de gelijkwaardig
heid van toezichtstelsels voor auditors in derde landen, of de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van derde 
landen, voor zover zij individuele derde landen of individuele bevoegde autoriteiten van derde landen betreffen, 
moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitge
oefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (3). 

(31) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het versterken van het vertrouwen van beleggers in de getrouw
heid van de door ondernemingen gepubliceerde financiële overzichten door de kwaliteit van binnen de Unie 
uitgevoerde wettelijke controles verder te verbeteren, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiari
teitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, 
gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(32)  Richtlijn 2006/43/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(33)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4) en heeft op 23 april 2012 een advies 
gegeven (5). 

(34)  Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van 28 september 2011 van de lidstaten en de Commissie 
over toelichtende stukken (6) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de kennis
geving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het verband 
tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsteksten wordt 
toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van die stukken gerechtvaardigd, 
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(1) Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet 
worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64). 

(2) Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende 
het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten 
en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten 
tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PB L 327 van 11.12.2010, blz. 1). 

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voor
schriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 

(4) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuur
lĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1). 

(5) PB C 336 van 6.11.2012, blz. 4. 
(6) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14. 
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Richtlijn 2006/43/EG wordt als volgt gewijzigd: 

1)  Aan artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Artikel 29 van deze richtlijn is niet van toepassing op de wettelijke controle van jaarrekeningen (financiële over
zichten) en geconsolideerde jaarrekeningen (financiële overzichten) van organisaties van openbaar belang tenzij 
anders bepaald in Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*).  

(*) Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PB L 158 
van 27.5.2014, blz. 77).”. 

2)  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  punt 1 wordt vervangen door: 

„1. „wettelijke controle van jaarrekeningen (financiële overzichten)”: een controle van een jaarrekening (een jaar
lijks financieel overzicht) of een geconsolideerde jaarrekening (een geconsolideerd financieel overzicht), voor 
zover deze: 

a)  door het recht van de Unie wordt voorgeschreven; 

b)  door nationaal recht wordt voorgeschreven met betrekking tot kleine ondernemingen; 

c)  op vrijwillige basis op verzoek van kleine ondernemingen wordt uitgevoerd en voldoet aan nationale 
wettelijke voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de in punt b) bedoelde controle, 
voor zover die controle bij nationale wetgeving als wettelijke controle is voorgeschreven;”; 

b)  punt 4 wordt vervangen door: 

„4.  „auditorganisatie van een derde land”: een entiteit, ongeacht de rechtsvorm, die de controle uitvoert van de 
financiële overzichten of de geconsolideerde financiële overzichten van een onderneming met statutaire zetel 
in een derde land, en die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig artikel 3 als auditkantoor in een 
lidstaat is geregistreerd;”; 

c)  punt 5 wordt vervangen door: 

„5.  „auditor van een derde land”: een natuurlijke persoon die de controle uitvoert van de financiële overzichten 
of de geconsolideerde financiële overzichten van een onderneming met statutaire zetel in een derde land, en 
die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig de artikelen 3 en 44, als wettelijk auditor in een lidstaat 
is geregistreerd;”; 

d)  punt 10 wordt vervangen door: 

„10.  „bevoegde autoriteiten”: bij wet aangewezen instanties die belast zijn met de regelgeving betreffende en/of 
het toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren of specifieke aspecten daarvan; de verwijzing naar de 
„bevoegde autoriteit” in een artikel is een verwijzing naar de autoriteit(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor 
de in dat artikel genoemde taken;”; 

e)  punt 11 wordt geschrapt; 

f)  punt 13 wordt vervangen door: 

„13.  „organisaties van openbaar belang”: 

a)  onder het recht van een lidstaat vallende entiteiten waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op 
een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG; 

b)  kredietinstellingen in de zin van artikel 3, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad (**), en die geen kredietinstelling zijn als bedoeld in artikel 2 van die richtlijn; 
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c)  verzekeringsondernemingen in de zin van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 91/674/EEG; of 

d) door de lidstaten als organisaties van openbaar belang aangemerkte entiteiten, bijvoorbeeld onderne
mingen die van groot algemeen belang zijn als gevolg van de aard van hun bedrijfsactiviteiten, hun 
omvang of de grootte van hun personeelsbestand;  

(**) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het 
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsonderne
mingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).”; 

g)  punt 15 wordt vervangen door: 

„15.  „persoon die geen beroepsbeoefenaar is”: een natuurlijke persoon die gedurende zijn of haar betrokkenheid 
bij het beheer van het stelsel van publiek toezicht en gedurende ten minste de drie daaraan onmiddellijk 
voorafgaande jaren geen wettelijke controles van financiële overzichten heeft verricht, geen stemrechten in 
een auditkantoor heeft bezeten, geen lid is geweest van het administratieve, leidinggevende of bestuursor
gaan van een auditkantoor en niet in dienst is geweest van of verbonden is geweest aan een auditkantoor;”; 

h)  de volgende punten 17 tot en met 20 worden toegevoegd: 

„17. „middelgrote ondernemingen”: ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 3, lid 3, van Richt
lijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (*); 

18.  „kleine ondernemingen”: ondernemingen als bedoeld in artikel 1, lid 1, en artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
2013/34/EU; 

19.  „lidstaat van herkomst”: een lidstaat waar een wettelijke auditor of een auditkantoor overeenkomstig 
artikel 3, lid 1, is toegelaten; 

20.  „lidstaat van ontvangst”: een lidstaat waar een door zijn/haar lidstaat van herkomst toegelaten wettelijke 
auditor overeenkomstig artikel 14 ook wenst te worden toegelaten, of een lidstaat waar een door zijn/haar 
lidstaat van herkomst toegelaten auditkantoor overeenkomstig artikel 3 bis, wenst geregistreerd te worden 
of geregistreerd is.  

(*) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde onder
nemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).”. 

3)  Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

i)  de eerste alinea wordt vervangen door: 

„Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de toelating van de wettelijke audi
tors en auditkantoren.”; 

ii)  de tweede alinea wordt geschrapt; 

b)  punt b) van de eerste alinea van lid 4 wordt vervangen door: 

„b)  een meerderheid van de stemrechten van de entiteit is in het bezit van auditkantoren die in een lidstaat zijn 
toegelaten, of van natuurlijke personen die ten minste voldoen aan de in de artikelen 4 en 6 tot en met 12 
gestelde voorwaarden. De lidstaten kunnen bepalen dat dergelijke natuurlijke personen ook in een andere 
lidstaat moeten zijn toegelaten. Voor de wettelijke controle van coöperaties, spaarbanken en soortgelijke 
instellingen als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG, of van een dochteronderneming of wettelijke 
opvolger van een coöperatie, een spaarbank of een soortgelijke instelling als bedoeld in artikel 45 van Richt
lijn 86/635/EEG, kunnen de lidstaten andere specifieke bepalingen inzake de stemrechten vaststellen;”. 
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4)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 3 bis 

Erkenning van auditkantoren 

1. In afwijking van artikel 3, lid 1, heeft een in een lidstaat toegelaten auditkantoor het recht in een andere 
lidstaat wettelijke controles van financiële overzichten te verrichten, mits de voornaamste vennoot die namens het 
auditkantoor de wettelijke controle verricht, in de lidstaat van ontvangst voldoet aan artikel 3, lid 4, onder a). 

2. Een auditkantoor dat in een andere lidstaat dan zijn lidstaat van herkomst wettelijke controles van financiële 
overzichten wil verrichten, laat zich overeenkomstig de artikelen 15 en 17 registreren bij de bevoegde autoriteit in 
de lidstaat van ontvangst. 

3. De bevoegde autoriteit in de lidstaat van ontvangst registreert het auditkantoor indien zij heeft vastgesteld dat 
het auditkantoor geregistreerd is bij de bevoegde autoriteit in de lidstaat van herkomst. Indien de lidstaat van 
ontvangst zich wil baseren op een certificaat van registratie van het auditkantoor in de lidstaat van herkomst, kan 
de bevoegde autoriteit in de lidstaat van ontvangst de eis stellen dat het door de bevoegde autoriteit in de lidstaat 
van herkomst afgegeven certificaat niet meer dan drie maanden oud mag zijn. De bevoegde autoriteit in de lidstaat 
van ontvangst brengt de bevoegde autoriteit in de lidstaat van herkomst op de hoogte van de registratie van het 
auditkantoor.”. 

5)  In artikel 5 wordt lid 3 vervangen door: 

„3. Wanneer de toelating van een wettelijke auditor of een auditkantoor om enige reden wordt ingetrokken, deelt 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst waar de toelating wordt ingetrokken, dit met opgave van de 
redenen voor de intrekking mee aan de relevante bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst waar de 
wettelijke auditor of het auditkantoor eveneens is geregistreerd overeenkomstig artikel 3 bis, artikel 16, lid 1, 
onder c), en artikel 17, lid 1, onder i).”. 

6)  Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd: 

„De in artikel 32 bedoelde bevoegde autoriteiten werken met elkaar samen om te komen tot convergentie van de in 
dit artikel gestelde vereisten. Bij hun samenwerking houden die bevoegde autoriteiten rekening met de ontwikke
lingen in de auditpraktijk en binnen het auditberoep, en met name met de convergentie die al door het beroep is 
bereikt. Zij werken samen met het Comité van Europese auditorstoezichthouders (Ceaob) en de in artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. 537/2014 bedoelde bevoegde autoriteiten voor zover deze convergentie verband houdt met de 
wettelijke controle van organisaties van openbaar belang.”. 

7)  Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1, punt i), wordt vervangen door: 

„i)  in artikel 26 bedoelde internationale controlestandaarden;”; 

b)  lid 3 wordt geschrapt. 

8)  In artikel 10 wordt lid 1 vervangen door: 

„1. Ter verkrijging van het op het examen te toetsen vermogen om de theoretische kennis in de praktijk toe te 
passen, wordt een ten minste drie jaar durende praktijkopleiding gevolgd die in het bijzonder de controle van jaar
lijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten of soortgelijke financiële overzichten omvat. 
Deze praktijkopleiding wordt voor ten minste twee derde gevolgd bij een in een lidstaat toegelaten wettelijke auditor 
of auditkantoor.”. 

9)  Artikel 13 wordt vervangen door: 

„Artikel 13 

Permanente scholing 

De lidstaten zien erop toe dat er voor wettelijke auditors passende permanente scholingsprogramma's gelden om de 
theoretische kennis, de beroepsvaardigheden en de beroepsethiek op een voldoende peil te houden, en dat tegen 
wettelijke auditors die de permanente scholingseisen niet naleven, passende sancties als bedoeld in artikel 30 worden 
getroffen.”. 
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10)  Artikel 14 wordt vervangen door: 

„Artikel 14 

Toelating van wettelijke auditors uit andere lidstaten 

1. De bevoegde autoriteiten stellen procedures in voor de toelating van wettelijke auditors die reeds in andere 
lidstaten zijn toegelaten. Deze procedures gaan niet verder dan de eis dat een aanpassingsstage wordt doorlopen als 
bepaald in artikel 3, lid 1, onder g), van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (*) of dat een 
bekwaamheidsproef wordt afgelegd als bepaald in punt h) van die bepaling. 

2. De lidstaat van ontvangst beslist of de aanvrager van de toestemming een aanpassingsstage moet doorlopen 
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder g), van Richtlijn 2005/36/EG of een bekwaamheidsproef moet afleggen 
zoals gedefinieerd in punt h) van dat artikel. 

De aanpassingsperiode duurt niet langer dan drie jaar en de aanvrager wordt aan een beoordeling onderworpen. 

De bekwaamheidsproef wordt afgenomen in een van de talen die worden toegestaan door de in de betrokken 
lidstaat van ontvangst geldende taalvoorschriften. Met deze proef wordt uitsluitend beoordeeld of de wettelijke 
auditor voldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving van die lidstaat van ontvangst voor zover deze relevant 
is voor wettelijke controles van financiële overzichten. 

3. De bevoegde autoriteiten werken in het kader van het Ceaob samen om te komen tot convergentie van de 
vereisten inzake de aanpassingsperiode en de bekwaamheidsproef. Zij verhogen de transparantie en de voorspelbaar
heid van de vereisten. Zij werken samen met het Ceaob en de in artikel 20 van Verordening (EU) nr. 537/2014 
bedoelde bevoegde autoriteiten voor zover deze convergentie verband houdt met wettelijke controles van organisa
ties van openbaar belang.  

(*) Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).”. 

11)  Artikel 15, lid 1, wordt vervangen door: 

„1. Elke lidstaat ziet erop toe dat de wettelijke auditors en auditkantoren conform de artikelen 16 en 17 in een 
openbaar register zijn ingeschreven. In uitzonderlijke gevallen kunnen de lidstaten afwijken van het bepaalde in dit 
artikel en artikel 16 inzake openbaarmaking, maar slechts voor zover dit noodzakelijk is om een imminente en 
aanzienlijke bedreiging voor de persoonlijke veiligheid van een persoon in te perken.”. 

12)  Aan artikel 17, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd: 

„j)  indien van toepassing, of het auditkantoor geregistreerd is overeenkomstig artikel 3 bis, lid 3.”. 

13)  Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  de titel wordt vervangen door: 

„Beroepsethiek en professioneel-kritische instelling”; 

b)  lid 2 wordt vervangen door: 

„2. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een wettelijke auditor of een auditkantoor de wettelijke controle 
van de financiële overzichten uitvoert, de wettelijke auditor of het auditkantoor tijdens de hele controle een 
professioneel-kritische instelling behoudt, door te onderkennen dat er sprake kan zijn van een afwijking van 
materieel belang als gevolg van feiten of gedragingen die wijzen op onregelmatigheden, met inbegrip van fraude 
of fouten, ongeacht eerdere ervaringen van de wettelijke auditor of het auditkantoor met de eerlijkheid en integri
teit van het management van de gecontroleerde entiteit en van de met het bestuur van de entiteit belaste 
personen. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor behoudt een professioneel-kritische instelling, in het bijzonder bij de 
beoordeling van schattingen van het management met betrekking tot reële waarden, de waardevermindering van 
activa, voorzieningen en toekomstige kasstromen die relevant zijn voor het vermogen van de entiteit tot conti
nuïteit van het bedrijf. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „professioneel-kritische instelling” verstaan een houding die een 
onderzoekende geest, alertheid op omstandigheden die kunnen wijzen op mogelijke afwijkingen als gevolg van 
fouten of fraude, en een kritische beoordeling van de controle-informatie omvat.”. 
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14)  Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De lidstaten zien erop toe dat, bij het uitvoeren van een wettelijke controle van financiële overzichten, een 
wettelijke auditor of een auditkantoor, dan wel een natuurlijke persoon in een positie om directe of indirecte 
invloed uit te oefenen op de uitkomst van de wettelijke controle, onafhankelijk zijn van de gecontroleerde entiteit 
en niet betrokken zijn bij de besluitvorming van de gecontroleerde entiteit. 

Onafhankelijkheid is in elk geval vereist zowel gedurende de periode waarop de te controleren financiële over
zichten betrekking hebben als gedurende de periode waarin de wettelijke controle wordt uitgevoerd. 

De lidstaten zorgen ervoor dat een wettelijke auditor of een auditkantoor alle redelijkerwijs te verwachten maat
regelen neemt om te waarborgen dat bij de uitvoering van een wettelijke controle van de financiële overzichten 
zijn of haar onafhankelijkheid niet wordt beïnvloed door een bestaand of potentieel belangenconflict of een zake
lijke of andere directe of indirecte relatie waarbij de wettelijke auditor of het auditkantoor dat de wettelijke 
controle uitvoert, en, voor zover van toepassing, zijn netwerk, leidinggevenden, auditors, werknemers en alle 
andere natuurlijke personen van wie de diensten ter beschikking worden gesteld aan of onder beheer worden 
gesteld van de wettelijke auditor of het auditkantoor, of een persoon die direct of indirect door zeggenschap 
verbonden is met de wettelijke auditor of het auditkantoor, betrokken is. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor ziet af van een wettelijke controle indien er enig risico is van zelftoet
sing, eigenbelang, belangenbehartiging, bekendheid of intimidatie als gevolg van financiële, persoonlijke, zake
lijke, arbeids- of andere relaties tussen: 

—  de wettelijke auditor, het auditkantoor, het netwerk ervan, en elke natuurlijke persoon die zich in een positie 
bevindt waardoor hij of zij de uitkomsten van de wettelijke controle kan beïnvloeden, en 

—  de gecontroleerde entiteit; 

op grond waarvan een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij, met inachtneming van de getroffen 
veiligheidsmaatregelen, zou concluderen dat de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor 
in het gedrang komt.”; 

b)  lid 2 wordt vervangen door: 

„2. De lidstaten dragen er zorg voor dat wettelijke auditors, auditkantoren, hun voornaamste vennoten, hun 
werknemers, alsmede alle overige natuurlijke personen van wie de diensten ter beschikking van of onder het 
beheer van een wettelijke auditor of auditkantoor zijn gesteld en die direct betrokken zijn bij wettelijke controle
werkzaamheden, en personen die nauw met hen gelieerd zijn in de betekenis van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
2004/72/EG van de Commissie (*), geen materieel en rechtstreeks financieel belang mogen genieten of bezitten 
in of financiële instrumenten mogen kopen of verkopen die worden uitgegeven, gegarandeerd of anderszins 
ondersteund door een gecontroleerde entiteit binnen hun gebied van wettelijke controlewerkzaamheden, met 
uitzondering van rechten van deelneming in instellingen voor gediversifieerde collectieve belegging, met inbegrip 
van beheerde fondsen zoals pensioenfondsen of levensverzekeringen, noch betrokken zijn bij het sluiten van een 
transactie in dergelijke financiële instrumenten.  

(*) Richtlĳn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlĳn 2003/6/EG van het 
Europees Parlement en de Raad wat gebruikelĳke marktpraktĳken, de definitie van voorwetenschap met 
betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lĳsten van personen met voorwe
tenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties 
(PB L 162 van 30.4.2004, blz. 70).”; 

c)  lid 4 wordt vervangen door: 

„4. De lidstaten zien erop toe dat personen en kantoren als bedoeld in lid 2 niet deelnemen in of op andere 
wijze invloed uitoefenen op de uitkomst van een wettelijke controle van het financieel overzicht van een 
bepaalde gecontroleerde entiteit, indien zij: 

a) andere financiële instrumenten van de gecontroleerde entiteit bezitten dan rechten van deelneming in instel
lingen voor gediversifieerde collectieve belegging; 

b)  financiële instrumenten bezitten van een entiteit die verbonden is met een gecontroleerde entiteit waarvan de 
eigendom een belangenconflict kan veroorzaken of over het algemeen kan worden opgevat als een belangen
conflict veroorzakend, met uitzondering van rechten van deelneming in instellingen voor gediversifieerde 
collectieve belegging; 

c)  een dienstverband bij de gecontroleerde entiteit hebben gehad of daarmee een zakelijke of andere relatie 
hebben gehad binnen de in lid 1 bedoelde periode die een belangenconflict kan veroorzaken of over het alge
meen kan worden opgevat als een belangenconflict veroorzakend.”; 
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d)  volgende leden worden toegevoegd: 

„5. Personen of kantoren als bedoeld in lid 2 mogen geen geldelijke en andere geschenken of gunsten vragen 
of accepteren van een gecontroleerde entiteit of van een met een gecontroleerde entiteit verbonden entiteit, tenzij 
een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde de waarde daarvan als verwaarloosbaar of onbeduidend zou 
beschouwen. 

6. Indien een gecontroleerde entiteit tijdens de periode waarop de financiële overzichten betrekking hebben 
wordt overgenomen door, fuseert met, of het eigendom verwerft van een andere entiteit, identificeert en evalu
eert de wettelijke auditor of het auditkantoor alle huidige en recente belangen en relaties, met inbegrip van aan 
die entiteit verstrekte niet-controlediensten waardoor, met inachtneming van de getroffen veiligheidsmaatregelen, 
zijn onafhankelijkheid en zijn bevoegdheid om de wettelijke controle voort te zetten na de ingangsdatum van de 
fusie of overname zou kunnen worden aangetast. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor treft zo snel mogelijk, en in elk geval binnen drie maanden, alle nodige 
maatregelen ter beëindiging van eventuele bestaande belangen of relaties waardoor zijn onafhankelijkheid zou 
worden aangetast, en treft voor zover mogelijk veiligheidsmaatregelen ter beperking van elke bedreiging van zijn 
onafhankelijkheid door belangen en relaties in het heden en het verleden.”. 

15)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 22 bis 

Dienstverband van voormalige wettelijke auditors of van werknemers van wettelijke auditors of auditkan
toren bij gecontroleerde entiteiten 

1. De lidstaten zien erop toe dat de wettelijke auditor of de voornaamste vennoot die namens een auditkantoor 
een wettelijke controle van financiële overzichten uitvoert, alvorens een periode van ten minste één jaar, of, in het 
geval van een wettelijke controle van organisaties van openbaar belang, alvorens een periode van ten minste twee 
jaar is verstreken sedert de betrokkene niet langer optreedt als wettelijke auditor of voornaamste vennoot, niet: 

a)  een voorname leidinggevende functie in de gecontroleerde entiteit aanvaardt; 

b)  lid wordt van het auditcomité van de gecontroleerde entiteit of, wanneer een dergelijk comité niet bestaat, van 
het orgaan dat soortgelijke bevoegdheden heeft als een auditcomité; 

c)  een niet bij het dagelijks bestuur betrokken lid van het leidinggevende orgaan en/of lid van het toezichthoudende 
orgaan van de gecontroleerde entiteit wordt. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat werknemers en vennoten die niet behoren tot de voornaamste vennoten van 
een wettelijke auditor of een auditorkantoor en die een wettelijke controle van financiële overzichten uitvoeren, 
alsmede andere natuurlijke personen van wie diensten ter beschikking of onder beheer van een dergelijke wettelijke 
auditor of een dergelijk auditkantoor worden gesteld, wanneer deze werknemers, vennoten of andere natuurlijke 
personen persoonlijk toegelaten zijn als wettelijke auditors, pas functies als bedoeld in lid 1, onder a), b) en c), 
aanvaarden nadat een periode van ten minste één jaar is verstreken sinds hij of zij direct betrokken was bij de wette
lijke controleopdracht.”. 

16)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 22 ter 

Voorbereiding van de wettelijke controle en de beoordeling van bedreigingen voor de onafhankelijkheid 

De lidstaten zien erop toe dat een wettelijke auditor of een auditkantoor alvorens een opdracht voor een wettelijke 
controle te aanvaarden of te verlengen, een evaluatie uitvoert en documentatie beschikbaar heeft betreffende de 
volgende punten: 

—  of hij, zij of het voldoet aan de eisen van artikel 22 van deze richtlijn; 

— of er sprake is van bedreigingen van zijn of haar onafhankelijkheid en wat er gedaan wordt om deze bedrei
gingen te beperken; 
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—  of hij, zij of het beschikt over de bevoegde werknemers, tijd en middelen om de wettelijke controle op de juiste 
wijze uit te voeren; 

—  of, in het geval van een auditkantoor, de voornaamste vennoot is toegelaten als wettelijke auditor in de lidstaat 
die de wettelijke controle vereist. 

Voor de in artikel 2, lid 1, onder b) en c), bedoelde controles kunnen de lidstaten vereenvoudigde vereisten vast
stellen.”. 

17)  Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 2 wordt vervangen door: 

„2. De regels op het gebied van geheimhouding en beroepsgeheim welke op de wettelijke auditors en audi
tkantoren betrekking hebben, mogen de uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn en van Verordening (EU) 
nr. 537/2014 niet in de weg staan.”; 

b)  lid 3 wordt vervangen door: 

„3. Wanneer een wettelijke auditor of een auditkantoor wordt vervangen door een andere wettelijke auditor of 
een ander auditkantoor, verleent de voormalige wettelijke auditor of het voormalige kantoor de nieuwe wettelijke 
auditor of het nieuwe kantoor toegang tot alle relevante informatie aangaande de gecontroleerde entiteit en de 
meest recente controle van die entiteit.”; 

c)  het volgende lid wordt toegevoegd: 

„5. Wanneer een wettelijke auditor of een auditkantoor een wettelijke controle van financiële overzichten 
uitvoert van een onderneming die deel uitmaakt van een groep waarvan de moederonderneming in een derde 
land is gevestigd, vormen de regels op het gebied van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim als bedoeld in lid 1 
geen beletsel voor de overdracht van relevante documentatie van de verrichte controlewerkzaamheden door de 
wettelijke auditor of het auditkantoor aan de groepsauditor die in een derde land is gevestigd, als deze documen
tatie nodig is voor het verrichten van de controle van de geconsolideerde financiële overzichten van de moeder
onderneming. 

Een wettelijke auditor die of een auditkantoor dat een wettelijke controle uitvoert van een onderneming die 
effecten heeft uitgegeven in een derde land of die deel uitmaakt van een groep die verplichte geconsolideerde 
financiële overzichten publiceert in een derde land, mag controle- of andere documenten die betrekking hebben 
op de controle van die organisatie en in zijn of haar bezit zijn, uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten in de 
betrokken derde landen overdragen onder de voorwaarden van artikel 47. 

De overdracht van informatie aan de in een derde land gevestigde groepsauditor dient te voldoen aan de bepa
lingen van hoofdstuk IV van Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke nationale regels op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens.”. 

18)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 24 bis 

Interne organisatie van wettelijke auditors en auditkantoren 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat een wettelijke auditor of auditkantoor aan de volgende organisatorische 
eisen voldoet: 

a)  een auditkantoor stelt passende gedragslijnen en procedures vast om te waarborgen dat noch de eigenaren of 
aandeelhouders van een auditkantoor, noch de leden van de leidinggevende, bestuurs- en toezichtorganen van 
het betrokken kantoor, noch verbonden entiteiten een zodanige bemoeienis met de uitvoering van een wettelijke 
controle van financiële overzichten hebben dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de onafhankelijkheid en 
objectiviteit van de wettelijke auditor die namens het betrokken auditkantoor de wettelijke controle van de finan
ciële overzichten uitvoert; 

b) een wettelijke auditor of een auditkantoor heeft goede administratieve en boekhoudprocedures, interne kwali
teitscontrolemechanismen, effectieve procedures voor risicobeoordeling, en effectieve beheersings- en veiligheids
maatregelen voor informatieverwerkingssystemen. 

Die interne kwaliteitscontrolemechanismen zijn zodanig opgezet dat zij de naleving van besluiten en procedures 
op alle niveaus van het auditkantoor of van de werkstructuur van de wettelijke auditor verzekeren; 
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c)  een wettelijke auditor of een auditkantoor stelt passende gedragslijnen en procedures vast om te waarborgen dat 
zijn of haar werknemers en alle andere natuurlijke personen van wie de diensten tot zijn of haar beschikking of 
onder zijn of haar beheer worden gesteld en die direct betrokken zijn bij de wettelijke controlewerkzaamheden, 
beschikken over de juiste kennis en ervaring voor de toegewezen taken; 

d)  een wettelijke auditor of een auditkantoor stelt passende gedragslijnen en procedures vast om te waarborgen dat 
belangrijke controletaken niet op zodanige wijze worden uitbesteed dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de 
interne kwaliteitscontrole van de wettelijke auditor of het auditkantoor of aan het vermogen van de bevoegde 
autoriteiten om toe te zien op de naleving van de in deze richtlijn alsmede, in voorkomend geval, in Verordening 
(EU) nr. 537/2014 neergelegde verplichtingen door de wettelijke auditor of het auditkantoor; 

e) een wettelijke auditor of een auditkantoor stelt passende en effectieve organisatorische en administratieve rege
lingen vast om bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid als bedoeld in de artikelen 22, 22 bis en 22 ter te voor
komen, vast te stellen, weg te nemen, of te beheersen en bekend te maken; 

f)  een wettelijke auditor of een auditkantoor stelt passende gedragslijnen en procedures vast voor het uitvoeren van 
wettelijke controles van financiële overzichten, het begeleiden van, het houden van toezicht op en het beoordelen 
van de werkzaamheden van werknemers en het opzetten van de structuur van het controledossier als bedoeld in 
artikel 24 ter, lid 5; 

g)  een wettelijke auditor of een auditkantoor voert een intern kwaliteitsbeheersingssysteem in om de kwaliteit van 
de wettelijke controle te waarborgen. 

Het kwaliteitsbeheersingssysteem bestrijkt ten minste de gedragslijnen en procedures als bedoeld onder f). In het 
geval van een auditkantoor ligt de verantwoordelijkheid voor het interne kwaliteitsbeheersingssysteem bij een 
persoon die bevoegd is als wettelijke auditor; 

h) een wettelijke auditor of een auditkantoor gebruikt passende systemen, middelen en procedures om de continuï
teit en regelmatigheid van zijn of haar wettelijke controlewerkzaamheden te waarborgen; 

i)  een wettelijke auditor of een auditkantoor stelt ook passende en effectieve organisatorische en administratieve 
regelingen vast voor het omgaan met en registreren van incidenten die ernstige gevolgen hebben of kunnen 
hebben voor de integriteit van zijn of haar wettelijke controlewerkzaamheden; 

j)  een wettelijke auditor of een auditkantoor heeft een passend beloningsbeleid, ook ten aanzien van winstdeling, 
dat voldoende prestatieprikkels verschaft om de kwaliteit van controles te verzekeren. Met name de hoogte van 
de inkomsten die de wettelijke auditor of het auditkantoor ontleent aan het verstrekken van andere diensten dan 
controlediensten aan de gecontroleerde entiteit, vormt geen onderdeel van de prestatiebeoordeling en de beloning 
van personen die betrokken zijn bij of invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de wettelijke controle; 

k)  een wettelijke auditor of een auditkantoor ziet toe op en evalueert de toereikendheid en doeltreffendheid van zijn 
of haar systemen, interne kwaliteitscontrolemechanismen en regelingen die zijn vastgesteld in overeenstemming 
met deze richtlijn en, in voorkomend geval, Verordening (EU) nr. 537/2014, en neemt passende maatregelen om 
eventuele tekortkomingen te verhelpen. Een wettelijke auditor of een auditkantoor voert in het bijzonder jaarlijks 
een evaluatie uit van het interne kwaliteitsbeheersingssysteem als bedoeld onder g). Een wettelijke auditor of een 
auditkantoor documenteert de bevindingen van deze evaluaties en de voorgestelde maatregelen om het interne 
kwaliteitsbeheersingssysteem aan te passen. 

De gedragslijnen en procedures als bedoeld in de eerste alinea worden gedocumenteerd en aan de werknemers van 
de wettelijke auditor of het auditkantoor bekendgemaakt. 

Voor de in artikel 2, lid 1, onder b) en c), bedoelde controles kunnen de lidstaten vereenvoudigde eisen vaststellen. 

Een eventuele uitbesteding van controletaken als bedoeld onder d) van dit lid is niet van invloed op de verantwoor
delijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor tegenover de gecontroleerde entiteit. 

2. De wettelijke auditor of het auditkantoor houdt bij de naleving van de eisen van lid 1 rekening met de omvang 
en de complexiteit van zijn of haar activiteiten. 
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De wettelijke auditor of het auditkantoor kan tegenover de bevoegde autoriteit aantonen dat de gedragslijnen en 
procedures met het oog op dergelijke naleving in overeenstemming zijn met de omvang en de complexiteit van de 
activiteiten van de wettelijke auditor of het auditkantoor.”. 

19)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 24 ter 

Organisatie van het werk 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer de wettelijke controle van het financiële overzicht wordt uitge
voerd door een auditkantoor, dit auditkantoor ten minste één bij de uitvoering van de wettelijke controle betrokken 
voornaamste vennoot aanwijst. Het auditkantoor verstrekt de voornaamste vennoten voldoende middelen en perso
neelsleden die over de benodigde deskundigheid en bekwaamheid beschikken om hun taken juist uit te voeren. 

Borging van de kwaliteit van de controle, de onafhankelijkheid en de bekwaamheid is voor het auditkantoor het 
belangrijkste criterium bij het selecteren van de aan te wijzen voornaamste vennoot/vennoten. 

De voornaamste vennoot/vennoten wordt/worden actief betrokken bij de uitvoering van de wettelijke controle. 

2. Bij de uitvoering van de wettelijke controle besteedt de wettelijke auditor voldoende tijd aan de opdracht en 
wijst hij of zij voldoende personeel aan om zijn of haar taken juist uit te voeren. 

3. De lidstaten zien erop toe dat de wettelijke auditor of het auditkantoor alle inbreuken op de bepalingen van 
deze richtlijn en, in voorkomend geval, op Verordening (EU) nr. 537/2014, vastlegt. De lidstaten kunnen wettelijke 
auditors en auditkantoren van deze verplichting vrijstellen wanneer het gaat om kleine inbreuken. De wettelijke 
auditor of het auditkantoor registreert tevens alle gevolgen van een inbreuk, met inbegrip van de maatregelen die 
zijn genomen om de inbreuk te beëindigen en om het interne kwaliteitsbeheersingssysteem aan te passen. De wette
lijke auditor of het auditkantoor stelt een jaarverslag op met een overzicht van alle genomen maatregelen en maakt 
dit intern bekend. 

Wanneer de wettelijke auditor of het auditkantoor externe deskundigen om advies vraagt, documenteert de wette
lijke auditor of het auditkantoor het gedane verzoek en het ontvangen advies. 

4. Een wettelijke auditor of een auditkantoor houdt een cliëntdossier bij. Dit dossier bevat voor elke auditcliënt 
de volgende gegevens: 

a)  de naam, het adres en de hoofdvestiging; 

b)  in geval van een auditkantoor, de na(a)m(en) van de voornaamste vennoot/vennoten; 

c)  de in rekening gebrachte honoraria voor de wettelijke controle en de in rekening gebrachte honoraria voor 
andere diensten in een financieel jaar. 

5. Een wettelijke auditor of een auditkantoor legt voor elke wettelijke controle een controledossier aan. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor legt in elk geval de gegevens vast welke uit hoofde van artikel 22 ter, lid 1, 
van deze richtlijn, en, in voorkomend geval, de artikelen 6 tot 8 van Verordening (EU) nr. 537/2014 zijn geregis
treerd. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor bewaart alle andere gegevens en documenten die van belang zijn ter onder
steuning van de in artikel 28 van deze richtlijn en, in voorkomend geval, de artikelen 10 en 11 van Verordening 
(EU) nr. 537/2014 bedoelde verklaring, alsmede voor het toezicht op de naleving van deze richtlijn en van de 
overige toepasselijke wettelijke voorschriften. 

Het controledossier wordt uiterlijk 60 dagen na de datum van ondertekening van de controleverklaring als bedoeld 
in artikel 28 van deze richtlijn en, in voorkomend geval, artikel 10 van Verordening (EU) nr. 537/2014 gesloten. 

6. De wettelijke auditor of het auditkantoor registreert alle schriftelijke klachten over de uitvoering van de 
verrichte wettelijke controle van financiële overzichten. 

7. Voor de in artikel 2, lid 1, onder b) en c), bedoelde controles kunnen de lidstaten vereenvoudigde eisen vast
stellen ten aanzien van de leden 3 en 6.”. 
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20)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 25 bis 

Reikwijdte van de wettelijke controle 

Onverminderd de verslagleggingseisen als bedoeld in artikel 28 van deze richtlijn en, in voorkomend geval, de arti
kelen 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 537/2014, biedt de wettelijke controle geen zekerheid omtrent de toekom
stige levensvatbaarheid van de gecontroleerde entiteit noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuurs- of leidinggevende orgaan de bedrijfsvoering van de entiteit ter hand heeft genomen of zal nemen.”. 

21)  Artikel 26 wordt vervangen door: 

„Artikel 26 

Controlestandaarden 

1. De lidstaten schrijven voor dat wettelijke auditors en auditkantoren hun wettelijke controles uitvoeren met 
inachtneming van de internationale controlestandaarden die door de Commissie zijn goedgekeurd overeenkomstig 
lid 3. 

De lidstaten kunnen een nationale controlestandaard, of nationale controleprocedures of -vereisten toepassen zolang 
de Commissie geen internationale controlestandaard betreffende hetzelfde aspect heeft goedgekeurd. 

2. Voor de toepassing van lid 1 betekent „internationale controlestandaarden” de International Standards on 
Auditing (ISAs), de International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) en andere daarmee verband houdende 
standaarden die zijn uitgebracht door de International Federation of Accountants (IFAC) via de International Audi
ting and Assurance Standards Board (IAASB), voor zover zij relevant zijn voor wettelijke controles van financiële 
overzichten. 

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen, houdende de 
in lid 1 bedoelde internationale controlestandaarden op het gebied van de controlepraktijk, onafhankelijkheid en 
interne kwaliteitscontroles van wettelijke auditors en auditkantoren ten behoeve van de toepassing van die stan
daarden in de Unie. 

De Commissie kan de internationale controlestandaarden enkel goedkeuren indien zij: 

a) volgens geijkte procedures, onder publiek toezicht en op transparante wijze zijn opgesteld en internationaal alge
meen aanvaard zijn; 

b) bijdragen tot een grote geloofwaardigheid en hoge kwaliteit van de jaarlijkse of geconsolideerde financiële over
zichten in overeenstemming met de beginselen die zijn neergelegd in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2013/34/EU; 

c)  bevorderlijk zijn voor het algemeen belang van de Unie; en 

d)  geen wijziging inhouden van de vereisten van deze richtlijn of een aanvulling vormen op die vereisten afgezien 
van die in hoofdstuk IV en de artikelen 27 en 28. 

4. Niettegenstaande lid 1, tweede alinea, mogen de lidstaten controlewerkzaamheden of -vereisten verplicht 
stellen naast de door de Commissie vastgestelde internationale controlestandaarden, maar alleen 

a)  indien die controlewerkzaamheden of -vereisten nodig zijn om uitvoering te geven aan nationale wettelijke 
vereisten betreffende de reikwijdte van de wettelijke controles; of 

b)  in de mate die nodig is om bij te dragen aan de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de financiële overzichten. 

De lidstaten doen van de controlewerkzaamheden of -vereisten, ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding 
ervan of, in geval van vereisten die reeds bestonden op het tijdstip van vaststelling van een internationale controles
tandaard, uiterlijk binnen drie maanden na de vaststelling van de desbetreffende internationale controlestandaard, 
mededeling aan de Commissie. 
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5. Indien een lidstaat de wettelijke controle van kleine ondernemingen verlangt, kan hij bepalen dat toepassing 
van de in lid 1 bedoelde controlestandaarden evenredig moet zijn met de omvang en de complexiteit van de activi
teiten van die ondernemingen. De lidstaten kunnen maatregelen nemen om te zorgen voor de evenredige toepassing 
van de controlestandaarden op de wettelijke controles van kleine ondernemingen.”. 

22)  Artikel 27 wordt vervangen door: 

„Artikel 27 

Wettelijke controles van geconsolideerde financiële overzichten 

1. De lidstaten zien erop toe dat in geval van wettelijke controles van de geconsolideerde financiële overzichten 
van een groep van ondernemingen: 

a)  met betrekking tot de geconsolideerde financiële overzichten, de groepsauditor de volledige verantwoordelijkheid 
draagt voor de controleverklaring als bedoeld in artikel 28 van deze richtlijn en, waar van toepassing, artikel 10 
van Verordening (EU) nr. 537/2014 en voor, waar van toepassing, de aanvullende verklaring aan het auditcomité 
als bedoeld in artikel 11 van die verordening; 

b)  de groepsauditor evalueert de controlewerkzaamheden die voor het doel van de groepscontrole zijn uitgevoerd 
door auditor(s) van een derde land of (een) wettelijke auditor(s) en (een) auditorganisatie(s) of auditkantoor (audi
tkantoren) van een derde land en houdt documenten bij over de aard, tijdstippen en reikwijdte van de betrokken
heid bij de door die auditors uitgevoerde werkzaamheden, indien van toepassing met inbegrip van de beoorde
ling door de groepsauditor van relevante onderdelen van de controledocumenten van de betreffende auditors; 

c)  de groepsauditor evalueert de controlewerkzaamheden die voor het doel van de groepscontrole zijn uitgevoerd 
door auditor(s) of wettelijke auditors van derde landen, en van auditorganisatie(s) of auditkanto(o)r(en) van een 
derde land en houdt hierover documenten bij. 

De door de groepsauditor bijgehouden informatie moet adequaat zijn om de relevante bevoegde autoriteit in staat te 
stellen het werk van de groepsauditor te beoordelen. 

De groepsauditor verzoekt voor de toepassing van de eerste alinea van dit lid, onder c), de auditor(s) van derde 
landen, wettelijke auditor(s), auditorganisatie(s) of auditkanto(o)r(en) van een derde land om instemming met de 
overdracht van relevante documentatie tijdens de uitvoering van de controle van de geconsolideerde financiële over
zichten, als voorwaarde voor de groepsauditor om zich te kunnen baseren op het werk van die auditor(s) van derde 
landen, wettelijke auditor(s), auditorganisatie(s) of auditkanto(o)r(en) van een derde land. 

2. Wanneer de groepsauditor niet kan voldoen aan de onder c) van de eerste alinea van lid 1 gestelde eisen, 
neemt hij of zij passende maatregelen en stelt hij of zij de betrokken bevoegde autoriteit daarvan in kennis. 

Deze maatregelen kunnen, in voorkomend geval, onder meer inhouden dat, hetzij direct, hetzij door deze taken uit 
te besteden, aanvullende wettelijke controlewerkzaamheden bij de betrokken dochteronderneming worden uitge
voerd. 

3. Wanneer de groepsauditor het onderwerp is van een kwaliteitsbeoordeling of een onderzoek naar de wettelijke 
controle van de geconsolideerde financiële overzichten van een groep van ondernemingen, stelt de groepsauditor op 
verzoek de relevante documentatie die hij of zij bijhoudt over de controlewerkzaamheden die voor de doeleinden 
van de groepscontrole zijn verricht door de respectieve auditor(s) van derde landen, wettelijke auditor(s), auditorga
nisatie(s) of auditkanto(o)r(en) van een derde land, ter beschikking van de bevoegde autoriteit, met inbegrip van 
eventuele werkdocumenten die relevant zijn voor de groepscontrole. 

De bevoegde autoriteit kan de betrokken bevoegde autoriteiten om aanvullende documentatie verzoeken over de 
controlewerkzaamheden die voor het doel van de groepscontrole zijn verricht door wettelijke auditor(s) of audi
tkanto(o)r(en), overeenkomstig artikel 36. 

Wanneer een moederonderneming of een dochteronderneming van een groep van ondernemingen wordt gecontro
leerd door auditor(s) of auditorganisatie(s) van een derde land, kan de bevoegde autoriteit de betrokken bevoegde 
autoriteiten van derde landen verzoeken om aanvullende documentatie over de controlewerkzaamheden die zijn 
verricht door auditor(s) van een derde land of auditorganisatie(s) van een derde land, door middel van de werkrege
lingen als bedoeld in artikel 47. 
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In afwijking van de derde alinea, is de groepsauditor, wanneer een moederonderneming of een dochteronderneming 
van een groep van ondernemingen wordt gecontroleerd door auditor(s) of auditorganisatie(s) van een derde land dat 
geen werkregeling als bedoeld in artikel 47 heeft, op verzoek ook verantwoordelijk voor het waarborgen van een 
correcte levering van de aanvullende documentatie van de door dergelijke auditor(s) of auditorganisatie(s) van derde 
landen verrichte controlewerkzaamheden, met inbegrip van de werkdocumenten die relevant zijn voor de groeps
controle. Om deze levering te verzekeren, behoudt de groepsauditor een kopie van deze documentatie of komt hij 
of zij met de auditor(s) of auditorganisatie(s) van derde landen overeen dat hij of zij op verzoek verleende en onbe
perkte toegang heeft tot dergelijke documentatie, of neemt hij of zij andere passende maatregelen. Wanneer contro
ledocumenten om juridische of andere redenen niet door een derde land kunnen worden doorgegeven aan de 
groepsauditor, omvat de door de groepsauditor bewaarde documentatie, bewijs dat hij of zij de juiste procedures 
heeft gevolgd om toegang te krijgen tot de controledocumenten, en bewijs van eventuele niet-juridische beletsels die 
voortvloeien uit de wetgeving van het betrokken derde land.”. 

23)  Artikel 28 wordt vervangen door: 

„Artikel 28 

Controleverklaringen 

1. De wettelijke auditor of het auditkantoor presenteert de resultaten van de wettelijke controle in een controle
verklaring. De verklaring wordt opgesteld overeenkomstig de door de Unie of de betrokken lidstaat vastgestelde 
vereisten betreffende controlestandaarden, als bedoeld in artikel 26. 

2. De controleverklaring wordt op schrift gesteld en: 

a)  zij identificeert de entiteit waarvan de financiële overzichten of de geconsolideerde financiële overzichten het 
voorwerp van wettelijke controle zijn; zij vermeldt de financiële overzichten of geconsolideerde financiële over
zichten en de datum en periode waarop zij betrekking hebben; zij identificeert het stelsel inzake financiële 
verslaglegging dat is toegepast bij het opstellen; 

b)  zij bevat een beschrijving van de reikwijdte van de wettelijke controle, waarin ten minste wordt aangegeven 
welke controlestandaarden bij de uitvoering van de wettelijke controle in acht zijn genomen; 

c)  zij bevat een controleoordeel dat een oordeel zonder voorbehoud, een oordeel met voorbehoud of een afkeurend 
oordeel kan zijn en waarin de wettelijke auditor(s) of het (de) auditkanto(o)r(en) duidelijk zijn (hun) oordeel geeft 
(geven) met betrekking tot het volgende: 

i)  of de financiële overzichten een getrouw beeld geven overeenkomstig het relevante stelsel inzake financiële 
verslaglegging; en 

ii)  in voorkomend geval, of de financiële overzichten aan de wettelijke vereisten voldoen. 

Indien de wettelijke auditor(s) of het (de) auditkanto(o)r(en) geen controleoordeel kan (kunnen) formuleren, bevat 
de controleverklaring een verklaring van oordeelsonthouding; 

d)  vermeldt andere zaken waarop de wettelijke auditor(s) of het (de) auditkanto(o)r(en) nadrukkelijk de aandacht 
vestigt (vestigen), zonder in het controleoordeel een voorbehoud te maken; 

e) bevat een oordeel en een verklaring, die beide zijn gebaseerd op de in de loop van de controle verrichte werk
zaamheden, als bedoeld in artikel 34, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2013/34/EU; 

f) bevat een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandig
heden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de entiteit om haar bedrijfsactiviteiten 
voort te zetten; 

g)  zij vermeldt de vestigingsplaats van de wettelijke auditor(s) of het (de) auditkanto(o)ren. 

De lidstaten kunnen aanvullende eisen stellen met betrekking tot de inhoud van de controleverklaring. 

3. Indien de wettelijke controle door meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor is uitgevoerd, dienen de 
wettelijke auditor(s) of de auditkanto(o)r(en) overeenstemming te bereiken over de resultaten van de wettelijke 
controle en een gezamenlijke verklaring en een gezamenlijk oordeel af te geven. In geval van verschil van mening 
geeft elke wettelijke auditor of elk auditkantoor zijn of haar oordeel af in een aparte alinea van de controleverklaring 
met vermelding van de redenen voor het verschil van mening. 
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4. De controleverklaring wordt door de wettelijke auditor ondertekend en gedagtekend. Indien de wettelijke 
controle wordt uitgevoerd door een auditkantoor, wordt de controleverklaring ondertekend door ten minste de 
wettelijke auditor(s) die namens het auditkantoor de wettelijke controle heeft (hebben) verricht. Indien meer dan één 
wettelijke auditor of auditkantoor tegelijkertijd de wettelijke controle hebben uitgevoerd, wordt de controleverkla
ring ondertekend door alle wettelijke auditors of ten minste de wettelijke auditors die de wettelijke controle namens 
elk auditkantoor hebben uitgevoerd. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de lidstaten bepalen dat deze handte
kening(en) niet openbaar hoeft (hoeven) te worden gemaakt indien dit tot een imminente en aanzienlijke bedreiging 
voor de persoonlijke veiligheid van enige persoon zou kunnen leiden. 

De naam/namen van de betrokken persoon/personen is/zijn in ieder geval bekend bij de betrokken bevoegde autori
teiten. 

5. De controleverklaring van de wettelijke auditor of het auditkantoor over de geconsolideerde financiële over
zichten voldoet aan de in de leden 1 tot en met 4 vastgelegde voorschriften. Bij de beoordeling van de samenhang 
tussen het bestuursverslag en de financiële overzichten overeenkomstig lid 2, punt e), houdt de wettelijke auditor of 
het auditkantoor rekening met de geconsolideerde financiële overzichten en het geconsolideerde bestuursverslag. 
Indien de jaarlijkse financiële overzichten van de moederonderneming bij de geconsolideerde financiële overzichten 
zijn gevoegd, kunnen de bij dit artikel verlangde controleverklaringen van de wettelijke auditors of auditkantoren 
worden gecombineerd.”. 

24)  Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

i)  punt a) wordt vervangen door: 

„a)  het kwaliteitsborgingsstelsel wordt op zodanige wijze georganiseerd dat het onafhankelijk is van de 
beoordeelde wettelijke auditors en auditkantoren, en dat het onderworpen is aan publiek toezicht;”; 

ii)  punt h) wordt vervangen door: 

„h) kwaliteitsbeoordelingen vinden plaats aan de hand van een risicoanalyse en in geval van wettelijke audi
tors en auditkantoren die wettelijke controles verrichten zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder a), 
ten minste om de zes jaar;”; 

iii)  het volgende punt wordt toegevoegd: 

„k)  kwaliteitsbeoordelingen zijn passend en evenredig ten opzichte van de schaal en de complexiteit van de 
activiteit van de beoordeelde wettelijke auditor of het beoordeelde auditkantoor.”; 

b)  lid 2 wordt vervangen door: 

„2. Voor de toepassing van lid 1, onder e), zijn op de selectie van beoordelaars ten minste de volgende criteria 
van toepassing: 

a)  beoordelaars beschikken over passende beroepskwalificaties en relevante beroepservaring op het gebied van 
wettelijke controle van financiële overzichten en financiële verslaglegging, en hebben tevens een specifieke 
opleiding voor de uitvoering van kwaliteitsbeoordelingen genoten; 

b)  een persoon mag niet optreden als beoordelaar bij een kwaliteitsbeoordeling bij de wettelijke auditor of het 
auditkantoor totdat ten minste drie jaar zijn verstreken sinds deze persoon het vennootschap of dienstverband 
bij deze auditor of dit auditkantoor heeft beëindigd dan wel anderszins niet meer daarmee verbonden is; 

c)  beoordelaars verklaren dat er geen belangenconflicten bestaan tussen hen en de te inspecteren wettelijke 
auditor of het te beoordelen auditkantoor.”; 

c)  het volgende lid wordt ingevoegd: 

„3. Voor de toepassing van lid 1, onder k), eisen de lidstaten van de bevoegde autoriteiten, bij het verrichten 
van kwaliteitsbeoordelingen van de wettelijke controles van financiële overzichten of geconsolideerde financiële 
overzichten van kleine en middelgrote ondernemingen, dat zij rekening houden met het feit dat de overeenkom
stig artikel 26 vastgestelde controlestandaarden bedoeld zijn om te worden toegepast op een wijze die evenredig 
is met de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de gecontroleerde entiteit.”. 
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25)  Hoofdstuk VII wordt vervangen door: 

„HOOFDSTUK VII 

ONDERZOEKEN EN SANCTIES 

Artikel 30 

Onderzoeks- en sanctieregelingen 

1. De lidstaten zien erop toe dat er doeltreffende onderzoeks- en sanctieregelingen bestaan om inadequaat uitge
voerde wettelijke controles van financiële overzichten op te sporen, te bestraffen en te voorkomen. 

2. Onverminderd hun wettelijke aansprakelijkheidsregelingen leggen de lidstaten doeltreffende, evenredige en 
ontmoedigende sancties op aan wettelijke auditors en auditkantoren wanneer wettelijke controles van de financiële 
overzichten niet conform de bepalingen genomen ter uitvoering van deze richtlijn en, waar van toepassing, Verorde
ning (EU) nr. 537/2014, zijn uitgevoerd. 

De lidstaten kunnen besluiten geen regels voor administratieve sancties vast te stellen voor inbreuken die onder het 
nationale strafrecht vallen; in dat geval delen zij de Commissie mee welke strafrechtelijke bepalingen het betreft. 

3. De lidstaten bepalen dat genomen maatregelen en sancties die aan wettelijke auditors en auditkantoren zijn 
opgelegd, op passende wijze openbaar worden gemaakt. De sancties omvatten ook de mogelijkheid de toelating in 
te trekken. De lidstaten kunnen besluiten dat een dergelijke openbaarmaking geen persoonsgegevens bevat in de zin 
van artikel 2, onder a), van Richtlijn 95/46/EG. 

4. Uiterlijk op 17 juni 2016 stellen de lidstaten de Commissie van de in lid 2 bedoelde voorschriften of, in voor
komend geval, van de desbetreffende strafrechtsbepalingen in kennis. Zij delen haar alle latere wijzigingen daarvan 
onverwijld mee. 

Artikel 30 bis 

Sanctiebevoegdheden 

1. De lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben om ten minste de volgende admini
stratieve maatregelen en sancties te nemen en/of op te leggen voor inbreuken op de bepalingen van deze richtlijn 
en, waar van toepassing, Verordening (EU) nr. 537/2014: 

a)  een kennisgeving waarin wordt geëist dat de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon het 
gedrag staakt en niet meer herhaalt; 

b)  een publieke verklaring waarin de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon en de aard van 
de inbreuk worden vermeld en die wordt gepubliceerd op de website van de bevoegde autoriteiten; 

c)  een voorlopig verbod van maximaal drie jaar voor de wettelijke auditor, het auditkantoor of de voornaamste 
vennoot om wettelijke controles van financiële overzichten uit te voeren en/of controleverklaringen te onderte
kenen; 

d)  een verklaring dat de controleverklaring niet voldoet aan de eisen van artikel 28 van deze richtlijn of, waar van 
toepassing, artikel 10 van Verordening (EU) nr. 537/2014; 

e)  een voorlopig verbod van maximaal drie jaar voor een lid van een auditkantoor of een lid van een leidinggevend 
of bestuursorgaan van een organisatie van openbaar belang om functies in auditkantoren of organisaties van 
openbaar belang te bekleden; 

f)  administratieve geldboeten voor natuurlijke en rechtspersonen. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten hun sanctiebevoegdheden kunnen uitoefenen overeen
komstig deze richtlijn en het nationale recht en op een van de volgende wijzen: 

a)  rechtstreeks; 

b)  in samenwerking met andere autoriteiten; 

c)  middels een verzoek aan de bevoegde rechterlijke instanties. 
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3. De lidstaten kunnen bevoegde autoriteiten andere sanctiebevoegdheden verlenen naast de in lid 1 genoemde 
bevoegdheden. 

4. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten aan de autoriteiten die toezicht houden op organisaties van open
baar belang, wanneer zij niet zijn aangewezen als de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Veror
dening (EU) nr. 537/2014, bevoegdheden verlenen om sancties op te leggen voor inbreuken op verslagleggingsver
plichtingen zoals bepaald in die verordening. 

Artikel 30 ter 

Effectieve toepassing van sancties 

Bij de opstelling van de voorschriften uit hoofde van artikel 30 eisen de lidstaten dat de bevoegde autoriteiten bij de 
vaststelling van de aard en de zwaarte van administratieve sancties of maatregelen alle relevante omstandigheden in 
aanmerking nemen, zoals onder meer in voorkomend geval: 

a)  de ernst en de duur van de inbreuk; 

b)  de mate van verantwoordelijkheid van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon; 

c)  de financiële draagkracht van de voor de schending verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon, zoals deze 
bijvoorbeeld blijkt uit de totale omzet van de voor de inbreuk verantwoordelijke onderneming of het jaarin
komen van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke persoon; 

d) de omvang van de winsten of verliezen die door de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtsper
soon zijn behaald, respectievelijk vermeden, voor zover deze kunnen worden bepaald; 

e)  de mate waarin de verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteit meewerkt; 

f)  eerdere overtredingen van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke of rechtspersoon. 

De bevoegde autoriteiten kunnen andere factoren in aanmerking nemen, indien zulke factoren in het nationale recht 
zijn vermeld. 

Artikel 30 quater 

Bekendmaking van sancties en maatregelen 

1. De bevoegde autoriteiten maken op hun officiële website ten minste elke administratieve sanctie bekend die is 
opgelegd wegens inbreuk op de bepalingen van deze richtlijn of van Verordening (EU) nr. 537/2014 in verband 
waarmee alle rechten van beroep zijn uitgeput of zijn verstreken, zodra zulks redelijkerwijs uitvoerbaar is nadat de 
betrokken persoon van dat besluit in kennis gesteld, waaronder informatie over het type en de aard van de inbreuk 
en de identiteit van een natuurlijke of rechtspersoon waaraan de sanctie is opgelegd. 

Indien de lidstaten bekendmaking van voor beroep vatbare sancties toestaan, maken de bevoegde autoriteiten op 
hun officiële website, zodra zulks redelijkerwijs uitvoerbaar is, eveneens informatie over een eventueel ingesteld 
beroep en het resultaat van de behandeling daarvan bekend. 

2. De bevoegde autoriteiten maken de sancties zonder vermelding van namen bekend op een manier die in over
eenstemming is met het nationale recht, in enige van de volgende omstandigheden: 

a) indien, in het geval dat de sanctie wordt opgelegd aan een natuurlijke persoon, op basis van een verplichte voor
afgaande evenredigheidsbeoordeling de bekendmaking van de persoonsgegevens onevenredig blijkt; 

b) indien de bekendmaking de stabiliteit van de financiële markten in gevaar zou brengen of een lopend strafrechte
lijk onderzoek zou ondermijnen; 

c)  indien de bekendmaking de betrokken instellingen of personen onevenredige schade zou berokkenen. 

3. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat een eventuele bekendmaking overeenkomstig lid 1 van evenredige 
duur is en op hun officiële website blijft staan gedurende een periode van minimaal vijf jaar nadat alle rechten van 
beroep zijn uitgeput of verstreken. 
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Bij de bekendmaking van sancties en maatregelen en een eventuele publieke verklaring worden de grondrechten als 
neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gerespecteerd, in het bijzonder het recht op 
eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgege
vens. De lidstaten kunnen besluiten dat een dergelijke openbaarmaking of een eventuele publieke verklaring geen 
persoonsgegevens bevat in de zin van artikel 2, onder a), van Richtlijn 95/46/EG. 

Artikel 30 quinquies 

Recht van beroep 

De lidstaten dragen er zorg voor dat tegen door de bevoegde autoriteit overeenkomstig deze richtlijn en Verordening 
(EU) nr. 537/2014 genomen besluiten beroep open staat. 

Artikel 30 sexies 

Melding van inbreuken 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat doeltreffende mechanismen worden opgezet om de melding van inbreuken van 
de bepalingen van deze richtlijn en van Verordening (EU) nr. 537/2014 aan de bevoegde autoriteiten aan te 
moedigen. 

2. De in lid 1 bedoelde mechanismen omvatten ten minste: 

a)  specifieke procedures voor de ontvangst van meldingen van inbreuken en de follow-up daarvan; 

b)  bescherming van persoonsgegevens, zowel van de persoon die de vermoedelijke of feitelijke inbreuken meldt, als 
van de persoon die van een inbreuk wordt verdacht of die geacht wordt een inbreuk te hebben gepleegd, in over
eenstemming met de beginselen van Richtlijn 95/46/EG; 

c)  passende procedures om het recht van de voor een inbreuk verantwoordelijk geachte persoon op verdediging, 
om te worden gehoord vóór de vaststelling van een hem aangaand besluit, alsmede op een daadwerkelijk rechts
middel voor een gerecht tegen een op hem betrekking hebbend(e) besluit of maatregel te waarborgen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat auditkantoren voor hun werknemers passende procedures vaststellen om 
potentiële of feitelijke inbreuken op deze richtlijn of van Verordening (EU) nr. 537/2014 intern via een speciaal 
kanaal te melden. 

Artikel 30 septies 

Uitwisseling van informatie 

1. De bevoegde autoriteiten verstrekken het Ceaob jaarlijks geaggregeerde informatie over alle administratieve 
maatregelen en alle sancties die overeenkomstig dit hoofdstuk zijn opgelegd. Het Ceaob publiceert deze informatie 
in een jaarverslag. 

2. De bevoegde autoriteiten delen alle tijdelijke verboden als bedoeld in artikel 30 bis, onder c) en e), onverwijld 
mee aan het Ceaob.”. 

26)  Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De lidstaten zetten een doeltreffend stelsel van publieke toezicht op voor wettelijke auditors en auditkan
toren op basis van de in de leden 2 tot en met 7 vastgelegde beginselen, en zij wijzen een bevoegde autoriteit 
aan die verantwoordelijk is voor dat toezicht.”; 

b)  lid 3 wordt vervangen door: 

„3. De bevoegde autoriteit wordt bestuurd door personen die zelf geen beroepsbeoefenaars zijn, maar 
voldoende bekend zijn met de vakgebieden die van belang zijn voor de wettelijke controle van financiële over
zichten. Zij worden geselecteerd volgens een onafhankelijke en transparante benoemingsprocedure. 
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De bevoegde autoriteit mag beroepsbeoefenaars aantrekken voor het verrichten van specifieke taken, en zij mag 
zich ook laten bijstaan door deskundigen wanneer dit essentieel is om haar taken naar behoren uit te voeren. In 
dergelijke gevallen worden de beroepsbeoefenaars noch de deskundigen betrokken bij de besluitvorming van de 
bevoegde autoriteit.”; 

c)  lid 4 wordt vervangen door: 

„4. Op de bevoegde autoriteit rust de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op: 

a)  de toelating en registerinschrijving van wettelijke auditors en auditkantoren; 

b) de aanneming van standaarden op het gebied van beroepsethiek en interne kwaliteitsbewaking van auditkan
toren, alsook van controlestandaarden, behalve wanneer deze standaarden worden vastgesteld of goedgekeurd 
door andere autoriteiten van de lidstaat; 

c)  permanente scholing; 

d)  kwaliteitsborgingsstelsels; 

e)  onderzoeks- en sanctiestelsels.”; 

d)  de volgende leden worden toegevoegd: 

„4 bis. De lidstaten wijzen één of meerdere bevoegde autoriteiten aan voor de in deze richtlijn bedoelde taken. 
De lidstaten wijzen slechts één bevoegde autoriteit aan waarop de eindverantwoordelijkheid voor de in dit artikel 
bedoelde taken rust, behalve voor de wettelijke controle van de financiële overzichten van coöperaties, spaar
banken en soortgelijke instellingen als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG, of een dochteronderne
ming of wettelijke opvolger van een coöperatie, een spaarbank of een soortgelijke instelling als bedoeld in 
artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG. 

De lidstaten stellen de Commissie op de hoogte van de aangewezen autoriteiten. 

De bevoegde autoriteiten zijn zodanig georganiseerd dat belangenconflicten worden vermeden. 

4 ter. De lidstaten kunnen één of meerdere taken van hun bevoegde autoriteiten delegeren aan andere autori
teiten of organisaties die bij wet zijn aangewezen of anderszins bij wet zijn gemachtigd om deze taken te 
verrichten, of zij kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dit te doen. 

In de delegatie wordt vermeld welke taken worden gedelegeerd en onder welke voorwaarden deze moeten 
worden uitgevoerd. De autoriteiten of organisaties zijn zodanig georganiseerd dat er geen sprake is van belangen
conflicten. 

Indien de bevoegde autoriteit taken delegeert aan andere autoriteiten of organisaties, kan zij deze bevoegdheden 
per geval terugvorderen.”; 

e)  de leden 5 tot 7 worden vervangen door: 

„5. De bevoegde autoriteit heeft het recht, waar nodig, om onderzoeken met betrekking tot wettelijke auditors 
en auditkantoren te starten en te verrichten en passende maatregelen te nemen. 

Wanneer een bevoegde autoriteit voor het uitvoeren van bepaalde taken deskundigen contracteert, ziet de autori
teit erop toe dat er geen belangenconflicten bestaan tussen deze deskundigen en de wettelijke auditor of het audi
tkantoor in kwestie. Dergelijke deskundigen voldoen aan dezelfde vereisten als die waarin punt a) van artikel 29, 
lid 2, voorziet. 

De bevoegde autoriteiten krijgen de nodige bevoegdheden om hun taken en verantwoordelijkheden uit hoofde 
van deze richtlijn uit te oefenen. 

6. De bevoegde autoriteit is transparant. Dat houdt onder meer in dat jaarlijks werkprogramma's en activitei
tenverslagen worden gepubliceerd. 

7. Het stelsel van publiek toezicht wordt naar behoren gefinancierd en beschikt over passende middelen om 
de in lid 5 bedoelde onderzoeken in te leiden en uit te voeren. De financiering van het stelsel van publiek 
toezicht is afdoende verzekerd en gevrijwaard tegen ongewenste beïnvloeding door wettelijke auditors en audi
tkantoren.”. 
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27)  Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

„Onverminderd de eerste alinea zijn in een lidstaat toegelaten auditkantoren die controlediensten in een andere 
lidstaat verrichten overeenkomstig artikel 3 bis van deze richtlijn, onderworpen aan een kwaliteitsbeoordeling in 
de lidstaat van herkomst en aan toezicht in de lidstaat van ontvangst op verrichte controles.”; 

b)  de leden 2 en 3 worden vervangen door: 

„2. Bij een wettelijke controle van geconsolideerde financiële overzichten mag de lidstaat die die wettelijke 
controle voorschrijft, met betrekking tot deze controle geen aanvullende verplichtingen op het gebied van regis
terinschrijving, kwaliteitsbeoordeling, controlestandaarden, beroepsethiek en onafhankelijkheid opleggen aan een 
wettelijke auditor die, dan wel een auditkantoor dat een wettelijke controle van het financieel overzicht van een 
in een andere lidstaat gevestigde dochteronderneming uitvoert. 

3. Wanneer het een vennootschap betreft waarvan de effecten worden verhandeld op een gereglementeerde 
markt die zich in een andere lidstaat bevindt dan de lidstaat waar de statutaire zetel van die vennootschap geves
tigd is, dan mag de lidstaat waar de effecten worden verhandeld geen aanvullende verplichtingen op het gebied 
van registerinschrijving, kwaliteitsbeoordeling, controlestandaarden, beroepsethiek en onafhankelijkheid opleggen 
aan de wettelijke auditor die of het auditkantoor dat een wettelijke controle van de jaarlijkse of de geconsoli
deerde financiële overzichten van die vennootschap uitvoert.”; 

c)  het volgende lid wordt toegevoegd: 

„4. Wanneer een wettelijke auditor of een auditkantoor is geregistreerd in een lidstaat als gevolg van een toela
ting overeenkomstig artikel 3 of artikel 44 en die wettelijke auditor of dat auditkantoor controleverklaringen 
aflevert betreffende jaarlijkse financiële overzichten of geconsolideerde financiële overzichten als bedoeld in 
artikel 45, lid 1, onderwerpt de lidstaat waarin de wettelijke auditor of het auditkantoor is geregistreerd die 
wettelijke auditor of dat auditkantoor aan zijn stelsel van toezicht, zijn kwaliteitsborgingsstelsel en zijn stelsels 
voor onderzoek en sancties.”. 

28)  Artikel 35 wordt geschrapt. 

29)  Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met toelating, registerinschrijving, kwaliteitsbor
ging, toezicht en sancties, de bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 20 van Verorde
ning (EU) nr. 537/2014 en de relevante Europese toezichthoudende autoriteiten werken samen wanneer dat 
nodig is om hun respectieve verantwoordelijkheden en taken uit hoofde van deze richtlijn en Verordening (EU) 
nr. 537/2014 uit te oefenen. De bevoegde autoriteiten in een lidstaat verlenen assistentie aan de bevoegde autori
teiten in andere lidstaten en de relevante Europese toezichthoudende autoriteiten. De bevoegde autoriteiten 
wisselen met name informatie uit en werken samen bij onderzoeken in verband met de uitvoering van wettelijke 
controles.”; 

b)  lid 3 wordt vervangen door: 

„3. Lid 2 weerhoudt bevoegde autoriteiten niet van het uitwisselen van vertrouwelijke informatie. De aldus 
uitgewisselde informatie valt onder het beroepsgeheim waartoe eenieder gehouden is die bij de bevoegde autori
teiten werkzaam is of is geweest. Het beroepsgeheim geldt ook voor alle andere personen aan wie de bevoegde 
autoriteit taken heeft gedelegeerd die verband houden met de in deze richtlijn vermelde doelstellingen.”; 

c)  lid 4 wordt als volgt gewijzigd: 

i)  in de derde alinea wordt punt b) vervangen door: 

„b)  met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen dezelfde personen reeds een gerechtelijke procedure is 
ingeleid bij de autoriteiten van de aangezochte lidstaat, of”; 
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ii)  in de derde alinea wordt punt c) vervangen door: 

„c)  voor dezelfde handelingen en tegen dezelfde personen reeds een onherroepelijke uitspraak is gedaan door 
de bevoegde autoriteiten van de aangezochte lidstaat.”; 

iii)  de vierde alinea wordt vervangen door: 

„Onverminderd hun verplichtingen in het kader van gerechtelijke procedures mogen de bevoegde autoriteiten 
of de Europese toezichthoudende autoriteiten die op grond van lid 1 informatie ontvangen, deze uitsluitend 
gebruiken voor de uitoefening van hun functies in de zin van deze richtlijn of Verordening (EU) nr. 537/ 
2014, alsmede in het kader van bestuursrechtelijke of gerechtelijke procedures die specifiek met de uitoefe
ning van deze functies verband houden.”; 

d)  het volgende lid wordt toegevoegd: 

„4 bis. De lidstaten kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan om voor de uitoefening van hun taak dienstige 
vertrouwelijke gegevens mee te delen aan de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht op organisaties 
van openbaar belang, aan de centrale banken, aan het Europees Stelsel van centrale banken en aan de Europese 
Centrale Bank in hun hoedanigheid van monetaire autoriteit, en het Europees Comité voor systeemrisico's. Het 
wordt deze autoriteiten of organen niet belet om aan de bevoegde autoriteiten informatie te doen toekomen die 
de bevoegde autoriteiten voor het vervullen van hun bij Verordening (EU) nr. 537/2014 opgelegde taken nodig 
kunnen hebben.”; 

e)  in lid 6, vierde alinea, wordt punt a) vervangen door: 

„a)  een dergelijk onderzoek gevaar zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare 
orde van de aangezochte staat, of in strijd zou zijn met de nationale veiligheidsvoorschriften; of”; 

f)  lid 7 wordt geschrapt. 

30)  Aan artikel 37 wordt het volgende lid toegevoegd: 

„3. Contractuele bepalingen die de keuze van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de gecontro
leerde entiteit overeenkomstig lid 1 beperken tot bepaalde categorieën of lijsten van wettelijke auditors of auditkan
toren met betrekking tot de benoeming van een bepaalde wettelijke auditor of een bepaald auditkantoor voor het 
uitvoeren van de wettelijke controle van die entiteit, zijn verboden. Ingeval zulke bepalingen bestaan, zijn zij nietig.”. 

31)  Aan artikel 38 wordt het volgende lid toegevoegd: 

„3. In geval van een wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang, zorgen de lidstaten ervoor dat 

a)  aandeelhouders die 5 % of meer van de stemrechten of het aandelenkapitaal vertegenwoordigen; 

b)  de andere organen van de gecontroleerde entiteiten wanneer deze in de nationale wetgeving zijn omschreven; of 

c)  de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 32 van deze richtlijn of aangewezen overeenkomstig artikel 20, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 537/2014 of, indien het nationale recht hierin voorziet, artikel 20, lid 2, van die veror
dening, 

bij een nationale rechtbank een procedure kunnen inleiden voor ontslag van de wettelijke auditor(s) of het (de) audi
tkanto(o)r(en), indien daartoe goede gronden bestaan.”. 

32)  Hoofdstuk X wordt vervangen door: 

„HOOFDSTUK X 

AUDITCOMITE 

Artikel 39 

Auditcomité 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat elke organisatie van openbaar belang een auditcomité heeft. Het auditcomité is 
een autonoom comité of een comité van het leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de gecontroleerde enti
teit. Het auditcomité is samengesteld uit niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden van het leidinggevende en/of 
leden van het toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit en/of leden die worden benoemd door de 
algemene aandeelhoudersvergadering van de gecontroleerde entiteit of, voor entiteiten zonder aandeelhouders, door 
een soortgelijk orgaan. 
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Ten minste één lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van financiële verslag
legging en/of controle van financiële overzichten. 

De leden van het comité als geheel beschikken over deskundigheid die relevant is voor de sector waarin de gecontro
leerde entiteit actief is. 

De meerderheid van de leden van het auditcomité is onafhankelijk van de gecontroleerde entiteit. De voorzitter van 
het auditcomité wordt benoemd door de leden van het comité of door het toezichthoudende orgaan van de gecon
troleerde entiteit, en is onafhankelijk van de gecontroleerde entiteit. De lidstaten kunnen eisen dat de voorzitter van 
het auditcomité jaarlijks wordt gekozen door de algemene aandeelhoudersvergadering van de gecontroleerde entiteit. 

2. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten dat in geval van organisaties van openbaar belang die 
voldoen aan de criteria van artikel 2, lid 1, onder f) en t), van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en 
de Raad (*), de aan het auditcomité toegewezen taken kunnen worden uitgevoerd door het leidinggevende of het 
toezichthoudende orgaan als geheel, mits de voorzitter van een dergelijk orgaan, indien hij of zij bij het dagelijks 
bestuur betrokken is, niet optreedt als voorzitter wanneer dit orgaan de functies van auditcomité uitoefent. 

Wanneer een auditcomité deel uitmaakt van het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan van de gecontro
leerde entiteit overeenkomstig lid 1, kunnen de lidstaten toestaan of eisen dat het leidinggevende of het toezichthou
dende orgaan, naargelang het geval, de functies van het auditcomité vervult voor de toepassing van de in deze richt
lijn en in Verordening (EU) nr. 537/2014 vervatte verplichtingen. 

3. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten dat de volgende organisaties van openbaar belang geen 
auditcomité hoeven te hebben: 

a)  een organisatie van openbaar belang die een dochteronderneming is in de zin van punt 10 van artikel 2 van 
Richtlijn 2013/34/EU, indien de entiteit op groepsniveau voldoet aan de eisen van leden 1, 2 en 5 van dit artikel, 
artikel 11, lid 1, artikel 11, lid 2, en artikel 16, lid 5, van Verordening (EU) nr. 537/2014; 

b)  een organisatie van openbaar belang die een icbe is als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (**) of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (***); 

c)  een organisatie van openbaar belang die als enige taak heeft op te treden als emittent van door activa gedekte 
waardepapieren als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (****); 

d)  een kredietinstelling in de zin van punt 1 van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU, waarvan de aandelen 
niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van punt 14 van 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG en die, doorlopend of periodiek, uitsluitend schuldbewijzen heeft uitge
geven die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, mits het totale nominale bedrag van al 
deze schuldbewijzen de 100 000 000 EUR niet overschrijdt en de instelling geen prospectus uit hoofde van 
Richtlijn 2003/71/EG heeft gepubliceerd. 

De organisaties van openbaar belang als bedoeld onder c) geven het publiek een toelichting op de redenen waarom 
zij van mening zijn dat het niet passend is om een auditcomité te hebben of om een leidinggevend of toezichthou
dend orgaan te hebben dat soortgelijke bevoegdheden heeft als een auditcomité. 

4. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten dat een organisatie van openbaar belang geen auditcomité 
heeft of hoeft te hebben, mits de organisatie beschikt over (een) orga(a)n(en) dat/die soortgelijke bevoegdheden 
heeft/hebben als een auditcomité, en dat/die is/zijn opgericht en werkt/werken overeenkomstig de geldende bepa
lingen in de lidstaat waarin de te controleren entiteit is geregistreerd. In dit geval maakt de entiteit openbaar welk 
orgaan deze bevoegdheden heeft en hoe het orgaan is samengesteld. 

5. Wanneer alle leden van het auditcomité leden zijn van het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de 
gecontroleerde entiteit, kan de lidstaat bepalen dat het auditcomité is vrijgesteld van de onafhankelijkheidsvereisten 
van lid 1, vierde alinea. 
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6. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de leden van het leidinggevende, bestuurs- of toezichthoudende 
orgaan of van andere leden die worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de gecontro
leerde entiteit, heeft het auditcomité onder meer tot taak: 

a)  het leidinggevende of het toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit in kennis te stellen van het 
resultaat van de wettelijke controle, en toe te lichten op welke wijze de wettelijke controle heeft bijgedragen tot 
de integriteit van de financiële verslaglegging en welke rol het auditcomité in dat proces heeft gespeeld; 

b)  het financiële verslagleggingsproces te monitoren en aanbevelingen of voorstellen te doen om de integriteit van 
het proces te waarborgen; 

c)  de doeltreffendheid van de systemen inzake interne kwaliteitscontrole en risicomanagement en, in voorkomend 
geval, de interne audit van de onderneming met gevolgen voor de financiële verslaglegging van de gecontroleerde 
entiteit te monitoren, zonder zijn onafhankelijkheid te verliezen; 

d)  de wettelijke controle van de jaarlijkse en de geconsolideerde financiële overzichten te monitoren, in het 
bijzonder de uitvoering ervan, met inachtneming van de bevindingen en conclusies van de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig artikel 26, lid 6, van Verordening (EU) nr. 537/2014; 

e)  de onafhankelijkheid van de wettelijke auditors of auditkantoren te beoordelen en te monitoren overeenkomstig 
de artikelen 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis en 24 ter van deze richtlijn, en artikel 6 van Verordening (EU) nr. 537/ 
2014, waarbij met name wordt nagegaan of de verstrekking van niet-controlediensten aan de gecontroleerde 
entiteit overeenkomstig artikel 5 van die verordening passend is; 

f)  verantwoordelijkheid te dragen voor de procedure voor de selectie van wettelijke auditor(s) of auditkanto(o)r(en) 
en het voordragen van de te benoemen wettelijke auditor(s) of auditkanto(o)r(en) overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 537/2014, behalve wanneer het bepaalde in artikel 16, lid 8, van Verordening (EU) 
nr. 537/2014 wordt toegepast.  

(*) Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het pros
pectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel 
worden toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64). 

(**) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten 
(icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32). 

(***) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alterna
tieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verorde
ningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1). 

(****) Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving 
van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus 
en de verspreiding van advertenties betreft (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1).”. 

33)  Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt vervangen door: 

„1. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat gaan over tot registerinschrijving overeenkomstig de artikelen 15 
tot en met 17 van elke auditor en auditorganisatie van een derde land die een controleverklaring aflevert betref
fende de jaarlijkse of geconsolideerde financiële overzichten van een vennootschap die haar statutaire zetel heeft 
buiten de Unie en waarvan de verhandelbare effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde 
markt in die lidstaat in de zin van artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG, behalve indien de onder
neming alleen een emittent is van uitstaande schuldbewijzen waarvoor het volgende geldt: 

a)  zij zijn vóór 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in een lidstaat in de 
zin van artikel 2, lid 1, onder c), van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad (*) en 
hun nominale waarde per eenheid op de datum van uitgifte bedraagt ten minste 50 000 EUR of, in het geval 
van schuldbewijzen in een andere valuta, hun nominale waarde per eenheid op de datum van uitgifte is ten 
minste gelijkwaardig aan 50 000 EUR; 
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b)  zij zijn sinds 31 december 2010 toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in een lidstaat in de 
zin van artikel 2, lid 1, onder c), van Richtlijn 2004/109/EG en hun nominale waarde per eenheid op de 
datum van uitgifte bedraagt ten minste 100 000 EUR of, in het geval van schuldbewijzen in een andere 
valuta, hun nominale waarde per eenheid op de datum van uitgifte is ten minste gelijkwaardig aan 
100 000 EUR.  

(*) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de trans
parantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 
31.12.2004, blz. 38).”; 

b)  lid 5 wordt als volgt gewijzigd: 

i)  punt a) wordt geschrapt; 

ii)  punt d) wordt vervangen door: 

„d) de controles van de in lid 1 bedoelde jaarlijkse of geconsolideerde financiële overzichten worden uitge
voerd in overeenstemming met internationale controlestandaarden als bedoeld in artikel 26 en conform 
de voorschriften van de artikelen 22, 22 ter en 25, of gelijkwaardige standaarden en voorschriften;”; 

iii)  punt e) wordt vervangen door: 

„e)  deze op haar website een jaarlijks transparantieverslag publiceert dat de in artikel 13 van Verordening 
(EU) nr. 537/2014 bedoelde informatie bevat, of zij aan gelijkwaardige openbaarmakingseisen voldoet.”; 

c)  het volgende lid wordt ingevoegd: 

„5 bis. Een lidstaat mag een auditor van een derde land uitsluitend in het register inschrijven wanneer hij of 
zij aan de in lid 5, onder c), d) en e), van dit artikel gestelde eisen voldoet.”; 

d)  lid 6 wordt vervangen door: 

„6. Om de eenvormige voorwaarden voor de toepassing van lid 5, onder d), van dit artikel te garanderen, 
wordt aan de Commissie de bevoegdheid verleend door middel van uitvoeringshandelingen te oordelen over de 
daarin vermelde gelijkwaardigheid. Deze uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 48, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. De lidstaten kunnen de in lid 5, onder d), van dit artikel bedoelde 
gelijkwaardigheid beoordelen, zolang de Commissie een dergelijk besluit niet heeft genomen. 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend gedelegeerde handelingen op basis van artikel 48 bis vast te 
stellen met het oog op het bepalen van de algemene gelijkwaardigheidscriteria die moeten worden gehanteerd bij 
het beoordelen of de in lid 1 van dit artikel bedoelde controles van de financiële overzichten worden uitgevoerd 
overeenkomstig de in artikel 26 bedoelde internationale controlestandaarden en de in de artikelen 22, 24 en 25 
vastgestelde vereisten. Deze criteria, die toepasselijk zijn op alle derde landen, worden door lidstaten gehanteerd 
wanneer zij de gelijkwaardigheid op nationaal niveau beoordelen.”. 

34)  In artikel 46 wordt lid 2 vervangen door: 

„2. Om de eenvormige voorwaarden voor de toepassing van lid 1 van dit artikel te garanderen, wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid verleend bij uitvoeringshandeling te oordelen over de daarin vermelde gelijkwaardigheid. 
Dergelijke uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld. Zodra de Commissie de in lid 1 van dit artikel bedoelde gelijkwaardigheid heeft erkend, mogen de 
lidstaten besluiten zich gedeeltelijk of geheel op deze gelijkwaardigheid te baseren en bijgevolg de vereisten van 
artikel 45, de leden 1 en 3, gedeeltelijk of geheel niet toe te passen of te wijzigen. De lidstaten kunnen de in lid 1 
van dit artikel bedoelde gelijkwaardigheid beoordelen of zich baseren op de beoordelingen van andere lidstaten, 
zolang de Commissie een dergelijk besluit niet heeft genomen. Indien de Commissie besluit dat niet aan het gelijk
waardigheidsvereiste van lid 1 van dit artikel wordt voldaan, kan zij de betrokken auditors van derde landen en 
auditorganisaties van derde landen toestaan hun controleactiviteiten gedurende een passende overgangsperiode voort 
te zetten overeenkomstig de voorschriften van de relevante lidstaat. 
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Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend overeenkomstig artikel 48 bis bij gedelegeerde handeling op basis 
van de in de artikelen 29, 30 en 32 vastgestelde vereisten de algemene gelijkwaardigheidscriteria te bepalen die 
moeten worden gehanteerd bij het beoordelen of het publieke toezicht, de kwaliteitsborging, het onderzoek en de 
sanctiestelsels van een derde land gelijkwaardig zijn aan die van de Unie. Deze algemene criteria worden door de 
lidstaten gebruikt wanneer zij de gelijkwaardigheid op nationaal niveau beoordelen bij gebreke van een besluit van 
de Commissie met betrekking tot het betrokken derde land.”. 

35)  Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd: 

a)  lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

i)  de inleidende zin wordt vervangen door: 

„1. De lidstaten mogen toestaan dat controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke 
auditors of auditkantoren die door hen zijn toegelaten, alsmede inspectie- of onderzoeksverslagen in verband 
met de betrokken controles, aan de bevoegde autoriteiten van een derde land worden overgedragen, op voor
waarde dat:”; 

ii)  punt a) wordt vervangen door: 

„a)  die controle- of andere documenten betrekking hebben op controles bij vennootschappen die in het 
betrokken derde land effecten hebben uitgegeven of die onderdeel uitmaken van een groep die in dat 
derde land verplichte geconsolideerde financiële overzichten bekendmaakt;”; 

b)  in lid 2 wordt het volgende punt ingevoegd: 

„ba) de bescherming van de commerciële belangen van de gecontroleerde entiteit, met inbegrip van haar indu
striële en intellectuele eigendom, niet in het gedrang komt;”; 

c)  in lid 2 wordt het tweede streepje van punt d) vervangen door: 

„—  indien met betrekking tot dezelfde handelingen en tegen dezelfde personen reeds een gerechtelijke procedure 
is ingeleid bij de autoriteiten van de aangezochte lidstaat, of 

—  indien voor dezelfde handelingen en dezelfde wettelijke auditors en auditkantoren reeds een onherroepelijke 
uitspraak is gedaan door de bevoegde autoriteiten van de aangezochte lidstaat.”; 

d)  lid 3 wordt vervangen door: 

„3. Om de samenwerking te bevorderen, wordt aan de Commissie de bevoegdheid verleend bij uitvoerings
handeling te oordelen over de in lid 1, onder c), van dit artikel vermelde adequaatheid. Dergelijke uitvoeringshan
delingen worden overeenkomstig de in artikel 48, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om zich naar het besluit van de Commissie te voegen. 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend overeenkomstig artikel 48 bis de algemene adequaatheidscri
teria te bepalen aan de hand waarvan de Commissie beoordeelt of de bevoegde autoriteiten van derde landen als 
adequaat kunnen worden beschouwd voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met 
betrekking tot de uitwisseling van controle- of andere documenten die in het bezit zijn van wettelijke auditors en 
auditkantoren. De algemene adequaatheidscriteria zijn gebaseerd op de vereisten van artikel 36 of grotendeels 
dezelfde functionele resultaten in verband met een directe uitwisseling van controle- of andere documenten die 
in het bezit zijn van wettelijke auditors en auditkantoren.”; 

e)  lid 5 wordt geschrapt. 

36)  In artikel 48 worden de leden 1 en 2 vervangen door: 

„1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité (hierna „het comité” genoemd). Dit comité is een comité in 
de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (*). 
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.  

(*) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling 
van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefe
ning van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).”. 

37)  Het volgende artikel wordt ingevoegd: 

„Artikel 48 bis 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in 
dit artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in de artikelen 26, lid 3, 45, lid 6, 46, lid 2, en 47, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde hande
lingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 juni 
2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze 
verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 26, lid 3, 45, lid 6, 46, lid 2, en 47, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van 
de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig de artikelen 26, lid 3, 45, lid 6, 46, lid 2, en 47, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van vier 
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie heeft medege
deeld daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.”. 

38)  Artikel 49 wordt geschrapt. 

Artikel 2 

Omzetting 

1. Uiterlijk op 17 juni 2016 treffen de lidstaten de nodige maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen en maken zij 
deze bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Zij passen die maatregelen toe met ingang van 
17 juni 2016. 

2. Wanneer de lidstaten die maatregelen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking 
ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

3. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste maatregelen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 
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Artikel 3 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie. 

Artikel 4 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 16 april 2014. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
D. KOURKOULAS   
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VERORDENING (EU) Nr. 537/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 16 april 2014 

betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisa
ties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  De wet heeft aan wettelijke auditors en aan auditkantoren de uitvoering van de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang toevertrouwd, teneinde het vertrouwen van het publiek in de 
jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten van deze organisaties te vergroten. Het 
publieke belang van de wettelijke controle betekent dat een grote kring van personen en instellingen vertrouwt op 
de kwaliteit van het werk van deze wettelijke auditors of deze auditkantoren. Controles van goede kwaliteit dragen 
bij tot een behoorlijke werking van de markten doordat de integriteit en de efficiëntie van de financiële over
zichten worden vergroot. Wettelijke auditors vervullen zo een bijzonder belangrijke maatschappelijke rol. 

(2)  De wetgeving van de Europese Unie schrijft voor dat de financiële overzichten, die bestaan uit jaarlijkse financiële 
overzichten of geconsolideerde financiële overzichten, van kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, 
emittenten van effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, betalingsinstellingen, 
instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), instellingen voor elektronisch geld, en alternatieve 
beleggingsinstellingen moeten worden gecontroleerd door een of meer personen die bevoegd zijn tot het 
uitvoeren van dergelijke controles overeenkomstig de wetgeving van de Unie, met name: artikel 1, lid 1, van 
Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (3), artikel 1, lid 1, van Richtlijn 91/674/EEG van de Raad (4); artikel 4, 
lid 4, van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad (5); artikel 15, lid 2, van Richtlijn 
2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (6); artikel 73 van Richtlijn 2009/65/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad (7); artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de 

27.5.2014 L 158/77 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 61. 
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 3 april 2014. (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 

14 april 2014. 
(3) Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en 

andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1). 
(4) Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzeke

ringsondernemingen (PB L 374 van 31.12.1991, blz. 7). 
(5) Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden 

voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijzi
ging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38). 

(6) Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, 
tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319 
van 5.12.2007, blz. 1). 

(7) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32). 
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Raad (1); en artikel 22, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (2). Voorts schrijft 
artikel 4, lid 1, onder 1), van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) ook voor dat de 
jaarlijkse financiële overzichten van beleggingsondernemingen moeten worden gecontroleerd, indien Richtlijn 
2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad (4) niet van toepassing is. 

(3)  De voorwaarden voor de toelating van de personen die belast zijn met het uitvoeren van de wettelijke controle 
van financiële overzichten, alsmede de minimumeisen voor het uitvoeren van deze wettelijke controle zijn vastge
legd in Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (5). 

(4) De Commissie heeft op 13 oktober 2010 het groenboek met als titel „Beleid inzake controle van financiële over
zichten: lessen uit de crisis” gepubliceerd, dat een brede openbare raadpleging van start deed gaan, in de algemene 
context van de hervorming van de regulering van de financiële markt, over de rol en het bereik van de audi
tfunctie en de manier waarop de auditfunctie kan worden verbeterd om bij te dragen tot meer financiële stabili
teit. Die openbare raadpleging toonde aan dat de regels van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang zouden 
kunnen worden verbeterd. Het Europees Parlement heeft op 13 september 2011 op eigen initiatief een verslag 
over het groenboek aangenomen. Voorts heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité op 16 juni 2011 een 
advies over dit groenboek aangenomen. 

(5)  Het is belangrijk om gedetailleerde regels vast te stellen om te verzekeren dat de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar belang van voldoende kwaliteit zijn en worden uitgevoerd door wette
lijke auditors en auditkantoren waarvoor strenge eisen gelden. Een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak moet 
verbetering brengen in de integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, verantwoordelijkheid, transparantie en 
betrouwbaarheid van wettelijke auditors en auditkantoren die wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang uitvoeren, wat moet bijdragen tot de kwaliteit van wettelijke controles in de 
Unie, en daarmee tot het soepel functioneren van de interne markt, en tegelijkertijd een hoog niveau van bescher
ming van de consument en de belegger waarborgt. De ontwikkeling van een aparte wet voor organisaties van 
openbaar belang moet ook zorgen voor consistente harmonisatie en uniforme toepassing van de regels en zo 
bijdragen tot een effectiever functioneren van de interne markt. Deze strikte eisen moeten gelden voor wettelijke 
auditors en auditkantoren, voor zover deze wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang uitvoeren. 

(6)  Kenmerkend voor de wettelijke controle in sommige lidstaten van de financiële overzichten van coöperaties en 
spaarbanken is dat zij hun wettelijke auditor of auditkantoor niet vrij kunnen kiezen. De auditorganisatie waar de 
coöperatie of de spaarbank toe behoort, is bij wet verplicht de wettelijke controle uit te voeren. Dergelijke audi
torganisaties handelen zonder winstoogmerk en streven overeenkomstig hun juridische status geen commerciële 
belangen na. Voorts hebben de afdelingen van deze organisaties geen gemeenschappelijk economisch belang, 
zodat hun onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. Dienovereenkomstig zouden de lidstaten de mogelijkheid 
moeten hebben coöperaties in de zin van artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2006/43/EG, spaarbanken en soortge
lijke entiteiten als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG of hun dochterondernemingen of rechtsopvol
gers uit te zonderen van deze verordening, mits is voldaan aan de beginselen van onafhankelijkheid als neergelegd 
in Richtlijn 2006/43/EG. 
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(1) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en 
het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 
2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7). 

(2) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 
en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 
(PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1). 

(3) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad 
en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1). 

(4) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconso
lideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19). 

(5) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87). 
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(7) De hoogte van de honoraria die van een gecontroleerde entiteit worden ontvangen, en de structuur van de hono
raria kunnen een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van wettelijke auditors of auditkantoren. Het is 
dan ook van belang ervoor te zorgen dat de honoraria voor controles niet resultaatgebonden zijn en dat, als de 
honoraria voor controles van één enkele cliënt, met inbegrip van zijn dochterondernemingen, aanzienlijk zijn, er 
een specifieke procedure, waarbij het auditcomité betrokken wordt, wordt vastgesteld om de kwaliteit van de 
controles te waarborgen. Als de afhankelijkheid van een wettelijke auditor of het auditkantoor van één cliënt te 
groot wordt, moet het auditcomité op goede gronden beslissen of de wettelijke auditor of het auditkantoor de 
wettelijke controle verder mag uitvoeren. Bij het nemen van die beslissing moet het auditcomité onder meer de 
bedreigingen voor de onafhankelijkheid en de gevolgen van een dergelijke beslissing in overweging nemen. 

(8) Het leveren van bepaalde andere diensten dan wettelijke controles (niet-controlediensten) aan gecontroleerde enti
teiten door wettelijke auditors, auditkantoren of leden van hun netwerken, kan hun onafhankelijkheid in het 
gedrang brengen. Het verlenen van bepaalde niet-controlediensten zoals specifieke belasting-, consultancy- en 
adviesdiensten aan de gecontroleerde entiteit, haar moederonderneming of haar gecontroleerde ondernemingen 
binnen de Unie dient daarom te worden verboden. Diensten die inhouden dat er een rol wordt vervuld bij het 
beheer of de besluitvorming van de gecontroleerde entiteit, kunnen zijn: beheer van werkkapitaal, verstrekken van 
financiële informatie, bedrijfsprocesoptimalisatie, beheer van liquide middelen, vaststellen van verrekenprijzen, 
creëren van efficiënte toeleveringsketens en dergelijke. Diensten die verband houden met de financiering, de kapi
taalstructuur en -toewijzing, en de beleggingsstrategie van de gecontroleerde entiteit dienen te worden verboden, 
met uitzondering van due diligence-diensten, het verschaffen van „comfort letters” met betrekking tot door de 
gecontroleerde entiteit uitgegeven prospectussen en andere assurancediensten. 

(9)  Het moet voor de lidstaten mogelijk zijn te besluiten wettelijke auditors en auditkantoren toe te laten bepaalde 
belasting- en waarderingsdiensten te verlenen, als dergelijke diensten niet van materieel belang zijn en afzonderlijk 
dan wel samengevoegd geen rechtstreeks effect op de gecontroleerde financiële overzichten hebben. Hebben 
dergelijke diensten betrekking op agressieve fiscale planning, dan mogen ze niet als niet van materieel belang 
worden beschouwd. Een wettelijke auditor of auditkantoor mag aan de gecontroleerde entiteit dan ook geen 
dergelijke diensten verlenen. Een wettelijke auditor of auditkantoor moet de mogelijkheid hebben om niet-contro
lediensten te verstrekken die door deze verordening niet verboden zijn, als die dienstverlening vooraf is goedge
keurd door het auditcomité en als de wettelijke auditor of het auditkantoor zich ervan vergewist heeft dat die 
dienstverlening voor de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor geen bedreiging vormt die 
door de toepassing van veiligheidsmaatregelen niet kan worden teruggebracht op een aanvaardbaar niveau. 

(10)  Teneinde belangenconflicten te vermijden, is het van belang dat de wettelijke auditor of het auditkantoor, alvorens 
een opdracht voor een wettelijke controle van de financiële overzichten van een organisatie van openbaar belang 
te aanvaarden of voort te zetten, beoordeelt of is voldaan aan de onafhankelijkheidsvereisten, en in het bijzonder 
of zich bedreigingen voor de onafhankelijkheid voordoen als gevolg van de relatie met deze organisatie. De wette
lijke auditor of het auditkantoor moet jaarlijks aan het auditcomité van de gecontroleerde entiteit zijn onafhanke
lijkheid bevestigen en moet met dat comité alle bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid, alsook de toegepaste 
beschermingsmaatregelen om deze bedreigingen in te perken, bespreken. 

(11)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) dient de verwerking van persoonsgegevens te 
regelen die in de lidstaten plaatsvindt in het kader van deze verordening en dergelijke verwerking van persoonsge
gevens dient onder het toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te gebeuren, in het bijzonder van de 
door de lidstaten aangewezen onafhankelijke publieke instanties. Het uitwisselen of doorgeven van informatie 
door de bevoegde autoriteiten dient te voldoen aan de voorschriften betreffende de doorgifte van persoonsgege
vens die zijn neergelegd in Richtlijn 95/46/EG. 

(12) Een grondige opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van de werkzaamheden die worden verricht voor elke wette
lijke controleopdracht, moet bijdragen tot controles van hoge kwaliteit. De wettelijke auditor of het auditkantoor 
mag daarom zijn controleverklaring pas afgeven nadat deze opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is afgerond. 

(13)  De resultaten van de wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang moeten worden aangeboden 
aan de belanghebbenden in de controleverklaring. Om het vertrouwen van de belanghebbenden in de financiële 
overzichten van de gecontroleerde entiteit te vergroten, is het met name van belang dat de controleverklaring 
gefundeerd en goed onderbouwd is. Naast de informatie die moet worden verstrekt op grond van artikel 28 van 
Richtlijn 2006/43/EG, moet de controleverklaring met name voldoende informatie bevatten over de onafhanke
lijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor en over de vraag of wettelijke controle onregelmatigheden, 
zoals fraude, aan het licht kon brengen. 
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(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, 
blz. 31). 
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(14) Wettelijke controles zouden voor de gecontroleerde entiteit met name een grotere waarde krijgen, als de commu
nicatie tussen de wettelijke auditor of het auditkantoor enerzijds en het auditcomité anderzijds wordt versterkt. 
Naast de regelmatige dialoog tijdens de uitvoering van de wettelijke controle, is het van belang dat de wettelijke 
auditor of het auditkantoor het auditcomité ook een aanvullende en gedetailleerdere verklaring over de resultaten 
van de wettelijke controle verstrekt. Die aanvullende verklaring dient niet later dan de controleverklaring aan het 
auditcomité te worden verstrekt. De wettelijke auditor of het auditkantoor dient op verzoek met het auditcomité 
de belangrijke zaken te bespreken die in de aanvullende gedetailleerde verklaring zijn vermeld. Voorts moet het 
mogelijk zijn die aanvullende verklaring op verzoek beschikbaar te stellen aan de bevoegde autoriteiten die verant
woordelijk zijn voor het toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren, en aan derden, indien het nationaal 
recht daarin voorziet. 

(15)  Wettelijke auditors of auditkantoren verstrekken bevoegde autoriteiten die toezien op organisaties van openbaar 
belang, al informatie over feiten of besluiten die een schending van de regels voor de activiteiten van de gecontro
leerde entiteit of een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit van de gecontroleerde entiteit zouden kunnen 
vormen. De toezichthoudende taken zouden evenwel worden vergemakkelijkt als de toezichthouders van krediet
instellingen en verzekeringsondernemingen werden verplicht een effectieve dialoog met hun wettelijke auditors en 
auditkantoren op te zetten. 

(16)  Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad (1) heeft het Europees Comité voor 
systeemrisico's (European Systemic Risk Board — ESRB) opgericht. De rol van het ESRB bestaat erin de toename 
van het systeemrisico in de Unie te monitoren. Gelet op de informatie waar wettelijke auditors en auditkantoren 
van systeemrelevante financiële instellingen toegang toe hebben, kan hun ervaring voor de werkzaamheden van 
het ESRB van nut zijn. Daarom dient deze verordening de instelling van een jaarlijks forum voor wederzijdse 
dialoog tussen wettelijke auditors en auditkantoren enerzijds en het ESRB anderzijds, op sectorale, geanonimi
seerde basis mogelijk te maken. 

(17)  Om het vertrouwen in en de aansprakelijkheid van wettelijke auditors en auditkantoren die de wettelijke controle 
van de financiële overzichten van organisaties van openbaar belang uitvoeren, te vergroten, is het van belang dat 
de verslaglegging door wettelijke auditors en auditkantoren, wat de transparantie betreft, wordt uitgebreid. Wette
lijke auditors en auditkantoren moeten daarom worden verplicht financiële informatie bekend te maken, waarbij 
zij met name hun totale omzet moeten laten zien, uitgesplitst naar door organisaties van openbaar belang 
betaalde honoraria voor controles van financiële overzichten, door andere entiteiten betaalde honoraria voor 
controles, en honoraria voor overige diensten. Zij moeten ook financiële informatie op het niveau van het 
netwerk waartoe zij behoren, bekendmaken. Wettelijke auditors en auditkantoren moeten aan de bevoegde autori
teiten aanvullende supplementaire informatie over honoraria voor controles verstrekken, om hun toezichthou
dende taken te vergemakkelijken. 

(18)  Het is van belang dat de rol van het auditcomité bij de selectie van een nieuwe wettelijke auditor of een nieuw 
auditkantoor wordt versterkt, opdat de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de gecontroleerde enti
teit een beter onderbouwd besluit kan nemen. Wanneer het leidinggevend of toezichthoudend orgaan dus een 
voorstel doet aan de algemene vergadering, moet het uitleggen of de voorkeur van het auditcomité wordt gevolgd, 
en indien dat niet het geval is, waarom niet. De aanbeveling van het auditcomité moet ten minste twee keuzemo
gelijkheden voor de controleopdracht bevatten en een deugdelijk gemotiveerde voorkeur voor een daarvan, zodat 
ook echt wat te kiezen valt. Om in zijn aanbeveling een eerlijke en afdoende motivering te kunnen geven, moet 
het auditcomité gebruikmaken van de resultaten van een verplichte selectieprocedure die door de gecontroleerde 
entiteit is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het auditcomité. In deze selectieprocedure mag de 
gecontroleerde entiteit wettelijke auditors en auditkantoren met een klein marktaandeel er niet van weerhouden 
voorstellen voor de controleopdracht in te dienen. De aanbestedingsdocumenten moeten transparante en niet- 
discriminerende selectiecriteria bevatten die bij de evaluatie van de voorstellen moeten worden gebruikt. Omdat 
deze selectieprocedure echter onevenredige kosten met zich mee kan brengen voor ondernemingen met een 
beperkte beurswaarde of voor kleine en middelgrote organisaties van openbaar belang, gezien hun omvang, is het 
aangewezen dergelijke ondernemingen en organisaties van de verplichting om een selectieprocedure voor een 
nieuwe wettelijke auditor of een auditkantoor te organiseren te ontslaan. 

(19)  Het recht van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de gecontroleerde entiteit om de wettelijke 
auditor of het auditkantoor te kiezen zou van geen enkele waarde zijn als de gecontroleerde entiteit een contract 
zou sluiten met een derde partij die deze keuze beperkt. Elke bepaling van een overeenkomst met een derde partij 
waartoe de gecontroleerde entiteit zich verbindt, betreffende de benoeming van of houdende een beperking van 
de keuze tot bepaalde wettelijke auditors of bepaalde auditkantoren, moet daarom als nietig worden beschouwd. 
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(1) Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht 
van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 1). 
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(20)  De benoeming van meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor door organisaties van openbaar belang zou 
de professioneel-kritische instelling versterken en de kwaliteit van de controles helpen te verhogen. Deze maat
regel, in combinatie met de aanwezigheid van kleinere auditkantoren in de auditmarkt, zou ook de ontwikkeling 
van de capaciteit van zulke kantoren bevorderen en aldus bijdragen tot een ruimere keuze aan wettelijke auditors 
en auditkantoren voor organisaties van openbaar belang. Deze moeten daarom worden aangemoedigd en gesti
muleerd om meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor te benoemen voor de uitvoering van de wettelijke 
controle. 

(21)  Om het gevaar van te grote vertrouwelijkheid aan te pakken en zo de onafhankelijkheid van wettelijke auditors 
en auditkantoren te versterken, is het van belang een maximumduur vast te stellen voor de controleopdracht van 
een wettelijke auditor of auditkantoor bij een bepaalde gecontroleerde entiteit. Daarnaast voorziet deze verorde
ning, als middel om de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor te vergroten, de professio
neel-kritische instelling te versterken en de kwaliteit van de controles te verhogen, in de volgende alternatieven 
voor een verlenging van de maximumduur: regelmatige en open verplichte heraanbestedingen of de benoeming 
van meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor door organisaties van openbaar belang. Ook zou het 
betrekken van kleinere auditkantoren bij deze maatregelen de ontwikkeling van de capaciteit van zulke kantoren 
ten goede komen en aldus bijdragen tot een ruimere keuze aan wettelijke auditors en auditkantoren voor organi
saties van openbaar belang. Er moet ook een geschikt geleidelijk roulatiemechanisme worden ingevoerd met 
betrekking tot de voornaamste vennoten die namens het auditkantoor de wettelijke controle uitvoeren. Het is 
tevens van belang om te voorzien in een passende periode waarbinnen deze wettelijke auditor of dit auditkantoor 
geen wettelijke controles van financiële overzichten van dezelfde organisatie mag uitvoeren. Om voor een soepele 
overgang te zorgen, moet de vorige wettelijke auditor een dossier met relevante informatie overdragen aan de 
nieuwe wettelijke auditor. 

(22)  Om belangenconflicten te vermijden en er zo voor te zorgen dat beleggers en consumenten een groot vertrouwen 
in de interne markt hebben, moeten wettelijke auditors en auditkantoren worden onderworpen aan passend 
toezicht door bevoegde autoriteiten die onafhankelijk zijn van de beroepsgroep van de auditors en die beschikken 
over voldoende capaciteit, expertise en middelen. De lidstaten moeten elk van de taken van hun bevoegde autori
teiten aan andere entiteiten of organisaties kunnen delegeren of hun bevoegde autoriteiten kunnen toelaten deze 
aan hen te delegeren, met uitzondering van de taken die verband houden met kwaliteitsborgingsstelsels, onder
zoeken en tuchtregelingen. De lidstaten moeten er echter voor kunnen kiezen om taken in verband met tuchtrege
lingen te delegeren aan andere autoriteiten en organisaties, mits de meerderheid van de bij het beheer van die 
autoriteit of die organisatie betrokken personen onafhankelijk is van de beroepsgroep van de auditors. De natio
nale bevoegde autoriteiten moeten beschikken over de nodige bevoegdheden om hun toezichthoudende taken ter 
hand te nemen, met inbegrip van de bevoegdheid om toegang te krijgen tot gegevens, informatie te verkrijgen en 
inspecties uit te voeren. Zij moeten zich specialiseren in het toezicht op financiële markten, in de naleving van 
financiële verslaggevingsverplichtingen of in het toezicht op wettelijke controles van financiële overzichten. Het 
moet evenwel mogelijk zijn dat het toezicht op de naleving van de aan organisaties van openbaar belang opge
legde verplichtingen wordt uitgeoefend door de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht op deze 
organisaties. De financiering van de bevoegde autoriteiten moet beschermd zijn tegen ongewenste beïnvloeding 
door wettelijke auditors of auditkantoren. 

(23)  De kwaliteit van het toezicht zou moeten verbeteren, als er effectieve samenwerking is tussen de autoriteiten die 
op nationaal niveau met verschillende taken zijn belast. De autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op de 
naleving van de verplichtingen met betrekking tot de wettelijke controle van de financiële overzichten van organi
saties van openbaar belang, moeten daarom samenwerken met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 
in Richtlijn 2006/43/EG omschreven taken, met de autoriteiten die toezicht houden op organisaties van openbaar 
belang, en met de financiële inlichtingeneenheden als bedoeld in Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parle
ment en de Raad (1). 

(24)  Externe kwaliteitsborging voor wettelijke controles is essentieel voor controles van hoge kwaliteit. Zij verhoogt de 
geloofwaardigheid van gepubliceerde financiële informatie en biedt een betere bescherming aan aandeelhouders, 
beleggers, kredietverleners en andere belanghebbende partijen. Wettelijke auditors en auditkantoren moeten 
daarom worden onderworpen aan een kwaliteitsborgingsstelsel onder verantwoordelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten, zodat de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de beroepsgroep van de auditors worden gewaar
borgd. Kwaliteitsbeoordelingen moeten op zodanige wijze worden georganiseerd dat elke wettelijke auditor die en 
elk auditkantoor dat controles van organisaties van openbaar belang uitvoert, worden onderworpen aan een 
kwaliteitsbeoordeling op basis van een risicoanalyse. Wat betreft wettelijke auditors en auditkantoren die wette
lijke controles van de financiële overzichten van andere organisaties van openbaar belang uitvoeren dan die als 
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omschreven in artikel 2, punten 17 en 18, van Richtlijn 2006/43/EG, dient die beoordeling ten minste om de drie 
jaar plaats te vinden, en in andere gevallen, ten minste om de zes jaar. De aanbeveling van de Commissie van 
6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die jaarrekeningen van 
organisaties van openbaar belang (1) controleren, bevat informatie over de wijze waarop inspecties moeten plaats
vinden. Kwaliteitsbeoordelingen moeten passend zijn en in verhouding staan tot de schaal en de complexiteit van 
de werkzaamheden van de beoordeelde wettelijke auditor of het beoordeelde auditkantoor. 

(25)  De markt voor het leveren van wettelijke controlediensten aan organisaties van openbaar belang ontwikkelt zich 
in de loop van de tijd. Het is daarom noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten de ontwikkelingen op de markt 
volgen, in het bijzonder wat betreft de risico's die voortvloeien uit een hoge marktconcentratie, ook binnen speci
fieke sectoren, en de prestaties van auditcomités. 

(26) De transparantie van de activiteiten van de bevoegde autoriteiten moet het vertrouwen van beleggers en consu
menten in de interne markt helpen vergroten. De bevoegde autoriteiten moeten daarom worden verplicht om 
regelmatig verslag te doen van hun activiteiten en om informatie te publiceren over bevindingen en conclusies 
van inspecties, in geaggregeerde vorm, of afzonderlijk indien lidstaten dit zo voorzien. 

(27) Samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het waar
borgen van wettelijke controles van financiële overzichten in de Unie die constant van hoge kwaliteit zijn. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten daarom, indien nodig, onderling samenwerken ten behoeve van de 
uitvoering van hun toezichthoudende taken met betrekking tot wettelijke controles. Zij dienen het beginsel in 
acht te nemen dat de regelgeving en het toezichtstelsel van de lidstaat van herkomst van toepassing zijn, dat wil 
zeggen de lidstaat waar de wettelijke auditor of het auditkantoor is toegelaten en waar de statutaire zetel van de 
gecontroleerde entiteit is gevestigd. De samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten moet worden geregeld in 
het kader van een comité van Europese auditorstoezichthouders (Ceaob), dat moet bestaan uit hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten. Om de consequente toepassing van deze verordening te verbe
teren, dient het Ceaob niet-bindende richtsnoeren of adviezen te kunnen vaststellen. Voorts moet het comité de 
uitwisseling van informatie vergemakkelijken, advies verlenen aan de Commissie en bijdragen tot technische 
evaluaties en technische onderzoeken. 

Voor de uitvoering van de technische beoordeling van stelsels van publiek toezicht van derde landen, en de inter
nationale samenwerking op dit gebied tussen de lidstaten en derde landen, dient het Ceaob een subgroep op te 
richten, voorgezeten door het lid dat door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor 
effecten en markten — ESMA (2)) is aangewezen, en de ESMA, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit — EBA (3)) of de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen — EIOPA (4)) om bijstand te verzoeken, voor zover dat verzoek betrekking heeft op de inter
nationale samenwerking tussen de lidstaten en derde landen op het gebied van de wettelijke controles van finan
ciële overzichten van organisaties van openbaar belang die onder toezicht staan van de Europese toezichthou
dende autoriteiten. Het secretariaat van het Ceaob dient verzorgd te worden door de Commissie, en dient, op 
basis van het door het Ceaob overeengekomen werkprogramma, desbetreffende uitgaven op te nemen in zijn 
ramingen voor het volgende jaar. 

(28)  De samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten moet onder andere bestaan uit samenwerking 
met betrekking tot kwaliteitsbeoordelingen en bijstand bij onderzoeken die verband houden met de uitvoering 
van wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, ook in gevallen waarin 
het onderzochte gedrag geen schending vormt van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die van kracht zijn 
in de betrokken lidstaten. De bijzonderheden van de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten dienen de oprichting van colleges van bevoegde autoriteiten en de onderlinge delegatie van taken te 
omvatten. Bij deze samenwerking moet rekening worden gehouden met het „netwerk” waartoe wettelijke auditors 
en auditkantoren behoren. De bevoegde autoriteiten moeten passende regels op het gebied van vertrouwelijkheid 
en beroepsgeheim in acht nemen. 
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(29)  De onderlinge verbondenheid van kapitaalmarkten maakt het noodzakelijk bevoegde autoriteiten de bevoegdheid 
te geven om met toezichthoudende autoriteiten en organen van derde landen samen te werken op het gebied van 
de uitwisseling van informatie of kwaliteitsbeoordelingen. Indien de samenwerking met autoriteiten van derde 
landen echter betrekking heeft op werkdocumenten van een controle of op andere documenten die in het bezit 
zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, moeten de in Richtlijn 2006/43/EG neergelegde procedures gelden. 

(30)  Duurzame auditcapaciteit en een concurrerende markt voor wettelijke controlediensten met voldoende keuze aan 
wettelijke auditors en auditkantoren die in staat zijn wettelijke controles van organisaties van openbaar belang uit 
te voeren, zijn noodzakelijk voor een goede werking van de kapitaalmarkten. De bevoegde autoriteiten en het 
European Competition Network (ECN) moeten verslag doen van de door deze verordening aangebrachte wijzi
gingen in de structuur van de auditmarkt. 

(31)  Het afstemmen door de Commissie van de procedures voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen op het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op de artikelen 290 en 291, dient per geval 
te geschieden. Teneinde in te spelen op de ontwikkelingen in de auditpraktijk en het auditberoep moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen. Meer bepaald moet er gebruik worden gemaakt van 
gedelegeerde handelingen om internationale standaarden voor audit vast te stellen op het gebied van auditpraktijk 
en onafhankelijkheid van en interne controle op wettelijke auditors en auditkantoren. De vastgestelde internatio
nale standaarden voor audit dienen geen voorschriften van deze verordening te wijzigen of aan te vullen, tenzij 
uitdrukkelijk vermeld. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. 

De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad. 

(32)  Om rechtszekerheid en een soepele overgang naar de bij deze verordening ingevoerde regeling te waarborgen, is 
het van belang dat er een overgangsperiode wordt ingevoerd voor de inwerkingtreding van de verplichting om 
wettelijke auditors en auditkantoren te rouleren en de verplichting om een selectieprocedure voor de keuze van 
wettelijke auditors en auditkantoren te organiseren. 

(33) Verwijzingen naar de voorschriften van Richtlijn 2006/43/EG gelden als verwijzingen naar de nationale bepa
lingen die de voorschriften van genoemde richtlijn omzetten. Het nieuwe Europese auditkader, zoals vastgesteld 
door deze verordening en Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) vervangt de bestaande 
voorschriften van Richtlijn 2006/43/EG en moet worden uitgelegd zonder verwijzing naar vorige instrumenten, 
zoals Commissieaanbevelingen, die onder het vorige kader zijn aangenomen. 

(34) Daar de doelstellingen van deze verordening, te weten, het verduidelijken en beter definiëren van de rol van wette
lijke controles van financiële overzichten met betrekking tot organisaties van openbaar belang, het verbeteren van 
de informatie die de wettelijke auditor of het auditkantoor verstrekt aan de gecontroleerde entiteit, beleggers en 
andere belanghebbenden, het verbeteren van de communicatiekanalen tussen auditors en toezichthouders van 
organisaties van openbaar belang, het voorkomen dat zich belangenconflicten voordoen als gevolg van het 
leveren van niet-controlediensten aan organisaties van openbaar belang, het inperken van het risico van een 
mogelijk belangenconflict als gevolg van het bestaande systeem waarbij de gecontroleerde de auditor selecteert en 
betaalt of van te grote vertrouwelijkheid, het vergemakkelijken van het veranderen van en de keuze van een wette
lijke auditor of een auditkantoor voor organisaties van openbaar belang, het vergroten van het aanbod van wette
lijke auditors en auditkantoren voor organisaties van openbaar belang en het verbeteren van de doeltreffendheid, 
onafhankelijkheid en consistentie van de regelgeving en het toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren die 
wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang, met inbegrip van samenwerking op commu
nautair niveau, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar wegens hun omvang beter 
door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betref
fende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen 
te verwezenlijken. 
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(35)  Deze verordening respecteert de grondrechten en is in overeenstemming met de beginselen die met name worden 
erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder het recht op eerbiediging van 
het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op de bescherming van persoonsgegevens en de vrij
heid van ondernemerschap, en zij dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen. 

(36)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (1) en heeft op 23 april 2012 een advies 
gegeven (2). 

(37) Er dient een nieuw wettelijk kader betreffende de wettelijke controles van financiële overzichten en geconsoli
deerde financiële overzichten te worden vastgesteld door deze verordening en door Richtlijn 2014/56/EU van het 
Europees Parlement en de Raad, en derhalve dient Besluit 2005/909/EG van de Commissie (3) te worden inge
trokken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

TITEL I 

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze verordening stelt eisen vast voor de uitvoering van de wettelijke controle van de jaarlijkse financiële overzichten en 
geconsolideerde financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, regels voor de organisatie en selectie van 
wettelijke auditors en auditkantoren door organisaties van openbaar belang om hun onafhankelijkheid te bevorderen en 
belangenconflicten te vermijden, alsmede regels voor het toezicht op de naleving van deze eisen door wettelijke auditors 
en auditkantoren. 

Artikel 2 

Toepassingsgebied 

1. Deze verordening is van toepassing op: 

a)  wettelijke auditors en auditkantoren die wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar 
belang uitvoeren; 

b)  organisaties van openbaar belang. 

2. Deze verordening is van toepassing onverminderd Richtlijn 2006/43/EG. 

3. Indien een coöperatie als bedoeld in artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2006/43/EG, een spaarbank of een soortge
lijke entiteit als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG, of een dochteronderneming of rechtsopvolger van een 
coöperatie, een spaarbank of een soortgelijke entiteit als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG krachtens natio
nale wetgeving lid mag of moet zijn van een controle-entiteit zonder winstoogmerk, kan de lidstaat besluiten dat deze 
verordening of sommige bepalingen ervan niet van toepassing zijn op de wettelijke controle van deze entiteit, mits de in 
Richtlijn 2006/43/EG neergelegde beginselen van onafhankelijkheid in acht worden genomen door de wettelijke auditor 
die de wettelijke controle bij een van haar leden uitvoert en door personen die wellicht invloed op de wettelijke controle 
kunnen uitoefenen. 
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4. Indien een coöperatie als bedoeld in artikel 2, punt 14, van Richtlijn 2006/43/EG, een spaarbank of een soortge
lijke entiteit als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG, een dochteronderneming of rechtsopvolger van derge
lijke coöperatie, spaarbank of soortgelijke entiteit als bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 86/635/EEG krachtens het natio
nale recht lid mag of moet zijn van een controle-entiteit zonder winstoogmerk, zou een objectieve, redelijke en goed 
ingelichte partij niet tot de conclusie komen dat de op lidmaatschap berustende relatie de onafhankelijkheid van de 
wettelijke auditor in het gedrang brengt, op voorwaarde dat, wanneer een dergelijke entiteit een wettelijke controle van 
financiële overzichten bij één van haar leden uitvoert, de beginselen van onafhankelijkheid van toepassing zijn op de 
wettelijke auditors die de controle van een financieel overzicht uitvoeren, alsmede op degenen die wellicht invloed 
kunnen uitoefenen op de wettelijke controle van financiële overzichten. 

5. De lidstaat stelt de Commissie en het Comité van Europese auditorstoezichthouders (hierna „het Ceaob” genoemd), 
bedoeld in artikel 30, in kennis van dergelijke uitzonderlijke situaties waarin deze verordening of sommige bepalingen 
ervan niet worden toegepast. Hij bezorgt de Commissie en het Ceaob de lijst van bepalingen van deze verordening die 
niet zijn toegepast op de wettelijke controle van de in lid 3 van dit artikel bedoelde entiteiten en deelt de redenen mee 
die deze niet-toepassing rechtvaardigen. 

Artikel 3 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 2 van Richtlijn 2006/43/EG, behalve wat de in 
artikel 20 van deze verordening neergelegde definitie van „bevoegde autoriteit” betreft. 

TITEL II 

VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN WETTELIJKE CONTROLES VAN ORGANISATIES VAN OPENBAAR 
BELANG 

Artikel 4 

Honoraria voor wettelijke controles 

1. De honoraria voor de levering van wettelijke controles van financiële overzichten aan organisaties van openbaar 
belang mogen geen voorwaardelijke honoraria zijn. 

Onverminderd artikel 25 van Richtlijn 2006/43/EG wordt voor de toepassing van de eerste alinea onder een voorwaar
delijk honorarium verstaan, een honorarium voor controleopdrachten berekend op een vooraf vastgelegde basis die 
verband houdt met de uitkomst of het resultaat van een transactie of het resultaat van het uitgevoerde werk. Een honora
rium wordt niet als voorwaardelijk beschouwd indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit het heeft vastgesteld. 

2. Indien de wettelijke auditor of het auditkantoor de gecontroleerde entiteit, haar moederonderneming of onderne
mingen waarover zij controle heeft gedurende een periode van drie of meer opeenvolgende boekjaren andere niet- 
controlediensten levert dan die bedoeld in artikel 5, lid 1, van deze verordening, mogen de totale honoraria voor deze 
diensten niet meer bedragen dan 70 % van de gemiddelde honoraria die de laatste drie opeenvolgende boekjaren zijn 
betaald voor de wettelijke controle(s) van financiële overzichten van de gecontroleerde entiteit, en waar van toepassing, 
van haar moederondernemingen, van ondernemingen waarover zij controle heeft, en van de geconsolideerde financiële 
overzichten van die groep van ondernemingen. 

De in de eerste alinea genoemde limieten gelden niet voor andere niet-controlediensten dan die bedoeld in artikel 5, lid 1, 
die worden voorgeschreven door de nationale en de Uniewetgeving. 

De lidstaten kunnen bepalen dat een bevoegde autoriteit, op verzoek van de wettelijke auditor of het auditkantoor, bij 
wijze van uitzondering mag toestaan dat de wettelijke auditor of het auditkantoor voor een periode van maximaal twee 
boekjaren wordt vrijgesteld van de in de eerste alinea neergelegde voorschriften voor een gecontroleerde entiteit. 
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3. Indien de totale honoraria die van een organisatie van openbaar belang in elk van de laatste drie opeenvolgende 
boekjaren worden ontvangen, meer dan 15 procent bedragen van de totale honoraria van de wettelijke auditor die, het 
auditkantoor dat of, in voorkomend geval, de groepsauditor die de wettelijke controle in elk van die boekjaren uitvoert, 
stelt die wettelijke auditor of dat auditkantoor, of in voorkomend geval de groepsauditor, het auditcomité daarvan in 
kennis en bespreekt hij/het met het auditcomité de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en de genomen veiligheids
maatregelen om die bedreigingen in te perken. Het auditcomité overweegt of de controleopdracht moet worden onder
worpen aan een kwaliteitsbeoordeling door een andere wettelijke auditor of ander auditkantoor, voordat de controlever
klaring wordt afgegeven. 

Indien de van die organisatie van openbaar belang ontvangen honoraria hoger blijven dan 15 procent van de totale 
honoraria van de wettelijke auditor die, van het auditkantoor dat of, in voorkomend geval, van de groepsauditor die de 
wettelijke controle uitvoert, besluit het auditcomité op objectieve gronden of de groepsauditor, de wettelijke auditor of 
het auditkantoor van deze entiteit of groep entiteiten de wettelijke controle mag voortzetten gedurende een aanvullende 
periode die in geen geval langer dan twee jaar mag duren. 

4. De lidstaten mogen strengere eisen vaststellen dan de in dit artikel genoemde eisen. 

Artikel 5 

Verbod op het leveren van niet-controlediensten 

1. Een wettelijke auditor die of een auditkantoor dat de wettelijke controle van organisaties van openbaar belang 
uitvoert en ieder lid van een netwerk waartoe de wettelijke auditor of het auditkantoor behoort, mag direct noch indirect 
verboden niet-controlediensten verstrekken aan de gecontroleerde entiteit, haar moederonderneming en de onderne
mingen waarover zij de controle heeft binnen de Unie tijdens: 

a)  de periode tussen het begin van de gecontroleerde periode en het uitbrengen van de controleverklaring; en 

b)  het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de onder a) bedoelde periode, met betrekking tot de in punt g) van de 
tweede alinea genoemde diensten; 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder verboden niet-controlediensten verstaan: 

a)  het verlenen van belastingdiensten met betrekking tot: 

i)  het opstellen van belastingformulieren; 

ii)  loonbelasting; 

iii)  douanerechten; 

iv) het identificeren van overheidssubsidies en belastingstimulansen tenzij steun van de wettelijke auditor of het audi
tkantoor voor dit soort diensten bij wet verplicht is; 

v)  bijstand inzake belastinginspecties door de belastingautoriteiten, tenzij bijstand door de wettelijke auditor of het 
auditkantoor inzake belastinginspecties door de belastingautoriteiten bij wet verplicht is; 

vi)  het berekenen van directe en indirecte belastingen en uitgestelde belastingen; 

vii)  het verstrekken van belastingadvies; 

b)  diensten die het vervullen van een rol bij het beheer of de besluitvorming van de gecontroleerde entiteit inhouden; 

c)  boekhouding en het opstellen van boekhoudkundige documenten en financiële overzichten; 

d)  loonadministratie; 

e)  het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van procedures voor interne controle en risicobeheer die verband houden met 
de opstelling en/of controle van financiële informatie of het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van financiële informa
tietechnologiesystemen; 
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f)  waarderingsdiensten, met inbegrip van waarderingen in verband met actuariële diensten of ondersteuningsdiensten bij 
rechtsgeschillen; 

g)  juridische diensten, met betrekking tot: 

i)  het geven van algemeen advies; 

ii)  onderhandelen namens de gecontroleerde entiteit; en 

iii)  optreden als belangenbehartiger bij het oplossen van geschillen; 

h)  diensten in verband met de interne controlefunctie van de gecontroleerde entiteit; 

i)  diensten die verband houden met de financiering, de kapitaalstructuur en -toewijzing, en de investeringsstrategie van 
de gecontroleerde entiteit, met uitzondering van het verstrekken van assurancediensten in verband met financiële 
overzichten, waaronder het verschaffen van comfort letters met betrekking tot door de gecontroleerde entiteit uitge
geven prospectussen; 

j)  het aanbevelen van, handelen in of inschrijven op aandelen in de gecontroleerde entiteit; 

k)  personeelsdiensten, met betrekking tot: 

i)  leidinggevenden die zich in een positie bevinden waarin zij wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het opstellen 
van boekhoudkundige documenten of financiële overzichten waarop de wettelijke controle betrekking heeft, 
indien dergelijke diensten het volgende behelzen: 

—  het zoeken naar of benaderen van kandidaten voor een dergelijke functie; of 

—  het controleren van de referenties van kandidaten voor dergelijke functies; 

ii)  het structureren van de opzet van de organisatie; en 

iii)  kostenbeheersing. 

2. De lidstaten kunnen andere diensten dan de in lid 1 genoemde diensten verbieden indien zij van oordeel zijn dat 
die diensten een mogelijke bedreiging voor de onafhankelijkheid vormen. De lidstaten stellen de Commissie in kennis 
van aanvullingen op de in lid 1 opgenomen lijst. 

3. In afwijking van de tweede alinea van lid 1 kunnen lidstaten de in punten a) i), a) iv) tot en met vii) en f), bedoelde 
diensten toelaten, op voorwaarde dat deze aan de volgende vereisten voldoen: 

a) ze hebben, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, geen direct effect op, of ze zijn, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamen
lijk, niet van materieel belang voor de gecontroleerde financiële overzichten; 

b)  de schatting van het effect op de gecontroleerde financiële overzichten wordt uitvoerig gedocumenteerd en toegelicht 
in de in artikel 11 bedoelde aanvullende verklaring aan het auditcomité; en 

c) de wettelijke auditor of het wettelijke auditkantoor voldoet aan de in Richtlijn 2006/43/EG vastgelegde onafhankelijk
heidsbeginselen. 

4. Een wettelijke auditor die of een auditkantoor dat de wettelijke controles van organisaties van openbaar belang 
uitvoert en, indien de wettelijke auditor of het auditkantoor tot een netwerk behoort, een lid van dat netwerk, mag de 
gecontroleerde entiteit, haar moederonderneming of de ondernemingen waarover zij de controle heeft niet-controledien
sten met uitzondering van de in de leden 1 en 2 genoemde verboden niet-controlediensten leveren met goedkeuring van 
het auditcomité nadat dit bedreigingen voor de onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen daartegen deugdelijk 
beoordeeld heeft conform artikel 22 ter van Richtlijn 2006/43/EG. Het auditcomité vaardigt in voorkomend geval richt
snoeren uit met betrekking tot de in lid 3 bedoelde diensten. 

De lidstaten kunnen strengere regels vaststellen en de voorwaarden bepalen waaronder een wettelijke auditor, een audi
tkantoor of een lid van een netwerk waartoe de wettelijke auditor of het auditkantoor behoort, de gecontroleerde entiteit, 
haar moederonderneming of de ondernemingen waarover zij de controle heeft andere dan de in lid 1 bedoelde verboden 
niet-controlediensten mag leveren. 
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5. Indien een lid van een netwerk waartoe de wettelijke auditor die of het auditkantoor dat een wettelijke controle 
van financiële overzichten van een organisatie van openbaar belang uitvoert, behoort, een van de in lid 1 of lid 2 van dit 
artikel bedoelde niet-controlediensten levert aan een onderneming met rechtspersoonlijkheid in een derde land die wordt 
beheerst door de gecontroleerde organisatie van openbaar belang, beoordeelt de betrokken wettelijke auditor of het 
betrokken auditkantoor of zijn onafhankelijkheid in het gedrang wordt gebracht door de levering van zulke diensten 
door het lid van het netwerk. 

Als zijn onafhankelijkheid in het gedrang komt, past de wettelijke auditor of het auditkantoor in voorkomend geval 
veiligheidsmaatregelen toe om de bedreigingen als gevolg van het leveren van zulke diensten in een derde land in te 
perken. De wettelijke auditor of het auditkantoor mag de wettelijke controle van financiële overzichten van de organi
satie van openbaar belang uitsluitend blijven uitvoeren als hij/het conform artikel 6 van deze verordening en artikel 22 ter 
van Richtlijn 2006/43/EG kan rechtvaardigen dat het verlenen van deze diensten zijn professionele oordeelsvorming en 
de controleverklaring niet beïnvloedt. 

Voor de toepassing van dit lid: 

a)  worden betrokkenheid bij de besluitvorming van de gecontroleerde entiteit en het leveren van de diensten als bedoeld 
in punten b), c) en e) van de tweede alinea van lid 1 in alle gevallen geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang te 
brengen en niet te kunnen worden ingeperkt door welke veiligheidsmaatregel ook; 

b)  wordt het verstrekken van de diensten die zijn bedoeld in andere punten dan punten b), c) en e) van de tweede alinea 
van lid 1, geacht deze onafhankelijkheid in het gedrang te brengen en worden derhalve veiligheidsmaatregelen nodig 
geacht om de daardoor veroorzaakte dreigingen in te perken. 

Artikel 6 

Voorbereiding van de wettelijke controle en de beoordeling van bedreigingen voor de onafhankelijkheid 

1. Alvorens een opdracht voor een wettelijke controle van financiële overzichten van een organisatie van openbaar 
belang te aanvaarden of voort te zetten, beoordeelt en documenteert de wettelijke auditor of het auditkantoor naast het 
bepaalde in artikel 22 ter van Richtlijn 2006/43/EG het volgende: 

a)  of hij/het voldoet aan de eisen van de artikelen 4 en 5 van deze verordening; 

b)  of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 17 van deze verordening; 

c)  onverminderd Richtlijn 2005/60/EG, de integriteit van de leden van het toezichthoudend orgaan, het leidinggevend 
orgaan en het bestuursorgaan van de organisatie van openbaar belang. 

2. Een wettelijke auditor of een auditkantoor: 

a)  bevestigt jaarlijks schriftelijk aan het auditcomité dat de wettelijke auditor, het auditkantoor en zijn vennoten, hogere 
leidinggevenden en leidinggevenden die de wettelijke controle uitvoeren, onafhankelijk zijn van de gecontroleerde 
entiteit; 

b)  bespreekt met het auditcomité de bedreigingen voor hun onafhankelijkheid en de genomen veiligheidsmaatregelen 
om de door hen overeenkomstig lid 1 gedocumenteerde bedreigingen in te perken. 

Artikel 7 

Onregelmatigheden 

Onverminderd artikel 12 van deze verordening en Richtlijn 2005/60/EG geldt dat, indien een wettelijke auditor die of 
een auditkantoor dat de wettelijke controle van financiële overzichten van een organisatie van openbaar belang uitvoert, 
vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat onregelmatigheden, waaronder fraude met betrekking tot de 
financiële overzichten van de gecontroleerde entiteit, kunnen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, hij/het de gecon
troleerde entiteit daarvan in kennis stelt en deze verzoekt de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om 
deze onregelmatigheden aan te pakken en herhaling ervan te voorkomen. 

Indien de gecontroleerde entiteit de zaak niet onderzoekt, meldt de wettelijke auditor of het auditkantoor deze onregel
matigheden aan de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen om dergelijke onregelmatigheden te onderzoeken. 
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Melding te goeder trouw van een onregelmatigheid als bedoeld in de eerste alinea, door de wettelijke auditor of het audi
tkantoor aan die autoriteiten, vormt geen inbreuk op een op grond van een contract of van een wettelijke bepaling opge
legde beperking inzake de openbaarmaking van informatie. 

Artikel 8 

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 

1. Voordat de in de artikelen 10 en 11 genoemde verklaringen worden afgegeven, wordt een opdrachtgerichte kwali
teitsbeoordeling (in dit artikel hierna „beoordeling” genoemd) uitgevoerd om na te gaan of de wettelijke auditor of de 
voornaamste vennoot redelijkerwijs tot het oordeel en de conclusies kan zijn gekomen die zijn verwoord in het ontwerp 
van deze verklaringen. 

2. De beoordeling wordt uitgevoerd door een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (in dit artikel hierna „beoorde
laar” genoemd). De beoordelaar dient een wettelijke auditor te zijn die niet betrokken is bij de uitvoering van de wette
lijke controle waarop de beoordeling betrekking heeft. 

3. Indien de controle wordt uitgevoerd door een auditkantoor waarvan alle wettelijke auditors betrokken waren bij de 
wettelijke controle of de wettelijke controle wordt uitgevoerd door een wettelijke auditor die geen vennoot of werknemer 
is van een auditkantoor, draagt hij, zij of het er, in afwijking van lid 2, zorg voor dat een andere wettelijke auditor een 
beoordeling uitvoert. De openbaarmaking van documenten of informatie aan de onafhankelijke beoordelaar in het kader 
van de toepassing van dit artikel vormt geen schending van het beroepsgeheim. Documenten en informatie die in het 
kader van de toepassing van dit artikel aan de beoordelaar worden meegedeeld, zijn onderworpen aan het beroepsge
heim. 

4. Bij de beoordeling legt de beoordelaar ten minste het volgende vast: 

a)  de mondelinge en schriftelijke informatie die door de wettelijke auditor of voornaamste vennoot is verstrekt ter 
ondersteuning van de wezenlijke oordelen, evenals de belangrijkste bevindingen van de uitgevoerde controleproce
dures en de conclusies die uit deze bevindingen zijn getrokken, al dan niet op verzoek van de beoordelaar; 

b)  de oordelen van de wettelijke auditor of voornaamste vennoot, als verwoord in het ontwerp van de verklaringen als 
bedoeld in de artikelen 10 en 11. 

5. De beoordeling beoordeelt ten minste de volgende elementen: 

a)  de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor ten opzichte van de gecontroleerde entiteit; 

b)  de significante risico's die relevant zijn voor de wettelijke controle en die de wettelijke auditor of de voornaamste 
vennoot tijdens de uitvoering van de wettelijke controle heeft gedetecteerd, en de maatregelen die hij heeft genomen 
om deze risico's adequaat te beheren; 

c) de redenering van de wettelijke auditor of de voornaamste vennoot, in het bijzonder met betrekking tot het materiali
teitsniveau en de onder b) genoemde significante risico's; 

d)  elk verzoek om advies aan externe deskundigen en de tenuitvoerlegging van dit advies; 

e)  de aard en het bereik van de gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde afwijkingen in de financiële overzichten die tijdens 
de uitvoering van de controle zijn gedetecteerd; 

f)  de onderwerpen die zijn besproken met het auditcomité en het bestuurs- en/of toezichthoudend orgaan van de 
gecontroleerde entiteit; 

g)  de onderwerpen die zijn besproken met bevoegde autoriteiten en, in voorkomend geval, met andere derde partijen; 

h)  of de door de beoordelaar uit het dossier geselecteerde documenten en informatie het oordeel van de wettelijke 
auditor of de voornaamste auditpartner dat is verwoord in het ontwerp van de verklaringen als bedoeld in de arti
kelen 10 en 11, ondersteunen. 
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6. De beoordelaar bespreekt de resultaten van de beoordeling met de wettelijke auditor of de voornaamste vennoot. 
Het auditkantoor stelt procedures in om te bepalen op welke wijze een verschil van mening tussen de voornaamste 
vennoot en de beoordelaar moet worden geregeld. 

7. De wettelijke auditor of het auditkantoor en de beoordelaar leggen de uitkomsten van de beoordeling vast, alsmede 
de overwegingen achter deze uitkomsten. 

Artikel 9 

Internationale controlestandaarden 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 39 middels gedelegeerde handelingen de in artikel 26 van Richtlijn 
2006/43/EG bedoelde internationale controlestandaarden aan te nemen en in de Unie toe te passen, op het gebied van 
controlepraktijk, en de onafhankelijkheid van en interne kwaliteitscontrole op wettelijke auditors en auditkantoren, op 
voorwaarde dat deze standaarden voldoen aan de voorschriften van de punten a), b) en c) van artikel 26, lid 3, van 
Richtlijn 2006/43/EG, en dat zij de voorschriften van de onderhavige verordening niet wijzigt of, met uitzondering van 
die welke in de artikelen 7, 8 en 18 van deze verordening zijn vastgesteld, aanvult. 

Artikel 10 

Controleverklaring 

1. De wettelijke auditor(s) of het auditkantoor (de auditkantoren) presenteert (presenteren) de resultaten van de wette
lijke controle van de financiële overzichten van de organisatie van openbaar belang in een controleverklaring. 

2. De controleverklaring wordt opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van Richtlijn 2006/43/EG en 
bevat voorts ten minste het volgende: 

a)  een verklaring over door wie of door welk orgaan de wettelijke auditor(s) of het auditkantoor (de auditkantoren) werd 
(werden) aangesteld; 

b)  de vermelding van de datum van de benoeming en de periode van totale ononderbroken opdracht, met inbegrip van 
eerdere verlengingen en herbenoemingen van de wettelijke auditor(s) of het auditkantoor (de auditkantoren); 

c)  de volgende informatie, ter ondersteuning van het auditoordeel: 

i) een beschrijving van de als meest significant ingeschatte risico's op een afwijking van materieel belang, met inbe
grip van ingeschatte risico's op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude; 

ii)  een samenvatting van de reactie van de auditor op die risico's; en 

iii)  indien relevant, belangrijke opmerkingen in verband met die risico's. 

Indien relevant voor de bovengenoemde in de controleverklaring over elk als significant ingeschat risico op een afwij
king van materieel belang verstrekte informatie, bevat de controleverklaring een duidelijke verwijzing naar de desbe
treffende meldingen in de financiële overzichten; 

d)  een toelichting bij de mate waarin de wettelijke controle geacht wordt onregelmatigheden, met inbegrip van fraude, te 
kunnen opsporen; 

e)  de bevestiging dat het auditoordeel consistent is met de aanvullende verklaring aan het auditcomité als bedoeld in 
artikel 11; 

f)  de verklaring dat geen verboden niet-controlediensten als bedoeld in artikel 5, lid 1, zijn geleverd en dat de wettelijke 
auditor(s) of het auditkantoor (de auditkantoren) tijdens de uitvoering van de controle onafhankelijk van de gecontro
leerde entiteit is (zijn) gebleven; 

g)  de vermelding van alle diensten, naast de wettelijke controle, die door de wettelijke auditor of het auditkantoor aan 
de gecontroleerde entiteit, en de onderneming(en) waarover zij de controle heeft, zijn verleend, en die niet zijn 
vermeld in het beheerverslag of de financiële overzichten. 
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De lidstaten kunnen aanvullende eisen stellen met betrekking tot de inhoud van de controleverklaring. 

3. Behalve zoals vereist in lid 2, onder p), mag de controleverklaring geen kruisverwijzingen bevatten naar de in 
artikel 11 bedoelde aanvullende verklaring aan het auditcomité. De controleverklaring is in begrijpelijke en eenduidige 
taal opgesteld. 

4. Het is de wettelijke auditor of het auditkantoor niet toegestaan de naam van een bevoegde autoriteit te gebruiken 
op een wijze die erop duidt of de indruk wekt dat deze autoriteit de controleverklaring bekrachtigt of goedkeurt. 

Artikel 11 

Aanvullende verklaring aan het auditcomité 

1. Wettelijke auditors of auditkantoren die wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van open
baar belang uitvoeren, dienen een aanvullende verklaring in bij het auditcomité van de gecontroleerde entiteit niet later 
dan de indiening van de controleverklaring als bedoeld in artikel 10. De lidstaten kunnen voorts verlangen dat dit 
aanvullend verslag wordt ingediend bij het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit. 

Als de gecontroleerde entiteit geen auditcomité heeft, wordt de aanvullende verklaring ingediend bij het orgaan dat 
binnen de gecontroleerde entiteit soortgelijke functies uitoefent. De lidstaten kunnen toestaan dat het auditcomité deze 
verklaring verstrekt aan derden als bepaald in hun nationaal recht. 

2. De aanvullende verklaring aan het auditcomité is op schrift gesteld. Zij licht de resultaten van de uitgevoerde wette
lijke controle toe en bevat ten minste het volgende: 

a)  de verklaring van onafhankelijkheid, bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a); 

b)  indien de wettelijke controle werd uitgevoerd door een auditkantoor wordt in de verklaring de voornaamste bij de 
controle betrokken vennoot genoemd; 

c)  indien de wettelijke auditor of het auditkantoor voorzieningen heeft getroffen om een van zijn activiteiten te laten 
uitvoeren door een andere wettelijke auditor of een ander auditkantoor die/dat geen lid is van hetzelfde netwerk, of 
een beroep heeft gedaan op externe deskundigen, de vermelding dat de wettelijke auditor of het auditkantoor van de 
andere wettelijke auditor of het andere auditkantoor en/of de externe deskundige een bevestiging heeft gekregen 
omtrent hun onafhankelijkheid; 

d)  een beschrijving van de aard, de frequentie en de omvang van de communicatie met het auditcomité of het orgaan 
dat soortgelijke functies uitoefent binnen de gecontroleerde entiteit, het leidinggevende orgaan en het bestuursorgaan 
of toezichthoudend orgaan van de gecontroleerde entiteit, met inbegrip van de data van de bijeenkomsten met deze 
organen; 

e)  een beschrijving van de reikwijdte en het tijdsschema van de controle; 

f)  indien meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor zijn benoemd, een beschrijving van de verdeling van de taken 
onder de wettelijke auditors en/of de auditkantoren; 

g)  een beschrijving van de gebruikte methodiek, onder meer welke balansonderdelen rechtstreeks zijn geverifieerd en 
welke balansonderdelen op basis van systeem- en overeenstemmingscontroles zijn geverifieerd, met daarbij een 
toelichting bij substantiële verschillen in de weging van systeem- en overeenstemmingscontroles in vergelijking tot 
het voorgaande jaar, ook als de wettelijke controle van het voorgaande jaar werd uitgevoerd door (een) ander(e) 
wettelijke auditor(s) of auditkantoor (auditkantoren); 

h)  de bekendmaking van het kwantitatieve niveau van materialiteit dat is gehanteerd bij de wettelijke controle van de 
financiële overzichten als geheel en, indien van toepassing, het materialiteitsniveau voor bijzondere soorten transac
ties, rekeningsaldi of toelichtingen, en de bekendmaking van de kwalitatieve factoren waarmee rekening is gehouden 
bij het bepalen van het niveau van materialiteit; 

i) de vermelding van en een toelichting bij oordelen over tijdens de controle vastgestelde gebeurtenissen of omstandig
heden die aanzienlijke twijfel kunnen doen rijzen over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te hand
haven, en over de vraag of deze gebeurtenissen of omstandigheden als materiële onzekerheid aan te merken zijn, en 
een samenvatting van alle garanties, comfort letters, gevallen van publieke interventie en andere steunmaatregelen 
die zijn meegenomen bij de beoordeling van de continuïteit; 
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j) de vermelding van eventuele significante tekortkomingen in het interne financiële controlesysteem van de gecontro
leerde entiteit of, in het geval van geconsolideerde financiële overzichten, van de moederonderneming, en/of in het 
boekhoudsysteem. Voor elk van die significante tekortkomingen wordt in de aanvullende verklaring vermeld of de 
betreffende tekortkoming door het management is verholpen; 

k)  de vermelding van eventuele significante kwesties in verband met de tijdens de controle geconstateerde niet-naleving 
of vermoedelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of statuten van de vennootschap, voor 
zover deze relevant worden geacht voor het vermogen van het auditcomité om zijn taken te vervullen; 

l)  de vermelding en beoordeling van de waarderingsmethoden die zijn toegepast voor de verschillende posten in de 
jaarlijkse financiële overzichten of geconsolideerde financiële overzichten, met inbegrip van het eventuele effect van 
wijzigingen in die methoden; 

m) bij een wettelijke controle van een geconsolideerd financieel overzicht, een toelichting bij de omvang van de consoli
datie en de uitsluitingscriteria welke op de niet-geconsolideerde entiteiten, zo die er zijn, zijn toegepast door de 
gecontroleerde entiteit en bij de vraag of de toegepaste criteria in overeenstemming zijn met het kader voor finan
ciële verslaglegging; 

n)  indien van toepassing de vaststelling van controlewerkzaamheden die zijn verricht door (een) auditor(s) van derde 
landen, (een) wettelijke auditor(s), (een) auditorganisatie(s) of auditkantoor (auditkantoren) van derde landen met 
betrekking tot een wettelijke controle van het geconsolideerde financieel overzicht welke niet wordt uitgevoerd door 
leden van hetzelfde netwerk als de auditor van de geconsolideerde jaarrekening; 

o)  de vermelding of de gecontroleerde entiteit alle vereiste toelichtingen en documenten heeft verstrekt; 

p)  de vermelding van: 

i)  enigerlei significante moeilijkheden die tijdens de wettelijke controle zijn ondervonden; 

ii)  enigerlei significante kwesties die voortvloeien uit de wettelijke controle en die zijn besproken, of waarover is 
gecorrespondeerd, met het management; en 

iii)  enigerlei andere kwesties die voortvloeien uit de wettelijke controle en die, naar het professionele oordeel van de 
auditor, van belang zijn voor het toezicht op het financiële verslagleggingsproces. 

De lidstaten kunnen aanvullende eisen stellen met betrekking tot de inhoud van de aanvullende verklaring aan het audi
tcomité. 

Op verzoek van een wettelijke auditor, een auditkantoor of het auditcomité bespreekt (bespreken) de wettelijke auditor(s) 
of het auditkantoor (de auditkantoren) belangrijke zaken die zich aandienen tijdens de wettelijke controle en die zijn 
vermeld in de aanvullende verklaring aan het auditcomité, in het bijzonder in punt j), van de eerste alinea, met het audi
tcomité, het bestuursorgaan of, indien van toepassing, het toezichthoudend orgaan van de gecontroleerde entiteit. 

3. Indien meer dan één wettelijke auditor of auditkantoor tegelijk zijn aangesteld, en in geval van een meningsverschil 
tussen hen over de controleprocedures, boekhoudregels of een andere kwestie die verband houdt met de uitvoering van 
de wettelijke controle, worden de redenen voor dit meningsverschil toegelicht in de aanvullende verklaring aan het audi
tcomité. 

4. De aanvullende verklaring aan het auditcomité wordt ondertekend en gedateerd. Indien een auditkantoor de wette
lijke controle uitvoert, wordt de aanvullende verklaring aan het auditcomité ondertekend door de wettelijke auditors die 
namens het auditkantoor de wettelijke controle heeft (hebben) uitgevoerd. 

5. Op verzoek maakt (maken) de wettelijke auditors of de auditkantoren conform het nationale recht de aanvullende 
verklaring onverwijld beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 20, lid 1. 
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Artikel 12 

Verslag aan toezichthouders van organisaties van openbaar belang 

1. Onverminderd artikel 55 van Richtlijn 2004/39/EG, artikel 63 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parle
ment en de Raad (1), artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2007/64/EG, artikel 106 van Richtlijn 2009/65/EG, artikel 3, lid 1, 
van Richtlijn 2009/110/EG en artikel 72 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) heeft de 
wettelijke auditor die of het auditkantoor dat de wettelijke controle van financiële overzichten van een organisatie van 
openbaar belang uitvoert, de plicht om de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op die organisatie van openbaar 
belang of, indien zo bepaald door de betrokken lidstaat, aan de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de auditor of het auditkantoor, onmiddellijk alle informatie te melden die betrekking heeft op die organisatie 
van openbaar belang waarvan hij/het kennis heeft gekregen bij de uitvoering van die wettelijke controle en dat een van 
de volgende zaken tot gevolg kan hebben: 

a)  een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die, in voorkomend geval, de voorwaarden 
voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten van de organisatie van openbaar belang regelen; 

b)  een materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de organisatie van openbaar belang; 

c)  een weigering om een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten of het afgeven van een afkeurende 
verklaring of een verklaring met voorbehoud. 

Wettelijke auditors of de auditkantoren hebben tevens de plicht om alle informatie bedoeld in lid 1, onder a), b) of c), te 
melden waarvan zij kennis krijgen bij de wettelijke controle van financiële overzichten van een onderneming die nauwe 
banden heeft met de organisatie van openbaar belang waarvoor zij ook de wettelijke controle van financiële overzichten 
uitvoeren. In dit artikel wordt onder „nauwe banden” verstaan: nauwe banden in de zin van artikel 4, lid 1, punt 38, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3). 

De lidstaten kunnen van de wettelijke auditor of het auditkantoor aanvullende informatie verlangen indien zulks noodza
kelijk is voor effectief toezicht op de financiële markt, zoals in het nationaal recht bepaald. 

2. Er dient een effectieve dialoog te worden ingesteld tussen de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op krediet
instellingen en verzekeringsondernemingen enerzijds, en de wettelijke auditors en auditkantoren die de wettelijke 
controle van financiële overzichten van zulke instellingen en ondernemingen uitvoeren anderzijds. De verantwoordelijk
heid om aan deze vereiste te voldoen berust bij beide bij de dialoog betrokken partijen. 

Het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) en het Ceaob beleggen minstens eenmaal per jaar een vergadering met 
de wettelijke auditors en auditkantoren of netwerken die wettelijke controles uitvoeren van alle internationaal aangeduide 
financiële instellingen van wereldwijd systeembelang die binnen de Unie zijn toegelaten, teneinde het ESRB in kennis te 
stellen van significante ontwikkelingen in de sector of binnen deze systeemkritische financiële instellingen. 

Om de uitoefening van de taken als bedoeld in de eerste alinea te vergemakkelijken, brengen de Europese toezichthou
dende autoriteit (Europese Bankautoriteit — EBA) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen — EAVB), rekening houdend met de huidige toezichtpraktijken, richtsnoeren uit 
voor de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, overeenkomstig 
artikel 16 van respectievelijk Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad. 
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3. De openbaarmaking te goeder trouw van informatie als bedoeld in lid 1 of van informatie die bekend is geworden 
tijdens de dialoog als bedoeld in lid 2 door de wettelijke auditor of het auditkantoor of netwerk, indien toepasselijk, aan 
de bevoegde autoriteiten of aan het ESRB of het Ceaob, vormt geen inbreuk op ongeacht welke op grond van een 
contract of van een wettelijke bepaling opgelegde beperking inzake de openbaarmaking van informatie. 

Artikel 13 

Transparantieverslag 

1. Een wettelijke auditor die of een auditkantoor dat wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang uitvoert, maakt uiterlijk vier maanden na afloop van elk boekjaar een jaarlijks transparantieverslag 
openbaar. Dat transparantieverslag wordt gepubliceerd op de website van de wettelijke auditor of het auditkantoor en 
dient gedurende ten minste vijf jaar na de publicatie ervan op de website, op deze website beschikbaar te blijven. Indien 
de wettelijke auditor in dienst is bij een auditkantoor, berusten de verplichtingen uit hoofde van dit artikel bij het audi
tkantoor. 

Een wettelijke auditor of een auditkantoor mag zijn gepubliceerde jaarlijkse transparantieverslag wijzigen. In dat geval 
geeft de wettelijke auditor of het auditkantoor aan dat het een bijgewerkte versie van het verslag betreft, en dient de 
oorspronkelijke versie van het verslag op de website beschikbaar te blijven. 

Wettelijke auditors en auditkantoren delen de bevoegde autoriteiten mee dat het transparantieverslag is gepubliceerd op 
de website van de wettelijke auditor of het auditkantoor of, in voorkomend geval, dat het is bijgewerkt. 

2. Het jaarlijkse transparantieverslag bevat ten minste de volgende informatie: 

a)  een beschrijving van de juridische en eigendomsstructuur van het auditkantoor; 

b)  indien de wettelijke auditor of het auditkantoor tot een netwerk behoort: 

i)  een beschrijving van het netwerk en van de juridische en structurele regelingen binnen het netwerk; 

ii)  de naam van alle wettelijke auditors die alleen werken en auditkantoren die tot het netwerk behoren; 

iii)  de landen waarin elke wettelijke auditor die alleen werkt en elk auditkantoor dat tot het netwerk behoort, bevoegd 
is als wettelijke auditor of zijn statutaire zetel, centraal bestuur of hoofdvestiging heeft; 

iv)  de totale omzet die de wettelijke auditors die alleen werken en auditkantoren die tot het netwerk behoren, behalen 
met de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten; 

c)  een beschrijving van de bestuursstructuur van het auditkantoor; 

d)  een beschrijving van het interne kwaliteitscontrolesysteem van de wettelijke auditor of van het auditkantoor en een 
verklaring van het leidinggevende of bestuursorgaan betreffende de doeltreffendheid van de werking van dit systeem; 

e)  de datum waarop de laatste kwaliteitsbeoordeling zoals bedoeld in artikel 26 heeft plaatsgevonden; 

f) een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij de wettelijke auditor of het wettelijke auditkantoor het afge
lopen jaar wettelijke controles van financiële overzichten heeft uitgevoerd; 

g) een verklaring betreffende de praktijken van de wettelijke auditor of het auditkantoor op het gebied van de onafhan
kelijkheid, waarin tevens wordt bevestigd dat een interne beoordeling van de naleving van de onafhankelijkheidsver
eisten heeft plaatsgevonden; 

h)  een verklaring inzake het door de wettelijke auditor of het auditkantoor gevolgde beleid betreffende de permanente 
scholing van wettelijke auditors als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 2006/43/EG; 
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i)  informatie over de grondslagen voor de beloning van vennoten in auditkantoren; 

j) een beschrijving van het beleid van de wettelijke auditor of het auditkantoor betreffende het rouleren van voor
naamste vennoten en personeel overeenkomstig artikel 17, lid 7; 

k)  informatie over de totale omzet van de wettelijke auditor of het auditkantoor, ingeval deze informatie niet openbaar 
is gemaakt in de financiële overzichten bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2013/34/EU, uitgesplitst in: 

i) inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde finan
ciële overzichten van organisaties van openbaar belang en entiteiten die behoren tot een groep van onderne
mingen waarvan de moederonderneming een organisatie van openbaar belang is; 

ii) inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde finan
ciële overzichten van andere entiteiten; 

iii)  inkomsten ontvangen voor toegestane niet-controlediensten aan entiteiten die worden gecontroleerd door de 
wettelijke auditor of het auditkantoor; en 

iv)  inkomsten ontvangen voor niet-controlediensten aan andere entiteiten. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor kan, in uitzonderlijke gevallen, besluiten de in punt f) van de eerste alinea 
vereiste informatie niet openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is om een imminente en significante bedreiging 
voor de persoonlijke veiligheid van een persoon in te perken. De wettelijke auditor of het auditkantoor kan aan de 
bevoegde autoriteit het bestaan van een dergelijke bedreiging aantonen. 

3. Het transparantieverslag wordt ondertekend door de wettelijke auditor of het auditkantoor. 

Artikel 14 

Informatieverstrekking aan bevoegde autoriteiten 

Wettelijke auditors en auditkantoren verstrekken hun bevoegde autoriteit jaarlijks een lijst van de gecontroleerde organi
saties van openbaar belang, opgesteld op basis van de van hen ontvangen inkomsten, waarbij deze worden uitgesplitst 
in: 

a)  inkomsten uit wettelijke controle; 

b)  inkomsten uit andere niet-controlediensten dan de in artikel 5, lid 1, bedoelde die volgens de nationale wetgeving of 
de Uniewetgeving verplicht zijn; en 

c)  inkomsten uit andere niet-controlediensten dan de in artikel 5, lid 1, bedoelde die volgens de nationale wetgeving of 
de Uniewetgeving niet verplicht zijn. 

Artikel 15 

Bewaarplicht 

Wettelijke auditors en auditkantoren bewaren de documenten en informatie als bedoeld in artikel 4, lid 3, artikel 6, 
artikel 7, artikel 8, leden 4 tot en met 7, de artikelen 10 en 11, artikel 12, lid 1 en lid 2, artikel 14, artikel 16, leden 2, 
3, en 5, van deze verordening en in de artikelen 22 ter, 24 bis, 24 ter, 27 en 28 van Richtlijn 2006/43/EG, gedurende 
een periode van ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop deze documenten zijn of deze informatie is 
geproduceerd. 

De lidstaten kunnen van wettelijke auditors en auditkantoren eisen dat deze de documenten en informatie als bedoeld in 
de eerste alinea langer bewaren, overeenkomstig hun regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en 
administratieve en gerechtelijke procedures. 
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TITEL III 

DE BENOEMING VAN WETTELIJKE AUDITORS OF AUDITKANTOREN DOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG 

Artikel 16 

Benoeming van wettelijke auditors of auditkantoren 

1. Voor de toepassing van artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG zijn voor de benoeming van wettelijke auditors 
of auditkantoren door organisaties van openbaar belang de in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel genoemde voor
waarden van toepassing, alsmede, in voorkomend geval, het bepaalde in lid 7. 

Indien artikel 37, lid 2, van Richtlijn 2006/43/EG van toepassing is, informeert de organisatie van openbaar belang de 
bevoegde autoriteit over het gebruik van alternatieve regelingen of modaliteiten als bedoeld in dat artikel. In dat geval 
zijn de leden 2 tot en met 5 van dit artikel niet van toepassing. 

2. Het auditcomité doet het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit een aanbeve
ling voor de benoeming van wettelijke auditors of auditkantoren. 

Tenzij het de verlenging van een controleopdracht overeenkomstig artikel 17, lid 1 en lid 2, betreft, wordt de aanbeve
ling gemotiveerd en bevat zij ten minste twee keuzemogelijkheden voor de controleopdracht en uit het auditcomité een 
gemotiveerde voorkeur voor een daarvan. 

In zijn aanbeveling geeft het auditcomité aan dat zijn aanbeveling niet is beïnvloed door een derde partij en dat het 
comité geen gelijkaardige clausule als bedoeld in lid 6 is opgelegd. 

3. Tenzij het de verlenging van een controleopdracht overeenkomstig artikel 17, lid 1 en lid 2, betreft, wordt de 
aanbeveling van het auditcomité als bedoeld in lid 2 van dit artikel opgesteld na een selectieprocedure die is georgani
seerd door de gecontroleerde entiteit en voldoet aan de volgende criteria: 

a)  de gecontroleerde entiteit is vrij om alle wettelijke auditors of auditkantoren uit te nodigen om voorstellen voor het 
leveren van de wettelijke controledienst in te dienen, mits artikel 17, lid 3, wordt gerespecteerd en de organisatie van 
de openbare aanbesteding op geen enkele wijze de deelname aan de selectieprocedure verhindert van kantoren die in 
het voorafgaande kalenderjaar minder dan 15 % van de totale honoraria voor controles hebben ontvangen van orga
nisaties van openbaar belang in de betrokken lidstaat; 

b) de gecontroleerde entiteit stelt aanbestedingsstukken op ten behoeve van de uitgenodigde wettelijke auditors of audi
tkantoren. Deze aanbestedingsstukken stellen hen in staat de werkzaamheden van de gecontroleerde entiteit en het uit 
te voeren type wettelijke controle te begrijpen. De aanbestedingsstukken bevatten transparante en niet-discrimine
rende selectiecriteria die door de gecontroleerde entiteit zullen worden gebruikt om de door wettelijke auditors of 
auditkantoren ingediende voorstellen te beoordelen; 

c)  het staat de gecontroleerde entiteit vrij de selectieprocedure vast te stellen en zij mag in de loop van de procedure 
directe onderhandelingen voeren met geïnteresseerde inschrijvers; 

d)  indien de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 20 conform het Unierecht of nationaal recht eisen dat wettelijke 
auditors en auditkantoren voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, worden deze normen in de aanbestedingsstukken 
opgenomen; 

e) de gecontroleerde entiteit beoordeelt de door wettelijke auditors en/of auditkantoren ingediende voorstellen overeen
komstig de vooraf in de aanbestedingsstukken vastgestelde selectiecriteria. De gecontroleerde entiteit stelt een verslag 
op over de conclusies van de selectieprocedure, dat door het auditcomité wordt bevestigd. De gecontroleerde entiteit 
en het auditcomité houden rekening met alle bevindingen of conclusies van de inspectieverslagen over de kandidaat- 
wettelijke auditor of het kandidaat-auditkantoor als bedoeld in artikel 26, lid 8, en die door de bevoegde autoriteit 
worden gepubliceerd overeenkomstig artikel 28, onder d); 
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f) de gecontroleerde entiteit kan desgevraagd aan de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 20 aantonen dat de selec
tieprocedure op een eerlijke wijze is uitgevoerd. 

Het auditcomité is verantwoordelijk voor de selectieprocedure als bedoeld in de eerste alinea. 

Voor de toepassing van punt a) maakt de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 20, lid 1, een lijst van de betrokken 
wettelijke auditors en auditkantoren openbaar die jaarlijks wordt bijgewerkt. De bevoegde autoriteit gebruikt de door de 
wettelijke auditors en auditkantoren overeenkomstig artikel 14 verstrekte informatie om de relevante berekeningen uit te 
voeren. 

4. Organisaties van openbaar belang die voldoen aan de onder f) en t) van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 
2003/71/EG (1) vastgelegde criteria, hoeven geen selectieprocedure als bedoeld in lid 3 toe te passen. 

5. Het voorstel aan de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van de gecontroleerde entiteit voor de benoe
ming van wettelijke auditors of auditkantoren omvat de in lid 2 bedoelde aanbeveling en voorkeur van het auditcomité 
of het orgaan dat soortgelijke functies uitoefent. 

Als het voorstel afwijkt van de voorkeur van het auditcomité, wordt in het voorstel vermeld waarom de aanbeveling van 
het auditcomité niet is gevolgd. De (Het) door het bestuursorgaan of het toezichthoudende orgaan aanbevolen wettelijke 
auditor of auditkantoor moet evenwel aan de in lid 3 beschreven selectieprocedure hebben deelgenomen. Deze alinea is 
niet van toepassing ingeval de functies van het auditcomité worden uitgeoefend door het leidinggevende of toezichthou
dende orgaan. 

6. Een contractclausule die is aangegaan tussen een organisatie van openbaar belang en een derde partij en die de 
keuze door de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van die organisatie, als bedoeld in artikel 37 van Richtlijn 
2006/43/EG, beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van wettelijke auditors of auditkantoren, wat betreft de benoe
ming van een welbepaalde wettelijke auditor of een welbepaald auditkantoor om de wettelijke controle van die organi
satie uit te voeren, is nietig. 

De organisatie van openbaar belang stelt de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 20 onmiddellijk en onverwijld in 
kennis van elke poging door een derde partij om een dergelijke contractuele clausule op te leggen of op andere wijze 
ongepaste invloed uit te oefenen op het besluit van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering over de selectie 
van een wettelijke auditor of een auditkantoor. 

7. De lidstaten kunnen besluiten dat organisaties van openbaar belang in bepaalde situaties een minimumaantal wette
lijke auditors of auditkantoren moeten benoemen, en kunnen de voorwaarden vaststellen voor de relaties tussen de 
benoemde wettelijke auditors of auditkantoren. 

Als een lidstaat een dergelijke eis stelt, stelt hij de Commissie en de bevoegde Europese toezichthoudende autoriteit 
hiervan in kennis. 

8. Indien de gecontroleerde entiteit over een benoemingscomité beschikt waarin de aandeelhouders of leden aanmer
kelijke invloed hebben en dat tot taak heeft aanbevelingen te doen over de selectie van de auditors, kunnen de lidstaten 
toestaan dat een benoemingscomité de in dit artikel vermelde functies van het auditcomité verricht en eisen dat dit de in 
lid 2 bedoelde aanbeveling aan de algemene vergadering van aandeelhouders of leden voorlegt. 

Artikel 17 

Duur van de controleopdracht 

1. Een organisatie van openbaar belang benoemt de wettelijke auditor of het auditkantoor voor een eerste opdracht 
met een duur van ten minste één jaar. Die opdracht kan worden verlengd. 

De maximumduur van de eerste opdracht van een bepaalde wettelijke auditor of een bepaald auditkantoor, of van die 
opdracht en een of meer verlengingen, bedraagt niet meer dan tien jaar. 
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2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de lidstaten 

a)  eisen dat de eerste opdracht als bedoeld in lid 1 een duur van meer dan één jaar heeft; 

b)  een maximumduur van minder dan tien jaar vaststellen voor de opdrachten die zijn bedoeld in lid 1, tweede alinea. 

3. Na het verstrijken van de maximumduur van de in lid 1, tweede alinea, of in lid 2, onder b), bedoelde opdracht, of 
na het verstrijken van de overeenkomstig leden 4 of 6 verlengde looptijd van de opdracht, mogen de wettelijke auditor 
of het auditkantoor of, indien van toepassing, de leden van zijn netwerk binnen de Unie, geen wettelijke controle van 
dezelfde organisatie van openbaar belang uitvoeren in de daaropvolgende periode van vier jaar. 

4. In afwijking van lid 1 en lid 2, onder b), kunnen de lidstaten bepalen dat de in lid 1, tweede alinea, en in lid 2, 
onder b) bedoelde maximumduur kan worden verlengd tot een maximale duur van: 

a)  twintig jaar, indien een openbare aanbesteding wordt uitgevoerd in overeenstemming met leden 2 tot en met 5 van 
artikel 16, en van kracht wordt vanaf het verstrijken van de in lid 1, tweede alinea, of in lid 2, onder b), bedoelde 
maximumduur; of 

b) vierentwintig jaar, indien na het verstrijken van de in lid 1, tweede alinea, en in lid 2, onder b), bedoelde maximum
duur, meer dan één auditor of auditkantoor tegelijk worden aangesteld, op voorwaarde dat de wettelijke controle 
resulteert in het voorleggen van de in artikel 28 van Richtlijn 2006/43/EG bedoelde gezamenlijke controleverklaring. 

5. De in lid 1, tweede alinea, en lid 2, onder b), bedoelde maximumduur mag alleen worden verlengd indien het 
leidinggevende of toezichthoudende orgaan, op aanbeveling van het auditcomité, aan de algemene aandeelhouders- of 
ledenvergadering conform het nationale recht voorstelt de opdracht te verlengen, en dat voorstel wordt goedgekeurd. 

6. Na het verstrijken van de maximumduur van, al naargelang, de in lid 1, tweede alinea, in lid 2, onder b), of in lid 4, 
bedoelde opdracht, kan de organisatie van openbaar belang op uitzonderlijke basis, de in artikel 20, lid 1, bedoelde 
bevoegde autoriteit verzoeken een verlenging toe te staan met het oog op het opnieuw benoemen van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor voor een voortgezette opdracht, indien is voldaan aan de voorwaarden van lid 4, onder a) of 
b). De duur van een dergelijke bijkomende opdracht bedraagt ten hoogste twee jaar. 

7. De voornaamste vennoot/vennoten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke controle, staken 
hun deelname aan de wettelijke controle van de gecontroleerde entiteit uiterlijk zeven jaar na de datum van hun benoe
ming. Zij nemen niet eerder dan drie jaar na het staken van de deelname opnieuw deel aan de wettelijke controle van de 
gecontroleerde entiteit. 

De lidstaten kunnen, bij wijze van afwijking, eisen dat de voornaamste vennoot/vennoten die verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van een wettelijke controle, hun deelname aan de wettelijke controle van de gecontroleerde entiteit eerder 
beëindigen dan zeven jaar na de datum van hun respectieve benoeming. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor zet een passend systeem van geleidelijke roulatie op voor de hoogstgeplaatste 
personeelsleden die betrokken zijn bij de wettelijke controle, met inbegrip van ten minste de personen die zijn geregis
treerd als wettelijke auditor. Dit roulatiesysteem wordt gefaseerd ingevoerd op basis van individuele personen en niet van 
het volledige auditteam. Het is evenredig met de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de wettelijke auditor of 
het auditkantoor. 

De wettelijke auditor of het auditkantoor kan aan de bevoegde autoriteit aantonen dat dit systeem doeltreffend wordt 
toegepast en is aangepast aan de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de wettelijke auditor of het auditkan
toor. 

8. Voor de toepassing van dit artikel wordt de duur van de controleopdracht berekend vanaf het eerste boekjaar dat is 
bedoeld in de brief inzake de controleopdracht waarbij de wettelijke auditor of het auditkantoor voor het eerst wordt 
benoemd voor het uitvoeren van opeenvolgende wettelijke controles voor dezelfde organisatie van openbaar belang. 
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Voor de toepassing van dit artikel maken van het auditkantoor ook andere kantoren deel uit die door het auditkantoor 
zijn overgenomen of waarmee het is gefuseerd. 

Indien er onzekerheid bestaat ten aanzien van de datum waarop de wettelijke auditor of het auditkantoor begon met de 
uitvoering van opeenvolgende wettelijke controles voor de organisatie van openbaar belang, bijvoorbeeld ten gevolge 
van fusies van kantoren, overnames of wijzigingen in de eigendomsstructuur, meldt de wettelijke auditor of het auditkan
toor dit onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit, die uiteindelijk de datum zal bepalen die relevant is voor de toepassing 
van de eerste alinea. 

Artikel 18 

Dossier van de overdracht 

Indien de wettelijke auditor of het auditkantoor vervangen wordt door een andere wettelijke auditor of een ander audi
tkantoor, voldoet de voormalige wettelijke auditor of het voormalige auditkantoor aan de vereisten van artikel 23, lid 3, 
van Richtlijn 2006/43/EG. 

Onder voorbehoud van artikel 15, verleent de voormalige wettelijke auditor of het voormalige auditkantoor de nieuwe 
wettelijke auditor of het nieuwe auditkantoor tevens toegang tot de in artikel 11 bedoelde aanvullende verklaringen 
betreffende voorgaande jaren, alsook tot alle informatie die aan bevoegde autoriteiten is toegezonden overeenkomstig de 
artikelen 12 en 13. 

De voormalige wettelijke auditor of het voormalige auditkantoor kan aan de bevoegde autoriteit aantonen dat deze infor
matie aan de nieuwe wettelijke auditor of het nieuwe auditkantoor is verstrekt. 

Artikel 19 

Ontslag en ontslagneming van de wettelijke auditors of de auditkantoren 

Onverminderd artikel 38, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG verstrekken door een lidstaat overeenkomstig artikel 20, lid 2, 
van deze verordening aangewezen bevoegde autoriteiten, de informatie omtrent het ontslag of de ontslagneming van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor tijdens de duur van de aanwijzing, alsook een afdoende motivering hiervoor aan 
de bevoegde autoriteit die is bedoeld in artikel 20, lid 1. 

TITEL IV 

TOEZICHT OP DE ACTIVITEITEN VAN WETTELIJKE AUDITORS EN AUDITKANTOREN DIE WETTELIJKE CONTROLES 
VAN ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG UITVOEREN 

HOOFDSTUK I 

Bevoegde autoriteiten 

Artikel 20 

Aanwijzing van bevoegde autoriteiten 

1. De bevoegde autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de taken waarin deze verordening voorziet, en erop 
moeten toezien dat de bepalingen van deze verordening worden toegepast, worden aangewezen onder: 

a)  de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 24, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG; 

b)  de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 24, lid 4, onder h), van Richtlijn 2004/109/EG; 

c)  de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 32 van Richtlijn 2006/43/EG. 
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2. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten de verantwoordelijkheid voor de toepassing van alle of een deel 
van de bepalingen van titel III, voor zover nodig, te leggen bij de bevoegde autoriteiten als bedoeld in: 

a)  artikel 48 van Richtlijn 2004/39/EG; 

b)  artikel 24, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EG; 

c)  artikel 24, lid 4, onder h), van Richtlijn 2004/109/EG; 

d)  artikel 20 van Richtlijn 2007/64/EG; 

e)  artikel 30 van Richtlijn 2009/138/EG; 

f)  artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU; 

of bij andere bij nationaal recht aangewezen autoriteiten. 

3. Indien meer dan één bevoegde autoriteit is aangewezen uit hoofde van lid 1 en lid 2, worden deze autoriteiten zo 
georganiseerd dat hun taken duidelijk zijn toegewezen. 

4. De leden 1, 2 en 3 doen geen afbreuk aan het recht van een lidstaat om aparte wettelijke en bestuursrechtelijke 
regelingen vast te stellen voor overzeese landen en gebiedsdelen waarmee die lidstaat speciale betrekkingen heeft. 

5. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de aanwijzing van bevoegde autoriteiten voor de toepassing van 
deze verordening. 

De Commissie voegt deze informatie samen en maakt haar openbaar. 

Artikel 21 

Voorwaarden van onafhankelijkheid 

De bevoegde autoriteiten zijn onafhankelijk van wettelijke auditors en auditkantoren. 

De bevoegde autoriteiten kunnen deskundigen als bedoeld in artikel 26, lid 1, onder c), raadplegen met het oog op de 
uitvoering van specifieke taken en kunnen ook worden bijgestaan door deskundigen, wanneer dit noodzakelijk is voor 
de goede uitvoering van hun taken. In dergelijke gevallen worden de deskundigen niet bij de besluitvorming betrokken. 

Een persoon mag geen lid zijn van het bestuursorgaan of niet verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming van 
genoemde autoriteiten indien die persoon tijdens zijn betrokkenheid of tijdens de drie vorige jaren: 

a)  wettelijke controles heeft uitgevoerd; 

b)  stemrecht in een auditkantoor heeft gehad; 

c)  lid was van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan van een auditkantoor; 

d)  vennoot of werknemer was van of op andere wijze gecontracteerd was door een auditkantoor. 

De financiering van deze autoriteiten is veiliggesteld en beschermd tegen ongewenste beïnvloeding door wettelijke audi
tors en auditkantoren. 
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Artikel 22 

Beroepsgeheim in hoofde van bevoegde autoriteiten 

De verplichting van beroepsgeheim geldt voor alle personen die in dienst zijn of waren van, onafhankelijk gecontracteerd 
zijn of waren door, of betrokken zijn of waren bij het bestuur van bevoegde autoriteiten of van een autoriteit of organi
satie waaraan op grond van artikel 24 van deze verordening taken zijn gedelegeerd. Informatie die valt onder het 
beroepsgeheim, mag niet openbaar worden gemaakt aan een andere persoon of autoriteit, behalve krachtens de verplich
tingen uit hoofde van deze verordening of de wettelijke of bestuursrechtelijke procedures van een lidstaat. 

Artikel 23 

Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten 

1. Onverminderd artikel 26, bemoeien de bevoegde autoriteiten noch enige overheid van de lidstaten zich bij de 
uitvoering van hun taken in het kader van deze verordening met de inhoud van controleverklaringen. 

2. De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteiten alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden hebben die 
nodig zijn voor de uitvoering van hun taken uit hoofde van deze verordening en overeenkomstig de bepalingen van 
hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/43/EG. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde bevoegdheden behelzen ten minste de bevoegdheid om: 

a)  toegang te hebben tot gegevens in verband met de wettelijke controle of tot andere documenten, in welke vorm ook, 
die wettelijke auditors of auditkantoren in hun bezit hebben en die relevant zijn voor de uitvoering van hun taken en 
het recht om daarvan een kopie te ontvangen of te nemen; 

b)  van iedere persoon informatie in verband met de wettelijke controle te verkrijgen; 

c)  inspecties ter plaatse van wettelijke auditors of auditkantoren uit te voeren; 

d)  strafrechtelijke vervolgingsprocedures in te leiden; 

e)  deskundigen te verzoeken om verificaties of onderzoeken te verrichten; 

f)  de in artikel 30 bis van Richtlijn 2006/43/EG bedoelde administratieve maatregelen te nemen en sancties op te 
leggen. 

De bevoegde autoriteiten kunnen de in de eerste alinea bedoelde bevoegdheden alleen uitoefenen ten aanzien van: 

a) wettelijke auditors en auditkantoren die de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van open
baar belang uitvoeren; 

b)  personen die betrokken zijn bij de activiteiten van wettelijke auditors en auditkantoren die de wettelijke controle van 
financiële overzichten van organisaties van openbaar belang uitvoeren; 

c)  gecontroleerde entiteiten, hun verbonden entiteiten en aan die entiteiten gelieerde derden; 

d) derden waaraan de wettelijke auditors en auditkantoren die de wettelijke controle van financiële overzichten van orga
nisaties van openbaar belang uitvoeren, bepaalde functies of activiteiten hebben uitbesteed; en 

e)  personen die op een andere wijze gelieerd zijn aan of verbonden zijn met wettelijke auditors en auditkantoren die de 
wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang uitvoeren. 

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten hun toezichts- en onderzoeksbevoegdheden als volgt 
mogen uitoefenen: 

a)  rechtstreeks; 

b)  in samenwerking met andere autoriteiten; 

c)  middels een verzoek aan de bevoegde rechterlijke instanties. 
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5. De toezichts- en onderzoeksbevoegdheden van de bevoegde autoriteiten worden uitgeoefend met volledige inacht
neming van het nationale recht, in het bijzonder van het beginsel van eerbiediging van het privéleven, en van het recht 
van verdediging. 

6. De verwerking van tijdens de uitoefening van de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden behandelde persoonsgege
vens conform dit artikel vindt plaats in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG. 

Artikel 24 

Delegeren van taken 

1. De lidstaten kunnen alle taken die uit hoofde van deze verordening moeten worden uitgevoerd, delegeren aan 
andere autoriteiten of organisaties die bij wet zijn ingesteld of gemachtigd om deze taken uit te voeren, of zij kunnen de 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 20, lid 1, toestaan dit te doen, behalve taken die verband houden met: 

a)  het kwaliteitsborgingsstelsel dat is bedoeld in artikel 26; 

b)  onderzoeken als bedoeld in artikel 23 van deze verordening en artikel 32 van Richtlijn 2006/43/EG die voortvloeien 
uit dat kwaliteitsborgingsstelsel of uit een verwijzing door een andere autoriteit; en 

c) sancties en maatregelen, als bedoeld in hoofdstuk VII van Richtlijn 2006/43/EG, die verband houden met de kwali
teitsborging of onderzoeken van de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar 
belang. 

2. Elke uitvoering van taken door andere autoriteiten of organisaties wordt uitdrukkelijk door de bevoegde autoriteit 
gedelegeerd. In de delegatie wordt gespecificeerd welke taken worden gedelegeerd en onder welke voorwaarden deze 
moeten worden uitgevoerd. 

Indien de bevoegde autoriteit taken delegeert aan andere autoriteiten of organisaties, kan zij deze bevoegdheden per geval 
weer aan zich trekken. 

3. De autoriteiten of organisaties zijn zodanig georganiseerd dat er geen sprake is van belangenconflicten. De eindver
antwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van deze verordening en de op basis daarvan aangenomen uitvoe
ringsmaatregelen, berust bij de delegerende bevoegde autoriteit. 

De bevoegde autoriteit stelt de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in kennis van alle met het oog op 
de delegatie van taken getroffen regelingen, met inbegrip van de precieze voorwaarden voor het delegeren van taken. 

4. In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten besluiten de taken die zijn bedoeld in lid 1, onder c), te delegeren aan 
andere autoriteiten of organisaties die bij wet zijn aangewezen of gemachtigd om dergelijke taken uit te voeren, indien 
een meerderheid van de personen die betrokken zijn bij het beheer van die autoriteit of organisatie, een onafhankelijke 
positie heeft ten opzichte van het auditberoep. 

Artikel 25 

Samenwerking met andere bevoegde autoriteiten op nationaal niveau 

De bevoegde autoriteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 20, lid 1, en, in voorkomend geval, elke autoriteit 
waaraan deze bevoegde autoriteit taken heeft gedelegeerd, werkt op nationaal niveau samen met: 

a)  de bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 32, lid 4, van Richtlijn 2006/43/EG; 

b)  de autoriteiten als bedoeld in artikel 20, lid 2, of zij nu zijn aangewezen als bevoegde autoriteiten voor de toepassing 
van deze verordening of niet; 

c)  de financiële inlichtingeneenheden en de bevoegde autoriteiten als bedoeld in de artikelen 21 en 37 van Richtlijn 
2005/60/EG. 

De verplichtingen van artikel 22 van deze verordening inzake het beroepsgeheim zijn van toepassing op dergelijke 
samenwerking. 
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HOOFDSTUK II 

Kwaliteitsborging, monitoren van de markt en transparantie van bevoegde autoriteiten 

Artikel 26 

Kwaliteitsborging 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

a)  „inspecties”: kwaliteitsbeoordelingen van wettelijke auditors en auditkantoren, die worden geleid door een inspecteur 
en waarbij het niet gaat om een onderzoek in de zin van artikel 32, lid 5, van Richtlijn 2006/43/EG; 

b)  „inspecteur”: een beoordelaar die voldoet aan de eisen die zijn uiteengezet in lid 5, eerste alinea, onder a), en in dienst 
is van of anderszins gecontracteerd is door een bevoegde autoriteit; 

c)  „deskundige”: een natuurlijk persoon die beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van financiële markten, 
financiële verslaglegging, controle van financiële overzichten of op andere gebieden die van belang zijn voor inspec
ties, met inbegrip van praktiserende wettelijke auditors. 

2. De bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 20, lid 1, zetten een doeltreffend kwaliteits
borgingsstelsel voor controles op. 

Zij voeren op basis van een risicoanalyse kwaliteitsborging uit van wettelijke auditors en auditkantoren die wettelijke 
controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang uitvoeren en: 

a)  in het geval van wettelijke auditors en auditkantoren die wettelijke controles van financiële overzichten van andere 
organisaties van openbaar belang uitvoeren dan die omschreven in artikel 2, punten 17 en 18, van Richtlijn 
2006/43/EG ten minste om de drie jaar; 

b)  in andere gevallen dan die bedoeld onder a), ten minste om de zes jaar. 

3. De bevoegde autoriteit krijgt onderstaande verantwoordelijkheden: 

a)  goedkeuren en wijzigen van de inspectiemethoden, met inbegrip van handleidingen voor inspecties en follow-up, 
methoden voor verslaglegging en periodieke inspectieprogramma's; 

b)  goedkeuren en wijzigen van inspectieverslagen en vervolgverslagen; 

c)  goedkeuren en aanwijzen van inspecteurs voor afzonderlijke inspecties. 

De bevoegde autoriteit wijst voldoende middelen toe aan het kwaliteitsborgingsstelsel. 

4. De bevoegde autoriteit zet het kwaliteitsborgingsstelsel op zodanige wijze op dat het onafhankelijk is van de wette
lijke auditors en auditkantoren die in het kader ervan worden beoordeeld. 

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat er passende beleidsmaatregelen en procedures zijn met betrekking tot de onaf
hankelijkheid en objectiviteit van het personeel, met inbegrip van inspecteurs, en het beheer van kwaliteitsborgingssys
teem. 

5. De bevoegde autoriteit voldoet aan de volgende criteria bij de benoeming van inspecteurs: 

a)  inspecteurs beschikken over passende beroepskwalificaties en relevante beroepservaring op het gebied van wettelijke 
controle van financiële overzichten en financiële verslaggeving, en hebben tevens een specifieke opleiding voor de 
uitvoering van kwaliteitsbeoordelingen genoten; 

b)  een praktiserende wettelijke auditor of een persoon die in dienst is van dan wel anderszins verbonden is met een 
wettelijke auditor of een auditkantoor, mag niet optreden als inspecteur; 

c)  een persoon mag niet optreden als inspecteur bij een inspectie bij de wettelijke auditor of het auditkantoor totdat ten 
minste drie jaar zijn verstreken sinds deze persoon geen vennoot of werknemer meer is bij die wettelijke auditor of 
dat auditkantoor, dan wel anderszins niet meer met die wettelijke auditor of dat auditkantoor verbonden is; 

d)  inspecteurs verklaren dat er geen belangenconflicten bestaan tussen hen en de te inspecteren wettelijke auditor of het 
te inspecteren auditkantoor. 
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In afwijking van lid 1, onder b), kan een bevoegde autoriteit voor het verrichten van specifieke inspecties deskundigen 
contracteren indien het aantal inspecteurs binnen de autoriteit onvoldoende is. De bevoegde autoriteit kan ook worden 
bijgestaan door deskundigen indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van een inspectie. In deze gevallen 
voldoen de bevoegde autoriteiten en de deskundigen aan de eisen van dit lid. Deskundigen mogen niet betrokken zijn bij 
het bestuur van, of in dienst zijn van of anderszins gecontracteerd zijn door beroepsverenigingen en -organisaties, maar 
kunnen lid zijn van die verenigingen of organisaties. 

6. Deze inspecties houden ten minste het volgende in: 

a) een beoordeling van de opzet van het interne kwaliteitsbeheersingssysteem van de wettelijke auditor of het auditkan
toor; 

b) adequate toetsing van de procedures op naleving en een beoordeling van de controledossiers voor financiële over
zichten van organisaties van openbaar belang wat betreft de effectiviteit van het interne kwaliteitsbeheersingssysteem; 

c)  een beoordeling van de inhoud van het meest recente jaarlijkse transparantieverslag dat een wettelijke auditor of een 
auditkantoor overeenkomstig artikel 13 heeft bekendgemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de bevindingen 
van de inspectie ingevolge a) en b). 

7. De door de wettelijke auditor of het auditkantoor aangewende beleidsmaatregelen en procedures op het gebied van 
interne kwaliteitscontrole worden ten minste beoordeeld op: 

a)  de inachtneming door de wettelijke auditor of het auditkantoor van de toepasselijke normen inzake controle en 
kwaliteitsbeheer en van ethische en onafhankelijkheidsvereisten, waaronder die welke vastgesteld zijn in hoofdstuk IV 
van Richtlijn 2006/43/EG en de artikelen 4 en 5 van deze verordening, alsook de toepasselijke wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen van de betrokken lidstaat; 

b)  de kwantiteit en kwaliteit van de gebruikte middelen, waaronder de naleving van de vereisten op het gebied van 
permanente scholing als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 2006/43/EG; 

c) de naleving van de vereisten van artikel 4 van deze verordening met betrekking tot de in rekening gebrachte hono
raria voor de wettelijke controle van financiële overzichten. 

Voor de toetsing van de naleving worden de controledossiers geselecteerd op basis van een analyse van het risico op een 
inadequate uitvoering van een wettelijke controle van de financiële overzichten. 

De bevoegde autoriteiten beoordelen ook periodiek de methoden die de wettelijke auditors en auditkantoren gebruiken 
bij het uitvoeren van de wettelijke controle. 

De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid om naast de inspecties die onder de eerste alinea vallen, ook andere 
inspecties uit te voeren. 

8. Bevindingen en conclusies van een inspectie op basis waarvan aanbevelingen worden gedaan, waaronder bevin
dingen en conclusies die verband houden met een transparantieverslag, worden vóór de afronding van een inspectiever
slag meegedeeld aan en besproken met de wettelijke auditor of het auditkantoor waarbij de inspectie is verricht. 

De geïnspecteerde wettelijke auditor of het geïnspecteerde auditkantoor volgt de aanbevelingen van inspecties binnen een 
redelijke, door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn op. In geval van aanbevelingen over het interne kwaliteitsbe
heerssysteem van de wettelijke auditor of het auditkantoor is deze termijn niet langer dan twaalf maanden. 

9. Over de inspectie wordt een verslag opgesteld waarin de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de kwali
teitsbeoordeling zijn opgenomen. 
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Artikel 27 

Monitoren van marktkwaliteit en mededinging 

1. De overeenkomstig artikel 20, lid 1, aangewezen bevoegde autoriteiten en het European Competition Network 
(ECN), al naargelang, monitoren regelmatig de ontwikkelingen in de markt voor wettelijke controlediensten aan organisa
ties van openbaar belang en in het bijzonder het volgende: 

a) de risico's die voortvloeien uit een groot aantal kwalitatieve tekortkomingen van een wettelijke auditor of auditkan
toor, waaronder systematische tekortkomingen binnen een netwerk van auditkantoren, die kunnen leiden tot de slui
ting van een auditkantoor, de verstoring van de levering van wettelijke controlediensten, hetzij in een specifieke sector 
hetzij in meerdere sectoren, de verdere risicoaccumulatie van tekortkomingen in de controle en het effect op de alge
mene stabiliteit van de financiële sector; 

b)  de mate van marktconcentratie, onder meer in specifieke sectoren; 

c)  de prestaties van auditcomités; 

d)  de noodzaak maatregelen vast te stellen om de onder punt a) bedoelde risico's in te perken. 

2. Uiterlijk op 17 juni 2016 en daarna ten minste elke drie jaar, stelt elke bevoegde autoriteit en het ECN een verslag 
op over marktontwikkelingen inzake het verstrekken van wettelijke controlediensten aan organisaties van openbaar 
belang en dient zij dit in bij het Ceaob, ESMA, EBA, EIOPA en de Commissie. 

Na raadpleging van het Ceaob, de ESMA, de EBA en de EIOPA gebruikt de Commissie deze verslagen om een gezamen
lijk verslag over die ontwikkelingen op communautair niveau op te stellen. Dit gezamenlijk verslag wordt ingediend bij 
de Raad, de Europese Centrale Bank en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), alsook, indien passend, bij het 
Europees Parlement. 

Artikel 28 

Transparantie van bevoegde autoriteiten 

Bevoegde autoriteiten zijn transparant en publiceren ten minste: 

a)  jaarlijkse activiteitenverslagen over hun taken krachtens deze verordening; 

b)  jaarlijkse werkprogramma's betreffende hun taken krachtens deze verordening; 

c)  een jaarlijks verslag over de algemene resultaten van het kwaliteitsborgingsstelsel. Dit verslag bevat informatie over de 
gedane aanbevelingen, over de opvolging van de aanbevelingen en over de getroffen toezichtmaatregelen en opgelegde 
sancties. Ook bevat het kwantitatieve informatie en andere belangrijke prestatie-informatie over de financiële 
middelen, de personeelsmiddelen en de efficiëntie en effectiviteit van het kwaliteitsborgingsstelsel; 

d)  de geaggregeerde informatie over de bevindingen en conclusies van de inspecties als bedoeld in de eerste alinea van 
artikel 26, lid 8. Lidstaten kunnen de bekendmaking van die bevindingen en conclusies van afzonderlijke inspecties 
eisen. 

HOOFDSTUK III 

Samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en relaties met de Europese toezichthoudende autoriteiten 

Artikel 29 

Verplichting tot samenwerking 

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken samen indien zulks voor de toepassing van deze verordening noodza
kelijk is, ook in gevallen waarin het onderzochte gedrag niet strijdig is met enige in de betrokken lidstaat van kracht 
zijnde wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling. 

27.5.2014 L 158/105 Publicatieblad van de Europese Unie NL    

M&D Seminars 225



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

Artikel 30 

Instelling van het Ceaob 

1. Behoudens het opzetten van nationaal toezicht op controles wordt de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 
opgezet binnen het kader van het Ceaob. 

2. Het Ceaob is samengesteld uit een lid per lidstaat, die hooggeplaatste vertegenwoordigers zijn van de bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 32, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG, en een lid aangewezen door de ESMA (hierna „de 
leden” genoemd). 

3. De EBA en EIOPA worden als waarnemer uitgenodigd op vergaderingen van het Ceaob. 

4. Het Ceaob vergadert regelmatig en zo nodig op verzoek van de Commissie of een lidstaat. 

5. Elk lid van het Ceaob heeft één stem, behalve het door ESMA aangewezen lid, dat geen stemrecht heeft. Tenzij 
anders aangegeven, besluit het Ceaob met gewone meerderheid van zijn leden. 

6. De voorzitter van het Ceaob wordt verkozen uit een lijst van kandidaten die de bevoegde autoriteiten als bedoeld 
in artikel 32, lid 1, van Richtlijn 2006/43/EG vertegenwoordigen, of afgezet met een tweederdemeerderheid van de 
leden. De voorzitter wordt verkozen voor een termijn van vier jaar. De voorzitter mag geen twee achtereenvolgende 
termijnen in die functie dienen, maar kan na een tussenperiode van vier jaar worden herkozen. 

De vicevoorzitter wordt benoemd of afgezet door de Commissie. 

De voorzitter en de vicevoorzitter hebben geen stemrecht. 

Indien de voorzitter voor het eind van zijn termijn aftreedt of wordt afgezet, neemt de vicevoorzitter het voorzitterschap 
waar tot de volgende vergadering van het Ceaob, tijdens welke een voorzitter voor de resterende ambtsperiode wordt 
gekozen. 

7. Het Ceaob: 

a)  vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie, expertise en beste praktijken voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en van Richtlijn 2006/43/EG; 

b)  verleent de Commissie en de bevoegde autoriteiten op verzoek deskundig advies over aangelegenheden in verband 
met de tenuitvoerlegging van deze verordening en van Richtlijn 2006/43/EG; 

c)  draagt bij tot de technische beoordeling van stelsels van publiek toezicht van derde landen en aan de internationale 
samenwerking op dat gebied tussen de lidstaten en derde landen, als bedoeld in de artikelen 46, lid 2, en 47, lid 3, 
van Richtlijn 2006/43/EG; 

d)  draagt bij tot het technische onderzoek van internationale standaarden voor audit, met inbegrip van de procedures 
voor de opstelling ervan, met het oog op de goedkeuring van deze standaarden op Unieniveau; 

e) draagt bij tot de verbetering van de samenwerkingsmechanismen voor het toezicht op de auditkantoren van organisa
ties van openbaar belang, wettelijke auditors of op de netwerken waartoe deze kantoren behoren; 

f) voert andere coördinerende taken uit in de gevallen waarin deze verordening of Richtlijn 2006/43/EG daarin voor
ziet. 

8. Met het oog op de uitvoering van haar taken die zijn bedoeld in lid 7, onder c), verzoekt het Ceaob om de bijstand 
van ESMA, EBA of EIOPA, voor zover dit verzoek verband houdt met internationale samenwerking tussen de lidstaten 
en derde landen op het gebied van wettelijke controles van de financiële overzichten van organisaties van openbaar 
belang waarop toezicht wordt gehouden door die Europese toezichthoudende autoriteiten. Indien om die bijstand wordt 
verzocht, staat ESMA, EBA of EIOPA het Ceaob bij in zijn taak. 

9. Met het oog op de uitvoering van zijn taken kan het Ceaob niet-bindende richtsnoeren en adviezen vaststellen. 

De Commissie publiceert de door het Ceaob vastgestelde richtsnoeren en adviezen. 
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10. Het Ceaob neemt, in voorkomend geval, alle bestaande en lopende taken over van de Europese Groep van 
accountantstoezichthouders (Egaob), die is opgericht bij Besluit 2005/909/EG van de Commissie. 

11. Het Ceaob kan permanente of ad-hocsubgroepen instellen voor het onderzoeken van specifieke kwesties op basis 
van een door het Ceaob opgesteld mandaat. Deelneming aan de besprekingen in de subgroep kan worden uitgebreid tot 
de voor auditorstoezicht bevoegde autoriteiten van de landen van de Europese Economische Ruimte (hierna „EER” 
genoemd) of, bij uitnodiging, per geval, tot de bevoegde autoriteiten van landen van buiten de EU/EER, onder voorbe
houd van goedkeuring door de leden. De deelneming van een bevoegde autoriteit van een niet-EU/EER-land kan aan een 
termijn gebonden zijn. 

12. Het Ceaob stelt een subgroep in met het oog op uitvoering van de in lid 7, onder c), bedoelde taken. Die 
subgroep wordt voorgezeten door het lid dat op grond van lid 2 is benoemd door ESMA. 

13. Op verzoek van ten minste drie leden, of eigener beweging indien dit zinvol en/of noodzakelijk wordt geacht, kan 
de voorzitter van het Ceaob deskundigen, met inbegrip van beroepsbeoefenaars met een bijzondere kwalificatie op het 
gebied van een geagendeerd onderwerp uitnodigen om als waarnemer aan de beraadslagingen van het Ceaob of van zijn 
subgroepen deel te nemen. Het Ceaob kan vertegenwoordigers van bevoegde autoriteiten van derde landen die deskundig 
zijn op het gebied van auditorstoezicht uitnodigen om als waarnemer aan de beraadslagingen van het Ceaob of van zijn 
subgroepen deel te nemen. 

14. Het secretariaat van het Ceaob wordt verzorgd door de Commissie. De uitgaven van het Ceaob worden opge
nomen in de ramingen van de Commissie. 

15. Bij het opstellen van de voorlopige agenda van elke Ceaob-vergadering houdt het voorzitterschap terdege rekening 
met de schriftelijke bijdragen van de leden. 

16. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, deelt de meningen of standpunten van het Ceaob alleen 
mee met de goedkeuring van de leden. 

17. De beraadslagingen van het Ceaob zijn niet openbaar. 

18. Het Ceaob stelt een reglement van orde vast. 

Artikel 31 

Samenwerking in verband met kwaliteitsbeoordelingen en onderzoeken of inspecties ter plaatse 

1. De bevoegde autoriteiten treffen maatregelen om op het niveau van de Europese Unie effectieve samenwerking met 
betrekking tot kwaliteitsbeoordelingen te waarborgen. 

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan verzoeken om bijstand van de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat bij de kwaliteitsbeoordelingen van wettelijke auditors of auditkantoren die tot een netwerk behoren dat aanzien
lijke activiteiten in de aangezochte lidstaat ontplooit. 

3. Wanneer een bevoegde autoriteit van een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat een verzoek ontvangt om te 
helpen bij de kwaliteitsbeoordeling van een wettelijke auditor die of een auditkantoor dat behoort tot een netwerk dat 
aanzienlijke activiteiten in die lidstaat ontplooit, staat zij de verzoekende bevoegde autoriteit toe om te helpen bij deze 
kwaliteitsbeoordeling. 

De verzoekende bevoegde autoriteit heeft geen recht op toegang tot informatie die in strijd zou zijn met de nationale 
veiligheidsvoorschriften of die gevaar zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde 
van de aangezochte lidstaat. 
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4. Indien een bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat er op het grondgebied van een andere lidstaat handelingen 
worden of zijn uitgevoerd die strijdig zijn met de bepalingen van deze verordening, geeft zij hiervan zo specifiek moge
lijk kennis aan de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat. De bevoegde autoriteit van de andere lidstaat neemt de 
nodige maatregelen. Het stelt de kennisgevende bevoegde autoriteit in kennis van het resultaat daarvan, alsmede, voor 
zover mogelijk, van belangrijke tussentijdse ontwikkelingen. 

5. Een bevoegde autoriteit van een lidstaat kan verzoeken dat een onderzoek wordt verricht door de bevoegde autori
teit van een andere lidstaat op het grondgebied van die lidstaat. 

Verder kan zij verzoeken dat aan een aantal leden van haar personeel toestemming wordt verleend om de leden van het 
personeel van de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat gedurende het onderzoek te vergezellen, ook op inspecties 
ter plaatse. 

Het onderzoek of de inspectie wordt verricht onder de eindverantwoordelijkheid van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan het onderzoek plaatsvindt. 

6. De aangezochte bevoegde autoriteit kan een verzoek om een onderzoek zoals bedoeld in lid 5, eerste alinea, of een 
verzoek dat leden van haar personeel worden vergezeld door leden van het personeel van de bevoegde autoriteit van een 
andere lidstaat zoals bedoeld in lid 5, tweede alinea, in de volgende gevallen van de hand wijzen: 

a) wanneer een dergelijk onderzoek of dergelijke inspectie ter plaatse in strijd is met de nationale veiligheidsvoor
schriften of gevaar zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde van de aange
zochte lidstaat; 

b) wanneer voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen reeds een gerechtelijke procedure is opgestart voor de auto
riteiten van de aangezochte lidstaat; 

c)  wanneer voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen door de autoriteiten van de aangezochte lidstaat reeds een 
onherroepelijke uitspraak is gedaan. 

7. In geval van een kwaliteitsbeoordeling, onderzoek of inspectie met grensoverschrijdende effecten kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten het Ceaob verzoeken om de beoordeling of het onderzoek te coördi
neren. 

Artikel 32 

Aanwijzing van bevoegde autoriteiten 

1. Om de uitvoering te vergemakkelijken van de in artikel 26 en artikel 31, leden 4 tot en met 6 van deze verorde
ning, en artikel 30 van Richtlijn 2006/43/EG bedoelde taken met betrekking tot specifieke wettelijke auditors, auditkan
toren of hun netwerken, kunnen colleges worden ingesteld, waaraan wordt deelgenomen door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst en door iedere andere bevoegde autoriteit, mits: 

a)  de wettelijke auditor of het auditkantoor wettelijke controlediensten levert aan organisaties van openbaar belang 
binnen het rechtsgebied van de betrokken lidstaten; 

b)  er binnen het rechtsgebied van de betrokken lidstaten een filiaal is gevestigd dat deel uitmaakt van het auditkantoor. 

2. In het geval van specifieke wettelijke auditors of auditkantoren treedt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst op als facilitator. 

3. Met betrekking tot specifieke netwerken kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar het netwerk 
aanzienlijke activiteiten ontplooit, het Ceaob verzoeken een college in stellen, waaraan wordt deelgenomen door de 
verzoekende bevoegde autoriteiten. 

4. Binnen vijftien werkdagen na de instelling van het college van bevoegde autoriteiten voor een specifiek netwerk 
kiezen zijn leden een facilitator. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wijst het Ceaob een facilitator aan onder de 
leden van het college. 

De leden van het college toetsen de keuze van de facilitator ten minste eens in de vijf jaar om te waarborgen dat de 
gekozen facilitator nog steeds de meest geschikte is voor die post. 
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5. De facilitator zit de vergaderingen van het college voor, coördineert de acties van het college en zorgt voor een 
doeltreffende uitwisseling van informatie onder de leden van het college. 

6. De facilitator stelt binnen tien werkdagen na zijn verkiezing schriftelijke regelingen op voor de coördinatie, binnen 
het kader van het college, met betrekking tot onderstaande onderwerpen: 

a)  de informatie die tussen de bevoegde autoriteiten wordt uitgewisseld; 

b)  de gevallen waarin de bevoegde autoriteiten met elkaar moeten overleggen; 

c)  de gevallen waarin de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 33 toezichtstaken mogen delegeren. 

7. Bij gebreke van overeenstemming over de in lid 6 bedoelde schriftelijke coördinatieregelingen kan elk lid van het 
college de zaak doorverwijzen naar het Ceaob. De facilitator neemt de adviezen van het Ceaob over de schriftelijke coör
dinatieregelingen terdege in aanmerking alvorens tot overeenstemming te komen over de definitieve tekst. De schriftelijke 
coördinatieregelingen worden opgenomen in één enkel document dat de volledige redenen voor iedere beduidende afwij
king van het advies van het Ceaob bevat. De facilitator doet de schriftelijke coördinatieregelingen toekomen aan de leden 
van het college en aan het Ceaob. 

Artikel 33 

Delegatie van bevoegdheden 

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst kan elk van haar taken aan de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat delegeren, mits deze autoriteit daarmee instemt. Het delegeren van taken laat de verantwoordelijkheid van de 
delegerende bevoegde autoriteit onverlet. 

Artikel 34 

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim met betrekking tot de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 

1. De verplichting van beroepsgeheim geldt voor alle personen die werken of gewerkt hebben voor organen die 
betrokken zijn bij een samenwerkingsverband tussen bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 30. Onder het beroeps
geheim vallende informatie wordt aan geen enkele andere persoon of autoriteit verstrekt, tenzij zulks in het kader van 
gerechtelijke procedures noodzakelijk is of krachtens het Unierecht of nationaal recht vereist is. 

2. Artikel 22 vormt geen beletsel voor de organen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband van bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 30, en de bevoegde autoriteiten om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. De aldus 
uitgewisselde informatie valt onder het beroepsgeheim waartoe eenieder gehouden is die bij de bevoegde autoriteiten 
werkzaam is of is geweest. 

3. Alle informatie die op grond van deze verordening wordt uitgewisseld tussen organen die deel uitmaken van een 
samenwerkingsverband van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 30, en de bevoegde autoriteiten en andere autori
teiten en organen, wordt als vertrouwelijk beschouwd tenzij openbaarmaking daarvan krachtens het Unierecht of natio
naal recht vereist is. 

Artikel 35 

Bescherming van persoonsgegevens 

1. De lidstaten passen Richtlijn 95/46/EG toe op de verwerking van persoonsgegevens in de lidstaten uit hoofde van 
deze verordening. 

2. Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het Ceaob, ESMA, 
EBA en EIOPA in het kader van deze verordening en Richtlijn 2006/43/EG. 
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HOOFDSTUK IV 

Samenwerking met autoriteiten van derde landen en met internationale organisaties en organen 

Artikel 36 

Overeenkomst over uitwisseling van informatie 

1. De bevoegde autoriteiten mogen met de bevoegde autoriteiten van derde landen alleen dan samenwerkingsovereen
komsten voor de uitwisseling van informatie sluiten als voor de te verstrekken informatie in de betrokken derde landen 
ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als die welke zijn bepaald in de artikelen 22 en 
34. De bevoegde autoriteiten maken dergelijke overeenkomsten onmiddellijk over aan het Ceaob en stellen de Commissie 
er onmiddellijk in kennis van. 

Informatie wordt uit hoofde van dit artikel alleen uitgewisseld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken 
van die bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening. 

Indien bij een dergelijke uitwisseling van gegevens persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land, nemen de 
lidstaten Richtlijn 95/46/EG in acht en neemt het Ceaob Verordening (EG) nr. 45/2001 in acht. 

2. De bevoegde autoriteiten werken samen met de bevoegde autoriteiten of andere betrokken organen van derde 
landen met betrekking tot de kwaliteitsbeoordelingen en onderzoeken van wettelijke auditors en auditkantoren. Op 
verzoek van een bevoegde autoriteit draagt het Ceaob bij tot dergelijke samenwerking en tot convergentie van het 
toezicht met derde landen. 

3. Indien de samenwerking of uitwisseling van informatie verband houdt met controledocumenten of andere docu
menten die in het bezit zijn van wettelijke auditors of auditkantoren, is artikel 47 van Richtlijn 2006/43/EG van toepas
sing. 

4. Het Ceaob stelt richtsnoeren op over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de uitwisseling van infor
matie als bedoeld in dit artikel. 

Artikel 37 

Openbaarmaking van informatie van derde landen 

De bevoegde autoriteit van een lidstaat mag de van een bevoegde autoriteit van een derde land ontvangen vertrouwelijke 
informatie, ingeval een samenwerkingsovereenkomst daarin voorziet, alleen openbaar maken indien zij daartoe uitdruk
kelijk toestemming heeft gekregen van de bevoegde autoriteit die de informatie heeft doorgegeven en mits, indien van 
toepassing, de informatie alleen openbaar wordt gemaakt voor de doeleinden waarmee deze bevoegde autoriteit heeft 
ingestemd, of indien deze openbaarmaking vereist is krachtens het Unierecht of nationaal recht. 

Artikel 38 

Openbaarmaking van informatie aan derde landen 

De bevoegde autoriteit van een lidstaat schrijft voor dat vertrouwelijke informatie die door haar aan een bevoegde autori
teit van een derde land wordt medegedeeld, door die bevoegde autoriteit alleen aan derde partijen of autoriteiten open
baar mag worden gemaakt met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit die de informatie 
heeft doorgegeven, in overeenstemming met haar nationaal recht en mits de informatie alleen openbaar wordt gemaakt 
voor de doeleinden waarmee deze bevoegde autoriteit van de lidstaat heeft ingestemd, of indien deze openbaarmaking 
krachtens het Unierecht of nationaal recht vereist is of noodzakelijk is in het kader van gerechtelijke procedures in dat 
derde land. 
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Artikel 39 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 

2. De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toege
kend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 juni 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwij
gend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden 
voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het 
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. 
Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan 
het Europees Parlement en de Raad. 

5. Een overeenkomstig artikel 9 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. 

Artikel 40 

Evaluatie en verslagen 

1. De Commissie evalueert de operaties en de doeltreffendheid van het samenwerkingssysteem tussen de bevoegde 
autoriteiten in het kader van het Ceaob, als bedoeld in artikel 30, met name wat betreft de uitvoering van de Ceaob- 
taken die zijn omschreven in lid 7 van dat artikel, en brengt daarover verslag uit. 

2. De evaluatie houdt rekening met internationale ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot de intensive
ring van de samenwerking met de bevoegde autoriteiten van derde landen en het bijdragen tot de verbetering van de 
samenwerkingsmechanismen voor toezicht op wettelijke auditors en auditkantoren van organisaties van openbaar belang 
die deel uitmaken van de internationale auditnetwerken. De Commissie voltooit uiterlijk op 17 juni 2019 haar evaluatie. 

3. Het verslag wordt, indien nodig samen met een wetgevingsvoorstel, aan het Europees Parlement en de Raad voor
gelegd. Het verslag gaat in op de vooruitgang op het gebied van samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in het 
kader van het Ceaob vanaf de instelling van dit kader en stelt verdere stappen voor om de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten effectiever te maken. 

4. Uiterlijk op 17 juni 2028 dient de Commissie een verslag over de toepassing van deze verordening in bij het Euro
pees Parlement en de Raad 

Artikel 41 

Overgangsbepaling 

1. Vanaf 17 juni 2020 geeft een organisatie van openbaar belang geen controleopdracht of verlengt zij geen controle
opdracht aan een bepaalde wettelijke auditor of auditkantoor, indien die wettelijke auditor of dat auditkantoor op de 
datum van inwerkingtreding van deze verordening gedurende een aaneengesloten periode van twintig of meer jaar wette
lijke controlediensten aan die organisatie van openbaar belang heeft geleverd. 
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2. Vanaf 17 juni 2023 geeft een organisatie van openbaar belang geen controleopdracht of verlengt zij geen controle
opdracht aan een bepaalde wettelijke auditor of auditkantoor, indien die wettelijke auditor of dat auditkantoor op de 
datum van inwerkingtreding van deze verordening gedurende een aaneengesloten periode van elf tot twintig jaar wette
lijke controlediensten aan die organisatie van openbaar belang heeft geleverd. 

3. Onverminderd de leden 1 en 2 kunnen de controleopdrachten die zijn gegeven vóór 16 juni 2014, maar die op 
17 juni 2016 nog van kracht zijn, van toepassing blijven tot het einde van de in artikel 17, lid 1, tweede alinea, of in 
artikel 17, lid 2, onder b), bedoelde maximumduur. Artikel 17, lid 4, is van toepassing. 

4. Artikel 16, lid 3, wordt op controleopdrachten pas van toepassing na het verstrijken van de periode die is bedoeld 
in artikel 17, lid 1, tweede alinea. 

Artikel 42 

Nationale bepalingen 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening effectief wordt toegepast. 

Artikel 43 

Intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie 

Besluit 2005/909/EG wordt ingetrokken. 

Artikel 44 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatie
blad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing vanaf 17 juni 2016. 

Het bepaalde in artikel 16, lid 6, is echter van toepassing met ingang van 17 juni 2017. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 16 april 2014 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
D. KOURKOULAS   
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Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Art. 124

Indien men daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, mag
niemand:
1° met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd

en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;

2° met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken
zijn;

3° onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake
elektronische communicatie en met betrekking tot een andere persoon;

4° de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen,
kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken.

Over deze akte

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Publicatiedatum 20/06/2005
Afkondigingsdatum 13/06/2005
Inwerkingtreding 30/06/2005
Kluwernummer 77391
Verkorte benaming wet elektronische communicatie; wet op de elektronische communicatie; WEC
Bron Belgisch Staatsblad
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Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Art. 126

§ 1
Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, stelt de Koning op voorstel van de Minister van Justitie en
van de minister en na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het
Instituut, de voorwaarden vast waaronder de operatoren de verkeersgegevens en de identificatiegegevens van
eindgebruikers, registreren en bewaren, met het oog op het opsporen en de beteugeling van strafbare feiten, met
het oog op de beteugeling van kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten en met het oog op het onderzoek door
de ombudsdienst voor telecommunicatie naar de identiteit van de personen die kwaadwillig gebruik hebben
gemaakt van een elektronische-communicatienetwerk of -dienst1[, evenals met het oog op de vervulling van de
inlichtingsopdrachten bepaald in de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten]1.
§ 2
De gegevens die moeten worden bewaard en de duur van de bewaring, die wat de openbare telefoniedienst betreft
niet minder dan twaalf en niet meer dan zesendertig maanden mag zijn, worden door de Koning bepaald in een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en van het Instituut.
De operatoren zorgen ervoor dat de in § 1 vermelde gegevens onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1 gewijzigd bij art. 33 Wet 4 februari 2010 (BS 10 maart 2010), met ingang van 1 september 2010 (art. 40).
Voorgeschiedenis
Art. vervangen bij art. 5 Wet 30 juli 2013 (BS 23 augustus 2013), zelf vernietigd bij arrest GwH nr. 84/2015, 11 juni 2015 (BS 11 augustus
2015).
Art. vervangen bij art. 4 Wet 29 mei 2016 (BS 18 juli 2016), zelf vernietigd bij arrest GwH nr. 57/2021, 22 april 2021 (Website
Grondwettelijk Hof).
§ 2, lid 1, 7° ingevoegd bij art. 28 Wet 31 juli 2017 (BS 11 augustus 2017 (ed. 2)), met ingang van 21 augustus 2017 (art. 39).
Uitvoeringsbesluit(en)
– Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de

elektronische communicatie (BS 8 oktober 2013 (ed. 3)).

Over deze akte

Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Publicatiedatum 20/06/2005
Afkondigingsdatum 13/06/2005
Inwerkingtreding 30/06/2005
Kluwernummer 77391
Verkorte benaming wet elektronische communicatie; wet op de elektronische communicatie; WEC
Bron Belgisch Staatsblad
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Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden

Art. 6 1[Recht op een eerlijk proces]1

1
Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen
een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld. Het
vonnis moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek
worden ontzegd gedurende het gehele proces of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de
openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of
de bescherming van het privé leven van partijen bij het proces dit eisen of, in die mate als door de rechter onder
bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de
rechtspraak zou schaden.
2
Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de
wet bewezen wordt.
3
Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft ten minste de volgende rechten:
a) onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard

en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

b) te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;

c) zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te
kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist;

d) de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen
à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met getuigen à charge;

e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal welke ter zitting wordt gebezigd niet verstaat of
niet spreekt.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 2 Prot. nr. 11, 11 mei 1994 (B.S., 4 juli 1997), met ingang van 1 november 1998 (art. 4 juncto Ber., B.S., 4 april 1998).

Trefwoorden:
Recht op een eerlijk proces, algemeen Beginselen die de rechtspraak moeten beheersen, algemeen
Eerlijke behandeling (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Openbare behandeling, gesloten deuren (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Onafhankelijke en onpartijdige rechter (E.V.R.M.)
Uitspraak in het openbaar (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Redelijke termijn (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het publiek recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het civiel recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het strafrecht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het belastingrecht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het tuchtrecht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Toepasselijkheid in het sociaal recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
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Onschuld tot bewijs van schuld (recht op een eerlijk proces) Rechten van de beschuldigde, algemeen
Informatie over de tenlastelegging (rechten van de beschuldigde)
Nodige tijd en middelen voor verdediging (rechten van de beschuldigde)
Recht op bijstand (rechten van de beschuldigde) Ondervragen getuigen (rechten van de beschuldigde)
Recht op tolk (rechten van de beschuldigde)

Over deze akte

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden

Publicatiedatum 19/08/1955
Afkondigingsdatum 04/11/1950
Inwerkingtreding 14/06/1955
Kluwernummer 394
Verkorte benaming EVRM; mensenrechtenverdrag
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, algemeen
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Strafwetboek

[Art. 5

Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met
de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete
omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.
Met rechtspersonen worden gelijkgesteld:
1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen;

2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, alsook
handelsvennootschappen in oprichting;

3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke personen, die daders zijn
van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 2 Wet 11 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
Opgeheven bij art. 2 W. 28 juli 1934 (B.S., 2 augustus 1934), opnieuw opgenomen bij art. 2 W. 4 mei 1999 (B.S., 22 juni 1999 (eerste
uitg.)), gewijzigd bij art. 133 W. 26 april 2002, (B.S., 30 april 2002 (tweede uitg.)), met ingang van 30 april 2002 (art. 138), bij art. 188
W. 15 mei 2007 (B.S., 31 juli 2007), met ingang van 1 januari 2015. Voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de
wet, treedt dit artikel in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten
laatste op 1 januari 2016. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt in het Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de
datum vermeldt waarop dit artikel in werking treedt voor de prezones die hier worden beoogd (art. 11, § 1 KB 4 augustus 2014 (BS
20 oktober 2014 (ed. 2)), en gewijzigd bij art. 7 Wet 3 augustus 2012 (BS 13 september 2012), met ingang van 5 oktober 2012 (art. 12,
1° KB 20 september 2012 (BS 5 oktober 2012)).

Trefwoorden:
Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon

Over deze akte

Strafwetboek

Publicatiedatum 09/06/1867
Afkondigingsdatum 08/06/1867
Inwerkingtreding 19/06/1867
Kluwernummer 59
Verkorte benaming Sw.
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Strafwetboek, algemeen
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Strafwetboek

Art. 470

Met de straffen, bij het artikel 468 bepaald, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had
gepleegd, hij die met behulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen,
schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een
verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt.
Trefwoorden:
Afpersing

Over deze akte

Strafwetboek

Publicatiedatum 09/06/1867
Afkondigingsdatum 08/06/1867
Inwerkingtreding 19/06/1867
Kluwernummer 59
Verkorte benaming Sw.
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Strafwetboek, algemeen
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Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering

[Art. 32

Tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien:
– de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of;

– de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of;

– het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 3 Wet 24 oktober 2013 (BS 12 november 2013).

Trefwoorden:
Nietigheid onregelmatig verkregen bewijs in strafzaken

Over deze akte

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering

Publicatiedatum 25/04/1878
Afkondigingsdatum 17/04/1878
Inwerkingtreding 05/05/1878
Kluwernummer 75
Verkorte benaming voorafgaande titel Sv.; V.T.Sv.
Bron Belgisch Staatsblad
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Wetboek van strafvordering

[Art. 88quater

§ 1
De onderzoeksrechter, of in zijn opdracht een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des
Konings 3[en van de arbeidsauditeur,]3 kan 4[aan eenieder van wie hij vermoedt dat hij een]4 bijzondere kennis heeft
van het informaticasysteem dat het voorwerp uitmaakt van de zoeking 5[of de uitbreiding ervan bedoeld in
artikel 88ter]5 of van diensten om gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een
informaticasysteem, te beveiligen of te versleutelen, bevelen inlichtingen te verstrekken over de werking ervan en
over de wijze om er toegang toe te verkrijgen, of in een verstaanbare vorm toegang te verkrijgen tot de gegevens die
door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen. De onderzoeksrechter vermeldt de
omstandigheden eigen aan de zaak die de maatregel wettigen in een met redenen omkleed bevelschrift dat hij
meedeelt aan de procureur des Konings 3[of aan de arbeidsauditeur]3.
§ 2
De onderzoeksrechter 3[, of een door hem afgevaardigd officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de
procureur des Konings en van de arbeidsauditeur,]3 kan iedere geschikte persoon bevelen om zelf het
informaticasysteem te bedienen of de ter zake dienende gegevens, die door middel daarvan worden opgeslagen,
verwerkt of overgedragen, naargelang het geval, te zoeken, toegankelijk te maken, te kopiëren, ontoegankelijk te
maken of te verwijderen, in de door hem gevorderde vorm. Deze personen zijn verplicht hieraan gevolg te geven,
voorzover dit in hun mogelijkheden ligt.
Het bevel bedoeld in het eerste lid kan niet worden gegeven aan de verdachte en aan de personen bedoeld in artikel
156.
§ 34[
Hij die de in §§ 1 en 2 gevorderde medewerking niet verleent of de zoeking in het informaticasysteem of de
uitbreiding ervan hindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van
zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.
Wanneer de medewerking bedoeld in het eerste lid de uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf kan verhinderen,
of de gevolgen ervan kan beperken, en deze medewerking niet verleend wordt, zijn de straffen een gevangenisstraf
van één tot vijf jaar en een geldboete van vijfhonderd tot vijftigduizend euro.
]4

§ 4
Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maatregel of daaraan zijn medewerking verleent,
is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het
Strafwetboek.
§ 5
De Staat is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die onopzettelijk door de gevorderde personen aan een
informaticasysteem of de gegevens, die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, wordt
veroorzaakt.]1
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 9 W. 28 november 2000 (B.S., 3 februari 2001).
§ 1 gewijzigd bij art. 6, 1° en 2° Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, enig lid, inleidende
bepaling), bij art. 14, 1° Wet 25 december 2016 (BS 17 januari 2017) en bij art. 12 Wet 5 mei 2019 (BS 24 mei 2019 (ed. 1)).
§ 2 gewijzigd bij art. 6, 3° Wet 6 juni 2010 (BS 1 juli 2010 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2011 (art. 111, enig lid, inleidende bepaling).
§ 3 vervangen bij art. 14, 2° Wet 25 december 2016 (BS 17 januari 2017).
Voorgeschiedenis
§ 3 gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 88quater, §§ 1 en 3, van het Wetboek van strafvordering, zoals het van toepassing is op het bodemgeschil, schendt niet de
artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten

ln18 1/2© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 259

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln18&anchor=ln18-167&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln18&anchor=ln18-167&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln59&anchor=ln59-598&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/HistoricalView.aspx?id=ln18&anchor=ln18-664
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln187227&anchor=ln187227-14&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln211551&anchor=ln211551-12&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln187227&anchor=ln187227-14&bron=doc


van de mens (GwH nr. 28/2020, 20 februari 2020 (prejudiciële vraag) (BS 17 juni 2020 (ed. 1))).

Over deze akte

Wetboek van strafvordering

Afkondigingsdatum 17/11/1808
Inwerkingtreding 06/12/1808
Kluwernummer 18
Verkorte benaming Sv.; Wb. Sv.
Trefwoorden:
Strafrechtspleging, algemeen

ln18 2/2© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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Wetboek van strafvordering

[Art. 91

Wanneer gedurende een gerechtelijk onderzoek de onderzoeksrechter ernstige aanwijzingen van schuld bij een
rechtspersoon vaststelt, kan hij de volgende maatregelen gelasten, indien bijzondere omstandigheden dat vergen:
1° schorsing van de procedure van ontbinding of vereffening van de rechtspersoon;

2° verbod van specifieke vermogensrechtelijke transacties die tot het onvermogen van de rechtspersoon kunnen
leiden;

3° neerlegging van een borgsom tot een door hem bepaald bedrag, als waarborg voor de inachtneming van de
maatregelen die hij gelast.

Indien de in het vorige lid bedoelde maatregelen betrekking hebben op onroerende goederen, wordt gehandeld
overeenkomstig artikel 35bis.]1

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 16 W. 4 mei 1999 (B.S., 22 juni 1999 (eerste uitg.)).

Over deze akte

Wetboek van strafvordering

Afkondigingsdatum 17/11/1808
Inwerkingtreding 06/12/1808
Kluwernummer 18
Verkorte benaming Sv.; Wb. Sv.
Trefwoorden:
Strafrechtspleging, algemeen

ln18 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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Rolnummers 6590, 6597, 6599 en 6601 

 

 

Arrest nr. 57/2021 

van 22 april 2021 

 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 29 mei 2016 « betreffende het 

verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie », 

ingesteld door de « Ordre des barreaux francophones et germanophone », door de 

vzw « Académie Fiscale » en Jean Pierre Riquet, door de vzw « Liga voor Mensenrechten » en 

de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en door Patrick Van Assche en anderen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters J.-P. Moerman, 

T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques en Y. Kherbache, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van de beroepen en rechtspleging 

 

 a.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 januari 2017 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 januari 2017, heeft de « Ordre des barreaux 

francophones et germanophone », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Lemmens en 

Mr. J.-F. Henrotte, advocaten bij de balie te Luik, beroep tot vernietiging ingesteld van de wet 

van 29 mei 2016 « betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van 

de elektronische communicatie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2016). 

 

 b.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2017 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 januari 2017, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wet door de vzw « Académie Fiscale » en Jean Pierre Riquet. 

 

 c.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 januari 2017 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2017, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wet door de vzw « Liga voor Mensenrechten », bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. J. Vander Velpen, advocaat bij de balie van Antwerpen, en de 

vzw « Ligue des Droits de l’Homme », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. R. Jespers, 

avocaat bij de balie van Antwerpen. 

 

 d.  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2017 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 januari 2017, is beroep tot vernietiging 

ingesteld van dezelfde wet door Patrick Van Assche, Christel Van Akeleyen en 

Karina De Hoog, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Pattyn, advocaat bij de balie van 

West-Vlaanderen. 

 

 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6590, 6597, 6599 en 6601 van de rol van het 

Hof, werden samengevoegd. 

 

 

 Bij tussenarrest nr. 96/2018 van 19 juli 2018, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad 

van 27 september 2018, heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van 

Justitie van de Europese Unie : 

 

 « 1.  Dient artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, in samenhang gelezen met het 

recht op veiligheid, gewaarborgd bij artikel 6 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, en het recht op eerbiediging van de persoonsgegevens, zoals gewaarborgd bij 

de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in 

die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die welke 

in het geding is, die voorziet in een algemene verplichting voor de operatoren en aanbieders 

van elektronische communicatiediensten om de verkeers- en locatiegegevens in de zin van de 

richtlijn 2002/58/EG, die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van het 

aanbieden van die diensten, te bewaren, nationale regeling die niet alleen ten doel heeft het 

onderzoeken, opsporen en vervolgen van feiten van zware criminaliteit, maar ook het 

waarborgen van de nationale veiligheid, de verdediging van het grondgebied en van de 

openbare veiligheid, het onderzoeken, opsporen en vervolgen van andere feiten dan die van 

zware criminaliteit of het voorkomen van een verboden gebruik van de elektronische 

communicatiesystemen, of de verwezenlijking van een andere doelstelling die is geïdentificeerd 

bij artikel 23, lid 1, van de Verordening (EU) 2016/679 en die bovendien onderworpen is aan  
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nader in die regeling opgenomen waarborgen op het vlak van de bewaring van de gegevens en 

van de toegang ertoe ? 

 

 2.  Dient artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, gelezen in samenhang met de 

artikelen 4, 7, 8, 11 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die 

welke in het geding is, die voorziet in een algemene verplichting voor de operatoren en 

aanbieders van elektronische communicatiediensten om de verkeers- en locatiegegevens in de 

zin van de richtlijn 2002/58/EG, die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van 

het aanbieden van die diensten, te bewaren, indien die regeling mede tot doel heeft om de op 

de overheid rustende positieve verplichtingen ingevolge de artikelen 4 en 8 van het Handvest 

te bewerkstelligen om te voorzien in een wettelijk kader dat een effectief strafrechtelijk 

onderzoek en een daadwerkelijke bestraffing van seksueel misbruik van minderjarigen 

mogelijk maakt en het effectief mogelijk maakt om de pleger van het misdrijf te identificeren, 

ook wanneer gebruik wordt gemaakt van elektronische communicatiemiddelen ? 

 

 3.  Zou het Grondwettelijk Hof, indien het op grond van het antwoord verstrekt op de eerste 

of de tweede prejudiciële vraag tot de conclusie zou komen dat de bestreden wet één of meer 

van de uit de in die vragen vermelde bepalingen voortvloeiende verplichtingen schendt, de 

gevolgen van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de 

gegevens in de sector van de elektronische communicatie tijdelijk kunnen handhaven teneinde 

rechtsonzekerheid te voorkomen en het mogelijk te maken dat de voorheen verzamelde en 

bewaarde gegevens alsnog kunnen gebruikt worden voor de door de wet beoogde 

doeleinden ? ». 

 

 Bij arrest van 6 oktober 2020 in de zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 heeft het Hof 

van Justitie van de Europese Unie op de vragen geantwoord. 

 

 Bij beschikking van 21 oktober 2020 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers M. Pâques 

en T. Merckx-Van Goey te hebben behoord, beslist : 

 

 -  de debatten te heropenen; 

 

 -  de partijen uit te nodigen, in een uiterlijk op 23 november 2020 in te dienen aanvullende 

memorie, waarvan ze binnen dezelfde termijn een kopie laten toekomen aan de andere partijen, 

hun standpunt mee te delen ten aanzien van de weerslag van het voormelde arrest van het Hof 

van Justitie van de Europese Unie op de thans voorliggende zaken; 

 

 -  dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na 

ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden 

gehoord, en 

 

 -  dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 25 november 2020 

en de zaken in beraad zullen worden genomen. 

 

 Aanvullende memories zijn ingediend door : 

 

 -  de verzoekende partij in de zaak nr. 6590; 

 

 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 6599; 
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 -  de verzoekende partijen in de zaak nr. 6601; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. de Lophem en 

Mr. S. Depré, advocaten bij de balie te Brussel (in de zaken nrs. 6590 en 6597); 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Vanpraet, advocaat bij de 

balie van West-Vlaanderen (in de zaken nrs. 6599 en 6601). 

 

 Ingevolge de verzoeken van meerdere partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij 

beschikking van 12 november 2020 de dag van de terechtzitting bepaald op 9 december 2020. 

 

 Op de openbare terechtzitting van 9 december 2020 : 

 

 -  zijn verschenen : 

 

 .  Me E. Kiehl, advocaat bij de balie te Luik, loco Mr. E. Lemmens, en Mr. J.-F. Henrotte, 

voor de verzoekende partij in de zaak nr. 6590; 

 

 .  Mr. R. Jespers en Mr. J. Fermon, advocaat bij de balie te Brussel, voor de verzoekende 

partijen in de zaak nr. 6599; 

 

 .  D. Pattyn, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 6601; 

 

 .  Mr. E. de Lophem, tevens loco Mr. S. Depré, voor de Ministerraad (in de zaken nrs. 6590 

en 6597); 

 

 .  Mr. J. Vanpraet, voor de Ministerraad (in de zaken nrs. 6599 en 6601); 

 

 -  hebben de rechters-verslaggevers M. Pâques en T. Merckx-Van Goey verslag 

uitgebracht; 

 

 -  zijn de voornoemde advocaten gehoord; 

 

 -  zijn de zaken in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 Ten aanzien van de aanvullende memories ingediend na het op 6 oktober 2020 door het Hof van Justitie van 

de Europese Unie gewezen arrest 

 

 A.1.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone » (hierna : OBFG) betoogt dat de wet 

« betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie » 

(hierna : de bestreden wet) aan geen enkele voorwaarde voldoet met betrekking tot de uitzonderingen op het verbod 
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op de algemene bewaring van de gegevens, die door het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn aanvaard bij 

zijn arrest van 6 oktober 2020, in zake La Quadrature du Net en andere (C-511/18, C-512/18 en C-520/18), en dat 

daarbij niet in de vereiste daadwerkelijke waarborgen wordt voorzien. 

 

 A.1.2.  Volgens de OBFG wordt bij de bestreden wet in geen enkel stadium van de procedure een 

jurisdictionele controle georganiseerd van het verzamelen van de gegevens, noch van het bewaren ervan. De 

rechterlijke controle op de toegang waarom wordt verzocht in het kader van een strafonderzoek of de door de 

BIM-commissie uitgeoefende controle, wat de inlichtingendiensten betreft, hebben immers alleen betrekking op 

de toegang tot de gegevens. Die controles zijn daarenboven geen rechtsmiddelen die openstaan voor 

belanghebbende derden. 

 

 Wat betreft de mogelijkheid voor een lidstaat om wettelijke maatregelen te nemen die toelaten gebruik te 

maken van een bevel aan de aanbieders van diensten om over te gaan tot een algemene en ongedifferentieerde 

bewaring van bepaalde gegevens, los van de ontstentenis van voldoende waarborgen, beperkt de bestreden wet 

zich niet ertoe precieze situaties te beogen die te maken hebben met een ernstige en daadwerkelijke bedreiging 

van de nationale veiligheid. De bestreden wet voorziet evenmin in een verplichting tot gerichte bewaring van de 

verkeers- en locatiegegevens en maakt geen enkel onderscheid tussen de betrokken personen, ongeacht of zij al 

dan niet bij een onderzoek zijn betrokken of al dan niet aan een beroepsgeheim zijn onderworpen. 

 

 Wat betreft de mogelijkheid om te voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de aan de 

bron van een verbinding toegewezen IP-adressen, beoogt de bestreden wet drie categorieën van gegevens : 

identificatiegegevens, gegevens met betrekking tot toegang en verbinding, alsook communicatiegegevens. 

Bovendien wordt de periode niet beperkt tot het strikt noodzakelijke. 

 

 De OBFG doet gelden dat de voorwaarden met betrekking tot de laatste twee door het Hof van Justitie 

aanvaarde uitzonderingen niet vervuld zijn, aangezien het nagestreefde doel, net zoals de bewaarde gegevens, te 

ruim is, en aangezien niet in enige daadwerkelijke controle wordt voorzien. 

 

 De OBFG verwijst naar de punten 117 en 118 van het arrest van het Hof van Justitie met betrekking tot de 

advocaten en de andere personen die aan het beroepsgeheim zijn onderworpen, en preciseert dat de gegevens die 

krachtens de bestreden wet worden verzameld en bewaard, het mogelijk maken te bepalen of een advocaat is 

geraadpleegd door een natuurlijke persoon dan wel een rechtspersoon, en die advocaat en zijn gesprekpartners, 

alsook de data en uren van de communicatie te identificeren. 

 

 A.1.3.  Tot slot is de OBFG van mening dat het Hof niet ertoe gemachtigd is om, in geval van vernietiging, 

de gevolgen van de bestreden wet te handhaven. 

 

 A.2.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 6599 betogen dat uit het arrest van het Hof van Justitie van 

6 oktober 2020 volgt dat de middelen gegrond zijn en dat de bestreden wet in haar geheel moet worden vernietigd. 

Alle bepalingen van de bestreden wet zijn immers verbonden met de verplichting tot algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van de verkeers- en locatiegegevens, die door het Hof van Justitie is afgekeurd. 

 

 A.2.2.  De verzoekende partijen zijn van mening dat geen enkele van de bepalingen van de bestreden wet 

overeenstemt met een van de vijf hypotheses die het Hof van Justitie verenigbaar heeft geacht met artikel 15, lid 1, 

van de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 « betreffende de verwerking 

van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 

communicatie » (hierna : de richtlijn 2002/58/EG). Zo bevat de bestreden wet geen enkele specifieke bepaling met 

betrekking tot de bewaring van de IP-adressen voor een periode die vanuit een temporeel oogpunt tot het strikt 

noodzakelijke is beperkt, de bewaring van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers, de 

verplichting die aan diegenen die de gegevens bewaren en aan de operatoren zou kunnen worden opgelegd om 

realtime een analyse van de verkeers- en de locatiegegevens uit te voeren, of de realtimebewaring van technische 

gegevens met betrekking tot de locatie van de eindapparatuur. In elk geval bevat de bestreden wet geen duidelijke 

en nauwkeurige regels volgens dewelke de gegevens worden bewaard overeenkomstig de daaraan verbonden 

materiële en procedurele modaliteiten, noch daadwerkelijke waarborgen tegen het risico van misbruik, zoals het 

Hof van Justitie nochtans vereist. 

 

 A.2.3.  De verzoekende partijen zijn van mening dat het arrest van het Hof van Justitie het niet mogelijk 

maakt in geval van vernietiging de gevolgen van de bestreden wet te handhaven en dat het de strafrechter niet is 

toegestaan informatie of bewijselementen die zijn verzameld met toepassing van die wet te gebruiken, zodat die 

informatie of die elementen bijgevolg uit het dossier moeten worden verwijderd. Zij vragen zich af of de drie door 
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het Hof van Justitie vermelde voorwaarden die, wanneer zij vervuld zijn, de strafrechter de verplichting opleggen 

de informatie of de bewijselementen terzijde te schuiven die door de algemene en ongedifferentieerde bewaring 

van de gegevens zijn verkregen, al dan niet cumulatief zijn, en zijn in ondergeschikte orde van mening dat het 

bestaan van een enkele van de drie voorwaarden volstaat om de voormelde informatie of elementen uit de debatten 

te weren. 

 

 A.3.1.  Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, doen de verzoekende partijen in de zaak 

nr. 6601 gelden dat de bestreden wet geen systeem invoert dat een algemeen bevel tot bewaring van de gegevens, 

noch een gerichte bewaring, noch een bevel tot snelle bewaring in de zin waarin het Hof van Justitie dat begrijpt, 

mogelijk maakt. De verplichting tot bewaring is het directe en uitsluitende gevolg van de bestreden wet, zonder 

dat een bevoegde overheid daartoe de in de wet beoogde aanbieders en operatoren dat dient te gelasten. 

 

 De verzoekende partijen doen gelden dat de bestreden wet niet voorziet in een specifieke regeling ten aanzien 

van de IP-adressen en de identificatiegegevens. Artikel 126, § 3, vierde lid, van de wet van 13 juni 2005 

« betreffende de elektronische communicatie » (hierna : de wet van 13 juni 2005) verleent dienaangaande een 

delegatie aan de Koning. In die delegatie worden de te bewaren gegevens niet voldoende nauwkeurig beschreven 

en worden de essentiële voorwaarden waaraan die gegevens moeten voldoen, evenmin vastgelegd. Zij voldoet 

bijgevolg niet aan de vereisten van het Hof van Justitie. Bovendien bevat de bestreden wet geen enkel onderscheid, 

geen enkele beperking of geen enkele uitzondering naar gelang van het met de bewaring van de gegevens 

nagestreefde doel. Zij betreft alle personen die gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen, zelfs 

indien er geen enkele aanwijzing is dat hun gedrag verbonden is met ernstige strafbare feiten. De bewaring van 

die gegevens is evenmin beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is met het oog op de verwezenlijking van de 

nagestreefde doelen. Het staat aan de wetgever een geheel nieuwe volledige regeling in te voeren. 

 

 Wat het derde onderdeel betreft, verwijzen de verzoekende partijen naar punt 118 van het arrest van het Hof 

van Justitie over de weerslag van de verplichting tot algemene bewaring van de gegevens op personen die tot het 

beroepsgeheim zijn gehouden en op klokkenluiders. 

 

 A.3.2.  Wat het tweede middel betreft, betogen de verzoekende partijen dat de vernietiging van de 

verplichting tot bewaring van de gegevens noodzakelijkerwijs de vernietiging van de toegang tot die gegevens met 

zich meebrengt. 

 

 Wat het eerste onderdeel betreft, doen de verzoekende partijen gelden dat de bestreden wet de gerechtelijke 

autoriteiten ertoe machtigt toegang te hebben tot de gegevens voor elk misdrijf. Bovendien kunnen de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten in het kader van een groot aantal onvoldoende afgebakende potentiële bedreigingen toegang 

hebben tot de gegevens, zonder dat hun machtiging voldoende wordt beperkt. De bestreden wet beperkt dus niet 

de toegang tot de gegevens die aldus worden bewaard teneinde de nationale veiligheid te waarborgen en de zware 

criminaliteit te bestrijden. 

 

 De verzoekende partijen doen gelden dat in tegenstelling tot het arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal 

(C-207/16), dat betrekking heeft op identificatiegegevens van commerciële aard, waartoe de bevoegde autoriteiten 

toegang kunnen hebben zonder dat die toegang wordt beperkt tot de doeleinden van de strijd tegen zware 

criminaliteit, het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 de toegang tot de gegevens beperkt tot heel 

precieze doeleinden, namelijk de nationale veiligheid waarborgen, zware criminaliteit bestrijden en ernstige 

bedreigingen voor de openbare veiligheid voorkomen. 

 

 De verzoekende partijen doen gelden dat het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 niet relevant 

is om het tweede onderdeel van het middel te beoordelen, dat de ontstentenis betreft van voorafgaande controle 

van de toegang tot de gegevens die een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit moet 

uitoefenen, aangezien de gegevens die zijn verzameld op basis van een met het Unierecht strijdig geachte 

verplichting tot bewaring niet mogen worden verwerkt, los van de vraag of een voorafgaande controle al dan niet 

is georganiseerd. 

 

 Artikel 88bis van het Wetboek van strafvordering, zoals het is gewijzigd bij artikel 9 van de bestreden wet, 

biedt de onderzoeksrechter de mogelijkheid toegang te hebben tot de bewaarde gegevens voor het opsporen, 

onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een 

zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben. Met die toegang wordt het opsporen van de verkeersgegevens van 

elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar elektronische communicaties worden of werden 

gedaan en het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties beoogd. Die 

toegang betreft dus niet de identificatiegegevens. Het voormelde artikel 88bis kan dus niet worden gehandhaafd 

M&D Seminars 274



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

7 

 

teneinde de toegang tot die gegevens te verkrijgen. De (commerciële) identificatiegegevens mogen door de 

aanbieders en de operatoren pas worden medegedeeld nadat de onderzoeksrechter daartoe een bevel heeft gegeven, 

overeenkomstig artikel 88quater, § 2, van het Wetboek van strafvordering. 

 

 A.3.3.  Wat het derde middel betreft, doen de verzoekende partijen gelden dat de vernietiging van de 

verplichting tot bewaring zich noodzakelijkerwijs ook uitstrekt tot de bewaringstermijnen van die gegevens en dat 

het aan de betrokken personen (aanbieders en operatoren, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, enz.) staat de met 

toepassing van de bestreden wet verzamelde telecommunicatiegegevens te wissen. 

 

 A.3.4.  Wat het vierde middel betreft, verwijzen de verzoekende partijen naar het in het geding zijnde arrest 

van 16 juli 2020, Schrems II, waarbij het Hof van Justitie het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie 

van 12 juli 2016 « overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming » vernietigt. 

 

 A.3.5.  De verzoekende partijen doen gelden dat in geval van vernietiging, het arrest van het Hof van Justitie 

C-511/18 zich verzet tegen de handhaving van de gevolgen van de bestreden wet. Artikel 32 van de voorafgaande 

titel van het Wetboek van strafvordering moet in die zin worden geïnterpreteerd dat het de rechter ertoe verplicht 

de met toepassing van de bestreden wet verzamelde gegevens als bewijs uit te sluiten. Het gebruik van die gegevens 

is immers strijdig met het recht op een eerlijk proces, indien de personen die ervan worden verdacht een strafbaar 

feit te hebben gepleegd, niet over een reële mogelijkheid beschikken om die informatie en de bewijselementen op 

dienstige wijze uit te leggen, indien die informatie en bewijselementen betrekking hebben op een technisch domein 

waarover de rechter geen kennis heeft en indien zij een beslissende invloed kunnen hebben op zijn beoordeling 

van de feiten. Voor het overige moeten de gegevens, wat betreft een ander gebruik ervan dan als bewijs in een 

strafprocedure, door de betrokken personen (aanbieders en operatoren, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, enz.) 

worden vernietigd. 

 

 A.4.1.  Volgens de Ministerraad volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 dat een 

algemene en ongedifferentieerde wettelijke verplichting tot bewaring, in elk geval wat betreft de aan de bron van 

een verbinding toegewezen IP-adressen en de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers van 

elektronische communicatiemiddelen, verenigbaar is met de richtlijn 2002/58/EG en met het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. 

 

 A.4.2.  De Ministerraad betoogt dat de verplichting tot bewaring van de aan de bron toegewezen IP-adressen, 

zoals bepaald bij de bestreden wet, er is « met het oog op de strijd tegen de zware criminaliteit en de preventie van 

ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid […], net zoals de vrijwaring van de nationale veiligheid », zoals 

wordt aangetoond door het feit dat de toegang tot die gegevens wordt geregeld in artikel 126, § 2, van de wet van 

13 juni 2005. Dat geldt des te meer daar bij de toegang tot de gegevens steeds de beginselen van evenredigheid en 

subsidiariteit in acht moeten worden genomen. 

 

 Zo is, volgens de Ministerraad, de toegang tot die gegevens in het kader van een strafonderzoek slechts 

mogelijk voor de opsporing van de strafbare feiten bedoeld in artikel 88bis, § 2, van het Wetboek van 

strafvordering. In het kader van een opsporingsonderzoek, daarentegen, is het slechts mogelijk toegang te hebben 

tot de in artikel 46bis van hetzelfde Wetboek bedoelde identificatiegegevens teneinde misdaden en wanbedrijven 

op te sporen en onder voorbehoud dat de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit in acht worden genomen. 

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen slechts toegang hebben tot de aan de bron toegewezen IP-adressen 

in het belang van het vervullen van hun opdrachten, zoals zij wettelijk zijn beschreven. Elke officier van 

gerechtelijke politie van het BIPT kan slechts toegang hebben tot de gegevens met het oog op het opsporen, het 

onderzoek en de vervolging van inbreuken op de artikelen 114, 124 en 126 van de wet van 13 juni 2005. Tot slot 

draagt de toegang tot die gegevens door een officier van de Cel Vermiste Personen, voor een periode die tot 48 uren 

is beperkt, ook bij tot de door het Hof van Justitie bepaalde doelstellingen. Dienaangaande is de Ministerraad van 

oordeel dat de bewaringstermijn van de aan de bron toegewezen IP-adressen, die twaalf maanden bedraagt, niet 

verder reikt dan hetgeen strikt noodzakelijk is om de nagestreefde doelstelling te bereiken. 

 

 Volgens de Ministerraad zijn de bewaring en de toegang tot de voormelde IP-adressen aan strikte 

voorwaarden onderworpen en maken zij het voorwerp uit van de vereiste controlemechanismen. 

 

 A.4.3.  De Ministerraad betoogt dat de verplichting tot bewaring van de civiele-identiteitsgegevens van de 

gebruikers van elektronische communicatiemiddelen verenigbaar is met de in de middelen aangevoerde 

bepalingen. Hij herinnert eraan dat die verplichting tot bewaring gepaard gaat met de noodzakelijke waarborgen 

op het vlak van toegang, bewaring en controle. 
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 A.4.4.  Wat betreft de weerslag van het arrest van het Hof van Justitie op de bestreden wet, onderstreept de 

Ministerraad dat de aan de bron toegewezen IP-adressen identificatiegegevens vormen in de zin van artikel 126, 

§ 3, eerste lid, van de wet van 13 juni 2005. Dat soort van gegevens vormen geen verkeersgegevens. Zowel de 

algemene en ongedifferentieerde verplichting tot het bewaren van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van 

de gebruikers van elektronische communicatie als de algemene en ongedifferentieerde verplichting tot het bewaren 

van de aan de bron van een verbinding toegewezen IP-adressen worden beoogd in artikel 126, § 3, eerste lid, van 

de wet van 13 juni 2005. Naar de mening van de Ministerraad is de bestreden wet dus in elk geval wat betreft die 

punten verenigbaar met de in de middelen aangevoerde bepalingen. Een eventuele vernietiging van de bestreden 

wet zou moeten worden beperkt tot artikel 126, § 3, tweede en derde lid, van de wet van 13 juni 2005. Aangezien 

de algemene en ongedifferentieerde verplichting tot het bewaren van die twee soorten van gegevens verenigbaar 

is met de in de middelen aangevoerde bepalingen, zouden de andere bepalingen van de bestreden wet evenmin 

moeten worden vernietigd. Zij bevatten immers de noodzakelijke waarborgen op het vlak van bewaring en toegang 

tot die gegevens. 
 

 

- B – 

 

 Ten aanzien van de bestreden wet en de context ervan 

 

 B.1.  De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de wet van 29 mei 2016 

« betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische 

communicatie », die bepaalt : 

 

 « HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling 

 

 Artikel 1.  Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 

 

 HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie 

 

 Art. 2.  In artikel 2 van de wet [van] 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, en gedeeltelijk vernietigd 

bij arrest nr. 84/2015 van het Grondwettelijk Hof, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 a)  de bepaling onder 11° wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ 11°  “ operator ” : ieder persoon die onder de verplichting valt een kennisgeving te doen 

overeenkomstig artikel 9; ’; 

 

 b)  in de plaats van de bepaling onder 74°, vernietigd bij arrest nr. 84/2015 van het 

Grondwettelijk Hof, wordt een als volgt luidende bepaling onder 74° ingevoegd : 

 

 ‘ 74°  “ Oproeppoging zonder resultaat ” : een communicatie waarbij een oproep wel tot 

een verbinding heeft geleid, maar onbeantwoord is gebleven of via het netwerkbeheer is 

beantwoord. ’. 
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 Art. 3.  Artikel 125, § 2, van dezelfde wet wordt opgeheven. 

 

 Art. 4.  In dezelfde wet wordt in de plaats van artikel 126, vernietigd bij arrest nr. 84/2015 

van het Grondwettelijk Hof, het als volgt luidende artikel 126 ingevoegd : 

 

 ‘ Art. 126.  § 1.  Onverminderd de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, dienen de 

aanbieders aan het publiek van telefoniediensten, via internet inbegrepen, van internettoegang, 

van e-mail via het internet, de operatoren die openbare elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden, alsook de operatoren die een van deze diensten verstrekken, de in paragraaf 3 

bedoelde gegevens die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de 

verstrekking van de betrokken communicatiediensten, te bewaren. 

 

 Dit artikel heeft geen betrekking op de inhoud van de communicatie. 

 

 De verplichting om de in paragraaf 3 bedoelde gegevens te bewaren, is ook van toepassing 

op oproeppogingen zonder resultaat, voor zover die gegevens in verband met de aanbieding van 

de bedoelde communicatiediensten : 

 

 1°  wat de telefoniegegevens betreft, worden gegenereerd of verwerkt door de operatoren 

van openbare elektronische-communicatiediensten of van een openbaar netwerk voor 

elektronische communicatie, of 

 

 2°  wat de internetgegevens betreft, door deze aanbieders worden gelogd. 

 

 § 2.  Enkel de volgende overheden mogen op eenvoudig verzoek van de in paragraaf 1, 

eerste lid, bedoelde aanbieders en operatoren gegevens ontvangen die worden bewaard 

krachtens dit artikel om de doeleinden en volgens de hieronder opgesomde voorwaarden : 

 

 1°  de gerechtelijke autoriteiten, met het oog op het opsporen, het onderzoek en de 

vervolging van inbreuken, voor de uitvoering van de in de artikelen 46bis en 88bis van het 

Wetboek van strafvordering beoogde maatregelen en volgens de voorwaarden bepaald in die 

artikelen; 

 

 2°  de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, teneinde de inlichtingenopdrachten met inzet 

van de methoden voor het vergaren van gegevens zoals bedoeld in de artikelen 16/2, 18/7 en 

18/8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten te vervullen en volgens de voorwaarden vastgelegd in die wet; 

 

 3°  elke officier van gerechtelijke politie van het Instituut, met het oog op het opsporen, het 

onderzoek en de vervolging van inbreuken op de artikelen 114, 124 en dit artikel; 

 

 4°  de hulpdiensten die hulp ter plaatse bieden, wanneer ze naar aanleiding van een 

noodoproep, van de betrokken aanbieder of operator niet de identificatiegegevens van de 

oproeper ontvangen met behulp van de databank beoogd in artikel 107, § 2, derde lid, of 

onvolledige of onjuiste gegevens krijgen. Enkel de identificatiegegevens van de oproeper 

mogen worden gevraagd en uiterlijk binnen 24 uur na de oproep; 

 

 5°  de officier van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen van de federale 

politie, in het kader van zijn opdracht tot het verlenen van hulp aan personen in nood, opsporing 
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van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is en wanneer er ernstige vermoedens of 

aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar 

is. Enkel de gegevens die zijn beoogd in paragraaf 3, eerste en tweede lid, met betrekking tot 

de vermiste persoon en bewaard gedurende de 48 uur voorafgaand aan het verzoek om de 

gegevens te krijgen, mogen worden gevraagd aan de operator of de aanbieder in kwestie via 

een door de Koning aangewezen politiedienst; 

 

 6°  de Ombudsdienst voor telecommunicatie, met het oog op de identificatie van de 

persoon die kwaadwillig gebruik heeft gemaakt van een elektronische-communicatienetwerk 

of -dienst, conform de voorwaarden beoogd in artikel 43bis, § 3, 7°, van de wet van 21 maart 

1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Enkel de 

identificatiegegevens mogen worden gevraagd. 

 

 De aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, zorgen ervoor dat de in 

paragraaf 3 bedoelde gegevens onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België en dat deze gegevens, 

en alle andere daarmee verband houdende vereiste informatie onverwijld en uitsluitend aan de 

in deze paragraaf bedoelde autoriteiten kunnen worden meegedeeld. 

 

 Onverminderd andere wettelijke voorschriften mogen de aanbieders en operatoren bedoeld 

in paragraaf 1, eerste lid, de krachtens paragraaf 3 bewaarde gegevens niet gebruiken voor 

andere doeleinden. 

 

 § 3.  De gegevens ter identificatie van de gebruiker of de abonnee en de 

communicatiemiddelen, met uitzondering van de gegevens waarin het tweede en derde lid 

specifiek voorzien, worden gedurende twaalf maanden bewaard vanaf de datum waarop 

communicatie voor de laatste maal mogelijk is via de gebruikte dienst. 

 

 De gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de eindapparatuur met 

het netwerk en met de dienst en met betrekking tot de plaats van die apparatuur, inclusief het 

netwerkaansluitpunt, worden bewaard gedurende twaalf maanden, vanaf de datum van de 

communicatie. 

 

 De communicatiegegevens, met uitzondering van de inhoud, met inbegrip van hun 

herkomst en hun bestemming, worden gedurende twaalf maanden bewaard vanaf de datum van 

de communicatie. 

 

 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel 

van de minister van Justitie en van de minister, en na advies van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Instituut, de te bewaren gegevens per 

type van categorie bedoeld in het eerste tot derde lid alsook de vereisten waaraan deze gegevens 

moeten beantwoorden. 

 

 § 4.  Wat betreft de bewaring van de gegevens bedoeld in paragraaf 3, dienen de aanbieders 

en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid : 

 

 1°  te garanderen dat de bewaarde gegevens dezelfde kwaliteit hebben en onderworpen 

worden aan dezelfde beveiligings- en beschermingsmaatregelen als de gegevens in het netwerk; 

 

 2°  ervoor te zorgen dat de bewaarde gegevens worden onderworpen aan passende 

technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen vernietiging, 
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hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies of wijziging per ongeluk, niet-toegelaten 

of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking; 

 

 3°  te garanderen dat de toegang tot de bewaarde gegevens om te antwoorden op de 

verzoeken van de autoriteiten bedoeld in paragraaf 2, enkel gebeurt door een of meer leden van 

de Coördinatiecel bedoeld in artikel 126/1, § 1; 

 

 4°  de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie te bewaren; 

 

 5°  te zorgen voor maatregelen van technologische beveiliging die de bewaarde gegevens, 

vanaf hun registratie, onleesbaar en onbruikbaar maken voor elke persoon die niet gemachtigd 

is om er toegang toe te hebben; 

 

 6°  ervoor te zorgen dat de bewaarde gegevens na afloop van de bewaringstermijn die voor 

die gegevens geldt zoals vastgelegd in paragraaf 3, worden verwijderd van elke drager, 

onverminderd de artikelen 122 en 123; 

 

 7°  ervoor te zorgen dat het gebruik van de bewaarde gegevens kan worden opgespoord 

voor elk verzoek om deze gegevens te verkrijgen vanwege een autoriteit bedoeld in paragraaf 2. 

 

 De in het eerste lid, 7°, bedoelde opspoorbaarheid wordt verwezenlijkt aan de hand van 

een logboek. Het Instituut en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer mogen dat logboek raadplegen of een kopie van een deel of van het geheel van dat 

logboek eisen. Het Instituut en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer sluiten een protocol tot samenwerking voor de raadpleging van en het toezicht op 

dat logboek. 

 

 § 5.  De minister en de minister van Justitie zorgen ervoor dat statistieken inzake de 

bewaring van de gegevens die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de verstrekking 

van openbaar toegankelijke communicatienetwerken en -diensten jaarlijks worden bezorgd aan 

de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 

 Die statistieken omvatten met name : 

 

 1°  de gevallen waarin overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen gegevens 

zijn verstrekt aan de bevoegde autoriteiten; 

 

 2°  de tijd die is verstreken tussen de datum waarop de gegevens zijn bewaard en de datum 

waarop de bevoegde autoriteiten om de overdracht ervan verzochten; 

 

 3°  de gevallen waarin verzoeken om gegevens niet konden worden ingewilligd. 

 

 Die statistieken mogen geen persoonsgegevens omvatten. 

 

 De gegevens die betrekking hebben op de toepassing van paragraaf 2, 1°, worden tevens 

bijgevoegd bij het verslag dat de minister van Justitie overeenkomstig artikel 90decies van het 

Wetboek van strafvordering moet uitbrengen aan het Parlement. 

 

 De Koning bepaalt, op voorstel van de minister van Justitie en de minister en op advies van 

het Instituut, de statistieken die de aanbieders en operatoren bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 
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jaarlijks bezorgen aan het Instituut en die welke het Instituut bezorgt aan de minister en aan de 

minister van Justitie. 

 

 § 6.  Onverminderd het verslag bedoeld in paragraaf 5, vierde lid, brengen de minister en 

de minister van Justitie, twee jaar na de inwerkingtreding van het in paragraaf 3, vierde lid, 

bedoelde koninklijk besluit een evaluatieverslag uit aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers over de toepassing van dit artikel, teneinde na te gaan of het nodig is 

bepalingen aan te passen, inzonderheid wat betreft de te bewaren gegevens en de 

bewaringstermijn. ’. 

 

 Art. 5.  In dezelfde wet wordt een artikel 126/1 ingevoegd, luidende : 

 

 ‘ Art. 126/1.  § 1.  Binnen elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, 

eerste lid, wordt een Coördinatiecel opgericht, belast met het verstrekken aan de wettelijk 

bevoegde Belgische autoriteiten, op hun verzoek, van de gegevens bewaard krachtens de 

artikelen 122, 123 en 126, de identificatiegegevens van de oproeper krachtens artikel 107, § 2, 

eerste lid, of de gegevens die kunnen worden gevorderd krachtens de artikelen 46bis, 88bis en 

90ter van het Wetboek van strafvordering en de artikelen 18/7, 18/8, 18/16 en 18/17 van de wet 

van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 

 In voorkomend geval kunnen verscheidene operatoren of aanbieders een 

gemeenschappelijke Coördinatiecel oprichten. In dergelijk geval moet deze Coördinatiecel 

voorzien in dezelfde dienst voor elke operator of aanbieder. 

 

 Om deel uit te maken van de Coördinatiecel dienen de leden : 

 

 1°  het voorwerp [te] hebben uitgemaakt van een positief en niet-achterhaald 

veiligheidsadvies conform artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende 

de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; 

 

 2°  niet het voorwerp [te] hebben uitgemaakt van een weigering door de minister van 

Justitie, waarbij die weigering met redenen moet worden omkleed en zich te allen tijde kan 

voordoen. 

 

 Een advies wordt als achterhaald beschouwd 5 jaar na zijn verstrekking. 

 

 De operatoren en aanbieders die geen van de diensten bedoeld in artikel 126, § 1, 

verstrekken, zijn vrijgesteld van de in het derde lid, 1°, beoogde voorwaarde. 

 

 Enkel de leden van de Coördinatiecel mogen antwoorden op de verzoeken van de 

autoriteiten met betrekking tot de gegevens bedoeld in het eerste lid. Ze mogen echter, onder 

hun toezicht en binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke, technische hulp krijgen van 

aangestelden van de operator of van de aanbieder. 

 

 De leden van de Coördinatiecel en de aangestelden die technische bijstand verlenen, zijn 

onderworpen aan het beroepsgeheim. 

 

 Elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, waakt over de 

vertrouwelijkheid van de gegevens die worden behandeld door de Coördinatiecel en deelt 

onverwijld aan het Instituut en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
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levenssfeer de contactgegevens van de Coördinatiecel en van zijn leden mee alsook elke 

wijziging van die gegevens. 

 

 § 2.  Elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, stelt een interne 

procedure op om te antwoorden op de verzoeken vanwege de autoriteiten om toegang tot de 

persoonsgegevens betreffende de gebruikers. Hij verstrekt aan het Instituut, op verzoek, 

gegevens over deze procedures, het aantal ontvangen verzoeken, de aangevoerde wettelijke 

grondslag en hun antwoord. 

 

 Elke operator en elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, wordt beschouwd als 

verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, voor de gegevens behandeld op basis van artikel 126 en dit artikel. 

 

 De operatoren van openbare netwerken voor elektronische communicatie en de aanbieders 

bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, nemen artikel 114, § 2, in acht voor de toegang tot de 

gegevens bedoeld in paragraaf 1 en hun overdracht aan de autoriteiten. 

 

 § 3.  Elke aanbieder bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, en elke operator bedoeld in 

artikel 126, § 1, eerste lid, wijst een of meer aangestelden aan voor de bescherming van 

persoonsgegevens, die moet beantwoorden aan de cumulatieve voorwaarden opgesomd in 

paragraaf 1, derde lid. 

 

 Deze aangestelde mag geen deel uitmaken van de Coördinatiecel. 

 

 Verscheidene operatoren of aanbieders mogen een of meer gemeenschappelijke 

aangestelden voor de bescherming van de persoonsgegevens aanduiden. In dat geval moeten 

deze aangestelden dezelfde opdracht uitvoeren voor elke individuele operator of aanbieder. 

 

 Bij de uitvoering van zijn opdrachten handelt de aangestelde voor de bescherming van de 

persoonsgegevens in volledige onafhankelijkheid, en heeft hij toegang tot alle 

persoonsgegevens die worden bezorgd aan de autoriteiten, alsook tot alle relevante lokalen van 

de aanbieder of de operator. 

 

 De uitoefening van zijn opdrachten mag voor de aangestelde geen nadelen met zich 

brengen. Hij mag in het bijzonder als aangestelde niet worden ontslagen of vervangen wegens 

de uitvoering van de taken die hem zijn toevertrouwd, zonder grondige motivering. 

 

 De aangestelde moet de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te communiceren met de 

directie van de operator of de aanbieder. 

 

 De aangestelde voor de gegevensbescherming zorgt ervoor dat : 

 

 1°  de behandelingen door de Coördinatiecel worden uitgevoerd conform de wet; 

 

 2°  de aanbieder of de operator enkel die gegevens verzamelt en bewaart die hij wettelijk 

mag bewaren; 

 

 3°  enkel de wettelijk bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de bewaarde gegevens; 
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 4°  de maatregelen voor beveiliging en bescherming van persoonsgegevens beschreven in 

deze wet en in het veiligheidsbeleid van de aanbieder of de operator ten uitvoer worden 

gebracht. 

 

 Elke aanbieder en elke operator bedoeld in artikel 126, § 1, eerste lid, deelt onverwijld aan 

het Instituut en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de 

contactgegevens van de aangestelden voor de bescherming van persoonsgegevens mee alsook 

elke wijziging van die gegevens. 

 

 § 4.  De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies 

van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het Instituut : 

 

 1°  de nadere regels van het verzoek en de verstrekking van het veiligheidsadvies; 

 

 2°  de vereisten waaraan de Coördinatiecel moet beantwoorden, door rekening te houden 

met de situatie van de operatoren en aanbieders die weinig verzoeken krijgen van de 

gerechtelijke overheden, die geen vestiging hebben in België of voornamelijk vanuit het 

buitenland handelen; 

 

 3°  de informatie die moet worden verstrekt aan het Instituut en aan de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer conform de paragrafen 1 en 3 alsook de 

autoriteiten die toegang hebben tot die informatie; 

 

 4°  de overige regels die de samenwerking van de operatoren en van de aanbieders bedoeld 

in artikel 126, § 1, eerste lid, met de Belgische autoriteiten of met sommige van hen, regelen, 

voor de verstrekking van de in paragraaf 1 beoogde gegevens, in voorkomend geval en per 

betrokken overheid met inbegrip van de vorm en de inhoud van het verzoek. ’. 

 

 Art. 6.  In artikel 127 van dezelfde wet, gewijzigd door de wetten van 4 februari 2010, 

10 juli 2012 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  in het eerste lid worden de woorden ‘ , aan de aanbieders bedoeld in artikel 126, § 1, 

eerste lid, ’ ingevoegd tussen de woorden ‘ aan de operatoren ’ en de woorden ‘ of aan de 

eindgebruikers ’; 

 

 b)  in het tweede lid worden de woorden ‘ en de aanbieders bedoeld in artikel 126, § 1, 

eerste lid, ’ ingevoegd tussen de woorden ‘ de operatoren ’ en de woorden ‘ aan de in het eerste 

lid, 2°, bedoelde verrichtingen ’; 

 

 2°  paragraaf 6 wordt opgeheven. 

 

 Art. 7.  In artikel 145 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007 en 

27 maart 2014 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  de woorden ‘ 126, 126/1, ’ worden ingevoegd tussen de woorden ‘ 124, ’ en ‘ 127 ’; 

 

 2°  de woorden ‘ , 126, 126/1 ’ worden ingevoegd tussen de woorden ‘ 47 ’ en ‘ en 127 ’; 
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 3°  in de plaats van paragraaf 3ter, vernietigd bij arrest nr. 84/2015 van het Grondwettelijk 

Hof, wordt een als volgt luidende paragraaf 3ter ingevoegd : 

 

 ‘ § 3ter.  Met geldboete van 50 euro tot 50 000 euro en met gevangenisstraf van zes 

maanden tot drie jaar of met één van die straffen alleen wordt gestraft : 

 

 1°  iedere persoon die, naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie, buiten de 

gevallen die de wet bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft, met 

bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de gegevens bedoeld in artikel 126 op 

enige manier overneemt, onder zich houdt, of er enig gebruik van maakt; 

 

 2°  hij die, terwijl hij weet dat de gegevens bekomen zijn door het plegen van het misdrijf 

bedoeld in 1°, deze gegevens bij zich houdt, aan een andere persoon onthult of verspreidt, of er 

enig gebruik van maakt. ’. 

 

 HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering 

 

 Art. 8.  In artikel 46bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 

10 juni 1998 en vervangen bij de wet van 23 januari 2007, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 

 a)  in de Franse tekst worden de woorden ‘ le concours de l'opérateur d'une réseau de 

communication ’ vervangen door de woorden ‘ le concours de l'opérateur d'un réseau de 

communication ’; 

 

 b)  de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ Voor strafbare feiten die geen correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een 

zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben, kunnen de procureur des Konings of, in geval van 

uiterst dringende noodzakelijkheid, de officier van gerechtelijke politie, de in het eerste lid 

bedoelde gegevens slechts vorderen voor een periode van zes maanden voorafgaand aan zijn 

beslissing. ’. 

 

 Art. 9.  In artikel 88bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 februari 1991, 

vervangen bij de wet van 10 juni 1998 en gewijzigd bij de wetten van 8 juni 2008 en 

27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : 

 

 ‘ Wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele 

hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben en de 

onderzoeksrechter van oordeel is dat er omstandigheden zijn die het doen opsporen van 

elektronische communicatie of het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van 

elektronische communicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan de dag te brengen, kan 

hij, zo nodig rechtstreeks of via een door de Koning aangewezen politiedienst de medewerking 

vorderen van de operator van een elektronisch communicatienetwerk of van de verstrekker van 

een elektronische communicatiedienst, om over te gaan of te doen overgaan tot : 

 

 1°  het opsporen van de verkeersgegevens van elektronische communicatiemiddelen van 

waaruit of waarnaar elektronische communicaties worden of werden gedaan; 
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 2°  het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties. ’; 

 

 b)  in paragraaf 1, tweede lid[,] wordt het woord ‘ telecommunicatiemiddel ’ vervangen 

door de woorden ‘ elektronisch communicatiemiddel ’ en het woord ‘ telecommunicatie ’ door 

[de woorden] ‘ elektronische communicatie ’; 

 

 c)  in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen als volgt : 

 

 ‘ De onderzoeksrechter doet in een met redenen omkleed bevelschrift opgave van de 

feitelijke omstandigheden van de zaak die de maatregel rechtvaardigen, van de proportionaliteit 

met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer en de subsidiariteit ten opzichte van elke 

andere onderzoeksdaad. ’; 

 

 d)  in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen als volgt : 

 

 ‘ Hij vermeldt ook de duur van de maatregel voor de toekomst, die niet langer kan zijn dan 

twee maanden te rekenen vanaf het bevelschrift, onverminderd een hernieuwing en, in 

voorkomend geval, de periode in het verleden waarover de vordering zich uitstrekt 

overeenkomstig paragraaf 2. ’; 

 

 e)  paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende : 

 

 ‘ In spoedeisende gevallen kan de maatregel mondeling worden bevolen. Hij moet zo 

spoedig mogelijk worden bevestigd in de vorm bepaald in het derde en vierde lid. ’; 

 

 f)  paragraaf 2, waarvan de huidige tekst paragraaf 4 zal vormen, wordt vervangen als 

volgt : 

 

 ‘ § 2.  Wat betreft de toepassing van de maatregel bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, op de 

verkeers- of lokalisatiegegevens die worden bewaard krachtens artikel 126 van de wet van 

13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zijn de volgende bepalingen van 

toepassing : 

 

 -  voor een strafbaar feit bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek mag de 

onderzoeksrechter in zijn bevelschrift de gegevens opvragen voor een periode van twaalf 

maanden voorafgaand aan zijn bevelschrift; 

 

 -  voor een ander strafbaar feit bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, dat niet bedoeld is in het 

eerste gedachtestreepje, of een strafbaar feit dat gepleegd is in het kader van een criminele 

organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of een strafbaar feit dat een 

hoofdgevangenisstraf van vijf jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben, kan de 

onderzoeksrechter in zijn bevelschrift de gegevens vorderen voor een periode van negen 

maanden voorafgaand aan het bevelschrift; 

 

 -  voor andere strafbare feiten kan de onderzoeksrechter de gegevens slechts vorderen voor 

een periode van zes maanden voorafgaand aan het bevelschrift. ’; 

 

 g)  het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende : 
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 ‘ § 3.  De maatregel kan alleen betrekking hebben op de elektronische 

communicatiemiddelen van een advocaat of een arts, indien deze er zelf van verdacht worden 

een strafbaar feit bedoeld in paragraaf 1 te hebben gepleegd of eraan deelgenomen te hebben, 

of, indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die ervan verdacht worden een strafbaar 

feit bedoeld in paragraaf 1 te hebben gepleegd, gebruik maken van diens elektronische 

communicatiemiddelen. 

 

 De maatregel mag niet ten uitvoer worden gelegd, zonder dat, naar gelang het geval, de 

stafhouder of de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren ervan op de 

hoogte werd gebracht. Diezelfden zullen door de onderzoeksrechter in kennis worden gesteld 

van hetgeen volgens hem onder het beroepsgeheim valt. Deze gegevens worden niet 

opgenomen in het proces-verbaal. ’; 

 

 h)  in paragraaf 2, die tot paragraaf 4 vernummerd wordt, worden in het eerste lid de 

woorden ‘ Iedere operator van een telecommunicatienetwerk en iedere verstrekker van een 

telecommunicatiedienst ’ vervangen door de woorden ‘ Iedere operator van een elektronisch 

communicatienetwerk en iedere verstrekker van een elektronische communicatiedienst ’. 

 

 Art. 10.  Artikel 90decies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994 

en gewijzigd bij de wetten van 8 april 2002, 7 juli 2002, 6 januari 2003 en bij de wet van 30 juli 

2013 vernietigd bij arrest nr. 84/2015 van het Grondwettelijk Hof, wordt aangevuld met een 

lid, luidende : 

 

 ‘ Bij dit verslag wordt tevens het verslag gevoegd dat werd opgesteld met toepassing van 

artikel 126, § 5, vierde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie. ’. 

 

 Art. 11.  In artikel 464/25, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden 

‘ artikel 88bis, § 2, eerste en derde lid, ’ vervangen door de woorden ‘ artikel 88bis, § 4, eerste 

en derde lid, ’. 

 

 HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van 

de inlichtingen- en veiligheidsdienst 

 

 Art. 12.  In artikel 13 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de 

inlichtingen- en veiligheidsdienst, gewijzigd bij de wet van 4 februari 2010, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 1°  in het eerste lid wordt het woord ‘ inlichtingen ’ vervangen door het woord 

‘ informatie ’; 

 

 2°  het derde lid wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ De inlichtingen- en veiligheidsdiensten waken over de veiligheid van de gegevens die 

betrekking hebben op hun bronnen en van de informatie en persoonsgegevens die deze bronnen 

leveren. ’; 

 

 3°  het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende : 
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 ‘ De agenten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben toegang tot de door hun 

dienst ingewonnen en verwerkte informatie, inlichtingen en persoonsgegevens, voor zover deze 

nuttig zijn voor de uitoefening van hun functie of opdracht. ’. 

 

 Art. 13.  In artikel 18/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 februari 2010, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  in paragraaf 1 zal het huidige derde lid paragraaf 5 vormen; 

 

 b)  in paragraaf 1, waarvan het vierde lid paragraaf 7 zal vormen, worden de woorden ‘ om 

de specifieke methode voor het verzamelen van gegevens aan te wenden ’ vervangen door de 

woorden ‘ om de aanwending van de specifieke methode voor het verzamelen van gegevens op 

te volgen ’; 

 

 c)  paragraaf 2, waarvan het huidige tweede tot vijfde lid paragraaf 6 zullen vormen, wordt 

vervangen als volgt : 

 

 ‘ § 2.  De beslissing van het diensthoofd vermeldt : 

 

 1°  de aard van de specifieke methode; 

 

 2°  naargelang het geval, de natuurlijke personen of rechtspersonen, verenigingen of 

groeperingen, voorwerpen, plaatsen, gebeurtenissen of informatie die het voorwerp uitmaken 

van de specifieke methode; 

 

 3°  de potentiële dreiging die de specifieke methode rechtvaardigt; 

 

 4°  de feitelijke omstandigheden die de specifieke methode rechtvaardigen, de motivering 

inzake subsidiariteit en proportionaliteit, inbegrepen het verband tussen de bepalingen onder 2° 

en 3°; 

 

 5°  de periode waarin de specifieke methode kan worden aangewend, te rekenen vanaf de 

kennisgeving van de beslissing aan de Commissie; 

 

 6°  de naam van de inlichtingenofficier(en) verantwoordelijk om de aanwending van de 

specifieke methode op te volgen; 

 

 7°  in voorkomend geval, het technisch middel dat gebruikt wordt bij de aanwending van 

de specifieke methode; 

 

 8°  in voorkomend geval, de samenloop met een opsporings- of gerechtelijk onderzoek; 

 

 9°  in voorkomend geval, de ernstige aanwijzingen waaruit blijkt dat de advocaat, de arts 

of de journalist persoonlijk en actief meewerkt of heeft meegewerkt aan het ontstaan of de 

ontwikkeling van de potentiële dreiging; 

 

 10°  in geval toepassing wordt gemaakt van artikel 18/8, de motivering van de duur van de 

periode waarop de inzameling van gegevens betrekking heeft; 

 

 11°  de datum van de beslissing; 
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 12°  de handtekening van het diensthoofd. ’; 

 

 d)  paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : 

 

 ‘ § 3.  Op het einde van elke maand wordt, per specifieke methode, een lijst van de 

uitgevoerde maatregelen overgezonden aan de commissie. 

 

 Deze lijsten bevatten de gegevens bedoeld in § 2, 1° tot 3°, 5° en 7°. ’. 

 

 e)  het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 8, luidende : 

 

 ‘ § 8.  Het diensthoofd beëindigt de specifieke methode wanneer de potentiële dreiging die 

haar rechtvaardigt weggevallen is, wanneer de methode niet langer nuttig is voor het doel 

waarvoor zij werd ingesteld, of wanneer hij een onwettigheid heeft vastgesteld. Hij brengt zijn 

beslissing zo spoedig mogelijk ter kennis van de Commissie. ’. 

 

 Art. 14.  In artikel 18/8 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 februari 2010, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht : 

 

 a)  in paragraaf 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt : 

 

 ‘ De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun 

opdrachten, zo nodig door daartoe de medewerking van de operator van een elektronisch 

communicatienetwerk of van de verstrekker van een elektronische communicatiedienst te 

vorderen, overgaan of doen overgaan tot : 

 

 1°  het opsporen van de verkeersgegevens van elektronische communicatiemiddelen van 

waaruit of waarnaar elektronische communicaties worden of werden gedaan; 

 

 2°  het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties. ’; 

 

 b)  in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord ‘ oproepgegevens ’ vervangen door het 

woord ‘ verkeersgegevens ’. 

 

 c)  paragraaf 2, waarvan de huidige tekst paragraaf 4 zal vormen, wordt vervangen als 

volgt : 

 

 ‘ § 2.  Wat betreft de toepassing van de methode bedoeld in paragraaf 1 op de gegevens die 

worden bewaard krachtens artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie, zijn de volgende bepalingen van toepassing : 

 

 1°  voor een potentiële dreiging die betrekking heeft op een activiteit die verband kan 

houden met criminele organisaties of schadelijke sektarische organisaties, kan het diensthoofd 

in zijn beslissing de gegevens slechts vorderen voor een periode van zes maanden voorafgaand 

aan de beslissing; 
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 2°  voor een potentiële dreiging, andere dan deze bedoeld in de bepalingen onder 1° en 3°, 

kan het diensthoofd in zijn beslissing de gegevens vorderen voor een periode van negen 

maanden voorafgaand aan de beslissing; 

 

 3°  voor een potentiële dreiging die betrekking heeft op een activiteit die verband kan 

houden met terrorisme of extremisme, kan het diensthoofd in zijn beslissing de gegevens 

vorderen voor een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de beslissing. ’. 

 

 Art. 15.  In artikel 43/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 februari 2010, worden 

de woorden ‘ bedoeld in artikel 18/3, § 2 ’ vervangen door de woorden ‘ bedoeld in artikel 18/3, 

§ 3 ’. 

 

 Art. 16.  In artikel 43/5, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, worden de woorden ‘ bedoeld in 

artikel 18/3, § 2 ’ vervangen door de woorden ‘ bedoeld in artikel 18/3, § 3 ’ ». 

 

 B.2.  Met de bestreden wet is de wetgever willen tegemoetkomen aan de vernietiging, bij 

het arrest nr. 84/2015 van het Hof van 11 juni 2015, van artikel 126 van de wet van 13 juni 

2005 « betreffende de elektronische communicatie » (hierna : de wet van 13 juni 2005), zoals 

het was gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013 « houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 

145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van 

artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering » (Parl. St., Kamer, 2015-2016, 

DOC 54-1567/001, p. 4). 

 

 B.3.  Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de wetgever zowel 

het voormelde arrest van het Hof nr. 84/2015 van 11 juni 2015 als het daaraan ten grondslag 

liggende arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2014, in de gevoegde 

zaken Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) en Kärntner Landesregierung e.a. (C-594/12), 

waarbij het Hof van Justitie de richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 15 maart 2006 « betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in 

verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of 

van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG » ongeldig 

heeft verklaard, grondig heeft onderzocht. 

 

 Het doel dat de wetgever met de bestreden wet nastreeft bestaat erin niet alleen terrorisme 

en kinderpornografie te bestrijden, maar ook de bewaarde gegevens te kunnen gebruiken in zeer 

veel verschillende situaties waarin die gegevens zowel het vertrekpunt als een fase van het 

strafonderzoek kunnen zijn (Parl. St., Kamer, 2015-2016, DOC 54-1567/001, p. 6). 
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 B.4.  Uit de memorie van toelichting van de bestreden wet blijkt dat de wetgever een 

gerichte en gedifferentieerde bewaarplicht in het licht van de vooropgestelde doelstelling niet 

mogelijk heeft geacht en ervoor heeft gekozen om de algemene en ongedifferentieerde 

bewaarplicht met strikte waarborgen te omringen, zowel op het vlak van de beveiliging van de 

bewaring, als op het vlak van de toegang, zodat de inmenging in het recht op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer tot een minimum zou worden beperkt. In dat verband is erop 

gewezen dat een a priori differentiatie naar personen, periodes en geografische zones 

eenvoudigweg niet mogelijk zou zijn (ibid., pp. 10-18). 

 

 

 Ten gronde 

 

 B.5.  Het enige middel in de zaken nrs. 6590 en 6597 is afgeleid uit de schending, door de 

bestreden wet, van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de 

artikelen 7, 8 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

 

 B.6.1.  De « Ordre des barreaux francophones et germanophone », verzoekende partij in de 

zaak nr. 6590, verwijt de bestreden wet dat zij de gebruikers van telecommunicatie- of 

elektronische-communicatiediensten die aan het beroepsgeheim zijn onderworpen, onder wie 

met name de advocaten, en de andere gebruikers van die diensten op identieke wijze behandelt. 

Die verzoekende partij stelt vast dat de wet eveneens een veralgemeende verplichting tot 

registratie en bewaring van bepaalde metagegevens inhoudt, die het mogelijk maken te bepalen 

of een advocaat werd geraadpleegd door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die advocaat 

te identificeren, zijn gesprekspartners en in het bijzonder zijn cliënten te identificeren, alsook 

de datum en het uur van de communicatie te bepalen. Die veralgemeende verplichting wordt 

opgelegd aan alle aanbieders van aan het publiek aangeboden vaste telefoniediensten, mobiele 

telefoniediensten, internettoegangdiensten, internet-e-maildiensten, internettelefoniediensten 

en openbare elektronische communicatienetwerken. 

 

 B.6.2.  De verzoekende partij in de zaak nr. 6590 klaagt eveneens aan dat de bestreden wet 

in een veralgemeende verplichting tot het bewaren van gegevens voorziet zonder een 

onderscheid tussen de rechtzoekenden te maken naargelang zij al dan niet het voorwerp 

uitmaken van een onderzoeks- of vervolgingsmaatregel wegens feiten die aanleiding kunnen 
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geven tot strafrechtelijke veroordelingen. Zij voert eveneens aan dat de in de wet bedoelde 

categorieën van gegevens uitermate ruim en gevarieerd zijn, in zoverre zij betrekking hebben 

op de gegevens ter identificatie van de gebruiker of de abonnee en de communicatiemiddelen, 

de gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de eindapparatuur met het 

netwerk en met de dienst en met betrekking tot de plaats van die apparatuur, inclusief het 

netwerkaansluitpunt, alsook de communicatiegegevens, ook al wordt de inhoud ervan 

daarentegen uitgesloten. 

 

 B.7.1.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 6597 verwijten de bestreden wet dat zij de 

gebruikers van telecommunicatie- of elektronische communicatiediensten die aan het 

beroepsgeheim zijn onderworpen, onder wie met name de boekhoudkundige en fiscale 

professionals, en de andere gebruikers van die diensten op identieke wijze behandelt, zonder 

rekening te houden met het bijzondere statuut van de boekhoudkundige en fiscale professionals, 

het fundamentele karakter van het beroepsgeheim waaraan zij onderworpen zijn en de 

noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen hen en hun cliënten. 

 

 B.7.2.  Zij verwijten de bestreden wet eveneens dat zij de rechtzoekenden die het voorwerp 

uitmaken van onderzoeks- of vervolgingsmaatregelen wegens feiten die mogelijk 

beantwoorden aan de doeleinden van de bewaring van de in het geding zijnde elektronische 

gegevens, en die welke niet het voorwerp van dergelijke maatregelen uitmaken, op identieke 

wijze behandelt. 

 

 B.8.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 6599 is afgeleid uit de schending van de 

artikelen 10, 11, 12, 15, 22 en 29 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de 

artikelen 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17 en 18 van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens, met de artikelen 7, 8, 11 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, met artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

met het algemene beginsel van rechtszekerheid, van evenredigheid, van het recht op 

informationele zelfbeschikking en met artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie. 

 

 B.8.2.  De vzw « Liga voor Mensenrechten » en de vzw « Ligue des Droits de l’Homme » 

(intussen « Ligue des droits humains » geworden), verzoekende partijen in de zaak nr. 6599, 

verwijten de bestreden wet dat zij in een algemene verplichting tot het bewaren van gegevens 
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voorziet, hetgeen de operatoren en de aanbieders van openbare telefoniediensten (met inbegrip 

van internettelefonie), van internettoegang en van e-mail over het internet, alsook de aanbieders 

van openbare elektronische communicatienetwerken verplicht om de verkeersgegevens 

betreffende vaste telefonie, mobiele telefonie en internettelefonie en de gegevens betreffende 

internettoegang de facto voor alle - verdachte of niet-verdachte - Belgen gedurende twaalf 

maanden te bewaren en ter beschikking te stellen van de politie en van het gerecht, van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de hulpdiensten, van de Cel Vermiste Personen en van 

de Ombudsdienst voor telecommunicatie. 

 

 B.9.1.  Het eerste middel in de zaak nr. 6601 is afgeleid uit de schending, door de bestreden 

wet, van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, van de artikelen 7, 

8, 11, lid 1, en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van de 

artikelen 10, 11, 19 en 22 van de Grondwet, van artikel 2, a), van de richtlijn 95/46/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 « betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens », alsook van de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 9 en 15 van de 

richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 « betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de 

sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische 

communicatie) » (hierna : de richtlijn 2002/58/EG). 

 

 B.9.2.  De verzoekende partijen in de zaak nr. 6601 zijn natuurlijke personen die in België 

wonen en verschillende elektronischecommunicatiediensten gebruiken in het kader van een met 

een operator gesloten overeenkomst. In het eerste onderdeel van het eerste middel klagen zij 

aan dat de bestreden wet voorziet in een algemene en ongedifferentieerde verplichting tot het 

bewaren van identificatie-, verbindings- en lokalisatiegegevens en van persoonlijke 

communicatiegegevens ten laste van de aanbieders van telefoniediensten, ook via internet, van 

internettoegang en van e-mail over het internet, ten laste van de operatoren die openbare 

elektronische communicatienetwerken aanbieden en ten laste van de operatoren die een van die 

diensten aanbieden. 

 

 B.10.  Rekening houdend met de onderlinge samenhang ervan, worden de in de diverse 

zaken aangevoerde middelen samen onderzocht. 
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 B.11.1.  Rekening houdend met, enerzijds, de verschillen in zienswijze, tussen de 

verzoekende partijen en de Ministerraad, over de interpretatie die moet worden gegeven aan 

meerdere bepalingen die het Hof in zijn toetsing van de bestreden wet dient te betrekken, 

inzonderheid artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG en de artikelen 7, 8, 11 en 52 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en, anderzijds, de door de Ministerraad 

gegeven verklaringen om de verenigbaarheid van de bestreden wet met de door de verzoekende 

partijen aangevoerde referentienormen te verantwoorden, heeft het Hof, bij zijn arrest 

nr. 96/2018 van 19 juli 2018, aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende drie 

prejudiciële vragen gesteld : 

 

 « 1.  Dient artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, in samenhang gelezen met het 

recht op veiligheid, gewaarborgd bij artikel 6 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, en het recht op eerbiediging van de persoonsgegevens, zoals gewaarborgd bij 

de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in 

die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die welke 

in het geding is, die voorziet in een algemene verplichting voor de operatoren en aanbieders 

van elektronische communicatiediensten om de verkeers- en locatiegegevens in de zin van de 

richtlijn 2002/58/EG, die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van het 

aanbieden van die diensten, te bewaren, nationale regeling die niet alleen ten doel heeft het 

onderzoeken, opsporen en vervolgen van feiten van zware criminaliteit, maar ook het 

waarborgen van de nationale veiligheid, de verdediging van het grondgebied en van de 

openbare veiligheid, het onderzoeken, opsporen en vervolgen van andere feiten dan die van 

zware criminaliteit of het voorkomen van een verboden gebruik van de elektronische 

communicatiesystemen, of de verwezenlijking van een andere doelstelling die is geïdentificeerd 

bij artikel 23, lid 1, van de Verordening (EU) 2016/679 en die bovendien onderworpen is aan  

nader in die regeling opgenomen waarborgen op het vlak van de bewaring van de gegevens en 

van de toegang ertoe ? 

 

 2.  Dient artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, gelezen in samenhang met de 

artikelen 4, 7, 8, 11 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

in die zin te worden geïnterpreteerd dat het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die 

welke in het geding is, die voorziet in een algemene verplichting voor de operatoren en 

aanbieders van elektronische communicatiediensten om de verkeers- en locatiegegevens in de 

zin van de richtlijn 2002/58/EG, die door hen worden gegenereerd of verwerkt in het kader van 

het aanbieden van die diensten, te bewaren, indien die regeling mede tot doel heeft om de op 

de overheid rustende positieve verplichtingen ingevolge de artikelen 4 en 8 van het Handvest 

te bewerkstelligen om te voorzien in een wettelijk kader dat een effectief strafrechtelijk 

onderzoek en een daadwerkelijke bestraffing van seksueel misbruik van minderjarigen 

mogelijk maakt en het effectief mogelijk maakt om de pleger van het misdrijf te identificeren, 

ook wanneer gebruik wordt gemaakt van elektronische communicatiemiddelen ? 

 

 3.  Zou het Grondwettelijk Hof, indien het op grond van het antwoord verstrekt op de eerste 

of de tweede prejudiciële vraag tot de conclusie zou komen dat de bestreden wet één of meer 

van de uit de in die vragen vermelde bepalingen voortvloeiende verplichtingen schendt, de 

gevolgen van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de 
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gegevens in de sector van de elektronische communicatie tijdelijk kunnen handhaven teneinde 

rechtsonzekerheid te voorkomen en het mogelijk te maken dat de voorheen verzamelde en 

bewaarde gegevens alsnog kunnen gebruikt worden voor de door de wet beoogde 

doeleinden ? ». 

 

 B.11.2.  Artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG bepaalt : 

 

 « De lidstaten kunnen wettelijke maatregelen treffen ter beperking van de reikwijdte van 

de in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 van deze richtlijn bedoelde 

rechten en plichten, indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en 

proportioneel is ter waarborging van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de 

landsverdediging, de openbare veiligheid, of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en 

vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik van het elektronische-

communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG. Daartoe kunnen 

de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen treffen om gegevens gedurende een beperkte periode 

te bewaren om de redenen die in dit lid worden genoemd. Alle in dit lid bedoelde maatregelen 

dienen in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, 

met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie ». 

 

 B.11.3.  Het Hof heeft ook beslist het onderzoek van de zaken op te schorten totdat het Hof 

van Justitie uitspraak zal hebben gedaan in de zaken Ministerio Fiscal (C-207/16) en Privacy 

International t. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a. (C-623/17). 

 

 B.12.  Bij zijn arrest van 2 oktober 2018, in zake Ministerio Fiscal (C-207/16), heeft het 

Hof van Justitie in grote kamer geoordeeld dat artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, 

gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang van overheidsinstanties tot de 

identificatiegegevens van houders van met een gestolen mobiele telefoon geactiveerde 

simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – geen zodanig ernstige 

inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde grondrechten van 

laatstgenoemden oplevert dat die toegang – op het gebied van het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van strafbare feiten - moet worden beperkt tot de bestrijding van zware 

criminaliteit . Dat arrest steunt op volgende overwegingen : 

 

 « Ten gronde 

 

 48.  Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende 

rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang  
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met de artikelen 7 en 8 van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang van 

overheidsinstanties tot de identificatiegegevens van de houders van met een gestolen mobiele 

telefoon geactiveerde simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – 

een zodanig ernstige inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde 

grondrechten van deze laatsten vormt dat die toegang, wat het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van strafbare feiten betreft, zou moeten worden beperkt tot de bestrijding 

van zware criminaliteit en, zo ja, aan de hand van welke criteria de ernst van het betrokken 

delict moet worden beoordeeld. 

 

 49.  In dit verband blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat, zoals de advocaat-generaal in 

punt 38 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, het verzoek om een prejudiciële beslissing 

er niet toe strekt om uit te maken of de aanbieders van elektronische-communicatiediensten de 

in het hoofdgeding aan de orde zijnde persoonsgegevens hebben bewaard met inachtneming 

van de voorwaarden van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met de 

artikelen 7 en 8 van het Handvest. Zoals uit punt 46 van het onderhavige arrest blijkt, betreft 

het verzoek uitsluitend de vraag of en in welke mate het doel dat met de in het hoofdgeding aan 

de orde zijnde nationale regeling wordt nagestreefd, kan rechtvaardigen dat overheidsinstanties 

zoals de gerechtelijke politie toegang hebben tot dergelijke gegevens, en gaat het verzoek niet 

over de andere toegangsvoorwaarden die uit voormeld artikel 15, lid 1, voortvloeien. 

 

 50.  De verwijzende rechter vraagt zich in het bijzonder af welke elementen in aanmerking 

moeten worden genomen bij de beoordeling of delicten waarvoor politiediensten in het kader 

van een onderzoek toegang kan worden verleend tot persoonsgegevens die door aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten worden bewaard, voldoende ernstig zijn om de inmenging 

die een dergelijke toegang betekent in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest 

gewaarborgde grondrechten, zoals uitgelegd door het Hof in zijn arrest van 8 april 2014, Digital 

Rights Ireland e.a. (C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238), en in het arrest Tele2 Sverige en 

Watson e.a., te rechtvaardigen. 

 

 51.  Wat betreft de vraag of sprake is van inmenging in die grondrechten, zij eraan 

herinnerd dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 76 en 77 van zijn conclusie heeft 

aangegeven, de toegang van overheidsinstanties tot dergelijke gegevens inmenging in het in 

artikel 7 van het Handvest neergelegde grondrecht op eerbiediging van het privéleven vormt, 

zelfs al kan die inmenging om bepaalde redenen niet als ‘ ernstig ’ worden aangemerkt en 

zonder dat van belang is of de informatie over het privéleven al dan niet gevoelig is en of de 

betrokkenen door die inmenging enig nadeel hebben ondervonden. Een dergelijke toegang 

vormt tevens inmenging in het door artikel 8 van het Handvest gewaarborgde grondrecht op 

bescherming van persoonsgegevens, aangezien die toegang een verwerking van 

persoonsgegevens is [zie in die zin advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 

2017, EU:C:2017:592, punten 124 en 126 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 52.  Wat betreft de doelstellingen die een rechtvaardiging kunnen vormen voor een 

nationale regeling als die in het hoofdgeding, die de toegang van overheidsinstanties tot door 

aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde gegevens regelt en die aldus 

afwijkt van het beginsel van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie, zij eraan 

herinnerd dat de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 gegeven opsomming van 

doelstellingen exhaustief is, zodat die toegang daadwerkelijk en strikt op een van die 

doelstellingen moet berusten (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punten 90 

en 115). 
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 53.  Aangaande de doelstelling strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen 

en te vervolgen, dient te worden geconstateerd dat het daarbij volgens de bewoordingen van 

artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 evenwel niet alleen over de bestrijding van 

ernstige delicten maar over ‘ strafbare feiten ’ in het algemeen gaat 

 

 54.  Stellig heeft het Hof in dit verband geoordeeld dat ter zake van het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, alleen de bestrijding van zware 

criminaliteit kan rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang krijgen tot door aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens waaruit, in hun geheel 

beschouwd, precieze conclusies kunnen worden getrokken over het privéleven van de 

betrokken personen (zie in die zin arrest Tele2 Sverige en Watson e.a., punt 99). 

 

 55.  Het Hof heeft die uitlegging echter gemotiveerd met de overweging dat de met een 

toegangsregeling nagestreefde doelstelling in verhouding moet staan tot de ernst van de 

inmenging in de betrokken grondrechten die deze ingreep meebrengt (zie in die zin arrest Tele2 

Sverige en Watson e.a., punt 115). 

 

 56.  Volgens het evenredigheidsbeginsel kan ter zake van het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van strafbare feiten, ernstige inmenging immers slechts worden 

gerechtvaardigd door de doelstelling om – eveneens ‘ ernstige ’ – criminaliteit te bestrijden. 

 

 57.  Is de inmenging die een dergelijke toegang veroorzaakt daarentegen niet ernstig, dan 

kan die toegang worden gerechtvaardigd door de doelstelling van het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van ‘ strafbare feiten ’ in het algemeen. 

 

 58.  Allereerst moet dus worden uitgemaakt of in casu, gelet op de omstandigheden van de 

onderhavige zaak, de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde 

grondrechten die zou voortvloeien uit het feit dat aan de gerechtelijke politie toegang tot de in 

het hoofdgeding aan de orde zijnde gegevens wordt verleend, als ‘ ernstig ’ moet worden 

beschouwd. 

 

 59.  In dit verband heeft het verzoek in het hoofdgeding, waarmee de gerechtelijke politie 

in een strafrechtelijk onderzoek via rechterlijke toestemming toegang wil verkrijgen tot door 

aanbieders van elektronische-communicatiediensten bewaarde persoonsgegevens, louter tot 

doel de houders te identificeren van de simkaarten die gedurende een periode van twaalf dagen 

met het IMEI-nummer van de gestolen mobiele telefoon zijn geactiveerd. Zoals in punt 40 van 

het onderhavige arrest is uiteengezet, strekt dat verzoek er enkel toe om toegang te verkrijgen 

tot de telefoonnummers die overeenstemmen met die simkaarten en tot de 

civiele-identiteitsgegevens van de houders van die kaarten, zoals hun naam, voornaam en, in 

voorkomend geval, adres. Zoals zowel de Spaanse regering als het openbaar ministerie ter 

terechtzitting heeft bevestigd, gaat het daarbij echter niet over de communicatie die met de 

gestolen mobiele telefoon tot stand is gebracht of over de locatie van die telefoon. 

 

 60.  Met de via het toegangsverzoek in het hoofdgeding beoogde gegevens is het dus 

blijkbaar alleen mogelijk om, gedurende een bepaalde periode, de met de gestolen mobiele 

telefoon geactiveerde simkaart(en) in verband te brengen met de civiele identiteit van de 

houders van die simkaarten. Zonder aanvullende gegevens over de communicatie die met die 

simkaarten tot stand is gebracht en over de locatie, kan met die gegevens noch de datum, het 

uur, de duur of de ontvanger van de met de betrokken simkaart(en) verrichte oproepen worden 

achterhaald, noch waar die communicatie heeft plaatsgevonden of hoe vaak in een gegeven 
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periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Uit die gegevens kunnen dus geen 

nauwkeurige conclusies over het privéleven van de betrokken personen worden getrokken. 

 

 61.  In die omstandigheden kan de toegang tot de in het verzoek in het hoofdgeding 

bedoelde gegevens niet worden aangemerkt als een ‘ ernstige ’ inmenging in de grondrechten 

van de personen waarop de gegevens betrekking hebben. 

 

 62.  Zoals uit de punten 53 tot en met 57 van dit arrest blijkt, kan de inmenging die een 

dergelijke gegevenstoegang zou veroorzaken dus worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, 

lid 1, eerste zin, van richtlijn 2002/58 vermelde doelstelling om ‘ strafbare feiten ’ in het 

algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, zonder dat deze strafbare 

feiten als ‘ ernstig ’ moeten worden aangemerkt. 

 

 63.  Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat 

artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 van het 

Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de toegang van overheidsinstanties tot de 

identificatiegegevens van houders van met een gestolen mobiele telefoon geactiveerde 

simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in voorkomend geval, adres – geen zodanig 

ernstige inmenging in de door die artikelen van het Handvest gewaarborgde grondrechten van 

laatstgenoemden oplevert dat die toegang – op het gebied van het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen en vervolgen van strafbare feiten – moet worden beperkt tot de bestrijding van zware 

criminaliteit ». 

 

 In het dictum van het arrest heeft het Hof van Justitie verklaard voor recht : 

 

 « Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy 

en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in samenhang met de artikelen 7 en 8 

van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus worden uitgelegd dat 

de toegang van overheidsinstanties tot de identificatiegegevens van houders van met een 

gestolen mobiele telefoon geactiveerde simkaarten – zoals hun naam, voornaam en, in 

voorkomend geval, adres – geen zodanig ernstige inmenging in de door die artikelen van het 

Handvest gewaarborgde grondrechten van laatstgenoemden oplevert dat die toegang – op het 

gebied van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten – moet 

worden beperkt tot de bestrijding van zware criminaliteit ». 

 

 B.13.  Bij zijn arrest van 6 oktober 2020, in zake Privacy International (C-623/17), 

uitgesproken in grote kamer, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat artikel 15, lid 1, van de 

richtlijn 2002/58/EG, gelezen in het licht van artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en de artikelen 7, 8, 11 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling 

op grond waarvan een overheidsorgaan ten behoeve van de bescherming van de nationale 

veiligheid aan aanbieders van elektronische-communicatiediensten een verplichting tot 
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algemene en ongedifferentieerde doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de 

veiligheids- en inlichtingendiensten kan opleggen. Dat arrest steunt op volgende 

overwegingen : 

 

 « Tweede vraag 

 

 50.  Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of 

artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van artikel 4, lid 2, VEU en de 

artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het 

zich verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een overheidsorgaan ten behoeve 

van de bescherming van de nationale veiligheid aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde 

doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de veiligheids- en inlichtingendiensten kan 

opleggen. 

 

 51.  Om te beginnen zij eraan herinnerd dat section 94 van de wet van 1984 volgens de 

informatie in het verzoek om een prejudiciële beslissing de Secretary of State de mogelijkheid 

biedt om aanbieders van elektronischecommunicatiediensten door middel van aanwijzingen de 

verplichting op te leggen om bulkcommunicatiegegevens door te zenden aan de veiligheids- en 

inlichtingendiensten, indien hij dit noodzakelijk acht in het belang van de nationale veiligheid 

of de betrekkingen met een buitenlandse regering. Deze gegevens omvatten verkeers- en 

locatiegegevens alsmede informatie over de gebruikte diensten, in de zin van section 21, leden 4 

en 6, RIPA. Deze laatste bepaling ziet onder meer op de gegevens die nodig zijn om de bron en 

de bestemming van een communicatie te identificeren, de datum, het tijdstip, de duur en de aard 

van die communicatie te bepalen, het gebruikte materiaal te identificeren en de eindapparatuur 

en de communicatie te lokaliseren. Tot die gegevens behoren met name de naam en het adres 

van de gebruiker, het telefoonnummer van de beller en het gebelde nummer, het bron- en het 

doel-IP-adres en de adressen van de bezochte websites. 

 

 52.  Een dergelijke verstrekking van gegevens door middel van doorzending betreft alle 

gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen, zonder dat wordt gespecificeerd of die 

doorzending wel of niet in real time moet plaatsvinden. De doorgezonden gegevens worden 

volgens de informatie in het verzoek om een prejudiciële beslissing door de veiligheids- en 

inlichtingendiensten bewaard en blijven ter beschikking van deze diensten ten behoeve van hun 

activiteiten, net zoals de andere databases van deze diensten. Met name kunnen de aldus 

verworven gegevens, waarop automatische bulkverwerking en -analyse worden toegepast, 

worden onderworpen aan kruiscontroles met andere databases die verschillende categorieën 

bulkpersoonsgegevens bevatten, of buiten die diensten worden bekendgemaakt, ook aan derde 

staten. Tot slot is voor die bewerkingen geen voorafgaande toestemming van een rechterlijke 

instantie of een onafhankelijk bestuursorgaan vereist en geldt er geen verplichting om de 

betrokkenen te informeren. 

 

 53.  Zoals met name uit de overwegingen 6 en 7 van richtlijn 2002/58 volgt, heeft deze 

richtlijn tot doel om de gebruikers van elektronischecommunicatiediensten te beschermen tegen 

de gevaren die de nieuwe technologieën en, met name, de steeds grotere mogelijkheden van 

geautomatiseerde opslag en verwerking van gegevens voor de persoonsgegevens en de 

persoonlijke levenssfeer van die gebruikers meebrengen. Zoals in overweging 2 van richtlijn  
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2002/58 wordt verklaard, beoogt deze richtlijn in het bijzonder de volledige eerbiediging van 

de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest bedoelde rechten te waarborgen. Dienaangaande 

blijkt uit de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in de sector elektronische communicatie [COM(2000) 385 definitief], waaruit 

richtlijn 2002/58 is voortgekomen, dat de Uniewetgever heeft willen ‘ zorgen voor een hoge 

mate van bescherming van de persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer voor alle 

elektronischecommunicatiediensten, ongeacht de gebruikte technologie ’. 

 

 54.  Daartoe bepaalt artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58 dat ‘ [d]e lidstaten […] via 

nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie en de daarmee verband 

houdende verkeersgegevens via openbare communicatienetwerken en via openbare 

elektronischecommunicatiediensten [garanderen] ’. In diezelfde bepaling wordt benadrukt dat 

de lidstaten ‘ met name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of 

controleren van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door 

anderen dan de gebruikers [verbieden], indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben 

toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan overeenkomstig artikel 15, lid 1 ’, en gepreciseerd 

dat ‘ [d]it lid […] de technische opslag die nodig is voor het overbrengen van informatie 

onverlet [laat], onverminderd het vertrouwelijkheidsbeginsel ’. 

 

 55.  Artikel 5, lid 1, legt aldus het beginsel van vertrouwelijkheid van zowel de 

elektronische communicatie als de daarmee verband houdende verkeersgegevens vast en 

impliceert met name dat het anderen dan de gebruikers in beginsel moet worden verboden die 

communicatie en die gegevens op te slaan, indien de gebruikers daarin niet hebben toegestemd. 

Gelet op haar algemene bewoordingen, bestrijkt die bepaling noodzakelijkerwijs elke voor 

andere doeleinden dan het overbrengen van informatie uitgevoerde bewerking die derden in 

staat stelt om kennis te nemen van de communicatie en de daarmee verband houdende 

gegevens. 

 

 56.  Het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58 neergelegde verbod op het onderscheppen 

van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens omvat dus elke vorm 

van beschikbaarstelling door aanbieders van elektronischecommunicatiediensten van 

verkeers- en locatiegegevens aan overheidsinstanties, zoals veiligheids- en 

inlichtingendiensten, alsmede de bewaring van de beschikbaar gestelde gegevens door die 

instanties, ongeacht het latere gebruik van die gegevens. 

 

 57.  Met de vaststelling van richtlijn 2002/58 heeft de Uniewetgever dus de in de 

artikelen 7 en 8 van het Handvest neergelegde rechten geconcretiseerd, zodat de gebruikers van 

elektronischecommunicatiemiddelen in beginsel erop mogen vertrouwen dat hun communicatie 

en de daarmee verband houdende gegevens anoniem blijven en niet mogen worden vastgelegd, 

tenzij zij daarin hebben toegestemd (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., 

C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punt 109). 

 

 58.  Artikel 15, lid 1, van richtlijn staat 2002/58 staat de lidstaten echter toe, te voorzien in 

uitzonderingen op de in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn geformuleerde principeverplichting 

om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en op de met name in de 

artikelen 6 en 9 van deze richtlijn vermelde overeenkomstige verplichtingen, indien dat in een 

democratische samenleving een noodzakelijke, redelijke en proportionele maatregel vormt om 

de nationale veiligheid, de landsverdediging en de openbare veiligheid te waarborgen, of om 

strafbare feiten of onbevoegd gebruik van het elektronischecommunicatiesysteem te 
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voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Daartoe kunnen de lidstaten onder 

meer wettelijke maatregelen treffen om gegevens gedurende een beperkte periode te bewaren 

indien dat om een van die redenen gerechtvaardigd is. 

 

 59.  De mogelijkheid om af te wijken van de in de artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 

vastgestelde rechten en verplichtingen kan echter niet rechtvaardigen dat de uitzondering op de 

principeverplichting tot waarborging van de vertrouwelijkheid van de elektronische 

communicatie en van de daarmee verband houdende gegevens en, in het bijzonder, op het 

verbod om deze gegevens op te slaan de regel wordt (zie in die zin arresten van 21 december 

2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punten 89 en 104, en 6 oktober 2020, La 

Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punt 111). 

 

 60.  Bovendien volgt uit artikel 15, lid 1, derde zin, van richtlijn 2002/58 dat de lidstaten 

slechts wettelijke maatregelen ter beperking van de omvang van de in de artikelen 5, 6 en 9 van 

deze richtlijn bedoelde rechten en plichten mogen nemen voor zover deze maatregelen in 

overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder het 

evenredigheidsbeginsel, en met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten. In dit 

verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat de door een lidstaat bij een nationale regeling aan 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten opgelegde verplichting om de 

verkeersgegevens te bewaren teneinde de bevoegde nationale autoriteiten in voorkomend geval 

toegang tot die gegevens te kunnen geven, niet alleen vragen doet rijzen betreffende de 

eerbiediging van de artikelen 7 en 8 van het Handvest, die betrekking hebben op, 

respectievelijk, de bescherming van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, 

maar ook betreffende de eerbiediging van artikel 11 van het Handvest, dat betrekking heeft op 

de vrijheid van meningsuiting (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland 

e.a., C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punten 25 en 70, en 21 december 2016, Tele2, 

C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punten 91 en 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 61.  Diezelfde vragen rijzen ook voor andere vormen van gegevensverwerking, zoals de 

doorzending van gegevens aan anderen dan de gebruikers of de toegang tot die gegevens met 

het oog op het gebruik ervan [zie naar analogie advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) 

van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 122 en 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 62.  Bij de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 moet derhalve zowel het 

belang van het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde recht op bescherming van het 

privéleven als dat van het door artikel 8 van het Handvest gewaarborgde recht op bescherming 

van persoonsgegevens, zoals dat blijkt uit de rechtspraak van het Hof, in aanmerking worden 

genomen. Hetzelfde geldt voor het recht op vrijheid van meningsuiting, aangezien dit in 

artikel 11 van het Handvest gewaarborgde grondrecht een van de wezenlijke grondslagen is van 

een democratische en pluralistische samenleving, die behoort tot de waarden waarop de Unie 

overeenkomstig artikel 2 VEU is gebaseerd (zie in die zin arresten van 6 maart 2001, 

Connolly/Commissie, C-274/99 P, EU:C:2001:127, punt 39, en 21 december 2016, Tele2, 

C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 93 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 63.  De in de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest verankerde rechten hebben echter geen 

absolute gelding, maar moeten worden beschouwd in relatie tot hun functie in de samenleving 

(zie in die zin arrest van 16 juli 2020, Facebook Ireland en Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, 

punt 172 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
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 64.  Zoals blijkt uit artikel 52, lid 1, van het Handvest, staat het Handvest immers 

beperkingen op de uitoefening van die rechten toe, mits deze beperkingen bij wet worden 

gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten eerbiedigen en, met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie 

erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen. 

 

 65.  Hieraan dient te worden toegevoegd dat het vereiste dat elke beperking op de 

uitoefening van grondrechten bij wet wordt gesteld, inhoudt dat de rechtsgrond die de 

inmenging in die rechten toestaat, zelf de reikwijdte van de beperking op de uitoefening van 

het betrokken recht moet bepalen (arrest van 16 juli 2020, Facebook Ireland en Schrems, 

C-311/18, EU:C:2020:559, punt 175 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 66.  Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft, staat in artikel 15, lid 1, 

eerste zin, van richtlijn 2002/58 te lezen dat de lidstaten een maatregel waarbij wordt afgeweken 

van het beginsel van vertrouwelijkheid van de communicatie en van de daarmee verband 

houdende verkeersgegevens kunnen treffen wanneer een dergelijke maatregel ‘ in een 

democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ’ in het licht van de in die 

bepaling genoemde doelstellingen. In overweging 11 van deze richtlijn wordt gepreciseerd dat 

een dergelijke maatregel ‘ strikt ’ evenredig moet zijn aan het nagestreefde doel. 

 

 67.  In dit verband zij eraan herinnerd dat de bescherming van het grondrecht op 

eerbiediging van het privéleven volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist dat de 

uitzonderingen op de bescherming van de persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen 

de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven. Bovendien kan een doelstelling van algemeen 

belang niet worden nagestreefd zonder rekening te houden met het feit dat deze doelstelling 

moet worden verzoend met de door de maatregel aangetaste grondrechten, zulks via een 

evenwichtige afweging tussen de doelstelling en de op het spel staande belangen en rechten [zie 

in die zin arresten van 16 december 2008, Satakunnan Markkinapörssi en Satamedia, C-73/07, 

EU:C:2008:727, punt 56; 9 november 2010, Volker und Markus Schecke en Eifert, C-92/09 en 

C-93/09, EU:C:2010:662, punten 76, 77 en 86, en 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., 

C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punt 52; advies 1/15 (PNR-Overeenkomst 

EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punt 140]. 

 

 68.  Om aan het evenredigheidsvereiste te voldoen, dient een regeling duidelijke en 

nauwkeurige regels te bevatten over de reikwijdte en de toepassing van de betrokken maatregel, 

zodat degenen van wie de persoonsgegevens aan de orde zijn, over voldoende waarborgen 

beschikken dat die gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik. Die 

regeling moet wettelijk verbindend zijn naar intern recht en in het bijzonder aangeven in welke 

omstandigheden en onder welke voorwaarden een maatregel die voorziet in de verwerking van 

dergelijke gegevens kan worden genomen, en aldus waarborgen dat de inmenging tot het strikt 

noodzakelijke wordt beperkt. De noodzaak om over dergelijke waarborgen te beschikken is des 

te groter wanneer de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, met name 

wanneer er een aanzienlijk risico bestaat dat deze gegevens op onrechtmatige wijze zullen 

worden geraadpleegd. Deze overwegingen gelden in het bijzonder wanneer het gaat om de 

bescherming van een bijzondere categorie persoonsgegevens, te weten gevoelige gegevens [zie 

in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 en C-594/12, 

EU:C:2014:238, punten 54 en 55, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, 

EU:C:2016:970, punt 117; advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, 

EU:C:2017:592, punt 141]. 
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 69.  Wat de vraag betreft of een nationale regeling als die van het hoofdgeding voldoet aan 

de vereisten van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 

8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, dient te worden opgemerkt dat de doorzending 

van verkeers- en locatiegegevens aan anderen dan de gebruikers, zoals de veiligheids- en 

inlichtingendiensten, afwijkt van het vertrouwelijkheidsbeginsel. Wanneer die bewerking, zoals 

in casu, op algemene en ongedifferentieerde wijze wordt uitgevoerd, heeft zij tot gevolg dat de 

afwijking van de principeverplichting tot waarborging van de vertrouwelijkheid van de 

gegevens de regel wordt, terwijl het bij richtlijn 2002/58 ingevoerde stelsel eist dat die 

afwijking de uitzondering blijft. 

 

 70.  Voorts vormt de doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan een derde volgens 

vaste rechtspraak van het Hof een inmenging in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest 

verankerde grondrechten, ongeacht het latere gebruik van die gegevens. In dit verband is het 

van weinig belang of de gegevens betreffende het privéleven al dan niet gevoelig zijn en of de 

betrokkenen door die inmenging enig nadeel hebben ondervonden [zie in die zin advies 1/15 

(PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 124 en 126 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., 

C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punten 115 en 116]. 

 

 71.  De inmenging die de doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de 

veiligheids- en inlichtingendiensten vormt in het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde 

recht, moet als bijzonder ernstig worden beschouwd, met name gelet op het gevoelige karakter 

van de informatie die deze gegevens kunnen prijsgeven, en op de mogelijkheid om aan de hand 

van deze gegevens het profiel van de betrokken personen te bepalen, informatie die even 

gevoelig is als de inhoud zelf van de communicatie. Die inmenging kan bovendien bij de 

betrokken personen het gevoel opwekken dat hun privéleven constant in de gaten wordt 

gehouden (zie naar analogie arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 en 

C-594/12, EU:C:2014:238, punten 27 en 37, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en 

C-698/15, EU:C:2016:970, punten 99 en 100). 

 

 72.  Tevens moet worden opgemerkt dat de doorzending van verkeers- en locatiegegevens 

aan overheidsinstanties voor veiligheidsdoeleinden op zichzelf afbreuk kan doen aan het in 

artikel 7 van het Handvest verankerde recht op eerbiediging van communicatie, en de 

gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen kan ontmoedigen om hun door artikel 11 

van het Handvest gewaarborgde vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Dit laatste geldt in 

het bijzonder voor personen van wie de communicatie naar nationaal recht onder het 

beroepsgeheim valt, en voor klokkenluiders van wie de activiteiten worden beschermd door 

richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake 

de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PB 2019, L 305, blz. 17). 

Dat ontmoedigende effect is bovendien des te ernstiger omdat de bewaarde gegevens talrijk en 

gevarieerd zijn (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 

en C-594/12, EU:C:2014:238, punt 28; 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, 

EU:C:2016:970, punt 101, en 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 

en C-520/18, punt 118). 

 

 73.  Ten slotte is het zo dat, gelet op de aanzienlijke hoeveelheid verkeers- en 

locatiegegevens die continu kunnen worden bewaard op grond van een algemene 

bewaringsmaatregel, en op het gevoelige karakter van de informatie die deze gegevens kunnen 

prijsgeven, het enkele feit dat die gegevens door aanbieders van 
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elektronischecommunicatiediensten worden bewaard, risico’s van misbruik en onrechtmatige 

toegang tot de gegevens inhoudt. 

 

 74.  Wat de doelstellingen betreft die dergelijke inmengingen kunnen rechtvaardigen, meer 

in het bijzonder de in het hoofdgeding aan de orde zijnde doelstelling van bescherming van de 

nationale veiligheid, moet om te beginnen worden opgemerkt dat de nationale veiligheid 

volgens artikel 4, lid 2, VEU tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke lidstaat behoort. 

Deze verantwoordelijkheid strookt met het grote belang dat wordt gehecht aan de bescherming 

van de essentiële staatsfuncties en de fundamentele belangen van de samenleving, en omvat het 

voorkomen en bestrijden van activiteiten die de fundamentele constitutionele, politieke, 

economische of sociale structuren van een land ernstig kunnen destabiliseren en, met name, een 

rechtstreekse bedreiging kunnen vormen voor de samenleving, de bevolking of de staat als 

zodanig, zoals terroristische activiteiten (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., 

C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punt 135). 

 

 75.  Het belang van de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid, gelezen 

in het licht van artikel 4, lid 2, VEU, overstijgt dat van de andere doelstellingen die worden 

genoemd in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, met name de doelstellingen van bestrijding 

van – zelfs ernstige – criminaliteit in het algemeen, en van bescherming van de openbare 

veiligheid. Bedreigingen als die waaraan in het voorgaande punt wordt gerefereerd, verschillen 

door hun aard en hun bijzondere ernst immers van het algemene risico dat zich – zelfs ernstige – 

spanningen of wanordelijkheden zullen voordoen die de openbare veiligheid ondermijnen. Mits 

aan de overige in artikel 52, lid 1, van het Handvest geformuleerde vereisten wordt voldaan, 

kan de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid derhalve maatregelen 

rechtvaardigen die ernstigere inmengingen in de grondrechten met zich brengen dan die welke 

door die andere doelstellingen zouden kunnen worden gerechtvaardigd (arrest van 6 oktober 

2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punt 136). 

 

 76.  Om te voldoen aan het in punt 67 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte 

evenredigheidsvereiste, dat verlangt dat uitzonderingen op de bescherming van 

persoonsgegevens en beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven, 

dient een nationale regeling die een inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest 

gewaarborgde grondrechten met zich brengt, evenwel in overeenstemming te zijn met de eisen 

die voortvloeien uit de in de punten 65, 67 en 68 van het onderhavige arrest aangehaalde 

rechtspraak. 

 

 77.  Wat in het bijzonder de toegang van een autoriteit tot persoonsgegevens betreft, mag 

een regeling zich niet ertoe beperken te eisen dat de toegang tot deze gegevens wordt verleend 

voor het met die regeling beoogde doel, maar moet zij ook de materiële en procedurele 

voorwaarden voor dit gebruik bepalen [zie naar analogie advies 1/15 (PNR-Overeenkomst 

EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punt 192 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 78.  Een nationale regeling die de toegang tot locatie- en verkeersgegevens regelt, moet dus 

aan de hand van objectieve criteria bepalen in welke omstandigheden en onder welke 

voorwaarden aan de bevoegde nationale autoriteiten toegang tot de betrokken gegevens moet 

worden verleend, aangezien een algemene toegang tot alle bewaarde gegevens, los van enig 

– zelfs maar indirect – verband met het nagestreefde doel, niet kan worden geacht tot het strikt 

noodzakelijke te zijn beperkt, (zie in die zin arrest van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en 

C-698/15, EU:C:2016:970, punt 119 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

M&D Seminars 302



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

35 

 

 79.  Die vereisten zijn a fortiori van toepassing op een wettelijke maatregel als aan de orde 

in het hoofdgeding, op grond waarvan de bevoegde nationale autoriteit aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde 

doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de veiligheids- en inlichtingendiensten kan 

opleggen. Een dergelijke doorzending heeft immers tot gevolg dat die gegevens ter beschikking 

worden gesteld aan overheidsinstanties [zie naar analogie advies 1/15 (PNR-Overeenkomst 

EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punt 212]. 

 

 80.  Het feit dat de doorzending van de verkeers- en locatiegegevens geschiedt op 

algemene en ongedifferentieerde wijze, betekent dat die doorzending algemeen alle personen 

betreft die gebruikmaken van elektronischecommunicatiediensten, dat wil zeggen zelfs 

personen voor wie er geen enkele aanwijzing bestaat dat hun gedrag – zelfs maar indirect of 

van ver – een verband vertoont met de doelstelling van bescherming van de nationale 

veiligheid. Met name is er geen enkel verband vereist tussen de gegevens die moeten worden 

doorgezonden en een bedreiging van de nationale veiligheid (zie in die zin arresten van 8 april 

2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punten 57 en 58, en 

21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 105). Gelet op het feit 

dat de doorzending van dergelijke gegevens aan overheidsinstanties – overeenkomstig de 

vaststelling in punt 79 van het onderhavige arrest – gelijkstaat aan het verlenen van toegang tot 

deze gegevens, moet worden geoordeeld dat een regeling die de algemene en 

ongedifferentieerde doorzending van gegevens aan overheidsinstanties mogelijk maakt, een 

algemene toegang tot die gegevens impliceert. 

 

 81.  Daaruit volgt dat een nationale regeling die aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde 

doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de veiligheids- en inlichtingendiensten 

oplegt, verder gaat dan strikt noodzakelijk is en niet kan worden beschouwd als een regeling 

die in een democratische samenleving gerechtvaardigd is, zoals artikel 15, lid 1, van richtlijn 

2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, 

eist. 

 

 82.  Gelet op een en ander moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 15, 

lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van artikel 4, lid 2, VEU en de artikelen 7, 8 en 

11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen 

een nationale regeling op grond waarvan een overheidsorgaan ten behoeve van de bescherming 

van de nationale veiligheid aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een 

verplichting tot algemene en ongedifferentieerde doorzending van verkeers- en locatiegegevens 

aan de veiligheids- en inlichtingendiensten kan opleggen ». 

 

 In het dictum van het arrest heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard : 

 

 « 2)  Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136, gelezen 

in het licht van artikel 4, lid 2, VEU en de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus worden uitgelegd dat het zich 

verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een overheidsorgaan ten behoeve van de 

bescherming van de nationale veiligheid aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde  
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doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de veiligheids- en inlichtingendiensten kan 

opleggen ». 

 

 B.14.  Bij zijn arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a. (C-511/18, C-512/18 

en C-520/18), uitgesproken in grote kamer, heeft het Hof van Justitie de eerste twee door het 

Hof bij zijn arrest nr. 96/2018 gestelde vragen als volgt beantwoord : 

 

 « Eerste vraag in de zaken C-511/18 en C-512/18 en eerste en tweede vraag in zaak 

C-520/18 

 

 81.  Met de eerste vraag in de zaken C-511/18 en C-512/18 en de eerste en de tweede vraag 

in zaak C-520/18, die samen moeten worden onderzocht, wensen de verwijzende rechters in 

wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 aldus moet worden uitgelegd dat 

het zich verzet tegen een nationale regeling die voor de in deze bepaling genoemde doeleinden 

aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens oplegt. 

 

 […] 

 

 Uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 

 

 105.  Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak bij de uitlegging van een 

Unierechtelijke bepaling niet alleen rekening moet worden gehouden met de bewoordingen 

ervan, maar ook met de context van die bepaling, de doelstellingen van de regeling waarvan zij 

deel uitmaakt en, met name, de ontstaansgeschiedenis van die regeling (zie in die zin arrest van 

17 april 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punt 44). 

 

 106.  Zoals met name uit de overwegingen 6 en 7 van richtlijn 2002/58 volgt, heeft deze 

richtlijn tot doel om de gebruikers van elektronischecommunicatiediensten te beschermen tegen 

de gevaren die de nieuwe technologieën en, met name, de steeds grotere mogelijkheden van 

geautomatiseerde opslag en verwerking van gegevens voor de persoonsgegevens en de 

persoonlijke levenssfeer van die gebruikers meebrengen. Zoals in overweging 2 van richtlijn 

2002/58 wordt verklaard, beoogt deze richtlijn in het bijzonder de volledige eerbiediging van 

de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest bedoelde rechten te waarborgen. Dienaangaande 

blijkt uit de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in de sector elektronische communicatie [COM(2000) 385 definitief], waaruit 

richtlijn 2002/58 is voortgekomen, dat de Uniewetgever heeft willen ‘ zorgen voor een hoge 

mate van bescherming van de persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer voor alle 

elektronischecommunicatiediensten, ongeacht de gebruikte technologie ’. 

 

 107.  Daartoe legt artikel 5, lid 1, van richtlijn 2002/58 het beginsel van vertrouwelijkheid 

van zowel de elektronische communicatie als de daarmee verband houdende verkeersgegevens 

vast en impliceert het met name dat het anderen dan de gebruikers in beginsel moet worden 

verboden die communicatie en die gegevens op te slaan, indien de gebruikers daarin niet hebben 

toegestemd. 
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 108.  Wat in het bijzonder de verwerking en de opslag van verkeersgegevens door 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten betreft, blijkt uit artikel 6 en de 

overwegingen 22 en 26 van richtlijn 2002/58 dat een dergelijke verwerking slechts is toegestaan 

voor zover en zolang dat nodig is voor de marketing en de facturering van de diensten en voor 

de levering van diensten met toegevoegde waarde. Zodra die periode is verstreken, moeten de 

verwerkte en opgeslagen gegevens worden gewist of geanonimiseerd. Wat de andere 

locatiegegevens dan de verkeersgegevens betreft, bepaalt artikel 9, lid 1, van richtlijn 2002/58 

dat die gegevens slechts onder bepaalde voorwaarden mogen worden verwerkt nadat zij zijn 

geanonimiseerd of wanneer de gebruikers of abonnees daarvoor hun toestemming hebben 

gegeven (arrest van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 86 

en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 109.  Met de vaststelling van richtlijn 2002/58 heeft de Uniewetgever dus de in de 

artikelen 7 en 8 van het Handvest neergelegde rechten geconcretiseerd, zodat de gebruikers van 

elektronischecommunicatiemiddelen in beginsel erop mogen vertrouwen dat hun communicatie 

en de daarmee verband houdende gegevens anoniem blijven en niet mogen worden vastgelegd, 

tenzij zij daarin hebben toegestemd. 

 

 110.  Artikel 15, lid 1, van richtlijn staat 2002/58 staat de lidstaten echter toe, te voorzien 

in uitzonderingen op de in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn geformuleerde principeverplichting 

om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en op de met name in de 

artikelen 6 en 9 van deze richtlijn vermelde overeenkomstige verplichtingen, indien dat in een 

democratische samenleving een noodzakelijke, redelijke en proportionele maatregel vormt om 

de nationale veiligheid, de landsverdediging en de openbare veiligheid te waarborgen, of om 

strafbare feiten of onbevoegd gebruik van het elektronischecommunicatiesysteem te 

voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Daartoe kunnen de lidstaten onder 

meer wettelijke maatregelen treffen om gegevens gedurende een beperkte periode te bewaren 

indien dat om een van die redenen gerechtvaardigd is. 

 

 111.  De mogelijkheid om af te wijken van de in de artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 

vastgestelde rechten en verplichtingen kan echter niet rechtvaardigen dat de uitzondering op de 

principeverplichting tot waarborging van de vertrouwelijkheid van de elektronische 

communicatie en van de daarmee verband houdende gegevens en, in het bijzonder, op het 

verbod om deze gegevens op te slaan de regel wordt (zie in die zin arrest van 21 december 

2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punten 89 en 104). 

 

 112.  Met betrekking tot de doelstellingen die een beperking van de met name in de 

artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 vastgestelde rechten en verplichtingen kunnen 

rechtvaardigen, heeft het Hof reeds geoordeeld dat de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van deze 

richtlijn gegeven opsomming van doelstellingen exhaustief is, zodat een op grond van die 

bepaling vastgestelde wettelijke maatregel daadwerkelijk en strikt moet berusten op een van die 

doelstellingen (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, 

EU:C:2018:788, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 113.  Bovendien volgt uit artikel 15, lid 1, derde zin, van richtlijn 2002/58 dat de lidstaten 

slechts wettelijke maatregelen ter beperking van de omvang van de in de artikelen 5, 6 en 9 van 

deze richtlijn bedoelde rechten en plichten mogen nemen voor zover deze maatregelen in 

overeenstemming zijn met de algemene beginselen van het Unierecht, waaronder het  
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evenredigheidsbeginsel, en met de door het Handvest gewaarborgde grondrechten. In dit 

verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat de door een lidstaat bij een nationale regeling aan 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten opgelegde verplichting om de 

verkeersgegevens te bewaren teneinde de bevoegde nationale autoriteiten in voorkomend geval 

toegang tot die gegevens te kunnen geven, niet alleen vragen doet rijzen betreffende de 

eerbiediging van de artikelen 7 en 8 van het Handvest, die betrekking hebben op, 

respectievelijk, de bescherming van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens, 

maar ook betreffende de eerbiediging van artikel 11 van het Handvest, dat betrekking heeft op 

de vrijheid van meningsuiting (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland 

e.a., C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punten 25 en 70, en 21 december 2016, Tele2, 

C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punten 91 en 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 114.  Bij de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 moet derhalve zowel het 

belang van het door artikel 7 van het Handvest gewaarborgde recht op bescherming van het 

privéleven als dat van het door artikel 8 van het Handvest gewaarborgde recht op bescherming 

van persoonsgegevens, zoals dat blijkt uit de rechtspraak van het Hof, in aanmerking worden 

genomen. Hetzelfde geldt voor het recht op vrijheid van meningsuiting, aangezien dit in 

artikel 11 van het Handvest gewaarborgde grondrecht een van de wezenlijke grondslagen is van 

een democratische en pluralistische samenleving, die behoort tot de waarden waarop de Unie 

volgens artikel 2 VEU is gebaseerd (zie in die zin arresten van 6 maart 2001, 

Connolly/Commissie, C-274/99 P, EU:C:2001:127, punt 39, en 21 december 2016, Tele2, 

C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 93 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 115.  In dit verband dient te worden gepreciseerd dat de bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens als zodanig behalve een uitzondering op het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 

2002/58 gestelde verbod op de opslag van die gegevens door anderen dan de gebruikers, ook 

een inmenging in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest verankerde grondrechten op 

eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens vormt, waarbij niet van 

belang is of de gegevens betreffende het privéleven al dan niet gevoelig zijn en of de 

betrokkenen door die inmenging enig nadeel hebben ondervonden [zie in die zin advies 1/15 

(PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 124 en 126 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak; zie naar analogie, met betrekking tot artikel 8 EVRM, EHRM, 

30 januari 2020, Breyer tegen Duitsland, CE:ECHR:2020:0130JUD005000112, § 81]. 

 

 116.  Het is ook irrelevant of de bewaarde gegevens vervolgens al dan niet worden gebruikt 

(zie naar analogie, met betrekking tot artikel 8 EVRM, EHRM, 16 februari 2000, Amann 

t. Zwisterland, CE:ECHR:2000:0216JUD002779895, § 69, en 13 februari 2020, Trjakovski en 

Chipovski t. Noord-Macedonië, CE:ECHR:2020:0213JUD005320513, § 51), aangezien de 

toegang tot die gegevens, ongeacht het latere gebruik ervan, op zichzelf al een inmenging vormt 

in de in het voorgaande punt genoemde grondrechten [zie in die zin advies 1/15 

(PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 124 en 126]. 

 

 117.  Deze conclusie is des te meer gerechtvaardigd daar verkeers- en locatiegegevens 

informatie kunnen prijsgeven over een groot aantal aspecten van het privéleven van de 

betrokken personen, waaronder ook gevoelige informatie, zoals seksuele geaardheid, politieke 

opvattingen, religieuze, filosofische, maatschappelijke of andersoortige overtuigingen en 

gezondheid, terwijl dergelijke gegevens bovendien in het Unierecht bijzondere bescherming 

genieten. Uit deze gegevens, in hun geheel beschouwd, kunnen zeer precieze conclusies worden 

getrokken over het privéleven van de personen van wie de gegevens zijn bewaard, zoals hun 

dagelijkse gewoonten, hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, hun dagelijkse of andere 
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verplaatsingen, de activiteiten die zij uitoefenen, hun sociale relaties en de sociale kringen 

waarin zij verkeren. In het bijzonder kan aan de hand van deze gegevens het profiel van de 

betrokken personen worden bepaald, informatie die vanuit het oogpunt van het recht op 

bescherming van het privéleven even gevoelig is als de inhoud zelf van de communicatie (zie 

in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights, C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, 

punt 27, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 99). 

 

 118.  De bewaring van verkeers- en locatiegegevens voor politiële doeleinden kan dus om 

te beginnen op zichzelf afbreuk doen aan het in artikel 7 van het Handvest verankerde recht op 

eerbiediging van communicatie en de gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen 

ontmoedigen om hun door artikel 11 van het Handvest gewaarborgde vrijheid van 

meningsuiting uit te oefenen (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights, C-293/12 

en C-594/12, EU:C:2014:238, punt 28, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, 

EU:C:2016:970, punt 101). Dit laatste geldt in het bijzonder voor personen van wie de 

communicatie naar nationaal recht onder het beroepsgeheim valt, en voor klokkenluiders van 

wie de activiteiten worden beschermd door richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken 

op het Unierecht melden (PB 2019, L 305, blz. 17). Dat ontmoedigende effect is bovendien des 

te ernstiger omdat de bewaarde gegevens talrijk en gevarieerd zijn. 

 

 119.  Bovendien is het zo dat, gelet op de aanzienlijke hoeveelheid verkeers- en 

locatiegegevens die continu kunnen worden bewaard op grond van een algemene en 

ongedifferentieerde bewaringsmaatregel, en op het gevoelige karakter van de informatie die 

deze gegevens kunnen prijsgeven, het enkele feit dat die gegevens door aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten worden bewaard, risico’s van misbruik en onrechtmatige 

toegang tot de gegevens inhoudt. 

 

 120.  Het feit dat het de lidstaten op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 is 

toegestaan om te voorzien in de in punt 110 van het onderhavige arrest bedoelde 

uitzonderingen, heeft ermee te maken dat de in de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest 

verankerde rechten geen absolute gelding hebben, maar moeten worden beschouwd in relatie 

tot hun functie in de samenleving (zie in die zin arrest van 16 juli 2020, Facebook Ireland en 

Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, punt 172 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 121.  Zoals blijkt uit artikel 52, lid 1, van het Handvest, staat het Handvest immers 

beperkingen op de uitoefening van die rechten toe, mits deze beperkingen bij wet worden 

gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten eerbiedigen en, met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie 

erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten 

en vrijheden van anderen. 

 

 122.  Bij de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 in het licht van het 

Handvest moet derhalve ook rekening worden gehouden met het belang van de door de 

artikelen 3, 4, 6 en 7 van het Handvest gewaarborgde rechten en met dat van de doelstellingen 

van bescherming van de nationale veiligheid en bestrijding van ernstige criminaliteit, die 

bijdragen tot de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

 123.  Zo heeft ingevolge artikel 6 van het Handvest, waaraan de Conseil d’État en het 

Grondwettelijk Hof refereren, eenieder niet alleen recht op vrijheid, maar ook op veiligheid, en 

waarborgt deze bepaling rechten die overeenstemmen met die welke worden gewaarborgd door 
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artikel 5 EVRM (zie in die zin arresten van 15 februari 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, 

punt 47; 28 juli 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, punt 48, en 19 september 2019, 

Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, EU:C:2019:765, punt 42 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak). 

 

 124.  Voorts zij eraan herinnerd dat artikel 52, lid 3, van het Handvest beoogt te zorgen 

voor de nodige samenhang tussen de in het Handvest vervatte rechten en de daarmee 

corresponderende, door het EVRM gewaarborgde rechten, zonder de autonomie van het 

Unierecht en van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan te tasten. Bijgevolg dient bij 

de uitlegging van het Handvest rekening te worden gehouden met de overeenkomstige rechten 

van het EVRM, die het minimale beschermingsniveau bepalen [zie in die zin arresten van 

12 februari 2019, TC, C-492/18 PPU, EU:C:2019:108, punt 57, en 21 mei 2019, 

Commissie/Hongarije (Vruchtgebruik op landbouwgrond), C-235/17, EU:C:2019:432, punt 72 

en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 125.  Artikel 5 EVRM, waarin het ‘ recht op vrijheid ’ en het ‘ recht op veiligheid ’ zijn 

verankerd, beoogt volgens de rechtspraak van het EHRM eenieder te beschermen tegen 

willekeurige en ongerechtvaardigde vrijheidsontneming (zie in die zin EHRM, 18 maart 2008, 

Ladent t. Polen, CE:ECHR:2008:0318JUD001103603, §§ 45 en 46; 29 maart 2010, Medvedyev 

e.a. t. Frankrijk, CE:ECHR:2010:0329JUD000339403, §§ 76 en 77, en 13 december 2012, El-

Masri t. ‘ The former Yugoslav Republic of Macedonia ’, 

CE:ECHR:2012:1213JUD003963009, § 239). Die bepaling ziet echter op vrijheidsontneming 

door overheidsinstanties, zodat artikel 6 van het Handvest niet aldus kan worden uitgelegd dat 

het de overheid een verplichting oplegt om specifieke maatregelen te nemen teneinde bepaalde 

strafbare handelingen tegen te gaan. 

 

 126.  Wat daarentegen in het bijzonder de door het Grondwettelijk Hof genoemde 

effectieve bestrijding betreft van strafbare handelingen waarvan met name minderjarigen en 

andere kwetsbare personen het slachtoffer zijn, moet worden beklemtoond dat uit artikel 7 van 

het Handvest positieve verplichtingen voor de overheid kunnen voortvloeien om juridische 

maatregelen te nemen ter bescherming van het privéleven en het familie- en gezinsleven [zie in 

die zin arrest van 18 juni 2020, Commissie/Hongarije (Transparantie van verenigingen), 

C-78/18, EU:C:2020:476, punt 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak van het EHRM). 

Dergelijke verplichtingen kunnen ook uit dat artikel voortvloeien ten aanzien van de 

bescherming van iemands woning en communicatie, en uit de artikelen 3 en 4 van het Handvest 

ten aanzien van de bescherming van iemands lichamelijke en geestelijke integriteit en het 

verbod op folteringen en onmenselijke en vernederende behandelingen. 

 

 127.  Gelet op die verschillende positieve verplichtingen is het noodzakelijk de diverse op 

het spel staande belangen en rechten met elkaar te verzoenen. 

 

 128.  Het EHRM heeft namelijk geoordeeld dat de positieve verplichtingen die 

voortvloeien uit de artikelen 3 en 8 EVRM, waarin rechten zijn gewaarborgd die 

corresponderen met de in de artikelen 4 en 7 van het Handvest gewaarborgde rechten, met name 

impliceren dat materiële en procedurele bepalingen moeten worden vastgesteld en praktische 

maatregelen moeten worden genomen die het mogelijk maken om criminaliteit gericht tegen 

personen effectief te bestrijden door middel van doeltreffend onderzoek en doeltreffende 

vervolging, hetgeen des te belangrijker is wanneer het lichamelijke en geestelijke welzijn van 

een kind wordt bedreigd. De bevoegde autoriteiten dienen daarbij echter de wettelijk 

voorgeschreven procedures en de overige waarborgen die de omvang van de strafrechtelijke 
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onderzoeksbevoegdheden beperken, alsmede de overige vrijheden en rechten volledig in acht 

te nemen. Met name dient er volgens het EHRM een wettelijk kader te worden ingevoerd dat 

het mogelijk maakt de verschillende belangen en rechten die moeten worden beschermd, met 

elkaar te verzoenen (EHRM, 28 oktober 1998, Osman t. Verenigd Koninkrijk, 

CE:ECHR:1998:1028JUD002345294, §§ 115 en 116; 4 maart 2004, M.C. t. Bulgarije, 

CE:ECHR:2003:1204JUD003927298, § 151; 24 juni 2004, Von Hannover t. Duitsland, 

CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, §§ 57 en 58, en 2 december 2008, K.U. t. Finland, 

CE:ECHR:2008:1202JUD 000287202, §§ 46, 48 en 49). 

 

 129.  Wat de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel betreft, staat in artikel 15, lid 1, 

eerste zin, van richtlijn 2002/58 te lezen dat de lidstaten een maatregel waarbij wordt afgeweken 

van het beginsel van vertrouwelijkheid van de communicatie en van de daarmee verband 

houdende verkeersgegevens kunnen treffen wanneer een dergelijke maatregel ‘ in een 

democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ’ in het licht van de in die 

bepaling genoemde doelstellingen. In overweging 11 van deze richtlijn wordt gepreciseerd dat 

een dergelijke maatregel ‘ strikt ’ evenredig moet zijn aan het nagestreefde doel. 

 

 130.  In dit verband zij eraan herinnerd dat de bescherming van het grondrecht op 

eerbiediging van het privéleven volgens vaste rechtspraak van het Hof vereist dat de 

uitzonderingen op de bescherming van de persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen 

de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven. Bovendien kan een doelstelling van algemeen 

belang niet worden nagestreefd zonder rekening te houden met het feit dat deze doelstelling 

moet worden verzoend met de door de maatregel aangetaste grondrechten, zulks via een 

evenwichtige afweging tussen de doelstelling en de op het spel staande belangen en rechten [zie 

in die zin arresten van 16 december 2008, Satakunnan Markkinapörssi en Satamedia, C-73/07, 

EU:C:2008:727, punt 56; 9 november 2010, Volker und Markus Schecke en Eifert, C-92/09 en 

C-93/09, EU:C:2010:662, punten 76, 77 en 86, en 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., 

C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punt 52; advies 1/15 (PNR-Overeenkomst 

EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punt 140]. 

 

 131.  Meer bepaald volgt uit de rechtspraak van het Hof dat bij de beoordeling of de 

lidstaten een beperking van de omvang van de met name in de artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 

2002/58 bedoelde rechten en plichten kunnen rechtvaardigen, moet worden bepaald wat de 

ernst is van de inmenging die een dergelijke beperking meebrengt, en moet worden nagegaan 

of het belang van de met die beperking nagestreefde doelstelling van algemeen belang in 

verhouding staat tot die ernst (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, 

C-207/16, EU:C:2018:788, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

 132.  Om aan het evenredigheidsvereiste te voldoen, dient een regeling duidelijke en 

nauwkeurige regels te bevatten over de reikwijdte en de toepassing van de betrokken maatregel, 

zodat degenen van wie de persoonsgegevens aan de orde zijn, over voldoende waarborgen 

beschikken dat die gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik. Die 

regeling moet wettelijk verbindend zijn naar intern recht en in het bijzonder aangeven in welke 

omstandigheden en onder welke voorwaarden een maatregel die voorziet in de verwerking van 

dergelijke gegevens kan worden genomen, en aldus waarborgen dat de inmenging tot het strikt 

noodzakelijke wordt beperkt. De noodzaak om over dergelijke waarborgen te beschikken is des 

te groter wanneer de persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, met name 

wanneer er een aanzienlijk risico bestaat dat deze gegevens op onrechtmatige wijze zullen 

worden geraadpleegd. Deze overwegingen gelden in het bijzonder wanneer het gaat om de 

bescherming van een bijzondere categorie persoonsgegevens, te weten gevoelige gegevens [zie 
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in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights Ireland e.a., C-293/12 en C-594/12, 

EU:C:2014:238, punten 54 en 55, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, 

EU:C:2016:970, punt 117; advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 2017, 

EU:C:2017:592, punt 141]. 

 

 133.  Een regeling die voorziet in de bewaring van persoonsgegevens, moet derhalve steeds 

beantwoorden aan objectieve criteria die een verband leggen tussen de te bewaren gegevens en 

het nagestreefde doel [zie in die zin advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 

2017, EU:C:2017:592, punt 191 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 3 oktober 

2019, A e.a., C-70/18, EU:C:2019:823, punt 63]. 

 

 - Wettelijke maatregelen die voorzien in de preventieve bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid 

 

 134.  Het Hof heeft zich in zijn arresten betreffende de uitlegging van richtlijn 2002/58 nog 

niet specifiek gebogen over de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid, 

waaraan is gerefereerd door de verwijzende rechters en de regeringen die opmerkingen hebben 

ingediend. 

 

 135.  In dit verband moet om te beginnen worden opgemerkt dat de nationale veiligheid 

volgens artikel 4, lid 2, VEU tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke lidstaat behoort. 

Deze verantwoordelijkheid strookt met het grote belang dat wordt gehecht aan de bescherming 

van de essentiële staatsfuncties en de fundamentele belangen van de samenleving, en omvat het 

voorkomen en bestrijden van activiteiten die de fundamentele constitutionele, politieke, 

economische of sociale structuren van een land ernstig kunnen destabiliseren en, met name, een 

rechtstreekse bedreiging kunnen vormen voor de samenleving, de bevolking of de staat als 

zodanig, zoals terroristische activiteiten. 

 

 136.  Het belang van de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid, gelezen 

in het licht van artikel 4, lid 2, VEU, overstijgt dat van de andere doelstellingen die worden 

genoemd in artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, met name de doelstellingen van bestrijding 

van – zelfs ernstige – criminaliteit in het algemeen, en van bescherming van de openbare 

veiligheid. Bedreigingen als die waaraan in het voorgaande punt wordt gerefereerd, verschillen 

door hun aard en hun bijzondere ernst immers van het algemene risico dat zich – zelfs ernstige – 

spanningen of wanordelijkheden zullen voordoen die de openbare veiligheid ondermijnen. Mits 

aan de overige in artikel 52, lid 1, van het Handvest geformuleerde vereisten wordt voldaan, 

kan de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid derhalve maatregelen 

rechtvaardigen die ernstigere inmengingen in de grondrechten met zich brengen dan die welke 

door die andere doelstellingen zouden kunnen worden gerechtvaardigd. 

 

 137.  In situaties als die welke in de punten 135 en 136 van het onderhavige arrest zijn 

beschreven, verzet artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 

8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, zich derhalve in beginsel niet tegen een wettelijke 

maatregel op grond waarvan de bevoegde autoriteiten aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een bevel kunnen opleggen om de verkeers- en 

locatiegegevens van alle gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen gedurende een 

beperkte periode te bewaren, wanneer er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat de betrokken 

lidstaat wordt geconfronteerd met een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid als 

bedoeld in de punten 135 en 136 van het onderhavige arrest, en die bedreiging werkelijk en 

actueel of voorzienbaar is. Ook al heeft een dergelijke maatregel zonder onderscheid betrekking 

M&D Seminars 310



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 18-06-2021

43 

 

op alle gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen, zonder dat er op het eerste gezicht 

enig verband in de zin van de in punt 133 van het onderhavige arrest bedoelde rechtspraak 

tussen die gebruikers en een bedreiging voor de nationale veiligheid van de betrokken lidstaat 

lijkt te bestaan, geoordeeld moet worden dat het bestaan van een dergelijke bedreiging op 

zichzelf dat verband aantoont. 

 

 138.  Het bevel om preventief de gegevens te bewaren van alle gebruikers van 

elektronischecommunicatiemiddelen, mag echter slechts worden opgelegd voor een periode die 

niet langer is dan strikt noodzakelijk. Het valt weliswaar niet uit te sluiten dat het aan aanbieders 

van elektronischecommunicatiemiddelen opgelegde bevel tot bewaring van die gegevens kan 

worden verlengd wegens het voortduren van een dergelijke bedreiging, maar dit neemt niet weg 

dat elk bevel slechts mag worden gegeven voor een voorzienbare periode. Een dergelijke 

gegevensbewaring moet bovendien zijn onderworpen aan beperkingen en zijn omgeven met 

strikte waarborgen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de betrokken personen 

doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik. Die bewaring mag derhalve geen 

stelselmatig karakter hebben. 

 

 139.  Gelet op de ernst van de inmenging in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest 

verankerde grondrechten die een dergelijke algemene en ongedifferentieerde bewaring van 

gegevens met zich brengt, dient te worden gewaarborgd dat de toepassing van die maatregel 

daadwerkelijk beperkt blijft tot situaties waarin de nationale veiligheid ernstig wordt bedreigd, 

zoals de in de punten 135 en 136 van het onderhavige arrest bedoelde situaties. Daartoe is het 

van wezenlijk belang dat een beslissing waarbij aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een bevel tot een dergelijke gegevensbewaring wordt 

opgelegd, effectief kan worden getoetst door een rechterlijke instantie of onafhankelijke 

bestuurlijke autoriteit waarvan de beslissing bindend is, waarbij het doel van die toetsing is om 

na te gaan of een van die situaties zich voordoet en of is voldaan aan de voorwaarden en 

waarborgen waarin moet worden voorzien. 

 

 -  Wettelijke maatregelen die voorzien in de preventieve bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de 

openbare veiligheid 

 

 140.  Als het gaat om de doelstelling strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te 

sporen en te vervolgen, kunnen overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel enkel de bestrijding 

van zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare 

veiligheid een rechtvaardiging vormen voor ernstige inmengingen in de in de artikelen 7 en 8 

van het Handvest verankerde grondrechten, zoals die welke voortvloeien uit de bewaring van 

verkeers- en locatiegegevens. De doelstelling strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te 

onderzoeken, op te sporen en te vervolgen, kan derhalve enkel niet-ernstige inmengingen in die 

grondrechten rechtvaardigen [zie in die zin arresten van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en 

C-698/15, EU:C:2016:970, punt 102, en 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, 

EU:C:2018:788, punten 56 en 57; advies 1/15 (PNR-Overeenkomst EU-Canada) van 26 juli 

2017, EU:C:2017:592, punt 149]. 

 

 141.  Een nationale regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring 

van verkeers- en locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, gaat 

verder dan strikt noodzakelijk is en kan niet worden beschouwd als een regeling die in een 

democratische samenleving gerechtvaardigd is, zoals artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, 
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gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, eist (zie in 

die zin arrest van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 107). 

 

 142.  Gezien het gevoelige karakter van de informatie die verkeers- en locatiegegevens 

kunnen prijsgeven, is de vertrouwelijkheid van deze gegevens immers essentieel voor het recht 

op eerbiediging van het privéleven. Mede gelet op het in punt 118 van het onderhavige arrest 

bedoelde ontmoedigende effect dat de bewaring van die gegevens kan hebben op de uitoefening 

van de in de artikelen 7 en 11 van het Handvest verankerde grondrechten, en op de ernst van de 

inmenging die een dergelijke bewaring met zich brengt, is het in een democratische 

samenleving dan ook van belang dat deze bewaring, zoals het bij richtlijn 2002/58 ingevoerde 

stelsel eist, de uitzondering en niet de regel vormt en dat de betrokken gegevens niet 

stelselmatig en continu kunnen worden bewaard. Deze conclusie geldt zelfs met betrekking tot 

de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit en voorkoming van ernstige 

bedreigingen voor de openbare veiligheid en het belang dat aan deze doelstellingen moet 

worden toegekend. 

 

 143.  Voorts heeft het Hof benadrukt dat een regeling die voorziet in de algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens, de elektronische communicatie 

van vrijwel de gehele bevolking bestrijkt, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt, enige 

beperking wordt gesteld of enige uitzondering wordt gemaakt op basis van het met de regeling 

beoogde doel. Een dergelijke regeling betreft algemeen alle personen die gebruikmaken van 

elektronischecommunicatiediensten, zonder dat die personen zich – zelfs maar indirect – in een 

situatie bevinden die aanleiding kan zijn om strafvervolging in te stellen, wat in strijd is met het 

in punt 133 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vereiste. Zij is dus zelfs van 

toepassing op personen voor wie er geen enkele aanwijzing bestaat dat hun gedrag – zelfs maar 

indirect of van ver – verband houdt met die doelstelling van bestrijding van zware misdrijven, 

en vereist met name niet dat er een verband is tussen de te bewaren gegevens en een bedreiging 

voor de openbare veiligheid (zie in die zin arresten van 8 april 2014, Digital Rights, C-293/12 

en C-594/12, EU:C:2014:238, punten 57 en 58, en 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en 

C-698/15, EU:C:2016:970, punt 105). 

 

 144.  Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, beperkt een dergelijke regeling met name de 

bewaring niet tot gegevens die betrekking hebben op een bepaalde periode en/of een bepaalde 

geografische zone en/of een kring van bepaalde personen die op een of andere wijze betrokken 

kunnen zijn bij zware criminaliteit, of op personen voor wie de bewaring van de gegevens om 

andere redenen zou kunnen helpen bij het bestrijden van zware criminaliteit (zie in die zin 

arresten van 8 april 2014, Digital Rights, C-293/12 en C-594/12, EU:C:2014:238, punt 59, en 

21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 106). 

 

 145.  Zelfs de positieve verplichtingen die, naargelang van het geval, voor de lidstaten 

kunnen voortvloeien uit de artikelen 3, 4 en 7 van het Handvest en, zoals in de punten 126 en 

128 van het onderhavige arrest is opgemerkt, betrekking hebben op de invoering van regels die 

een effectieve bestrijding van strafbare feiten mogelijk maken, kunnen geen inmengingen 

rechtvaardigen die zo ernstig zijn als de inmenging in de door de artikelen 7 en 8 van het 

Handvest gewaarborgde grondrechten van vrijwel de gehele bevolking die een regeling die 

voorziet in de bewaring van verkeers- en locatiegegevens met zich brengt, zonder dat de 

gegevens van de betrokken personen, althans indirect, een verband met het nagestreefde doel 

aan het licht kunnen brengen. 
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 146.  Daarentegen kunnen, overeenkomstig hetgeen in de punten 142 tot en met 144 van 

het onderhavige arrest is vastgesteld, en gelet op de noodzaak om de op het spel staande rechten 

en belangen met elkaar te verzoenen, de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit, 

voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid en, a fortiori, bescherming 

van de nationale veiligheid – gezien het belang ervan in het licht van de in het voorgaande punt 

in herinnering gebrachte positieve verplichtingen waaraan met name het Grondwettelijk Hof 

heeft gerefereerd – de bijzonder ernstige inmenging rechtvaardigen die een gerichte bewaring 

van verkeers- en locatiegegevens met zich brengt. 

 

 147.  Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, staat artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, 

gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, derhalve 

niet eraan in de weg dat een lidstaat een regeling vaststelt op grond waarvan verkeers- en 

locatiegegevens preventief gericht kunnen worden bewaard ten behoeve van de bestrijding van 

zware criminaliteit, de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid en 

de bescherming van de nationale veiligheid, op voorwaarde dat die bewaring, wat de 

categorieën te bewaren gegevens, de betrokken communicatiemiddelen, de betrokken personen 

en de duur van de bewaring betreft, tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (zie in die zin 

arrest van 21 december 2016, Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 108). 

 

 148.  De noodzakelijke afbakening van een dergelijke gegevensbewaringsmaatregel kan 

met name worden verricht aan de hand van de categorieën betrokken personen, aangezien 

artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 zich niet verzet tegen een regeling die is gebaseerd op 

objectieve factoren waarmee kan worden gemikt op de personen van wie de verkeers- en 

locatiegegevens, althans indirect, een verband met ernstige strafbare feiten aan het licht kunnen 

brengen, waarmee op de een of andere wijze kan worden bijgedragen tot de bestrijding van 

zware criminaliteit of waarmee een ernstig risico voor de openbare veiligheid of een risico voor 

de nationale veiligheid kan worden voorkomen (zie in die zin arrest van 21 december 2016, 

Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 111). 

 

 149.  In dit verband moet worden gepreciseerd dat de personen op wie aldus wordt gemikt, 

met name diegenen kunnen zij die eerder in het kader van de toepasselijke nationale procedures 

en op basis van objectieve factoren zijn geïdentificeerd als personen die een bedreiging vormen 

voor de openbare veiligheid of de nationale veiligheid van de betrokken lidstaat. 

 

 150.  Een maatregel die voorziet in de bewaring van verkeers- en locatiegegevens, kan ook 

worden afgebakend aan de hand van een geografisch criterium wanneer de bevoegde nationale 

autoriteiten op basis van objectieve factoren van mening zijn dat er in een of meer geografische 

gebieden sprake is van een situatie die wordt gekenmerkt door een hoog risico dat zware 

misdrijven worden voorbereid of gepleegd (zie in die zin arrest van 21 december 2016, Tele2, 

C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punt 111). Het kan daarbij met name gaan om plekken 

waar veel zware criminaliteit plaatsvindt, om plaatsen waar er een verhoogd risico is op zware 

misdrijven, zoals plekken of faciliteiten die regelmatig door een zeer groot aantal personen 

worden bezocht, of om strategische plekken, zoals vliegvelden, stations of tolzones. 

 

 151.  Om ervoor te zorgen dat de inmenging die de in de punten 147 tot en met 150 van het 

onderhavige arrest beschreven maatregelen inzake gerichte gegevensbewaring met zich 

brengen, in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, mogen die maatregelen niet 

langer gelden dan strikt noodzakelijk is in het licht van het ermee beoogde doel en van de  
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omstandigheden waardoor zij worden gerechtvaardigd, met dien verstande dat zij eventueel 

kunnen worden verlengd mocht de noodzaak van een dergelijke bewaring blijven bestaan. 

 

 -  Wettelijke maatregelen die voorzien in de preventieve bewaring van IP-adressen en 

gegevens inzake de burgerlijke identiteit ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit en de 

bescherming van de openbare veiligheid 

 

 152.  Opgemerkt dient te worden dat IP-adressen weliswaar behoren tot de 

verkeersgegevens, maar los van een bepaalde communicatie worden gegenereerd en primair 

dienen om via de aanbieders van elektronischecommunicatiediensten de natuurlijke persoon te 

identificeren die eigenaar is van een eindapparaat waarvandaan via het internet wordt 

gecommuniceerd. Voor zover bij e-mailverkeer en internettelefonie uitsluitend de IP-adressen 

van de bron van de communicatie en niet die van de ontvanger ervan worden bewaard, geven 

die adressen als zodanig geen enkele informatie prijs over de derden die in contact zijn geweest 

met de persoon die aan de basis ligt van de communicatie. Deze categorie gegevens is dan ook 

van mindere gevoelige aard dan de andere verkeersgegevens. 

 

 153.  Aangezien IP-adressen echter onder meer kunnen worden gebruikt om de volledige 

zoekgeschiedenis van een internetgebruiker te traceren en dus om een volledig beeld te krijgen 

van diens online activiteit, kan aan de hand van die gegevens een gedetailleerd profiel van de 

betrokkene worden opgesteld. De voor een dergelijke tracking noodzakelijke bewaring en 

analyse van IP-adressen vormen dan ook ernstige inmengingen in de door de artikelen 7 en 8 

van het Handvest gewaarborgde grondrechten van de internetgebruiker, die een ontmoedigend 

effect als bedoeld in punt 118 van het onderhavige arrest kunnen hebben. 

 

 154.  Om de op het spel staande rechten en belangen met elkaar te verzoenen, zoals de in 

punt 130 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak verlangt, moet echter in 

aanmerking worden genomen dat in het geval van een online gepleegd strafbaar feit het IP-adres 

het enige onderzoeksmiddel kan zijn met behulp waarvan de persoon kan worden 

geïdentificeerd aan wie dat adres was toegewezen op het moment waarop dat feit werd 

gepleegd. Bovendien lijkt de bewaring van IP-adressen door aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten na afloop van de periode waarvoor deze adressen werden 

toegewezen, in beginsel niet noodzakelijk te zijn met het oog op de facturering van die diensten, 

met als gevolg dat, zoals verschillende regeringen hebben aangevoerd in de door hen bij het 

Hof ingediende opmerkingen, het opsporen van online gepleegde strafbare feiten onmogelijk 

kan blijken zonder gebruik te maken van een wettelijke maatregel als bedoeld in artikel 15, 

lid 1, van richtlijn 2002/58. Zoals die regeringen hebben betoogd, kan dit met name het geval 

zijn bij zeer ernstige strafbare feiten op het gebied van kinderpornografie, zoals het online 

verwerven, verspreiden, uitzenden of ter beschikking stellen van kinderpornografie in de zin 

van artikel 2, onder c), van richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB 2011, 

L 335, blz. 1). 

 

 155.  In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat, ook al zou een wettelijke 

maatregel die voorziet in de bewaring van de IP-adressen van alle natuurlijke personen die 

eigenaar zijn van eindapparatuur die internettoegang mogelijk maakt, personen betreffen bij 

wie op het eerste gezicht een verband met de nagestreefde doelstellingen in de zin van de in 

punt 133 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak ontbreekt, en ook al moeten 

internetgebruikers, zoals in punt 109 van het onderhavige arrest is vastgesteld, op grond van de 
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artikelen 7 en 8 van het Handvest erop kunnen vertrouwen dat hun identiteit in beginsel niet 

wordt onthuld, een wettelijke maatregel die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde 

bewaring van uitsluitend de aan de bron van een verbinding toegewezen IP-adressen, in 

beginsel niet in strijd is met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de 

artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, voor zover die mogelijkheid 

afhankelijk wordt gesteld van de strikte naleving van de materiële en procedurele voorwaarden 

die het gebruik van die gegevens dienen te regelen. 

 

 156.  Gelet op het feit dat die bewaring een ernstige inmenging inhoudt in de grondrechten 

die zijn verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest, kunnen enkel de bestrijding van 

zware criminaliteit en het voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid, 

alsmede de bescherming van de nationale veiligheid, die inmenging rechtvaardigen. Bovendien 

mag de bewaartermijn niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is gelet op het nagestreefde doel. 

Tot slot moet een dergelijke maatregel voorzien in strikte voorwaarden en waarborgen met 

betrekking tot het gebruik van die gegevens, met name in de vorm van het in kaart brengen van 

de online communicatie en de online activiteiten van de betrokken personen. 

 

 157.  Wat ten slotte de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de gebruikers van 

elektronischecommunicatiemiddelen betreft, moet worden opgemerkt dat met die gegevens 

alleen noch de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers van de communicatie kunnen 

worden achterhaald, noch de plaats waar die communicatie heeft plaatsgevonden of het aantal 

malen dat in een specifieke periode met bepaalde personen is gecommuniceerd. Die gegevens 

verschaffen dus, afgezien van de contactgegevens van de betrokken gebruikers, zoals hun adres, 

geen informatie over wat die personen hebben gecommuniceerd en dus over hun privéleven. 

De inmenging die de bewaring van die gegevens met zich brengt, kan derhalve niet als 

‘ ernstig ’ worden aangemerkt (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, 

C-207/16, EU:C:2018:788, punten 59 en 60). 

 

 158.  Hieruit volgt dat, overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in punt 140 van het 

onderhavige arrest, wettelijke maatregelen die betrekking hebben op de verwerking van die 

gegevens als zodanig, in het bijzonder op de bewaring van en de toegang tot die gegevens met 

als enige doel de betrokken gebruiker te identificeren, zonder dat de gegevens in verband 

kunnen worden gebracht met informatie over de tot stand gebrachte communicatie, kunnen 

worden gerechtvaardigd door de in artikel 15, lid 1, eerste zin, van richtlijn genoemde 

doelstelling strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te 

vervolgen (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, 

EU:C:2018:788, punt 62). 

 

 159.  Gelet op de noodzaak om de op het spel staande rechten en belangen met elkaar te 

verzoenen, moet in deze omstandigheden om de in de punten 131 en 158 van het onderhavige 

arrest uiteengezette redenen worden geoordeeld dat, ook al bestaat er geen verband tussen alle 

gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen en de nagestreefde doelstellingen, 

artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en 

artikel 52, lid 2, van het Handvest, zich niet verzet tegen een wettelijke maatregel op grond 

waarvan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten verplicht zijn om de gegevens 

inzake de burgerlijke identiteit van alle gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen 

gedurende een niet nader bepaalde periode te bewaren ten behoeve van het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en het waarborgen van de openbare 

veiligheid, zonder dat het daarbij hoeft te gaan om ernstige strafbare feiten of om ernstige 

bedreigingen en verstoringen van de openbare veiligheid. 
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 -  Wettelijke maatregelen die voorzien in de spoedbewaring van verkeers- en 

locatiegegevensten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit 

 

 160.  Met betrekking tot de verkeers- en locatiegegevens die door aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten worden verwerkt en opgeslagen op grond van de 

artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 dan wel op grond van krachtens artikel 15, lid 1, van 

deze richtlijn vastgestelde wettelijke maatregelen als beschreven in de punten 134 tot en met 

159 van het onderhavige arrest, dient te worden opgemerkt dat deze gegevens in beginsel 

moeten worden gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van de wettelijke termijnen 

waarbinnen zij overeenkomstig de nationale bepalingen tot omzetting van die richtlijn moeten 

worden verwerkt en opgeslagen. 

 

 161.  Gedurende die verwerking en opslag kunnen zich evenwel situaties voordoen die het 

noodzakelijk maken om de betrokken gegevens ook na het verstrijken van die termijnen te 

bewaren teneinde ernstige strafbare feiten of verstoringen van de nationale veiligheid op te 

helderen, en dit niet alleen wanneer die feiten of verstoringen reeds konden worden vastgesteld, 

maar ook wanneer er na een objectief onderzoek van alle relevante omstandigheden een redelijk 

vermoeden bestaat dat dergelijke feiten zijn gepleegd of dat de nationale veiligheid wordt 

bedreigd. 

 

 162.  In dit verband zij erop gewezen dat het op 23 november 2001 onder auspiciën van de 

Raad van Europa gesloten Cybercrimeverdrag (Serie Europese Verdragen – nr. 185), dat door 

alle 27 lidstaten is ondertekend en door 25 lidstaten is geratificeerd, en dat tot doel heeft de 

bestrijding van door middel van een computersysteem begane strafbare feiten te 

vergemakkelijken, in artikel 14 bepaalt dat de verdragsluitende partijen ten behoeve van 

specifieke strafrechtelijke onderzoeken of procedures bepaalde maatregelen moeten nemen met 

betrekking tot reeds opgeslagen verkeersgegevens, zoals de spoedbewaring van die gegevens. 

Met name is in artikel 16, lid 1, van dit verdrag bepaald dat de verdragsluitende partijen de 

wetgevende en andere maatregelen moeten nemen die nodig zijn om hun bevoegde autoriteiten 

in staat te stellen de spoedbewaring te bevelen of op soortgelijke wijze de spoedbewaring te 

bewerkstelligen van verkeersgegevens die zijn opgeslagen door middel van een 

computersysteem, in het bijzonder wanneer er redenen zijn om te vermoeden dat die gegevens 

vatbaar zijn voor verlies of wijziging. 

 

 163.  In een situatie als bedoeld in punt 161 van het onderhavige arrest staat het de 

lidstaten, gelet op de in punt 130 van het onderhavige arrest genoemde noodzaak om de op het 

spel staande rechten en belangen met elkaar te verzoenen, vrij om in een op grond van artikel 15, 

lid 1, van richtlijn 2002/58 vastgestelde wettelijke regeling te voorzien in de mogelijkheid om 

via een aan effectieve rechterlijke toetsing onderworpen beslissing van de bevoegde autoriteit 

aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel op te leggen tot 

spoedbewaring van de in hun handen zijnde verkeers- en locatiegegevens gedurende een 

bepaalde periode. 

 

 164.  Aangezien het doel van een dergelijke spoedbewaring niet meer overeenkomt met de 

doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn vergaard en bewaard, en aangezien ingevolge 

artikel 8, lid 2, van het Handvest iedere verwerking van gegevens bepaalde doelen moet dienen, 

moeten de lidstaten in hun wetgeving duidelijk maken voor welk doel spoedbewaring van 

gegevens mogelijk is. Gelet op het feit dat een dergelijke bewaring een ernstige inmenging 

inhoudt in de door de artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde grondrechten, kunnen 
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enkel de bestrijding van zware criminaliteit en, a fortiori, de bescherming van de nationale 

veiligheid die inmenging rechtvaardigen. Om ervoor te zorgen dat de inmenging die een 

dergelijke maatregel met zich brengt, tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt, moet 

bovendien om te beginnen de bewaarplicht uitsluitend gelden voor verkeers- en locatiegegevens 

die kunnen helpen bij het ophelderen van het betrokken ernstige strafbare feit of de betrokken 

verstoring van de nationale veiligheid. Bovendien mag de bewaartermijn niet langer zijn dan 

strikt noodzakelijk, zij het dat die termijn kan worden verlengd wanneer de omstandigheden en 

het met de betrokken maatregel beoogde doel dit rechtvaardigen. 

 

 165.  In dit verband moet worden gepreciseerd dat een dergelijke spoedbewaring niet moet 

worden beperkt tot de gegevens van personen op wie een concrete verdenking rust dat zij een 

strafbaar feit hebben gepleegd of de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Mits 

daarbij het kader in acht wordt genomen dat is ingesteld bij artikel 15, lid 1, van richtlijn 

2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, 

en gelet op de overwegingen in punt 133 van het onderhavige arrest, kan een dergelijke 

maatregel naar keuze van de wetgever en binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke worden 

uitgebreid tot verkeers- en locatiegegevens die betrekking hebben op andere personen dan die 

welke ervan worden verdacht een ernstig misdrijf of handelingen die een gevaar vormen voor 

de nationale veiligheid te hebben voorbereid of gepleegd, op voorwaarde dat op basis van 

objectieve en niet-discriminatoire factoren kan worden geoordeeld dat die gegevens kunnen 

helpen bij het ophelderen van een dergelijk misdrijf of een dergelijke verstoring van de 

nationale veiligheid. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de gegevens van het 

slachtoffer van het misdrijf of van personen uit de sociale of professionele omgeving van de 

betrokkene, of aan de gegevens betreffende bepaalde geografische gebieden, zoals de plaatsen 

waar het misdrijf of de handeling die een gevaar heeft gevormd voor de nationale veiligheid, is 

voorbereid of gepleegd. Bovendien moet aan de bevoegde autoriteiten toegang tot de aldus 

bewaarde gegevens worden verleend met inachtneming van de voorwaarden die voortvloeien 

uit de arresten waarin richtlijn 2002/58 is uitgelegd (zie in die zin arrest van 21 december 2016, 

Tele2, C-203/15 en C-698/15, EU:C:2016:970, punten 118-121 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak). 

 

 166.  Hieraan moet nog worden toegevoegd dat, zoals met name uit de punten 115 en 133 

van het onderhavige arrest volgt, de toegang tot verkeers- en locatiegegevens die door 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten worden bewaard op grond van een 

krachtens artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 vastgestelde maatregel, in beginsel enkel kan 

worden gerechtvaardigd door de doelstelling van algemeen belang met het oog waarop de 

verplichting tot bewaring van die gegevens aan die aanbieders is opgelegd. Hieruit volgt met 

name dat in geen geval toegang tot dergelijke gegevens mag worden verleend met het oog op 

de vervolging en bestraffing van een gewoon strafbaar feit, wanneer de bewaring van die 

gegevens haar rechtvaardiging vindt in de doelstelling van bestrijding van zware criminaliteit 

of, a fortiori, de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel zoals dit is verduidelijkt in punt 131 van het onderhavige arrest, kan 

daarentegen de toegang tot gegevens die zijn bewaard met het oog op de bestrijding van zware 

criminaliteit, worden gerechtvaardigd door de doelstelling van bescherming van de nationale 

veiligheid, mist de in het voorgaande punt bedoelde materiële en procedurele voorwaarden voor 

een dergelijke toegang in acht worden genomen. 

 

 167.  In zoverre staat het de lidstaten vrij om in hun wetgeving te bepalen dat met 

inachtneming van diezelfde materiële en procedurele voorwaarden toegang tot verkeers- en 

locatiegegevens kan worden verleend met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit of 
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de bescherming van de nationale veiligheid, wanneer die gegevens door een aanbieder zijn 

bewaard in overeenstemming met de artikelen 5, 6 en 9 of met artikel 15, lid 1, van richtlijn 

2002/58. 

 

 168.  Gelet op een en ander moet op de eerste vraag in de zaken C-511/18 en C-512/18 en 

op de eerste en de tweede vraag in zaak C-520/18 worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van 

richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 

Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen wettelijke maatregelen die 

voor de in die bepaling genoemde doeleinden preventief voorzien in een algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens. Artikel 15, lid 1, gelezen in het 

licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, verzet zich daarentegen 

niet tegen wettelijke maatregelen 

 

 -  die het mogelijk maken om ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid 

aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel tot algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens op te leggen in situaties waarin 

de betrokken lidstaat wordt geconfronteerd met een werkelijke en actuele of voorzienbare 

bedreiging van de nationale veiligheid, wanneer de beslissing waarbij dat bevel wordt opgelegd, 

effectief kan worden getoetst door een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke 

autoriteit waarvan de beslissing bindend is, waarbij het doel van die toetsing is om na te gaan 

of een van die situaties zich voordoet en of is voldaan aan de voorwaarden en waarborgen 

waarin moet worden voorzien, en wanneer dat bevel slechts kan worden opgelegd voor een 

periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk, maar die kan worden verlengd indien die 

bedreiging voortduurt; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware 

criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien 

in een gerichte bewaring van verkeers- en locatiegegevens, die op basis van objectieve en 

niet-discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën betrokken 

personen of aan de hand van een geografisch criterium, voor een periode die niet langer is dan 

strikt noodzakelijk, maar die kan worden verlengd; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware 

criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien 

in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn toegewezen aan 

de bron van een verbinding, voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van 

criminaliteit en de bescherming van de openbare veiligheid voorzien in een algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de 

gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen, en 

 

 -  die het mogelijk maken om ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit en, a 

fortiori, de bescherming van de nationale veiligheid via een aan effectieve rechterlijke toetsing 

onderworpen beslissing van de bevoegde autoriteit aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een bevel op te leggen tot spoedbewaring van de in hun 

handen zijnde verkeers- en locatiegegevens gedurende een bepaalde periode, 
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 mits die maatregelen, door het gebruik van duidelijke en nauwkeurige regels, verzekeren 

dat de betrokken gegevens slechts worden bewaard indien aan de daarvoor geldende materiële 

en procedurele voorwaarden wordt voldaan, en dat de betrokken personen beschikken over 

effectieve waarborgen tegen het risico van misbruik ». 

 

 In het dictum van het arrest heeft het Hof van Justitie verklaard voor recht : 

 

 « 1)  Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy 

en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 

en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus 

worden uitgelegd dat het zich verzet tegen wettelijke maatregelen die voor de in die bepaling 

genoemde doeleinden preventief voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring 

van verkeers- en locatiegegevens. Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij 

richtlijn 2009/136, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten, verzet zich daarentegen niet tegen wettelijke maatregelen 

 

 -  die het mogelijk maken om ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid 

aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een bevel tot algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens op te leggen in situaties waarin 

de betrokken lidstaat wordt geconfronteerd met een werkelijke en actuele of voorzienbare 

bedreiging van de nationale veiligheid, wanneer de beslissing waarbij dat bevel wordt opgelegd, 

effectief kan worden getoetst door een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke 

autoriteit waarvan de beslissing bindend is, waarbij het doel van die toetsing is om na te gaan 

of een van die situaties zich voordoet en of is voldaan aan de voorwaarden en waarborgen 

waarin moet worden voorzien, en wanneer dat bevel slechts kan worden opgelegd voor een 

periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk, maar die kan worden verlengd indien die 

bedreiging voortduurt; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware 

criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien 

in een gerichte bewaring van verkeers- en locatiegegevens, die op basis van objectieve en 

niet-discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën betrokken 

personen of aan de hand van een geografisch criterium, voor een periode die niet langer is dan 

strikt noodzakelijk, maar die kan worden verlengd; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van zware 

criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid voorzien 

in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn toegewezen aan 

de bron van een verbinding, voor een periode die niet langer is dan strikt noodzakelijk; 

 

 -  die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van 

criminaliteit en de bescherming van de openbare veiligheid voorzien in een algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de 

gebruikers van elektronischecommunicatiemiddelen, en 
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 -  die het mogelijk maken om ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit en, a 

fortiori, de bescherming van de nationale veiligheid via een aan effectieve rechterlijke toetsing 

onderworpen beslissing van de bevoegde autoriteit aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten een bevel op te leggen tot spoedbewaring van de in hun 

handen zijnde verkeers- en locatiegegevens gedurende een bepaalde periode, 

 

 mits die maatregelen, door het gebruik van duidelijke en nauwkeurige regels, verzekeren 

dat de betrokken gegevens slechts worden bewaard indien aan de daarvoor geldende materiële 

en procedurele voorwaarden wordt voldaan, en dat de betrokken personen beschikken over 

effectieve waarborgen tegen het risico van misbruik. 

 

 […] ». 

 

 B.15.  Uit het voormelde arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 in zake La 

Quadrature du Net e.a., blijkt dat artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, gelezen in het 

licht van de artikelen 7, 8 en 11 alsook van artikel 52, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen 

wettelijke maatregelen die voor de in dat artikel 15, § 1, genoemde doeleinden preventief 

voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens, 

behalve in de in het voormelde arrest beschreven beperkte gevallen. 

 

 In zoverre zij principieel en zonder beperking tot die gevallen voorziet in een algemene en 

ongedifferentieerde bewaring, door de operatoren en aanbieders van elektronische 

communicatiediensten, van de identificatiegegevens, de toegangs- en verbindingsgegevens, 

alsook van de communicatiegegevens beoogd in artikel 126, § 3, van de wet van 13 juni 2005, 

schendt de bestreden wet bijgevolg artikel 15, lid 1, van de richtlijn 2002/58/EG, gelezen in het 

licht van de voormelde bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, en in samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 

 B.16.1.  In het dictum van het voormelde arrest van 6 oktober 2020, in zake La Quadrature 

du Net e.a., preciseert het Hof van Justitie echter dat artikel 15, lid 1, van de richtlijn 

2002/58/EG, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 alsook van artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zich niet verzet tegen verschillende 

soorten wettelijke maatregelen die het Hof opsomt. Toelaatbaar zijn aldus, met name, wettelijke 

maatregelen « die ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding 

van zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid 

voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn 
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toegewezen aan de bron van een verbinding, voor een periode die niet langer is dan strikt 

noodzakelijk », of nog wettelijke maatregelen « die ten behoeve van de bescherming van de 

nationale veiligheid, de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de openbare 

veiligheid voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de gegevens inzake 

de burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronische communicatiemiddelen ». Die 

wettelijke maatregelen moeten, « door het gebruik van duidelijke en nauwkeurige regels, 

verzekeren dat de betrokken gegevens slechts worden bewaard indien aan de daarvoor geldende 

materiële en procedurele voorwaarden wordt voldaan, en dat de betrokken personen beschikken 

over effectieve waarborgen tegen het risico van misbruik ». 

 

 B.16.2.  Op grond van die preciseringen van het Hof van Justitie betoogt de Ministerraad 

in zijn aanvullende memories dat de bestreden wet in elk geval niet dient te worden vernietigd 

in zoverre zij voorziet in de algemene en ongedifferentieerde verplichting tot bewaring, door 

de operatoren en aanbieders van elektronische communicatiediensten, van de IP-adressen die 

zijn toegewezen aan de bron van een verbinding, enerzijds, en van de gegevens inzake de 

burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronische communicatiemiddelen, anderzijds. 

 

 De Ministerraad besluit daaruit dat, in voorkomend geval, enkel het tweede en het derde 

lid van artikel 126, § 3, van de wet van 13 juni 2005 dienen te worden vernietigd, waarin 

respectievelijk de verbindings- en locatiegegevens en de communicatiegegevens worden 

beoogd. Hij is van mening dat het eerste lid van het voormelde artikel 126, § 3, waarin de 

identificatiegegevens worden beoogd, daarentegen niet dient te worden vernietigd, net zomin 

als de andere bepalingen van de bestreden wet, aangezien zij de nodige waarborgen bevatten 

op het vlak van bewaring van en toegang tot de gegevens. 

 

 B.17.  Te dezen dient te worden vastgesteld dat de bestreden wet, wat het beginsel zelf 

ervan betreft, berust op een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle 

gegevens beoogd in artikel 126, § 3, van de wet van 13 juni 2005, en dat zij, in het algemeen, 

zoals in B.3 en B.4 is vermeld, ruimere doelstellingen nastreeft dan de bestrijding van zware 

criminaliteit of het risico van aantasting van de openbare veiligheid. 

 

 Het onderscheid dat bij artikel 126, § 3, van de wet van 13 juni 2005 wordt gemaakt tussen 

drie categorieën van gegevens (te weten : identificatiegegevens, toegangs- en 

verbindingsgegevens, alsook communicatiegegevens) heeft slechts een weerslag op het 
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startpunt van de bewaringstermijn van de gegevens - in elk geval twaalf maanden -, en 

eventueel op de mogelijkheden voor de gemachtigde instanties om toegang tot die gegevens te 

hebben (zie artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering en artikel 126, §2, van de wet van 

13 juni 2005). Die categorisering stemt daarenboven niet overeen met het onderscheid dat door 

het Hof van Justitie in zijn arrest van 6 oktober 2020 wordt gemaakt voor wat betreft de 

verschillende categorieën van gegevens die het voorwerp kunnen uitmaken van een verplichting 

tot algemene en ongedifferentieerde bewaring, mits verscheidene voorwaarden in acht worden 

genomen (te weten, te dezen : de IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van een 

verbinding en de gegevens inzake de burgerlijke identiteit van de gebruikers van elektronische 

communicatiemiddelen). 

 

 B.18.  Bij het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2020 wordt een verandering van 

gezichtspunt opgelegd ten opzichte van de keuze die de wetgever heeft gemaakt : de 

verplichting tot bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie moet 

de uitzondering zijn, en niet de regel. De regeling waarbij in een dergelijke verplichting wordt 

voorzien, moet daarenboven onderworpen zijn aan duidelijke en nauwkeurige regels over de 

reikwijdte en de toepassing van de betrokken maatregel, waarbij een minimum aan vereisten 

worden opgelegd (punt 133). Die regeling moet waarborgen dat de inmenging tot het strikt 

noodzakelijke wordt beperkt en moet steeds « beantwoorden aan objectieve criteria die een 

verband leggen tussen de te bewaren gegevens en het nagestreefde doel » (punten 132 en 133). 

 

 B.19.  Het staat aan de wetgever een regeling tot stand te brengen waarbij de beginselen in 

acht worden genomen die van toepassing zijn inzake bescherming van persoonsgegevens, in 

het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, en, in voorkomend geval, rekening te 

houden met de door dat Hof aangebrachte preciseringen wat betreft de verschillende soorten 

wettelijke maatregelen die verenigbaar worden geacht met artikel 15, lid 1, van de richtlijn 

2002/58/EG, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8, 11 en 52, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. In het bijzonder staat het, in die context, ook aan de 

wetgever tussen de verschillende soorten aan bewaring onderworpen gegevens het onderscheid 

te maken dat geboden is, zodat wordt gewaarborgd dat, voor elk soort gegeven, de inmenging 

tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt. 

 

 B.20.  Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, dienen de artikelen 2, b), 3 tot 11 en 14 

van de bestreden wet, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te worden vernietigd. 
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 B.21.  De andere middelen in de zaken nrs. 6599 en 6601 betreffen ook de algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie en 

de toegang tot die gegevens. Aangezien zij niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden, 

dienen zij niet te worden onderzocht. 

 

 

 Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen 

 

 B.22.  In zijn memories van wederantwoord verzoekt de Ministerraad het Hof in uiterst 

ondergeschikte orde de gevolgen te handhaven van de bepalingen die in voorkomend geval 

zouden worden vernietigd, teneinde het door de politie- en inlichtingendiensten verrichte werk 

inzake opsporing en vervolging van misdrijven niet in gevaar te brengen. 

 

 B.23.1.  Artikel 8, derde lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof bepaalt : 

 

 « Zo het Hof dit nodig oordeelt, wijst het, bij wege van algemene beschikking, die gevolgen 

van de vernietigde bepalingen aan welke als gehandhaafd moeten worden beschouwd of 

voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die het vaststelt ». 

 

 B.23.2.  Het Hof dient ter zake rekening te houden met de beperkingen die uit het recht van 

de Europese Unie voortvloeien inzake de handhaving van de gevolgen van nationale normen 

die dienen te worden vernietigd omdat zij in strijd zijn met dat recht (HvJ, grote kamer, 

8 september 2010, C-409/06, Winner Wetten, punten 53-69; HvJ, grote kamer, 28 februari 

2012, C-41/11, Inter-Environnement Wallonie en Terre wallonne, punten 56-63).  

 

 In de regel kan dit enkel onder de voorwaarden die door het Hof van Justitie in antwoord 

op een prejudiciële vraag worden vastgesteld. 

 

 B.24.1.  In antwoord op de door het Hof gestelde derde prejudiciële vraag over een 

eventuele handhaving van de gevolgen van de bestreden wet, heeft het Hof van Justitie 

geoordeeld : 

 

 « Derde vraag in zaak C-520/18 
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 213.  Met de derde vraag in zaak C-520/18 wenst de verwijzende rechter in wezen te 

vernemen of een nationale rechterlijke instantie een bepaling van haar nationale recht mag 

toepassen die haar machtigt om de werking in de tijd van een onwettigverklaring te beperken 

wanneer hij op grond van dit recht een nationale wettelijke regeling die ten behoeve van onder 

meer de bescherming van de nationale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit aan 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens oplegt, onwettig dient te 

verklaren omdat zij onverenigbaar is met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het 

licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest. 

 

 214.  Het beginsel van het primaat van het Unierecht houdt in dat dit recht voorrang heeft 

op het recht van de lidstaten. Dit beginsel verplicht dus alle instanties van de lidstaten om volle 

werking te verlenen aan de verschillende normen van de Unie, aangezien het recht van de 

lidstaten niet kan afdoen aan de werking die op het grondgebied van die staten aan deze 

verschillende normen is verleend [arrest van 15 juli 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, 

blz. 1219 en 1220, en 19 november 2019, A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van 

de Sąd Najwyższy), C-585/18, C-624/18 en C-625/18, EU:C:2019:982, punten 157 en 158 en 

aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 215.  Het voorrangsbeginsel brengt mee dat, indien de nationale regelgeving niet in 

overeenstemming met de vereisten van het Unierecht kan worden uitgelegd, de nationale 

rechter die in het kader van zijn bevoegdheid is belast met de toepassing van de bepalingen van 

het Unierecht, verplicht is de volle werking van deze bepalingen te verzekeren en daarbij zo 

nodig, op eigen gezag, elke, zelfs latere, strijdige bepaling van de nationale wettelijke regeling 

buiten toepassing te laten, zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving 

of enige andere constitutionele procedure hoeft te vragen of af te wachten [arresten van 22 juni 

2010, Melki en Abdeli, C-188/10 en C-189/10, EU:C:2010:363, punt 43 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak; 24 juni 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punt 58, en 19 november 

2019, A. K. e.a. (Onafhankelijkheid van de tuchtkamer van de Sąd Najwyższy), C-585/18, 

C-624/18 en C-625/18, EU:C:2019:982, punt 160]. 

 

 216.  Enkel het Hof kan, bij wijze van uitzondering en om dwingende redenen van 

rechtszekerheid, een voorlopige opschorting toestaan van het effect dat een regel van het 

Unierecht op het daarmee strijdige nationale recht heeft, namelijk de terzijdestelling daarvan. 

Een dergelijke beperking in de tijd van de werking van de door het Hof aan het Unierecht 

gegeven uitlegging kan slechts worden vastgesteld in het arrest waarin de gevraagde uitlegging 

wordt gegeven [zie in die zin arresten van 23 oktober 2012, Nelson e.a., C-581/10 en C-629/10, 

EU:C:2012:657, punten 89 en 91; 23 april 2020, Herst, C-401/18, EU:C:2020:295, punten 56 

en 57, en 25 juni 2020, A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, 

punt 84 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. 

 

 217.  Aan de voorrang en de uniforme toepassing van het Unierecht zou afbreuk worden 

gedaan indien de nationale rechterlijke instanties bevoegd waren om, al was het maar tijdelijk, 

aan nationale bepalingen voorrang te geven boven het Unierecht waarmee deze bepalingen in 

strijd zijn (zie in die zin arrest van 29 juli 2019, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter 

Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punt 177 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak). 
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 218.  Het Hof heeft evenwel in een zaak waarin het draaide om de rechtmatigheid van 

maatregelen die waren vastgesteld in strijd met de Unierechtelijke verplichting om een 

voorafgaande beoordeling te verrichten van de gevolgen van een project voor het milieu of voor 

een beschermd gebied, geoordeeld dat een nationale rechterlijke instantie, indien het nationale 

recht dat toestaat, bij wijze van uitzondering de gevolgen van dergelijke maatregelen kan 

handhaven indien deze handhaving wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen die 

verband houden met de noodzaak om het reële en ernstige risico af te wenden dat de 

elektriciteitsbevoorrading van de betrokken lidstaat wordt onderbroken, en aan dit risico niet 

het hoofd zou kunnen worden geboden met andere middelen en alternatieven, met name in het 

kader van de interne markt, met dien verstande dat die handhaving niet langer kan duren dan 

strikt noodzakelijk is om een einde te maken aan die onrechtmatigheid (zie in die zin arrest van 

29 juli 2019, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, 

EU:C:2019:622, punten 175, 176, 179 en 181). 

 

 219.  Anders dan de niet-nakoming van een procedurele verplichting als de voorafgaande 

beoordeling van de gevolgen van een project op het specifieke terrein van de 

milieubescherming, kan een schending van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in 

het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, niet worden 

geregulariseerd via een procedure die vergelijkbaar is met die waaraan in het voorgaande punt 

wordt gerefereerd. Handhaving van de gevolgen van een nationale wettelijke regeling als in het 

hoofdgeding aan de orde is, zou immers betekenen dat die regeling aan aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten verplichtingen blijft opleggen die in strijd zijn met het 

Unierecht en leiden tot een ernstige inmenging in de grondrechten van de personen van wie de 

gegevens zijn bewaard. 

 

 220.  Hieruit volgt dat de verwijzende rechter geen bepaling van zijn nationale recht mag 

toepassen die hem machtigt om de werking in de tijd te beperken van een door hem op grond 

van dit recht uit te spreken onwettigverklaring van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 

nationale wettelijke regeling. 

 

 221.  VZ, WY en XX stellen in hun bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen dat 

de derde vraag impliciet maar noodzakelijkerwijs de vraag opwerpt of het Unierecht zich 

ertegen verzet dat in het kader van een strafrechtelijke procedure wordt gebruikgemaakt van 

informatie en bewijzen die zijn verkregen door middel van een met dit recht onverenigbare 

algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens. 

 

 222.  Om de verwijzende rechter een nuttig antwoord te verstrekken, zij er in dit verband 

aan herinnerd dat het bij de huidige stand van het Unierecht uitsluitend een zaak van het 

nationale recht is om de regels vast te stellen met betrekking tot de aanvaarding en de 

beoordeling van door middel van een dergelijke met het Unierecht strijdige gegevensbewaring 

verkregen informatie en bewijzen in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen personen 

die worden verdacht van ernstige strafbare feiten. 

 

 223.  Het is immers vaste rechtspraak dat het bij gebreke van Unieregelgeving ter zake 

krachtens het beginsel van procedurele autonomie een aangelegenheid van de interne rechtsorde 

van elke lidstaat is om de procedureregels vast te stellen voor rechtsvorderingen die ertoe 

strekken de rechten die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen, te beschermen, op 

voorwaarde evenwel dat die regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke 

situaties naar nationaal recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door 

het Unierecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken 
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(doeltreffendheidsbeginsel) (zie in die zin arresten van 6 oktober 2015, Târşia, C-69/14, 

EU:C:2015:662, punten 26 en 27; 24 oktober 2018, XC e.a., C-234/17, EU:C:2018:853, 

punten 21 en 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 19 december 2019, Deutsche 

Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, punt 33). 

 

 224.  Wat het gelijkwaardigheidsbeginsel betreft, staat het aan de nationale rechter bij wie 

een strafrechtelijke procedure is aangebracht die gebaseerd is op informatie of bewijzen die in 

strijd met de uit richtlijn 2002/58 voortvloeiende vereisten zijn verkregen, om na te gaan of het 

op die procedure van toepassing zijnde nationale recht minder gunstige regels bevat voor de 

aanvaarding en het gebruik van dergelijke informatie en bewijzen dan voor de aanvaarding en 

het gebruik van informatie en bewijzen die zijn verkregen in strijd met het interne recht. 

 

 225.  Met betrekking tot het doeltreffendheidsbeginsel moet worden opgemerkt dat 

nationale regels inzake de aanvaarding en het gebruik van informatie en bewijzen tot doel 

hebben om in overeenstemming met de in het nationale recht gemaakte keuzen te voorkomen 

dat onrechtmatig verkregen informatie en bewijzen ongerechtvaardigd nadeel toebrengen aan 

een persoon die ervan wordt verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd. Dat doel kan naar 

nationaal recht niet alleen worden bereikt door middel van een verbod op het gebruik van 

dergelijke informatie en bewijzen, maar ook door middel van nationale regels en praktijken met 

betrekking tot de beoordeling en de weging van de informatie en de bewijzen, of door de 

inaanmerkingneming van het onrechtmatige karakter ervan bij de straftoemeting. 

 

 226.  Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat bij de beoordeling of informatie en bewijzen 

die in strijd met de voorschriften van het Unierecht zijn verkregen, moeten worden uitgesloten, 

met name moet worden nagegaan of de aanvaarding van dergelijke informatie en bewijzen 

schending van het beginsel van hoor en wederhoor en dus ook van het recht op een eerlijk 

proces tot gevolg kan hebben (zie in die zin arrest van 10 april 2003, Steffensen, C-276/01, 

EU:C:2003:228, punten 76 en 77). Een rechterlijke instantie die van oordeel is dat een partij 

niet in de gelegenheid is om doeltreffend commentaar te leveren op een bewijsmiddel dat 

betrekking heeft op een gebied waarvan de rechters geen kennis hebben en dat een 

doorslaggevende invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten, moet vaststellen dat het 

recht op een eerlijk proces hierdoor wordt geschonden, en dat bewijsmiddel uitsluiten om die 

schending te voorkomen (zie in die zin arrest van 10 april 2003, Steffensen, C-276/01, 

EU:C:2003:228, punten 78 en 79). 

 

 227.  Bijgevolg brengt het doeltreffendheidsbeginsel voor de nationale strafrechter de 

verplichting mee om informatie en bewijzen die door middel van een met het Unierecht 

onverenigbare algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens zijn 

verkregen, in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen personen die worden verdacht 

van strafbare handelingen buiten beschouwing te laten indien die personen niet in de 

gelegenheid zijn om doeltreffend commentaar te leveren op die informatie en die bewijzen, die 

betrekking hebben op een gebied waarvan de rechter geen kennis heeft en een doorslaggevende 

invloed kunnen hebben op de beoordeling van de feiten. 

 

 228.  Gelet op een en ander moet op de derde vraag in zaak C-520/18 worden geantwoord 

dat een nationale rechterlijke instantie geen bepaling van haar nationale recht mag toepassen 

die haar machtigt om de werking in de tijd te beperken van de door haar op grond van dit recht 

uit te spreken onwettigverklaring van een nationale wettelijke regeling waarbij ten behoeve van 

met name de bescherming van de nationale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit aan 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot algemene en 
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ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens wordt opgelegd die 

onverenigbaar is met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de 

artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest. Op grond van artikel 15, lid 1, 

uitgelegd in het licht van het doeltreffendheidsbeginsel, dient de nationale strafrechter 

informatie en bewijzen die door middel van een met het Unierecht onverenigbare algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens zijn verkregen, in het kader van 

een strafrechtelijke procedure tegen personen die worden verdacht van strafbare handelingen 

buiten beschouwing te laten indien die personen niet in de gelegenheid zijn om doeltreffend 

commentaar te leveren op die informatie en die bewijzen, die betrekking hebben op een gebied 

waarvan de rechter geen kennis heeft en een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de 

beoordeling van de feiten ». 

 

 In het dictum van het arrest heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard : 

 

 « 4)  Een nationale rechterlijke instantie mag geen bepaling van haar nationale recht 

toepassen die haar machtigt om de werking in de tijd te beperken van de door haar op grond 

van dit recht uit te spreken onwettigverklaring van een nationale wettelijke regeling waarbij ten 

behoeve van met name de bescherming van de nationale veiligheid en de bestrijding van 

criminaliteit aan aanbieders van elektronischecommunicatiediensten een verplichting tot 

algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens wordt opgelegd 

die onverenigbaar is met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 

2009/136, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest 

van de grondrechten. Op grond van artikel 15, lid 1, uitgelegd in het licht van het 

doeltreffendheidsbeginsel, dient de nationale strafrechter informatie en bewijzen die door 

middel van een met het Unierecht onverenigbare algemene en ongedifferentieerde bewaring 

van verkeers- en locatiegegevens zijn verkregen, in het kader van een strafrechtelijke procedure 

tegen personen die worden verdacht van strafbare handelingen buiten beschouwing te laten 

indien die personen niet in de gelegenheid zijn om doeltreffend commentaar te leveren op die 

informatie en die bewijzen, die betrekking hebben op een gebied waarvan de rechter geen 

kennis heeft en een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de beoordeling van de feiten ». 

 

 B.24.2.  Uit het voormelde arrest blijkt dat het Hof geen gegronde redenen heeft om de 

gevolgen van de vernietigde bepalingen voorlopig te handhaven. 

 

 B.24.3.  Het staat aan de bevoegde strafrechter, in voorkomend geval, uitspraak te doen 

over de toelaatbaarheid van de bewijzen die werden verzameld bij de tenuitvoerlegging van de 

vernietigde bepalingen, overeenkomstig artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek 

van stafvordering en in het licht van de door het Hof van Justitie in het voormelde arrest van 

6 oktober 2020 aangebrachte preciseringen. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt de artikelen 2, b), 3 tot 11 en 14 van de wet van 29 mei 2016 « betreffende het 

verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie » en 

verwerpt de beroepen voor het overige. 

 

 Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 22 april 2021. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut F. Daoût 
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-746/18, 2 maart 2021 (H. K. / Prokuratuur)

HvJ (Grote Kamer) nr. C-746/18, 2 maart 2021 (H. K. / Prokuratuur) http://curia.europa.eu (2 maart 2021), concl.
PITRUZZELLA, G.; Pb C 26 april 2021 (dispositief), afl. 148, 2 en http://eur-lex.europa.eu (26 april 2021)
Samenvatting 1
Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en
artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet aldus worden uitgelegd dat het
zich verzet tegen een nationale regeling die de mogelijkheid biedt om overheidsinstanties met het oog op het
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten toegang te verlenen tot een reeks verkeers- of
locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-
communicatiemiddel of over de locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze conclusies
kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke levenssfeer  welke toegang niet beperkt is tot procedures ter
bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid , en dit
ongeacht de duur van de periode waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht en ongeacht de
hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor die periode beschikbaar zijn.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Telecommunicatie, Europese regelgeving, algemeen
Geheimhouding communicatie, verwerking van gegevens en bescherming persoonlijke levenssfeer (elektronische
communicatie)
Opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen (verwerking persoonsgegevens),
algemeen
Vrijheden (grondrechten van de Europese Unie)

Samenvatting 2
Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en
11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen
een nationale regeling die het openbaar ministerie, dat tot taak heeft de strafprocedure in te leiden en, in voorkomend
geval, in een latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de bevoegdheid toekent om een
overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen tot verkeers- en
locatiegegevens.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Telecommunicatie, Europese regelgeving, algemeen
Geheimhouding communicatie, verwerking van gegevens en bescherming persoonlijke levenssfeer (elektronische
communicatie)
Opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen (verwerking persoonsgegevens),
algemeen
Vrijheden (grondrechten van de Europese Unie)
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Volledige tekst
„Prejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie – Richtlijn
2002/58/EG – Aanbieders van elektronische-communicatiediensten – Vertrouwelijkheid van communicatie –
Beperkingen – Artikel 15, lid 1 – Artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie – Wettelijke regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en
locatiegegevens door aanbieders van elektronische-communicatiediensten – Toegang van de nationale instanties tot
gegevens die worden bewaard voor onderzoeksdoeleinden – Bestrijding van criminaliteit in het algemeen –
Toestemming van het openbaar ministerie – Gebruik van gegevens als bewijs in het kader van de strafrechtelijke
procedure – Toelaatbaarheid”
In zaak C-746/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Riigikohus
(hoogste rechterlijke instantie, Estland) bij beslissing van 12 november 2018, ingekomen bij het Hof op 29 november
2018, in de strafzaak tegen

H. K.,

in tegenwoordigheid van:

Prokuratuur

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A.
Prechal en L. Bay Larsen, kamerpresidenten, T. von Danwitz (rapporteur), M. Safjan, K. Jürimäe, C. Lycourgos en P.
G. Xuereb, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 15 oktober 2019,

gelet op de opmerkingen van:

H. K., vertegenwoordigd door S. Reinsaar, vandeadvokaat,
de Prokuratuur, vertegenwoordigd door T. Pern en M. Voogma als gemachtigden,
de Estse regering, vertegenwoordigd door N. Grünberg als gemachtigde,
de Deense regering, vertegenwoordigd door J. Nymann-Lindegren en M. S. Wolff als gemachtigden,
Ierland, vertegenwoordigd door M. Browne, G. Hodge, J. Quaney en A. Joyce als gemachtigden, bijgestaan
door D. Fennelly, barrister,
de Franse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door D. Dubois, D. Colas, E. de Moustier en A.-L.
Desjonquères, vervolgens door D. Dubois, E. de Moustier en A.-L. Desjonquères als gemachtigden,
de Letse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door V. Kalniņa en I. Kucina, vervolgens door V. Soņeca en
V. Kalniņa als gemachtigden,
de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Z. Fehér en A. Pokoraczki als gemachtigden,
de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros en I.
Oliveira als gemachtigden,
de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde,
de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Brandon en Z. Lavery als gemachtigden,
bijgestaan door G. Facenna, QC, en C. Knight, barrister,
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de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door H. Kranenborg, M. Wasmeier, P. Costa de
Oliveira en K. Toomus, vervolgens door H. Kranenborg, M. Wasmeier en E. Randvere als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 januari 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en
elektronische communicatie) (PB 2002, L 201, blz. 37), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 25 november 2009 (PB 2009, L 337, blz. 11) (hierna: „richtlijn 2002/58”), gelezen tegen de
achtergrond van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (hierna: „Handvest”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen H. K. wegens diefstal, gebruik van de
bankpas van een ander en geweldpleging tegen betrokkenen bij een gerechtelijke procedure.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 De overwegingen 2 en 11 van richtlijn 2002/58 luiden als volgt:

“(2) Deze richtlijn strekt tot eerbiediging van de grondrechten en beginselen die tot uitdrukking zijn
gebracht in met name het [Handvest]. In het bijzonder strekt deze richtlijn tot volledige eerbiediging
van de in de artikelen 7 en 8 [van dit Handvest] bedoelde rechten.

[...]

(11) Deze richtlijn is evenmin als richtlijn [95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB 1995, L 281, blz. 31)] van
toepassing op vraagstukken met betrekking tot de bescherming van fundamentele rechten en
vrijheden in verband met niet onder het [Unierecht] vallende activiteiten. Zij verandert bijgevolg niets
aan het bestaande evenwicht tussen het recht van personen op een persoonlijke levenssfeer en de
mogelijkheid voor de lidstaten om de in artikel 15, lid 1, van deze richtlijn bedoelde maatregelen te
nemen, die nodig zijn voor de bescherming van de openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid (met
inbegrip van het economisch welzijn van de staat wanneer de activiteit verband houdt met de
staatsveiligheid) en de wetshandhaving op strafrechtelijk gebied. Bijgevolg doet deze richtlijn geen
afbreuk aan de mogelijkheid voor de lidstaten om wettelijk toegestane interceptie van elektronische
communicatie uit te voeren of andere maatregelen vast te stellen, wanneer dat voor één van
voornoemde doeleinden noodzakelijk is, mits zij daarbij het [op 4 november 1950 te Rome
ondertekende] Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, zoals geïnterpreteerd in de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
in acht nemen. Zulke maatregelen dienen passend te zijn voor, en strikt evenredig met, het beoogde
doel en noodzakelijk in een democratische samenleving en moeten adequate waarborgen bevatten
overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.”

4Artikel 2 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Definities”, bepaalt:
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“Tenzij anders is bepaald, zijn de definities van richtlijn [95/46] en richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) [(PB 2002, L 108, blz. 33)] van
toepassing.

Daarnaast wordt in deze richtlijn verstaan onder:

‚gebruiker’: natuurlijke persoon die gebruikmaakt van een openbare elektronische-a.
communicatiedienst voor particuliere of zakelijke doeleinden zonder noodzakelijkerwijze op die
dienst te zijn geabonneerd;
‚verkeersgegevens’: gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van communicatieb.
over een elektronische-communicatienetwerk of voor de facturering ervan;
‚locatiegegevens’: gegevens die in een elektronische-communicatienetwerk of door eenc.
elektronische-communicatiedienst worden verwerkt, waarmee de geografische positie van de
eindapparatuur van een gebruiker van een openbare elektronische-communicatiedienst wordt
aangegeven;
‚communicatie’: informatie die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen een eindig aantald.
partijen door middel van een openbare elektronische-communicatiedienst. Dit omvat niet de
informatie die via een omroepdienst over een elektronische-communicatienetwerk wordt
overgebracht, behalve wanneer de informatie kan worden gerelateerd aan de identificeerbare
abonnee of gebruiker die de informatie ontvangt;

[...]”

5 In artikel 5 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Vertrouwelijk karakter van de communicatie”, wordt bepaald:

“1. De lidstaten garanderen via nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie
en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare communicatienetwerken en via
openbare elektronische-communicatiediensten. Zij verbieden met name het afluisteren, aftappen,
opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van de communicatie en de daarmee verband
houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers, indien de betrokken gebruikers daarin
niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan overeenkomstig artikel 15, lid 1. Dit lid laat de
technische opslag die nodig is voor het overbrengen van informatie onverlet, onverminderd het
vertrouwelijkheidsbeginsel.

[...]

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de opslag van informatie of het verkrijgen van toegang tot
informatie die reeds is opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker, alleen is
toegestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toestemming heeft verleend, na te
zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig richtlijn [95/46], onder meer over
de doeleinden van de verwerking. Zulks vormt geen beletsel voor enige vorm van technische opslag of
toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een
elektronische- communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de
aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de
informatiemaatschappij deze dienst levert.”

6Artikel 6 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Verkeersgegevens”, bepaalt:

“1. Verkeersgegevens met betrekking tot abonnees en gebruikers die worden verwerkt en opgeslagen
door de aanbieder van een openbaar elektronische-communicatienetwerk of -dienst, moeten, wanneer
ze niet langer nodig zijn voor het doel van de transmissie van communicatie, worden gewist of
anoniem gemaakt, onverminderd de leden 2, 3 en 5, alsmede artikel 15, lid 1.

2. Verkeersgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van de facturering van abonnees en
interconnectiebetalingen mogen worden verwerkt. Die verwerking is slechts toegestaan tot aan het
einde van de termijn waarbinnen de rekening in rechte kan worden aangevochten of de betaling kan
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worden afgedwongen.

3. De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst mag ten behoeve van de
marketing van elektronische-communicatiediensten of voor de levering van diensten met toegevoegde
waarde de in lid 1 bedoelde gegevens verwerken voor zover en voor zolang dat nodig is voor
dergelijke diensten of marketing, indien de abonnee of de gebruiker waarop de gegevens betrekking
hebben daartoe zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees kunnen hun
toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde intrekken.

[...]

5. De verwerking van verkeersgegevens overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 mag alleen worden
uitgevoerd door personen die werkzaam zijn onder het gezag van de aanbieders van de openbare
communicatienetwerken of -diensten voor facturering of verkeersbeheer, behandeling van verzoeken
om inlichtingen van klanten, opsporing van fraude en marketing van elektronische-
communicatiediensten van de aanbieder of de levering van diensten met toegevoegde waarde, en
moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om die activiteiten te kunnen uitvoeren.

[...]”

7Artikel 9 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Andere locatiegegevens dan verkeersgegevens”, bepaalt in lid 1:

“Wanneer andere locatiegegevens dan verkeersgegevens die betrekking hebben op gebruikers of
abonnees van elektronische-communicatienetwerken of -diensten verwerkt kunnen worden, mogen
deze gegevens slechts worden verwerkt wanneer zij anoniem zijn gemaakt of wanneer de gebruikers
of abonnees daarvoor hun toestemming hebben gegeven, voor zover en voor zolang zulks nodig is
voor de levering van een dienst met toegevoegde waarde. De dienstenaanbieder moet de gebruikers
of abonnees, voorafgaand aan het verkrijgen van hun toestemming, in kennis stellen van de soort
locatiegegevens anders dan verkeersgegevens, die zullen worden verwerkt, en van de doeleinden en
de duur van die verwerking, en hun meedelen of deze gegevens aan een derde zullen worden
doorgegeven ten behoeve van de levering van de dienst met toegevoegde waarde. [...]”

8Artikel 15 van richtlijn 2002/58, met als opschrift „Toepassing van een aantal bepalingen van richtlijn [95/46]”,
bepaalt in lid 1:

“De lidstaten kunnen wettelijke maatregelen treffen ter beperking van de reikwijdte van de in de
artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 van deze richtlijn bedoelde rechten en
plichten, indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel is ter
waarborging van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid,
of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten of van onbevoegd gebruik
van het elektronische-communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13, lid 1, van richtlijn [95/46].
Daartoe kunnen de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen treffen om gegevens gedurende een
beperkte periode te bewaren om de redenen die in dit lid worden genoemd. Alle in dit lid bedoelde
maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de algemene beginselen van het [Unierecht], met
inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de
Europese Unie.”

Ests recht

Wet inzake elektronische communicatie

9 § 1111 van de elektroonilise side seadus (wet inzake elektronische communicatie, RT I 2004, 87, 593; RT I,
22.05.2018, 3), in de versie die van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding (hierna: „wet inzake elektronische
communicatie”), met als opschrift „Verplichting tot gegevensbewaring”, bepaalt:
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“[...]

(2) Aanbieders van vaste- en mobieletelefoniediensten en van vaste- en
mobieletelefonienetwerkdiensten zijn verplicht de volgende gegevens te bewaren:

het oproepende nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee;1.
het opgeroepen nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee;2.
bij het gebruik van aanvullende diensten, zoals het doorsturen of doorschakelen van3.
gesprekken: het gekozen nummer alsmede de naam en het adres van de abonnee;
de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de telefonische oproep;4.
de gebruikte vaste- of mobieletelefoniedienst;5.
de International Mobile Subscriber Identity (IMSI) (internationaal identificatienummer voor6.
mobieletelefoongebruikers) van de oproepende en de opgeroepen persoon;
de International Mobile Equipment Identity (IMEI) (internationaal identificatienummer voor7.
mobiele apparaten) van de oproepende en de opgeroepen persoon;
de locatieaanduiding bij het begin van de oproep;8.
gegevens voor het bepalen van de geografische locatie van cellulaire toegangspunten middels9.
verwijzing naar de locatieaanduidingen ervan gedurende de periode dat
communicatiegegevens worden bewaard;
in geval van prepaid anonieme diensten, de datum en het tijdstip van de eerste activering van10.
de dienst en aanduiding van de locatie vanwaaruit de dienst is geactiveerd.

[...]

(4) De in de leden 2 en 3 van deze paragraaf genoemde gegevens worden gedurende een periode
van een jaar vanaf het tijdstip van de communicatie bewaard, indien deze gegevens zijn gegenereerd
of verwerkt in het kader van de levering van een communicatiedienst. [...]

[...]

(11) De in de leden 2 en 3 van deze paragraaf genoemde gegevens worden doorgegeven

1) volgens het kriminaalmenetluse seadustik [(wetboek van strafvordering)], aan de met het onderzoek
belaste instantie, de voor observatiemaatregelen gemachtigde dienst, het openbaar ministerie en de
rechter;

[...]”

Wetboek van strafvordering

10 § 17 van het wetboek van strafvordering (RT I 2003, 27, 166; RT I, 31.05.2018, 22) bepaalt:

“(1) Partijen in de procedure zijn het openbaar ministerie, [...].

[...]”

11 § 30 van dat wetboek luidt als volgt:

“(1) Het openbaar ministerie leidt de onderzoeksprocedure, waarborgt de rechtmatigheid en geldigheid
daarvan en treedt op als openbaar aanklager tijdens het proces.

(2) De bevoegdheden van het openbaar ministerie in de strafprocedure worden in naam van het
openbaar ministerie uitgeoefend door een openbaar aanklager, die onafhankelijk handelt en uitsluitend
gebonden is aan de wet.”

12 § 901 van voornoemd wetboek bepaalt:
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“[...]

(2) De met het onderzoek belaste instantie kan in de onderzoeksprocedure met toestemming van het
openbaar ministerie of in de gerechtelijke procedure met toestemming van de rechter bij een
aanbieder van elektronische-communicatiediensten de in § 1111, leden 2 en 3, van de wet inzake
elektronische communicatie bedoelde gegevens opvragen die in lid 1 van de onderhavige paragraaf
niet worden genoemd. Die toestemming vermeldt de periode waarvoor de gegevens mogen worden
opgevraagd, met opgave van de precieze data.

(3) Overeenkomstig de onderhavige paragraaf mogen gegevens alleen worden opgevraagd indien dit
absoluut noodzakelijk is om het met de strafprocedure beoogde doel te bereiken.”

13 § 211 van dit wetboek bevat de volgende bepaling:

“(1) Het doel van de onderzoeksprocedure is het verzamelen van bewijzen en het vaststellen van de
overige noodzakelijke voorwaarden voor het voeren van een proces.

(2) Tijdens de onderzoeksprocedure worden door de onderzoeksinstantie en het openbaar ministerie
de voor de verdachte of vervolgde persoon ontlastende en belastende omstandigheden onderzocht.”

Wet inzake het openbaar ministerie

14 § 1 van de prokuratuuriseadus (wet inzake het openbaar ministerie, RT I 1998, 41, 625; RT I, 06.07.2018, 20), in
de op de feiten van het hoofdgeding toepasselijke versie, bepaalt:

“(1) Het openbaar ministerie is een overheidsinstantie die valt onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van justitie en die betrokken is bij de planning van de voor de bestrijding en opsporing van
strafbare feiten noodzakelijke observatiemaatregelen, het strafrechtelijk onderzoek leidt, de
rechtmatigheid en doeltreffendheid daarvan waarborgt, als openbaar aanklager in rechte optreedt en
de overige bij wet aan het openbaar ministerie toegewezen taken vervult.

(11) Het openbaar ministerie is bij het vervullen van zijn wettelijke taken onafhankelijk en handelt in
overeenstemming met de onderhavige wet, met overige wetten en met op basis van deze wetten
vastgestelde regelingen.

[...]”

15 In § 2, lid 2, van die wet wordt bepaald:

“De openbaar aanklager handelt bij het vervullen van zijn taken onafhankelijk en uitsluitend in
overeenstemming met de wet en zijn eigen overtuiging.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

16 Op 6 april 2017 heeft de Viru Maakohus (rechter in eerste aanleg Viru, Estland) H. K. veroordeeld tot een
vrijheidsstraf van twee jaar wegens het plegen, tussen 17 januari 2015 en 1 februari 2016, van meerdere diefstallen
van goederen (ter waarde van 3 tot 40 EUR) en van contant geld (te weten bedragen tussen 5,20 en 2 100 EUR),
wegens het gebruiken van de bankkaart van een ander - die daardoor schade leed ten belope van 3 941,82 EUR - en
wegens het plegen van geweld tegen betrokkenen bij de gerechtelijke procedure tegen haar.

17 Om H. K. schuldig te verklaren aan deze feiten, heeft de Viru Maakohus zich onder meer gebaseerd op
meerdere processen-verbaal die waren opgesteld op basis van elektronische-communicatiegegevens in de zin van
§ 1111, lid 2, van de wet inzake elektronische communicatie. Deze gegevens waren door de met het onderzoek
belaste instantie in de loop van de onderzoeksprocedure verzameld bij een aanbieder van elektronische-
communicatiediensten. Die opsporingsinstantie had daarvoor telkens op grond van § 901 van het wetboek van
strafvordering toestemming verkregen van de Viru Ringkonnaprokuratuur (openbaar ministerie van het
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arrondissement Viru, Estland). Die toestemming, die was verleend op 28 januari, 2 februari en 2 november 2015 en
op 25 februari 2016, had betrekking op gegevens betreffende meerdere telefoonnummers en verschillende IMEI-
codes van H. K. voor de periode van 1 januari tot en met 2 februari 2015, voor 21 september 2015, en voor de
periode van 1 maart 2015 tot en met 19 februari 2016.

18 H. K. heeft tegen het vonnis van de Viru Maakohus hoger beroep ingesteld bij de Tartu Ringkonnakohus (rechter
in tweede aanleg Tartu, Estland), die dat hoger beroep bij beslissing van 17 november 2017 heeft verworpen.

19 H. K. heeft tegen deze laatste beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Riigikohus (hoogste rechterlijke instantie,
Estland), waarbij zij onder meer de toelaatbaarheid betwistte van de processen-verbaal die waren opgesteld op
basis van de gegevens die waren verkregen van de aanbieder van de elektronische-communicatiediensten. Volgens
haar volgt uit het arrest van 21 december 2016, Tele2 Sverige en Watson e.a. (C-203/15 en C-698/15,
EU:C:2016:970; hierna: „arrest Tele2”), dat de regels van § 1111 van de wet inzake elektronische communicatie die
aanbieders van diensten verplichten om communicatiegegevens te bewaren, alsook het gebruik van deze gegevens
om haar te veroordelen, in strijd zijn met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8
en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest.

20 Volgens de verwijzende rechter rijst de vraag of processen-verbaal die zijn opgesteld op basis van de in § 1111, lid
2, van de wet inzake elektronische communicatie bedoelde gegevens, kunnen worden aangemerkt als toelaatbaar
bewijs. Deze rechter merkt op dat het antwoord op de vraag of de processen-verbaal die in het hoofdgeding aan de
orde zijn, kunnen worden toegelaten als bewijsmiddel, afhangt van de vraag in hoeverre de gegevens op basis
waarvan die processen-verbaal zijn opgesteld, werden verzameld in overeenstemming met artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest.

21 De verwijzende rechter is van oordeel dat er, om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moet worden
vastgesteld of voornoemd artikel 15, lid 1, gelezen in het licht van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat de
toegang van nationale instanties tot gegevens die het mogelijk maken om de plaats van verzending en ontvangst van
een communicatie vanaf een vaste of mobiele telefoon van een verdachte te identificeren, alsmede om de datum, het
tijdstip, de duur en de aard van deze communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de locatie van de
gebruikte mobiele-communicatieapparatuur vast te stellen, een dusdanig ernstige inmenging vormt in de betrokken
grondrechten, dat deze toegang moet worden beperkt tot gevallen waarin zware criminaliteit wordt bestreden,
ongeacht de periode waarvoor die nationale instanties om toegang tot de bewaarde gegevens hebben verzocht.

22 De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat de duur van deze periode van wezenlijk belang is voor de
beoordeling van de ernst van de inmenging die bestaat in de toegang tot de verkeers- en locatiegegevens. Wanneer
die periode zeer kort, of de hoeveelheid verzamelde gegevens zeer beperkt is, rijst dus de vraag of het doel van
bestrijding van de criminaliteit in het algemeen, en niet enkel de bestrijding van zware criminaliteit, een dergelijke
inmenging kan rechtvaardigen.

23 Ten slotte betwijfelt de verwijzende rechter of het Estse openbaar ministerie kan worden beschouwd als een
onafhankelijke bestuurlijke entiteit in de zin van punt 120 van het arrest Tele2 die de met het onderzoek belaste
instantie toegang kan verlenen tot gegevens over elektronische communicatie als bedoeld in § 1111, lid 2, van de wet
inzake elektronische communicatie.

24 Het openbaar ministerie leidt de onderzoeksprocedure en waarborgt de wettigheid en doeltreffendheid daarvan.
Het doel van deze procedure is met name het verzamelen van bewijsmateriaal, en de met het onderzoek belaste
instantie en het openbaar ministerie onderzoeken de belastende en ontlastende gegevens die over een verdachte of
vervolgde persoon zijn verzameld. Indien het openbaar ministerie ervan overtuigd is dat alle noodzakelijke bewijzen
zijn verzameld, kan het strafvervolging tegen de verdachte instellen. De bevoegdheden van het openbaar ministerie
worden uitgeoefend door een openbaar aanklager, die zijn taken onafhankelijk uitvoert, zoals volgt uit § 30, leden 1
en 2, van het wetboek van strafvordering en de §§ 1 en 2 van de wet inzake het openbaar ministerie.

25 In deze context merkt de verwijzende rechter op dat zijn twijfels over de door het Unierecht vereiste
onafhankelijkheid hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan het feit dat het openbaar ministerie niet alleen de
onderzoeksprocedure leidt, maar tijdens het proces ook optreedt als openbaar aanklager, aangezien deze instantie
volgens het nationale recht partij is in de strafprocedure.

rn300129544 8/15© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/06/2021

M&D Seminars 338

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln54552&anchor=ln54552-16&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln54552&anchor=ln54552-16&bron=doc


26 In deze omstandigheden heeft de Riigikohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een
prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn [2002/58], in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid
1, van het [Handvest], aldus te worden uitgelegd dat de toegang van overheidsinstanties, in het kader
van een strafprocedure, tot gegevens die het mogelijk maken om de plaats van verzending en
ontvangst van een telefonische communicatie vanaf de vaste of mobiele telefoon van een verdachte te
traceren en te identificeren, alsmede om de datum, het tijdstip, de duur en de aard van die
communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de locatie van de gebruikte mobiele-
communicatieapparatuur vast te stellen, een dusdanig ernstige inmenging vormt in de grondrechten,
zoals gewaarborgd door de voornoemde artikelen van het Handvest, dat, bij het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, deze toegang moet worden beperkt tot
gevallen waarin zware criminaliteit wordt bestreden, ongeacht de periode waarop de bewaarde
gegevens waartoe de nationale instanties toegang hebben betrekking hebben?

2) Dient artikel 15, lid 1, van richtlijn [2002/58], uitgaande van het in het arrest [van 2 oktober 2018,
Ministerio Fiscal (C-207/16, EU:C:2018:788)], punten 55 tot en met 57, geformuleerde
evenredigheidsbeginsel, aldus te worden uitgelegd dat, als de hoeveelheid van de in de eerste vraag
bedoelde gegevens waartoe de overheidsinstanties toegang hebben, (zowel naar de aard van de
gegevens als gezien de betrokken periode) niet groot is, de inmenging in de grondrechten die deze
toegang met zich brengt in het algemeen gerechtvaardigd kan zijn door de doelstelling van het
voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten en dat, naarmate de
hoeveelheid van de gegevens waartoe de overheidsinstanties toegang hebben groter is, de strafbare
feiten die met deze inmenging moeten worden bestreden ernstiger moeten zijn?

3) Betekent het in punt 2 van het dictum van [het arrest Tele2] gestelde vereiste dat de toegang van
de bevoegde overheidsinstanties tot gegevens wordt onderworpen aan een voorafgaande toetsing
door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit, dat artikel 15, lid 1, van
richtlijn [2002/58] aldus dient te worden uitgelegd dat het openbaar ministerie, dat de
onderzoeksprocedure leidt - waarbij het krachtens de wet verplicht is tot onafhankelijk handelen,
uitsluitend gebonden is aan de wet en in het kader van die procedure zowel de voor de verdachte
belastende als ontlastende omstandigheden onderzoekt - maar dat in de latere gerechtelijke
procedure optreedt als openbaar aanklager, kan worden beschouwd als een onafhankelijke
bestuurlijke autoriteit?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste en tweede vraag

27 Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter
in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en
artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die
de mogelijkheid biedt om overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen
van strafbare feiten toegang te verlenen tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen
over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door
hem gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze conclusies kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke
levenssfeer – zonder dat die toegang beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit -, en dit
ongeacht de duur van de periode waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht en ongeacht de
hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor die periode beschikbaar zijn.

28 In dit verband blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat, zoals de Estse regering ter terechtzitting
heeft bevestigd, de gegevens waartoe de met het onderzoek belaste nationale instantie in het hoofdgeding toegang
heeft gehad, gegevens zijn die waren verzameld krachtens § 1111, leden 2 en 4, van de wet inzake elektronische
communicatie, welke bepaling aanbieders van elektronische-communicatiediensten verplicht om de verkeers- en
locatiegegevens met betrekking tot vaste en mobiele telefonie gedurende een jaar algemeen en ongedifferentieerd te
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bewaren. Deze gegevens maken het met name mogelijk om de plaats van verzending en ontvangst van een
communicatie vanaf de vaste of mobiele telefoon van een persoon te traceren en te identificeren, alsmede om de
datum, het tijdstip, de duur en de aard van die communicatie, de gebruikte communicatieapparatuur en de locatie van
de mobiele telefoon vast te stellen, zonder dat er noodzakelijkwijs een communicatie moet zijn verzonden. Bovendien
bieden zij de mogelijkheid om de frequentie van de communicaties van de gebruiker met bepaalde personen
gedurende een bepaalde periode vast te stellen. Bovendien kan, zoals de Estse regering ter terechtzitting eveneens
heeft bevestigd, op het gebied van de bestrijding van criminaliteit worden verzocht om toegang tot die gegevens voor
alle soorten strafbare feiten.

29 Met betrekking tot de voorwaarden waaronder bij een krachtens artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 genomen
maatregel aan overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van
strafbare feiten toegang kan worden verleend tot verkeers- en locatiegegevens die zijn opgeslagen door aanbieders
van elektronische-communicatiediensten, heeft het Hof al geoordeeld dat een dergelijke toegang alleen kan worden
verleend voor zover die gegevens door deze aanbieders zijn bewaard op een wijze die in overeenstemming is met
voornoemd artikel 15, lid 1 (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18
en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 167).

30 In dit verband heeft het Hof tevens geoordeeld dat genoemd artikel 15, lid 1, gelezen in het licht van de artikelen 7,
8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, zich verzet tegen wettelijke maatregelen die voor dergelijke doeleinden,
als preventieve maatregel, voorzien in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en
locatiegegevens (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-
520/18, EU:C:2020:791, punt 168).

31 Wat de doelstellingen betreft die kunnen rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang krijgen tot de gegevens
die door aanbieders van elektronische-communicatiediensten op grond van een maatregel die in overeenstemming is
met die bepalingen worden bewaard, volgt uit de rechtspraak van het Hof enerzijds dat een dergelijke toegang enkel
kan worden gerechtvaardigd door de doelstelling van algemeen belang met het oog waarop de verplichting tot
bewaring van die gegevens aan die aanbieders is opgelegd (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature
du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 166).

32 Anderzijds heeft het Hof geoordeeld dat er bij de beoordeling of de lidstaten een beperking van de omvang van de
met name in de artikelen 5, 6 en 9 van richtlijn 2002/58 bedoelde rechten en plichten kunnen rechtvaardigen, moet
worden bepaald wat de ernst is van de inmenging die een dergelijke beperking met zich brengt, en moet worden
nagegaan of het belang van de met die beperking nagestreefde doelstelling van algemeen belang in verhouding staat
tot die ernst (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18,
EU:C:2020:791, punt 131 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 Wat de doelstelling van voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten betreft die door de in
het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling wordt nagestreefd, kunnen overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel
alleen de bestrijding van zware criminaliteit en het voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid
een rechtvaardiging vormen voor ernstige inmengingen in de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest erkende
grondrechten, zoals inmengingen die voortvloeien uit de bewaring van verkeers- en locatiegegevens, ongeacht of
deze algemeen en ongedifferentieerd dan wel gericht zijn. Derhalve kunnen met de door de in het hoofdgeding aan
de orde zijnde regeling nagestreefde doelstelling om strafbare feiten in het algemeen te voorkomen, te onderzoeken,
op te sporen en te vervolgen, enkel niet-ernstige inmengingen in die grondrechten worden gerechtvaardigd (zie in die
zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punten
140 en 146).

34 In dit verband is met name geoordeeld dat wettelijke maatregelen met betrekking tot de verwerking van gegevens
inzake de burgerlijke identiteit van gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen als zodanig, met name de
bewaring ervan en de toegang daartoe, uitsluitend met het oog op de identificatie van de betrokken gebruiker en
zonder dat deze gegevens verband kunnen houden met informatie over de verrichte communicaties, kunnen worden
gerechtvaardigd door de in artikel 15, lid 1, eerste volzin, van richtlijn 2002/58 genoemde doelstelling om strafbare
feiten in het algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen. Met die gegevens alleen is het
immers niet mogelijk om de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers van de communicaties, de plaats waar die
communicaties hebben plaatsgevonden of het aantal malen dat in een specifieke periode met bepaalde personen is
gecommuniceerd te achterhalen. Zij verschaffen dus, afgezien van de contactgegevens van de gebruikers van
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elektronische-communicatiemiddelen, zoals hun adressen, geen enkele informatie over bepaalde communicaties en,
bijgevolg, ook niet over hun persoonlijke levenssfeer. De inmenging die een maatregel strekkende tot bewaring van
die gegevens met zich brengt, kan derhalve niet als „ernstig” worden aangemerkt (zie in die zin arrest van 6 oktober
2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punten 157 en 158 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

35 In die omstandigheden kunnen alleen de doelstellingen van bestrijding van zware criminaliteit en van voorkoming
van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid rechtvaardigen dat overheidsinstanties toegang hebben tot een
reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van
een elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door die gebruiker gehanteerde eindapparatuur en
op grond waarvan precieze conclusies kunnen worden getrokken over de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen (zie in die zin arrest van 2 oktober 2018, Ministerio Fiscal, C-207/16, EU:C:2018:788, punt 54), zonder
dat andere factoren die de evenredigheid van een verzoek om toegang bepalen, zoals de duur van de periode
waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht, tot gevolg kunnen hebben dat de doelstelling van
voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten in het algemeen een dergelijke toegang
rechtvaardigt.

36 Opgemerkt zij dat de toegang tot een reeks verkeers- of locatiegegevens zoals die welke krachtens § 1111 van de
wet inzake elektronische communicatie worden bewaard, het inderdaad mogelijk maakt precieze, ja zelfs zeer
nauwkeurige conclusies te trekken over de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie de gegevens zijn
bewaard, bijvoorbeeld met betrekking tot hun dagelijkse gewoonten, hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, hun
dagelijkse of andere verplaatsingen, de activiteiten die zij uitoefenen, hun sociale relaties en de sociale kringen
waarin zij verkeren (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-
520/18, EU:C:2020:791, punt 117).

37 Het is juist dat, zoals de verwijzende rechter suggereert, hoe langer de bovengenoemde periode waarvoor om
toegang wordt gevraagd is, des te groter in beginsel de hoeveelheid gegevens over de elektronische communicaties,
verblijfplaatsen en verplaatsingen van de gebruiker van een elektronisch-communicatiemiddel zal zijn die door de
aanbieders van elektronische-communicatiediensten kan worden bewaard, zodat uit de geraadpleegde gegevens
over de persoonlijke levenssfeer van die gebruiker meer conclusies kunnen worden getrokken. Een soortgelijke
vaststelling kan ook worden getrokken voor wat betreft de categorieën van de gevraagde gegevens.

38 Om te voldoen aan het evenredigheidsvereiste, dat inhoudt dat afwijkingen van en beperkingen op de
bescherming van persoonsgegevens binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke moeten worden gehandhaafd
(arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 130
en aldaar aangehaalde rechtspraak), is het derhalve aan de bevoegde nationale instanties om er in elk afzonderlijk
geval voor te zorgen dat zowel de categorie of categorieën gegevens waarnaar wordt verwezen als de duur waarvoor
om toegang tot die gegevens is verzocht, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, beperkt blijven tot
hetgeen strikt noodzakelijk is voor het betrokken onderzoek.

39 De inmenging in de grondrechten die zijn verankerd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest, welke inmenging
voortvloeit uit de toegang van een overheidsinstantie tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie
kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of over de
locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur, is echter hoe dan ook ernstig van aard, ongeacht de duur van de
periode waarvoor toegang wordt gevraagd tot die gegevens en ongeacht de hoeveelheid of de aard van de gegevens
die voor een dergelijke periode beschikbaar zijn, wanneer, zoals in het hoofdgeding, uit deze gegevens nauwkeurige
conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n).

40 In dit verband kan zelfs de toegang tot een beperkte hoeveelheid verkeers- of locatiegegevens of de toegang tot
gegevens voor een korte periode nauwkeurige informatie over de persoonlijke levenssfeer van een gebruiker van een
elektronische-communicatiemiddel verschaffen. Bovendien zijn de hoeveelheid beschikbare gegevens en de daaruit
voortvloeiende concrete informatie over de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene omstandigheden die pas na
inzage van die gegevens kunnen worden beoordeeld. De door de rechterlijke instantie of de bevoegde onafhankelijke
instantie verleende toestemming vindt echter noodzakelijkerwijs plaats voordat de daaruit voortvloeiende gegevens
en informatie kunnen worden geraadpleegd. De beoordeling van de ernst van de inmenging die de toegang voor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen met zich brengt, gebeurt dus noodzakelijkerwijs aan de hand
van het algemene risico dat verband houdt met de categorie van de gevraagde gegevens, waarbij het overigens niet
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van belang is of de daaruit voortvloeiende informatie betreffende de persoonlijke levenssfeer al dan niet concreet
gevoelig is.

41 Ten slotte moet - gelet op het feit dat de verwijzende rechter is verzocht de op basis van verkeers- en
locatiegegevens opgestelde processen-verbaal niet toelaatbaar te verklaren omdat de bepalingen van § 1111 van de
wet inzake elektronische communicatie, wat zowel de bewaring van als de toegang tot gegevens betreft, in strijd zijn
met artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58 - in aanmerking worden genomen dat het bij de huidige stand van het
Unierecht in beginsel uitsluitend aan het nationale recht staat om de regels vast te stellen betreffende de
toelaatbaarheid en de beoordeling, in het kader van strafprocedures tegen personen die van strafbare feiten worden
verdacht, van informatie en bewijsmateriaal die zijn verkregen door de algemene en ongedifferentieerde bewaring
van dergelijke gegevens, in strijd met het recht van de Unie (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-
511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 222), of door een met dat recht strijdige toegang van de
nationale instanties tot die gegevens.

42 Volgens vaste rechtspraak is het, bij gebreke van regels van de Unie ter zake, aan de nationale rechtsorde van
elke lidstaat om, overeenkomstig het beginsel van procedurele autonomie, de procedurele regelingen voor
gerechtelijke procedures vast te stellen ter vrijwaring van de rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie
ontlenen, op voorwaarde evenwel dat zij niet minder gunstig zijn dan die welke gelden voor soortgelijke situaties die
onder het nationale recht vallen (gelijkwaardigheidsbeginsel) en dat zij de uitoefening van de door het recht van de
Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (arrest van
6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 223 en aldaar
aangehaalde rechtspraak).

43 Wat meer in het bijzonder het doeltreffendheidsbeginsel betreft, zij eraan herinnerd dat de nationale regels inzake
aanvaarding en gebruik van informatie en bewijzen tot doel hebben om in overeenstemming met de in het nationale
recht gemaakte keuzen te voorkomen dat onrechtmatig verkregen informatie en bewijzen ongerechtvaardigd nadeel
toebrengen aan een persoon die ervan wordt verdacht strafbare feiten te hebben gepleegd. Dit doel kan volgens het
nationale recht niet alleen worden bereikt door een verbod op het gebruik van dergelijke informatie en
bewijselementen, maar ook door nationale regels en praktijken met betrekking tot de beoordeling en de weging van
de informatie en de bewijzen, of door de inaanmerkingneming van het onrechtmatige karakter ervan bij de
straftoemeting (arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18,
EU:C:2020:791, punt 225).

44 Bij de beoordeling of informatie en bewijzen die in strijd met de voorschriften van het Unierecht zijn verkregen,
moeten worden uitgesloten, moet met name worden nagegaan of de aanvaarding van dergelijke informatie en
bewijzen schending van het beginsel van hoor en wederhoor en dus ook van het recht op een eerlijk proces tot
gevolg kan hebben. Een rechterlijke instantie die van oordeel is dat een partij niet in de gelegenheid is om
doeltreffend commentaar te leveren op een bewijsmiddel dat betrekking heeft op een gebied waarvan de rechters
geen kennis hebben en dat een doorslaggevende invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten, moet
vaststellen dat het recht op een eerlijk proces hierdoor wordt geschonden, en moet dat bewijsmiddel uitsluiten om die
schending te voorkomen. Bijgevolg brengt het doeltreffendheidsbeginsel voor de nationale strafrechter de verplichting
mee om informatie en bewijzen die door middel van een met het Unierecht onverenigbare algemene en
ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens dan wel via toegang daartoe door de bevoegde
instantie in strijd met dit recht zijn verkregen, in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen personen die
worden verdacht van strafbare handelingen buiten beschouwing te laten indien die personen niet in de gelegenheid
zijn om doeltreffend commentaar te leveren op die informatie en die bewijzen, die betrekking hebben op een gebied
waarvan de rechter geen kennis heeft en een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de beoordeling van de
feiten (zie in die zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18,
EU:C:2020:791, punten 226 en 227).

45 Gelet op het voorgaande moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de mogelijkheid biedt om overheidsinstanties
met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten toegang te verlenen tot een
reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de communicaties van een gebruiker van
een elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door hem gebruikte eindapparatuur en waaruit
precieze conclusies kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke levenssfeer - welke toegang niet beperkt is tot
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procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare
veiligheid -, en dit ongeacht de duur van de periode waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht en
ongeacht de hoeveelheid en de aard van de gegevens die voor die periode beschikbaar zijn.

Derde vraag

46 Met zijn derde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van
richtlijn 2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die het openbaar ministerie, dat tot taak heeft de
strafprocedure in te leiden en, in voorkomend geval, in een latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de
bevoegdheid toekent om een overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen
tot verkeers- en locatiegegevens.

47 De verwijzende rechter preciseert in dit verband dat het Estse openbaar ministerie overeenkomstig het nationale
recht weliswaar onafhankelijk moet handelen, uitsluitend onderworpen is aan de wet en tijdens de
onderzoeksprocedure de belastende en ontlastende gegevens moet onderzoeken, maar dat het doel van deze
procedure gelegen blijft in het verzamelen van bewijs en het vaststellen van de overige noodzakelijke voorwaarden
voor het voeren van een proces. Het is diezelfde instantie die tijdens het proces optreedt als openbaar aanklager en
dus ook partij is in de procedure. Bovendien blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat het Estse openbaar
ministerie hiërarchisch is georganiseerd, dat verzoeken om toegang tot verkeers- en locatiegegevens niet aan een
bijzonder vormvereiste zijn onderworpen en door de openbare aanklager zelf kunnen worden ingediend, en dat de
personen tot wier gegevens toegang kan worden verleend niet enkel personen zijn die ervan worden verdacht
betrokken te zijn bij een strafbaar feit, zoals ook de Estse regering en de Prokuratuur ter terechtzitting hebben
bevestigd.

48 Het is juist dat het, zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, aan het nationale recht staat om de voorwaarden vast te
stellen waaronder de aanbieders van elektronische-communicatiediensten de bevoegde nationale instanties toegang
moeten verlenen tot de gegevens waarover zij beschikken. Om aan het evenredigheidsvereiste te voldoen, dient een
regeling evenwel duidelijke en nauwkeurige regels te bevatten die de reikwijdte en de toepassing van de betrokken
maatregel vastleggen en minimumvereisten opleggen, zodat degenen van wie de persoonsgegevens aan de orde
zijn, over voldoende waarborgen beschikken dat die gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van
misbruik. Die regeling moet wettelijk verbindend zijn naar nationaal recht en in het bijzonder aangeven in welke
omstandigheden en onder welke voorwaarden een maatregel die voorziet in de verwerking van dergelijke gegevens
kan worden genomen, en aldus waarborgen dat de inmenging tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (zie in die zin
arrest Tele2, punten 117 en 118, alsmede arresten van 6 oktober 2020, Privacy International, C-623/17,
EU:C:2020:790, punt 68, en 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18,
EU:C:2020:791, punt 132 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

49 Met name mag een nationale regeling die de toegang van de bevoegde instanties tot bewaarde verkeers- en
locatiegegevens regelt, en die is vastgesteld op grond van artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zich er niet toe
beperken te eisen dat de instanties toegang tot de gegevens wordt verleend voor het doel dat met die regeling wordt
nagestreefd, maar moet zij ook de materiële en procedurele voorwaarden voor dit gebruik bepalen (arresten van 6
oktober 2020, Privacy International, C-623/17, EU:C:2020:790, punt 77, en 6 oktober 2020, La Quadrature du Net
e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 176 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 Aangezien een algemene toegang tot alle bewaarde gegevens los van enig – zelfs ook maar indirect – verband
met het nagestreefde doel niet kan worden geacht tot het strikt noodzakelijke te zijn beperkt, moet de betrokken
nationale regeling dus aan de hand van objectieve criteria bepalen in welke omstandigheden en onder welke
voorwaarden aan de bevoegde nationale instanties toegang tot de gegevens van de abonnees of de geregistreerde
gebruikers moet worden verleend. In dit verband kan in beginsel voor het doel van bestrijding van de criminaliteit
slechts toegang worden verleend tot de gegevens van personen die ervan worden verdacht een ernstig misdrijf te
plannen, te plegen of te hebben gepleegd of op de een of andere wijze betrokken te zijn bij een dergelijk misdrijf. In
bijzondere situaties, zoals die waarin vitale belangen van nationale veiligheid, landsverdediging of openbare
veiligheid door terroristische activiteiten worden bedreigd, zou echter ook toegang tot de gegevens van andere
personen kunnen worden verleend, wanneer op grond van objectieve elementen kan worden geoordeeld dat deze
gegevens in het concrete geval een daadwerkelijke bijdrage tot de bestrijding van dergelijke activiteiten zouden
kunnen leveren (zie in die zin arrest Tele2, punt 119, en arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-
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511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 188).

51 Om te waarborgen dat deze voorwaarden in de praktijk ten volle in acht worden genomen, is het van wezenlijk
belang dat de toegang van de bevoegde nationale instanties tot de bewaarde gegevens wordt onderworpen aan
voorafgaande toetsing door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit, en dat deze
rechterlijke instantie of deze entiteit haar beslissing geeft op een met redenen omkleed verzoek van deze instanties
dat met name wordt ingediend in het kader van procedures ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare
feiten. In naar behoren gemotiveerde urgente gevallen dient die toetsing op korte termijn plaats te vinden (zie in die
zin arrest van 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 189
en aldaar aangehaalde rechtspraak).

52 Die voorafgaande toetsing vereist onder meer, zoals de advocaat-generaal in wezen heeft opgemerkt in punt 105
van zijn conclusie, dat de rechterlijke instantie of de entiteit die belast is met die toetsing, over alle bevoegdheden
beschikt en alle noodzakelijke waarborgen biedt om ervoor te zorgen dat de verschillende betrokken belangen en
rechten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In het specifieke geval van een strafrechtelijk onderzoek
vereist een dergelijke toetsing dat die rechterlijke instantie of entiteit in staat is een juist evenwicht te verzekeren
tussen, enerzijds, de belangen die verband houden met de behoeften van het onderzoek in het kader van de
bestrijding van criminaliteit, en, anderzijds, de fundamentele rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
en op bescherming van de persoonsgegevens van de personen op wier gegevens de toegang betrekking heeft.

53 Wanneer een dergelijke toetsing niet door een rechterlijke instantie maar door een onafhankelijke bestuurlijke
entiteit wordt uitgeoefend, moet deze laatste een zodanige status hebben dat zij bij de uitoefening van haar taken
objectief en onpartijdig kan handelen, en moet zij daartoe vrij zijn van elke invloed van buitenaf [zie in die zin arrest
van 9 maart 2010, Commissie/Duitsland, C-518/07, EU:C:2010:125, punt 25, en advies 1/15 (PNR-Overeenkomst
EU-Canada) van 26 juli 2017, EU:C:2017:592, punten 229 en 230].

54 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het vereiste van onafhankelijkheid waaraan moet worden voldaan door
de instantie die de in punt 51 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte voorafgaande toetsing moet
verrichten, impliceert dat deze instantie de hoedanigheid van derde moet hebben ten opzichte van degene die om
toegang tot de gegevens verzoekt, zodat eerstgenoemde de toetsing objectief en onpartijdig en zonder beïnvloeding
van buitenaf kan verrichten. In het bijzonder impliceert het vereiste van onafhankelijkheid op strafrechtelijk gebied,
zoals de advocaat-generaal in wezen in punt 126 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de instantie die belast is
met die voorafgaande toetsing enerzijds niet betrokken mag zijn bij de uitvoering van het betrokken strafrechtelijk
onderzoek en anderzijds neutraal moet zijn ten opzichte van de partijen in de strafprocedure.

55 Dat is niet het geval bij een openbaar ministerie dat de onderzoeksprocedure leidt en, in voorkomend geval,
optreedt als openbaar aanklager. Het openbaar ministerie heeft immers niet tot taak om een geschil in volledige
onafhankelijkheid te beslechten, maar om het, in voorkomend geval, als procespartij die de strafvordering instelt, voor
te leggen aan de bevoegde rechter.

56 De omstandigheid dat het openbaar ministerie overeenkomstig de regels inzake zijn bevoegdheden en zijn statuut
gehouden is om de belastende en ontlastende elementen te onderzoeken, de rechtmatigheid van de
onderzoeksprocedure te waarborgen en uitsluitend op te treden in overeenstemming met de wet en zijn eigen
overtuiging, kan niet volstaan om het ten aanzien van de betrokken belangen de hoedanigheid van derde in de zin
van punt 52 van het onderhavige arrest te verlenen.

57 Hieruit volgt dat het openbaar ministerie niet in staat is om de in punt 51 van het onderhavige arrest bedoelde
voorafgaande toetsing te verrichten.

58 Aangezien de verwijzende rechter bovendien de vraag heeft opgeworpen of het ontbreken van controle door een
onafhankelijke instantie kan worden verholpen aan de hand van een latere, door een rechterlijke instantie verrichte
toetsing van de rechtmatigheid van de toegang van een nationale instantie tot verkeers- en locatiegegevens, moet
worden opgemerkt dat de onafhankelijke toetsing, zoals de in punt 51 van het onderhavige arrest in herinnering
gebrachte rechtspraak vereist, voorafgaand aan elke toegang moet plaatsvinden, behalve in naar behoren
gemotiveerde urgente gevallen. In laatstgenoemde gevallen dient de toetsing op korte termijn plaats te vinden. Zoals
de advocaat-generaal in punt 128 van zijn conclusie heeft vastgesteld, kan met een dergelijke latere toetsing niet
worden tegemoetgekomen aan het doel van een voorafgaande toetsing, dat erin bestaat te verhinderen dat tot de
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betrokken gegevens een toegang wordt verleend die verder gaat dan strikt noodzakelijk is.

59 In die omstandigheden moet op de derde prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van richtlijn
2002/58, gelezen in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest, aldus moet worden
uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die het openbaar ministerie, dat tot taak heeft de
strafprocedure in te leiden en, in voorkomend geval, in een latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de
bevoegdheid toekent om een overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen
tot verkeers- en locatiegegevens.

Kosten

60 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van
hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende1.
de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector
elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij
richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in het licht
van de artikelen 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die de mogelijkheid biedt om
overheidsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten
toegang te verlenen tot een reeks verkeers- of locatiegegevens die informatie kunnen verschaffen over de
communicaties van een gebruiker van een elektronische-communicatiemiddel of over de locatie van de door
hem gebruikte eindapparatuur en waaruit precieze conclusies kunnen worden getrokken over zijn persoonlijke
levenssfeer - welke toegang niet beperkt is tot procedures ter bestrijding van zware criminaliteit en ter
voorkoming van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid -, en dit ongeacht de duur van de periode
waarvoor om toegang tot dergelijke gegevens wordt verzocht en ongeacht de hoeveelheid en de aard van de
gegevens die voor die periode beschikbaar zijn.
Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136, gelezen in het licht van de artikelen2.
7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich
verzet tegen een nationale regeling die het openbaar ministerie, dat tot taak heeft de strafprocedure in te
leiden en, in voorkomend geval, in een latere procedure op te treden als openbaar aanklager, de bevoegdheid
toekent om een overheidsinstantie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek toegang te verlenen tot
verkeers- en locatiegegevens.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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HvJ (Grote Kamer) nr. C-481/19, 2 februari 2021 (DB / Commissione Nazionale perle
Società e la Borsa (Consob))

HvJ (Grote Kamer) nr. C-481/19, 2 februari 2021 (DB / Commissione Nazionale perle Società e la Borsa (Consob))
http://curia.europa.eu (2 februari 2021), concl. PIKAMAE, P.; Pb C 29 maart 2021 (dispositief), afl. 110, 8 en
http://eur-lex.europa.eu (29 maart 2021)
Samenvatting
Artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende
handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening (EU)
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening
marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6 en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG
van de Commissie, gelezen in het licht van de artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, moeten aldus worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze bepalingen mogen besluiten om
geen sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het kader van een onderzoek dat door de bevoegde
autoriteit krachtens deze richtlijn of deze verordening tegen hem is ingesteld, weigert om deze autoriteit antwoorden
te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve
sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is.

Commentaar:

Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU

Trefwoorden:
Misbruik van voorkennis (financiële sector) Marktmanipulatie (financiële sector)
Financiële transacties, Europese normering Zwijgrecht (strafrechtspleging)
Beginselen die de rechtspraak moeten beheersen, algemeen
Rechtspleging (grondrechten van de Europese Unie)

Volledige tekst
„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Richtlijn 2003/6/EG – Artikel 14, lid 3 – Verordening
(EU) nr. 596/2014 – Artikel 30, lid 1, onder b) – Marktmisbruik – Administratieve sancties van strafrechtelijke aard –
Weigering om met de bevoegde autoriteiten mee te werken – Artikelen 47 en 48 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie – Recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan de eigen veroordeling”
In zaak C-481/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Corte
costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) bij beslissing van 6 maart 2019, ingekomen bij het Hof op 21 juni 2019, in de
procedure

DB

tegen

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

in tegenwoordigheid van:

Presidente del Consiglio dei ministri,
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wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E.
Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin en N. Wahl, kamerpresidenten, T. von Danwitz, M. Safjan (rapporteur), F.
Biltgen, K. Jürimäe, I. Jarukaitis en N. Jääskinen, rechters,

advocaat-generaal: P. Pikamäe,

griffier: R. Schiano, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 juli 2020,

gelet op de opmerkingen van:

DB, vertegenwoordigd door R. Ristuccia en A. Saitta, avvocati,
de Italiaanse regering, vertegewoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door P. Gentili en P. G.
Marrone, avvocati dello Stato,
de Spaanse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd door A. Rubio González, vervolgens door L. Aguilera
Ruiz als gemachtigden,
het Europees Parlement, vertegenwoordigd door L. Visaggio, C. Biz en L. Stefani als gemachtigden,
de Raad van de Europese Unie, vertegenwoordigd door M. Chavrier, E. Rebasti, I. Gurov en E. Sitbon als
gemachtigden,
de Europese Commissie, vertegenwoordigd door V. Di Bucci, P. Rossi, T. Scharf en P. J. O. Van Nuffel als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 oktober 2020,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 47 en 48 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”), alsmede de uitlegging en de geldigheid van artikel 14, lid 3,
van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met
voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (PB 2003, L 96, blz. 16), en van artikel 30, lid 1, onder b), van
verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik
(Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6 en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en
2004/72/EG van de Commissie (PB 2014, L 173, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen DB en de Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa (Consob) (nationale commissie voor het vennootschaps- en beurswezen, Italië) betreffende de wettigheid van
sancties die DB zijn opgelegd wegens handel met voorwetenschap en weigering om mee te werken bij een
onderzoek door de Consob.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 2003/6
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3 De overwegingen 37, 38 en 44 van richtlijn 2003/6 luiden als volgt:

“(37) Een gemeenschappelijke minimumuitrusting van krachtige instrumenten en bevoegdheden voor
de bevoegde autoriteit van elke lidstaat zal de doeltreffendheid van het toezicht waarborgen. Op de
markt actieve ondernemingen en alle deelnemers aan het economisch verkeer moeten op hun niveau
ook bijdragen tot de integriteit van de markt. [...]

(38) Om ervoor te zorgen dat een communautair rechtskader tegen marktmisbruik naar behoren
functioneert, dient iedere inbreuk op de krachtens deze richtlijn vastgestelde verbodsbepalingen of
vereisten onverwijld aan het licht gebracht en bestraft te worden. Daartoe moeten de sancties
voldoende afschrikkend zijn en in verhouding tot de ernst van de inbreuk en de gerealiseerde winst
staan en consequent worden toegepast.

[...]

(44) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn
erkend in het [Handvest] en in het bijzonder in artikel 11 hiervan, alsmede in artikel 10 van het
Europees Verdrag [tot bescherming] van de rechten van de mens [en de fundamentele vrijheden]. [...]”

4 Artikel 12 van deze richtlijn bepaalt:

“1. Aan de bevoegde autoriteit worden alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden verleend die nodig
zijn voor de vervulling van haar taken. [...]

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 7, worden de bevoegdheden bedoeld in lid 1 uitgeoefend
in overeenstemming met de nationale wetgeving, en omvatten ze ten minste het recht om:

toegang te verkrijgen tot ieder document, in enigerlei vorm, en een afschrift hiervan tea.
ontvangen;
inlichtingen te verlangen van iedere persoon met inbegrip van degenen die achtereenvolgensb.
betrokken zijn bij het doorgeven van handelsorders of de uitvoering van de desbetreffende
transacties, alsook hun opdrachtgevers, en in voorkomend geval een persoon op te roepen en
te horen;

[...]

3. Dit artikel laat eventuele bepalingen van nationaal recht inzake het beroepsgeheim onverlet.”

5 Artikel 14 van die richtlijn luidt als volgt:

“1. Onverminderd het recht van de lidstaten tot het opleggen van strafrechtelijke sancties, zorgen de
lidstaten ervoor dat overeenkomstig hun nationale wetgeving passende administratieve maatregelen
of administratieve sancties kunnen worden opgelegd aan de verantwoordelijke personen indien
krachtens deze richtlijn vastgestelde bepalingen niet worden nageleefd. De lidstaten zien erop toe dat
deze maatregelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. Overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure stelt de Commissie een informatieve lijst
op van de in lid 1 genoemde administratieve maatregelen en sancties.

3. De lidstaten stellen de sancties vast die moeten worden toegepast indien geen medewerking wordt
verleend bij een onderzoek uit hoofde van artikel 12.

[...]”

Verordening nr. 596/2014
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6 De overwegingen 62, 63, 66 en 77 van verordening nr. 596/2014, waarbij richtlijn 2003/6 per 3 juli 2016 is
ingetrokken en vervangen, zijn geformuleerd als volgt:

“(62) Een reeks effectieve instrumenten en bevoegdheden en middelen voor de bevoegde autoriteit
van elke lidstaat waarborgt de doeltreffendheid van het toezicht. Dienovereenkomstig voorziet deze
verordening in het bijzonder in een minimumreeks bevoegdheden op het vlak van toezicht en
onderzoek die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de nationale wetgeving ter
beschikking moet worden gesteld. [...]

(63) Marktpartijen en alle deelnemers aan het economisch verkeer moeten ook bijdragen tot de
integriteit van de markt. [...]

[...]

(66) Hoewel in deze verordening een minimumreeks aan bevoegdheden wordt vastgesteld waarover
bevoegde autoriteiten moeten beschikken, moet de uitoefening van deze bevoegdheden plaatsvinden
binnen een afgerond systeem van nationale wetgeving dat waarborgen bevat betreffende de
eerbiediging van grondrechten, met inbegrip van het recht op privacy. [...]

[...]

(77) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen die zijn erkend in het
[Handvest] in acht. Derhalve dient deze verordening te worden uitgelegd en toegepast overeenkomstig
deze rechten en beginselen. [...]”

7 Artikel 14 van deze verordening, met als opschrift „Verbod op handel met voorwetenschap en wederrechtelijke
mededeling van voorwetenschap”, luidt als volgt:

“Het is verboden om:

te handelen met voorwetenschap of trachten te handelen met voorwetenschap;a.
iemand anders aan te raden om te handelen met voorwetenschap of iemand anders ertoe aanb.
te zetten om te handelen met voorwetenschap, of
voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen.”c.

8 Artikel 23 van die verordening, met het opschrift „Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten”, bepaalt in de leden
2 en 3 het volgende:

“2. Ter vervulling van hun taken krachtens deze verordening dienen bevoegde autoriteiten,
overeenkomstig het nationale recht, ten minste over de volgende toezichts- en
onderzoeksbevoegdheden te beschikken:

het verkrijgen van inzage in elk document en in gegevens in welke vorm dan ook, en heta.
ontvangen of maken van een afschrift daarvan;
het vorderen van of verzoeken om inlichtingen van iedere persoon, met inbegrip van degenenb.
die achtereenvolgens betrokken zijn bij het doorgeven van orders of het uitvoeren van de
desbetreffende activiteiten, alsook hun opdrachtgevers, en in voorkomend geval het oproepen
en ondervragen van een dergelijke persoon teneinde inlichtingen te verkrijgen;

[...]

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat passende maatregelen worden getroffen zodat de bevoegde
autoriteiten alle toezichts- en onderzoeksbevoegdheden hebben die nodig zijn om hun taken te
vervullen.

[...]”
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9 Artikel 30 van dezelfde verordening, met als opschrift „Administratieve sancties en andere administratieve
maatregelen”, bepaalt:

“1. Onverminderd strafrechtelijke sancties en onverminderd de toezichtsbevoegdheden van de
bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 23 zorgen de lidstaten er overeenkomstig het nationale
recht voor dat de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben passende administratieve sancties en
administratieve maatregelen te nemen met betrekking tot in ieder geval de volgende inbreuken:

inbreuken op de artikelen 14 en 15 [...] ena.
weigering om aan een onderzoek of een inspectie mee te werken of gehoor te geven aan eenb.
vordering of verzoek zoals bedoeld in artikel 23, lid 2.

De lidstaten kunnen tot 3 juli 2016 besluiten geen bepalingen betreffende administratieve sancties als
bedoeld in de eerste alinea vast te stellen indien de onder a) of onder b) van de eerste alinea
bedoelde inbreuken in het nationale recht reeds aan strafrechtelijke sancties onderworpen zijn. Indien
zij dit besluiten, stellen zij de Commissie en [de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)]
in detail in kennis van de strafrechtbepalingen in kwestie.

[...]

2. Lidstaten zorgen er overeenkomstig het nationale recht voor dat de bevoegde autoriteiten in het
geval van de in lid 1, eerste alinea, onder a), bedoelde inbreuken beschikken over de bevoegdheid ten
minste de volgende administratieve sancties op te leggen en ten minste de volgende administratieve
maatregelen te nemen:

een bevel waarbij de voor de inbreuk verantwoordelijke persoon wordt verplicht de gedraginga.
te staken en af te zien van herhaling van die gedraging;
een besluit strekkende tot terugbetaling van de met de inbreuk gemaakte winst of totb.
vergoeding van het met de inbreuk geleden verlies, voor zover deze kunnen worden
vastgesteld;
een publieke waarschuwing waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreukc.
worden geïdentificeerd;
het intrekken of opschorten van de vergunning van een beleggingsonderneming;d.
een tijdelijk verbod voor een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in eene.
beleggingsonderneming of iedere andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt
gehouden, om leidinggevende taken in beleggingsondernemingen uit te oefenen;
in het geval van herhaaldelijke inbreuken op artikel 14 of 15, een permanent verbod voor eenf.
persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in een beleggingsonderneming of iedere
andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt gehouden, om leidinggevende taken in
beleggingsondernemingen uit te oefenen;
een tijdelijk verbod voor iedere persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden in eeng.
beleggingsonderneming of een andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt
gehouden voor de inbreuk, om te handelen voor eigen rekening;
maximale administratieve financiële sancties van ten minste driemaal het bedrag van deh.
vanwege de inbreuk behaalde winsten of vermeden verliezen, indien deze kunnen worden
vastgesteld;
met betrekking tot een natuurlijke persoon, maximale administratieve financiële sancties vani.
ten minste;

i) voor inbreuken op de artikelen 14 en 15, 5 000 000 [EUR] of, in lidstaten die niet de euro als munt
hebben, de overeenkomstige waarde in de nationale munteenheid op 2 juli 2014, [...]

[...]

Verwijzingen naar de bevoegde autoriteit in dit lid gelden onverminderd het bevoegdheden van de
bevoegde autoriteit haar taken uit te oefenen op de wijzen zoals bedoeld in artikel 23, lid 1.
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[...]

3. De lidstaten kunnen bevoegde autoriteiten uit hoofde van het nationale recht andere dan de in lid 2
bedoelde bevoegdheden geven en kunnen in hogere sancties voorzien dan die welke in dat lid zijn
vastgesteld.”

Italiaans recht

10 De Italiaanse Republiek heeft richtlijn 2003/6 in nationaal recht omgezet bij artikel 9 van legge n. 62 –
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004 (wet nr. 62 houdende bepalingen ter nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het
lidmaatschap van Italië van de Europese Gemeenschappen – communautaire wet van 2004) van 18 april 2005
(gewoon supplement bij GURI nr. 76 van 27 april 2005). Bij dit artikel zijn in decreto legislativo n. 58 – Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (wetsbesluit nr. 58 – Geconsolideerde tekst van de bepalingen inzake financiële bemiddeling in de zin van de
artikelen 8 en 21 van wet nr. 52 van 6 februari 1996) van 24 februari 1998 (hierna: „geconsolideerde tekst”) talrijke
bepalingen ingevoegd, zoals artikel 187bis van deze geconsolideerde tekst met betrekking tot de
bestuursrechtelijke overtreding van handel met voorwetenschap en artikel 187quindecies van die geconsolideerde
tekst, dat betrekking heeft op sancties die van toepassing zijn in geval van weigering om mee te werken bij een
onderzoek door de Consob.

11 Artikel 187bis van de geconsolideerde tekst, met het opschrift „Handel met voorwetenschap”, bepaalde in de ten
tijde van de feiten geldende versie:

“1. Onverminderd strafrechtelijke sancties wanneer de daad een strafbaar feit vormt, wordt gestraft
met een bestuurlijke geldboete van twintigduizend tot drie miljoen EUR eenieder die, terwijl hij over
voorwetenschap beschikt wegens zijn hoedanigheid van lid van de bestuurlijke, leidinggevende of
toezichthoudende organen van de uitgevende instelling, wegens zijn deelneming in het kapitaal van de
uitgevende instelling of uit hoofde van de uitoefening van werk, een beroep, een (openbare) functie, of
een ambt:

met gebruikmaking van die voorwetenschap direct of indirect financiële instrumenten koopt,a.
verkoopt of daarmee andere transacties verricht, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
dergelijke voorwetenschap openbaar maakt aan anderen, buiten de normale uitoefening vanb.
zijn werk, beroep, functie of ambt;
op basis van die voorwetenschap anderen aanbeveelt of ertoe aanzet een van de onder a)c.
genoemde transacties te verrichten.

2. De in lid 1 genoemde sanctie geldt ook voor eenieder die, terwijl hij over voorwetenschap beschikt
als gevolg van de voorbereiding of de uitvoering van criminele activiteiten, een van de in lid 1
genoemde handelingen verricht.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder,financiële instrumenten’ ook verstaan, de in artikel 1,
lid 2, bedoelde financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van een financieel instrument als
bedoeld in artikel 180, lid 1, onder a).

4. De in lid 1 genoemde sanctie is tevens van toepassing op eenieder die, terwijl hij over
voorwetenschap beschikt en op basis van normale zorgvuldigheid weet of kan weten dat het om
voorwetenschap gaat, een van de in dat lid omschreven feiten pleegt.

5. De bestuurlijke geldboeten in de leden 1, 2 en 4 worden verhoogd tot het driedubbele of, indien dat
hoger is, tienmaal de opbrengst of winst die met het strafbare feit is behaald, wanneer de sancties
ontoereikend blijken, gelet op de persoon van de dader dan wel de omvang van de opbrengst of winst
die met het strafbare feit is behaald, zelfs wanneer het maximale bedrag zou worden toegepast.

6. Voor de in dit artikel bedoelde gevallen wordt de poging tot inbreuk gelijkgesteld met een voltooide

rn300128854 6/13© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 354



inbreuk.”

12 Artikel 187quindecies van de geconsolideerde tekst, met het opschrift „Bescherming van de toezichtactiviteiten van
de Consob”, bepaalde in de op de feiten in het hoofdgeding toepasselijke versie:

“1. Behalve in de gevallen van artikel 2638 van de codice civile (Italiaans burgerlijk wetboek), wordt
eenieder die niet binnen de gestelde termijn gehoor geeft aan verzoeken van de Consob of door wie
de Consob vertraging in de uitoefening van haar taken oploopt, bestraft met een bestuurlijke geldboete
van tienduizend tot tweehonderdduizend EUR.”

13 Dit artikel 187quindecies is gewijzigd bij decreto legislativo n. 129 del 2017 (wetsbesluit nr. 129 van
2017). In zijn huidige versie luidt dat artikel 187quindecies, met het opschrift „Bescherming van de toezichtactiviteiten
van de Banca d'Italia en de Consob”, als volgt:

“1. Behalve in de gevallen van artikel 2638 van de codice civile, wordt eenieder die niet binnen de
gestelde termijn gehoor geeft aan verzoeken van de Banca d'Italia (centrale bank van Italië) en de
Consob, dan wel niet met die autoriteiten samenwerkt ten behoeve van de uitoefening van
toezichtactiviteiten of voor vertraging in de uitoefening van die activiteiten zorgt, overeenkomstig het
onderhavige artikel gestraft.

1 bis. Indien de inbreuk wordt gepleegd door een natuurlijke persoon, wordt deze gestraft met een
bestuurlijke geldboete van tienduizend tot vijf miljoen EUR.

[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14 Bij besluit van 2 mei 2012 heeft de Consob op grond van artikel 187bis van de geconsolideerde tekst twee
geldboetes van respectievelijk 200 000 EUR en 100 000 EUR aan DB opgelegd voor een tussen 19 en 26 februari
2009 begane bestuursrechtelijke overtreding van handel met voorwetenschap, die twee elementen omvatte, te weten
handel met voorwetenschap en wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap.

15 De Consob heeft hem tevens een geldboete van 50 000 EUR opgelegd voor de in artikel 187quindecies van de
geconsolideerde tekst bedoelde bestuursrechtelijke overtreding, omdat de betrokkene eerst herhaaldelijk had
verzocht om de datum van het verhoor te verzetten waarvoor hij, als persoon die van de feiten op de hoogte was,
was opgeroepen, en toen hij op dat verhoor was verschenen, had geweigerd om de hem gestelde vragen te
beantwoorden.

16 Voorts heeft de Consob de bijkomende sanctie van het tijdelijke verlies van de betrouwbaarheidsstatus als
bedoeld in artikel 187quater, lid 1, van de geconsolideerde tekst gedurende achttien maanden opgelegd en de
inbeslagname gelast van de waarde gelijk aan de winst of de middelen die waren aangewend om die winst te
verkrijgen, overeenkomstig artikel 187sexies van de geconsolideerde tekst.

17 DB heeft tegen deze sancties bezwaar aangetekend bij de Corte d'appello di Roma (rechter in tweede aanleg
Rome, Italië), die het bezwaar heeft afgewezen. Hij heeft tegen de beslissing van die rechterlijke instantie
cassatieberoep ingesteld bij de Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië). Bij
beschikking van 16 februari 2018 heeft de Corte suprema di cassazione twee grondwettigheidsvragen aan de Corte
costituzionale (grondwettelijk hof, Italië) voorgelegd, waarvan alleen de eerste vraag relevant is in het kader van de
onderhavige prejudiciële verwijzing.

18 Die vraag heeft betrekking op artikel 187quindecies van de geconsolideerde tekst, voor zover die bepaling voorziet
in een sanctie voor de weigering om binnen de gestelde termijn gehoor te geven aan verzoeken van de Consob of
voor het feit dat deze instelling vertraging in de uitoefening van haar toezichttaken oploopt, ook wanneer het om een
persoon gaat aan wie de Consob, in de uitoefening van haar toezichttaken, handel met voorwetenschap verwijt.

19 De Corte costituzionale wijst er in zijn verwijzingsbeslissing op dat de vraag betreffende de
grondwettigheid van artikel 187quindecies van de geconsolideerde tekst verwijst naar verscheidene rechten en
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beginselen, waarvan sommige zijn ontleend aan het nationale recht – namelijk de rechten van de verdediging en het
beginsel van gelijkheid van de procespartijen, waarin de Italiaanse grondwet voorziet – en andere aan het
internationaal recht en het Unierecht.

20 Volgens de Corte costituzionale kan het recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan de eigen veroordeling
(hierna: „zwijgrecht”), dat is gebaseerd op de aangehaalde grondwettelijke, Unierechtelijke en
internationaalrechtelijke bepalingen, niet dienen als rechtvaardiging voor de weigering van de betrokken persoon om
te verschijnen op het door de Consob georganiseerde verhoor, noch voor de vertraging waarmee die persoon op dat
verhoor is verschenen, op voorwaarde dat zijn recht om niet te antwoorden op de vragen die hem tijdens dat verhoor
worden gesteld, gewaarborgd is. In casu ontbrak een dergelijke waarborg.

21 Volgens de verwijzende rechter moet ten eerste rekening worden gehouden met het risico dat de verdachte van
een bestuursrechtelijke overtreding waarvoor een sanctie van strafrechtelijke aard kan worden opgelegd, vanwege de
verplichting tot samenwerking met de bevoegde autoriteit in feite meewerkt aan de formulering van zijn
tenlastelegging. De verwijzende rechter benadrukt in dit verband dat de aan DB verweten handel met
voorwetenschap naar Italiaans recht zowel een bestuursrechtelijke overtreding als een strafbaar feit vormt en dat de
desbetreffende procedures parallel kunnen worden ingeleid en voortgezet, voor zover dat verenigbaar is met het in
artikel 50 van het Handvest vastgestelde „ne bis in idem”-beginsel (arrest van 20 maart 2018, Garlsson Real Estate
e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, punten 42-63).

22 Ten tweede brengt de verwijzende rechter in herinnering dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens het zwijgrecht, dat voortvloeit uit artikel 6 van het op 4 november 1950 te Rome
ondertekende Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: „EVRM”),
wordt geschonden wanneer personen op grond van het nationale recht worden bestraft omdat zij niet hebben
geantwoord op de vragen van de bestuurlijke autoriteiten in het kader van procedures tot vaststelling van
bestuursrechtelijke overtredingen die met sancties van strafrechtelijke aard worden bestraft (EHRM, 3 mei 2001, J.B.
tegen Zwitserland, CE:ECHR:2001:0503JUD003182796, §§ 63-71; EHRM, 4 oktober 2005, Shannon tegen Verenigd
Koninkrijk, CE:ECHR:2005:1004JUD000656303, §§ 38-41, en EHRM, 5 april 2012, Chambaz tegen Zwitserland,
CE:ECHR:2012:0405JUD001166304, §§ 50-58).

23 Aangezien artikel 187quindecies van de geconsolideerde tekst in de Italiaanse rechtsorde is ingevoerd ter
uitvoering van een bij artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 opgelegde specifieke verplichting en thans uitvoering geeft
aan artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014, bestaat volgens de verwijzende rechter het
gevaar dat een eventuele ongrondwettigverklaring van dat artikel 187quindecies in strijd is met het Unierecht, indien
deze bepalingen van afgeleid Unierecht aldus moeten worden opgevat dat zij de lidstaten verplichten om een sanctie
op te leggen voor het door een van handel met voorwetenschap verdachte persoon bewaarde stilzwijgen tijdens een
verhoor door de bevoegde autoriteit. Het valt echter te betwijfelen of deze aldus opgevatte bepalingen verenigbaar
zijn met de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die het zwijgrecht eveneens lijken te erkennen binnen dezelfde
grenzen als die welke uit artikel 6 EVRM en de Italiaanse grondwet voortvloeien.

24 De verwijzende rechter merkt nog op dat de rechtspraak van het Hof, volgens welke de persoon tegen wie een
onderzoek is ingesteld in het kader van een procedure wegens inbreuk op de mededingingsregels van de Unie,
verplicht is te antwoorden op zuiver feitelijke vragen, echter leidt tot een aanzienlijke beperking van de draagwijdte
van het recht van de betrokkene om zichzelf niet met zijn verklaringen te belasten, zelfs niet indirect.

25 Deze rechtspraak, die grotendeels vóór de goedkeuring van het Handvest is geformuleerd met betrekking tot
rechtspersonen en niet met betrekking tot natuurlijke personen, lijkt moeilijk verenigbaar te zijn met het
„strafrechtelijke” karakter dat door het Hof in het arrest van 20 maart 2018, Di Puma en Zecca (C-596/16 en C-
597/16, EU:C:2018:192), is toegekend aan de administratieve sancties waarin de Italiaanse rechtsorde voorziet voor
handel met voorwetenschap.

26 Aangezien de vraag of de artikelen 47 en 48 van het Handvest, in het licht van de rechtspraak van het EHRM
betreffende artikel 6 EVRM, vereisen dat het zwijgrecht wordt geëerbiedigd in het kader van bestuurlijke procedures
die tot de oplegging van sancties van strafrechtelijke aard kunnen leiden, nog niet is behandeld door het Hof of de
Uniewetgever, acht de verwijzende rechter het noodzakelijk om, voordat hij uitspraak doet over de aan hem
voorgelegde grondwettigheidsvraag, het Hof te verzoeken om uitlegging te geven aan artikel 14, lid 3, van richtlijn
2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 en, in voorkomend geval, de geldigheid van deze
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bepalingen te toetsen aan de artikelen 47 en 48 van het Handvest.

27 In deze omstandigheden heeft de Corte costituzionale de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht
om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Moeten artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6, voor zover het ratione temporis nog steeds van
toepassing is, en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 aldus worden uitgelegd dat
een lidstaat op grond van deze bepalingen mag besluiten om geen sanctie op te leggen aan degene
die weigert om vragen van de bevoegde autoriteit te beantwoorden waaruit zou kunnen blijken dat hij
zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit dat met administratieve sancties van,punitieve’ aard
wordt bestraft?

2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, zijn artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6, voor
zover het ratione temporis nog steeds van toepassing is, en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening
nr. 596/2014 dan verenigbaar met de artikelen 47 en 48 van het [Handvest], ook in het licht van de
rechtspraak van het [EHRM] betreffende artikel 6 EVRM en van de grondwettelijke tradities die de
lidstaten gemeen hebben, voor zover volgens eerstgenoemde bepalingen ook een sanctie moet
worden opgelegd aan degene die weigert om vragen van de bevoegde autoriteit te beantwoorden
waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit dat met
administratieve sancties van,punitieve’ aard wordt bestraft?”

Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen

28 De Raad van de Europese Unie vraagt zich in zijn schriftelijke opmerkingen af of verordening nr. 596/2014 – die,
gelet op de datum van inwerkingtreding ervan, niet van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding – relevant is
voor de uitspraak in het hoofdgeding.

29 Volgens vaste rechtspraak van het Hof rust er een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende de
uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid
geschetste wettelijke en feitelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het
Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de
gevraagde uitlegging van het Unierecht of het onderzoek van de geldigheid daarvan geen enkel verband houdt met
een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of
wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te
geven op de gestelde vragen of om te begrijpen waarom de nationale rechter van oordeel is dat de antwoorden op
die vragen nodig zijn om het bij hem aanhangige geding te beslechten (zie in die zin arresten van 19 november 2009,
Filipiak, C-314/08, EU:C:2009:719, punten 40-42, en 12 december 2019, Slovenské elektrárne, C-376/18,
EU:C:2019:1068, punt 24).

30 In casu is de Corte costituzionale van oordeel dat hij zich moet uitspreken over de grondwettigheid van
artikel 187quindecies van de geconsolideerde tekst, niet alleen in de versie die ten tijde van de feiten in het
hoofdgeding van kracht was en waarbij artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 in nationaal recht werd omgezet, maar ook
in de thans geldende versie, die uitvoering geeft aan artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014. De
Corte Costituzionale verwijst dienaangaande naar de samenhang en de continuïteit tussen de bepalingen van richtlijn
2003/6 en die van verordening nr. 596/2014, die een algemeen onderzoek van de overeenkomstige bepalingen van
artikel 14, lid 3, van deze richtlijn en artikel 30, lid 1, onder b), van deze verordening rechtvaardigen.

31 Voorts blijkt uit het aan het Hof voorgelegde dossier dat een ongrondwettigverklaring van artikel 187quindecies
van de geconsolideerde tekst ook invloed zou hebben op de thans geldende versie van dit artikel, dat uitvoering geeft
aan artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014.

32 In deze omstandigheden is het niet evident dat de gevraagde uitlegging van laatstgenoemde bepaling op geen
enkele wijze verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding.

33 Bijgevolg moeten de voorgelegde vragen, zoals zij zijn geformuleerd, ontvankelijk worden verklaard.
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Beantwoording van de prejudiciële vragen

34 Met zijn vragen, die tezamen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of
artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014, gelezen in het licht van
de artikelen 47 en 48 van het Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze
bepalingen mogen besluiten om geen sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het kader van een
onderzoek dat door de bevoegde autoriteit uit hoofde van deze richtlijn of verordening tegen hem is ingesteld, weigert
om antwoorden aan deze autoriteit te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan
een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft.

35 Dienaangaande dient vooraf in herinnering te worden gebracht dat volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest de
bepalingen van dit Handvest gericht zijn tot de instellingen van de Unie, alsmede, wanneer zij het Unierecht ten
uitvoer brengen, tot de lidstaten.

36 Voorts hebben de voorgelegde vragen weliswaar betrekking op de artikelen 47 en 48 van het Handvest, waarin
met name het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak en het vermoeden van onschuld zijn vastgelegd, maar
het verzoek om een prejudiciële beslissing verwijst ook naar de in artikel 6 EVRM gegarandeerde rechten. Hoewel het
EVRM, zolang de Europese Unie er geen partij bij is, geen formeel in de rechtsorde van de Unie opgenomen
rechtsinstrument is, moet evenwel eraan worden herinnerd dat de door het EVRM gewaarborgde grondrechten, zoals
artikel 6, lid 3, VEU bevestigt, als algemene beginselen deel uitmaken van het Unierecht. Bovendien beoogt artikel
52, lid 3, van het Handvest – waarin is bepaald dat rechten uit dit Handvest die corresponderen met rechten die zijn
gegarandeerd door het EVRM, dezelfde inhoud en reikwijdte hebben als die welke er door dat verdrag aan worden
toegekend – te zorgen voor de nodige samenhang tussen deze respectieve rechten, zonder dat dit de autonomie van
het Unierecht of van het Hof van Justitie aantast (zie in die zin arrest van 20 maart 2018, Garlsson Real Estate e.a.,
C-537/16, EU:C:2018:193, punten 24 en 25).

37 Volgens de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PB 2007, C 303, blz. 17) correspondeert artikel
47, tweede alinea, van het Handvest met artikel 6, lid 1, EVRM en is artikel 48 van het Handvest „hetzelfde” als artikel
6, leden 2 en 3, EVRM. Bij zijn uitlegging van de rechten die worden gewaarborgd door artikel 47, tweede alinea, en
artikel 48 van het Handvest, moet het Hof dan ook rekening houden met de daarmee corresponderende rechten die
worden gewaarborgd door artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de rechten van de mens, als
minimumbeschermingsniveau [zie in die zin arresten van 21 mei 2019, Commissie/Hongarije (Vruchtgebruik op
landbouwgrond), C-235/17, EU:C:2019:432, punt 72; 6 oktober 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18
en C-520/18, EU:C:2020:791, punt 124, en 17 december 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België, C-
336/19, EU:C:2020:1031, punt 56)].

38 In dat opzicht heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opgemerkt dat het zwijgrecht, ook al is het
niet uitdrukkelijk vermeld in artikel 6 EVRM, een algemeen erkende internationale norm is die de kern vormt van het
begrip „eerlijk proces”. Door de verdachte te beschermen tegen onrechtmatige dwang vanwege de overheid, draagt
dit recht bij tot het voorkomen van rechterlijke dwalingen en het waarborgen van het met dat artikel 6 EVRM beoogde
resultaat (zie in die zin EHRM, 8 februari 1996, John Murray tegen Verenigd Koninkrijk,
CE:ECHR:1996:0208JUD001873191, § 45).

39 Hoewel de bescherming van het zwijgrecht ervoor moet zorgen dat de tenlastelegging in een strafzaak wordt
onderbouwd zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van door dwang of geweld verkregen bewijsmateriaal (zie in
die zin EHRM, 17 december 1996, Saunders tegen Verenigd Koninkrijk, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 68),
wordt dit recht met name geschonden in de situatie waarin een verdachte, onder de dreiging van sancties indien hij
niet getuigt, hetzij getuigt, hetzij wordt gestraft omdat hij weigert te getuigen (zie in die zin EHRM, 13 september
2016, Ibrahim e.a. tegen Verenigd Koninkrijk, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108, § 267).

40 Het zwijgrecht kan redelijkerwijs niet worden beperkt tot bekentenissen van wandaden of opmerkingen die de
ondervraagde persoon rechtstreeks in opspraak brengen, maar is ook van toepassing op informatie over feitelijke
kwesties die later kan worden gebruikt om de tenlastelegging te staven en aldus van invloed kan zijn op de
schuldigverklaring of de sanctie die aan deze persoon wordt opgelegd (zie in die zin EHRM, 17 december 1996,
Saunders tegen Verenigd Koninkrijk, CE:ECHR:1996:1217JUD001918791, § 71, en EHRM, 19 maart 2015, Corbet
e.a. tegen Frankrijk, CE:ECHR:2015:0319JUD000749411, § 34).
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41 Het zwijgrecht kan echter niet als rechtvaardiging dienen voor elke weigering van samenwerking met de bevoegde
autoriteiten, zoals de weigering om te verschijnen op een door deze autoriteiten geplande hoorzitting, noch voor
vertragingstactieken die ertoe strekken dat die hoorzitting wordt uitgesteld.

42 Aangaande de vraag onder welke omstandigheden dat recht ook moet worden geëerbiedigd in het kader van
procedures tot vaststelling van bestuursrechtelijke overtredingen, moet worden benadrukt dat het zwijgrecht
toepassing vindt in het kader van procedures die kunnen leiden tot de oplegging van administratieve sancties met
een strafrechtelijk karakter. Drie criteria zijn relevant voor de beoordeling van dat karakter. Het eerste criterium is de
juridische kwalificatie van de inbreuk in het nationale recht, het tweede de aard van de inbreuk en het derde de
zwaarte van de sanctie die aan de betrokkene kan worden opgelegd (zie arrest van 20 maart 2018, Garlsson Real
Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, punt 28).

43 Het staat weliswaar aan de verwijzende rechter om in het licht van deze criteria te beoordelen of de
administratieve sancties die in het hoofdgeding aan de orde zijn, van strafrechtelijke aard zijn, maar die rechter brengt
terecht in herinnering dat sommige van de door Consob opgelegde administratieve sancties volgens de rechtspraak
van het Hof een repressief doel lijken na te streven en zo zwaar lijken te zijn dat zij strafrechtelijk van aard kunnen
zijn (zie in die zin arresten van 20 maart 2018, Di Puma en Zecca, C-596/16 en C-597/16, EU:C:2018:192, punt 38,
en 20 maart 2018, Garlsson Real Estate e.a., C-537/16, EU:C:2018:193, punten 34 en 35). Het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens is in wezen tot dezelfde conclusie gekomen (EHRM, 4 maart 2014, Grande Stevens e.a. tegen
Italië, CE:ECHR:2014:0304JUD001864010, § 101).

44 Zelfs indien de door de toezichthoudende autoriteit aan DB opgelegde sancties die in het hoofdgeding aan de orde
zijn in casu niet strafrechtelijk van aard zouden zijn, dan nog zou de noodzaak tot eerbiediging van het zwijgrecht in
het kader van een door deze autoriteit uitgevoerde onderzoeksprocedure ook kunnen voortvloeien uit de door de
verwijzende rechter genoemde omstandigheid dat de in het kader van deze procedure verkregen bewijzen volgens
de nationale wetgeving in het kader van een tegen dezelfde persoon ingestelde strafprocedure kunnen worden
gebruikt om vast te stellen dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

45 Gelet op de overwegingen in de punten 35 tot en met 44 van het onderhavige arrest, moet worden geoordeeld dat
de uit artikel 47, tweede alinea, en artikel 48 van het Handvest voortvloeiende waarborgen die in acht moeten worden
genomen door zowel de instellingen van de Unie als de lidstaten wanneer zij het Unierecht ten uitvoer brengen, met
name het zwijgrecht omvatten van een natuurlijke persoon „tegen wie een vervolging is ingesteld” in de zin van
laatstgenoemde bepaling. Dit recht verzet zich er onder andere tegen dat een dergelijke persoon een sanctie wordt
opgelegd voor zijn weigering om de bevoegde autoriteit krachtens richtlijn 2003/6 of verordening nr. 596/2014
antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met
administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is.

46 Aan deze analyse wordt niet afgedaan door de rechtspraak van het Hof inzake de mededingingsregels van de
Unie, waaruit in wezen volgt dat de betrokken onderneming, in het kader van een procedure tot vaststelling van een
inbreuk op deze regels, kan worden verplicht alle noodzakelijke inlichtingen te verstrekken over feiten waarvan zij
eventueel kennis heeft, en om zo nodig de desbetreffende in haar bezit zijnde documenten over te leggen, zelfs
wanneer deze in het bijzonder tegen haarzelf bewijs kunnen opleveren van een gedraging die in strijd is met de
mededingingsregels (zie in die zin arresten van 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, EU:C:1989:387, punt
34; 29 juni 2006, Commissie/SGL Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, punt 41, en 25 januari 2007,
Dalmine/Commissie, C-407/04 P, EU:C:2007:53, punt 34).

47 Ten eerste heeft het Hof in dit verband namelijk ook geoordeeld dat deze onderneming niet kan worden verplicht
antwoorden te geven waardoor zij het bestaan van een dergelijke inbreuk zou moeten erkennen (zie in die zin
arresten van 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, EU:C:1989:387, punt 35, en 29 juni 2006, Commissie/SGL
Carbon, C-301/04 P, EU:C:2006:432, punt 42).

48 Ten tweede ziet de in de twee vorige punten van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak, zoals de
verwijzende rechter zelf opmerkt, op procedures die kunnen leiden tot de oplegging van sancties aan ondernemingen
en ondernemersverenigingen. Zij kan niet naar analogie worden toegepast wanneer de reikwijdte moet worden
vastgesteld van het zwijgrecht van natuurlijke personen, zoals DB, tegen wie een procedure wegens handel met
voorwetenschap is ingesteld.
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49 Gelet op de door de verwijzende rechter geuite twijfels over de geldigheid van artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6
en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 in het licht van het zwijgrecht dat is vastgelegd in artikel 47,
tweede alinea, en artikel 48 van het Handvest, moet nog worden onderzocht of aan deze bepalingen van afgeleid
Unierecht een met het zwijgrecht conforme uitlegging kan worden gegeven, voor zover zij niet vereisen dat een
natuurlijke persoon een sanctie wordt opgelegd voor zijn weigering om de bevoegde autoriteit krachtens deze richtlijn
of deze verordening antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan
een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk
aansprakelijk is.

50 In dit verband moet allereerst in herinnering worden gebracht dat een bepaling van afgeleid Unierecht volgens een
algemeen uitleggingsbeginsel zoveel mogelijk aldus moet worden uitgelegd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de
geldigheid ervan en dat het gehele primaire recht, waaronder met name de bepalingen van het Handvest, in acht
wordt genomen. Wanneer deze bepaling voor meer dan één uitlegging vatbaar is, verdient de uitlegging die ervoor
zorgt dat de bepaling in overeenstemming is met het primaire recht, dan ook de voorkeur boven de uitlegging die met
zich meebrengt dat zij in strijd is met dat recht [arrest van 14 mei 2019, M e.a. (Intrekking van de vluchtelingenstatus),
C-391/16, C-77/17 en C-78/17, EU:C:2019:403, punt 77]. Zowel overweging 44 van richtlijn 2003/6 als overweging 77
van verordening nr. 596/2014 benadrukt overigens dat deze beide handelingen de grondrechten eerbiedigen en de in
het Handvest erkende beginselen in acht nemen.

51 Wat om te beginnen artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 betreft, daarin is bepaald dat de lidstaten de sancties
moeten vaststellen die moeten worden toegepast indien geen medewerking wordt verleend bij een onderzoek uit
hoofde van artikel 12 van deze richtlijn. Laatstgenoemde bepaling preciseert dat de bevoegde autoriteit, in dit kader,
inlichtingen moet kunnen verlangen van iedere persoon en in voorkomend geval een persoon moet kunnen oproepen
en horen.

52 Hoewel de bewoordingen van deze twee bepalingen niet uitdrukkelijk uitsluiten dat de verplichting voor de
lidstaten om de sancties vast te stellen die in een dergelijk geval moeten worden toegepast, ook geldt in het geval
waarin een aldus gehoorde persoon weigert om die autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt
bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is, staat ook niets in de bewoordingen van artikel 14, lid 3, van richtlijn
2003/6 eraan in de weg om deze bepaling in die zin uit te leggen dat deze verplichting in een dergelijk geval niet
geldt.

53 Wat vervolgens artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014 betreft, deze bepaling vereist dat
administratieve sancties worden vastgesteld met betrekking tot de weigering om aan een onderzoek of een inspectie
mee te werken of gehoor te geven aan een vordering of verzoek zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, van deze
verordening, waarvan punt b) preciseert dat de ondervraging van een persoon teneinde inlichtingen te verkrijgen
daaronder begrepen is.

54 Opgemerkt zij echter dat artikel 30, lid 1, van verordening nr. 596/2014 weliswaar van de lidstaten verlangt dat zij
ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteiten de bevoegdheid hebben passende sancties en maatregelen te nemen, in
het bijzonder in de gevallen bedoeld in deze bepaling, onder b), maar de lidstaten niet verplicht te voorzien in de
toepassing van dergelijke sancties of maatregelen op natuurlijke personen die in het kader van een onderzoek
betreffende een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, weigeren om de
bevoegde autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan
een dergelijke inbreuk, of dat zij strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

55 Hieruit volgt dat aan zowel artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6 als artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr.
596/2014 een met de artikelen 47 en 48 van het Handvest conforme uitlegging kan worden gegeven, volgens welke
zij niet vereisen dat een natuurlijke persoon een sanctie wordt opgelegd voor zijn weigering om de bevoegde
autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk
die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is.

56 Aldus uitgelegd, wordt geen afbreuk gedaan aan de geldigheid van deze bepalingen van afgeleid Unierecht in het
licht van de artikelen 47 en 48 van het Handvest, omdat zij de oplegging van een sanctie voor een dergelijke
weigering niet uitdrukkelijk uitsluiten.
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57 In dit verband moet ten slotte in herinnering worden geroepen dat de lidstaten de hun door een bepaling van
afgeleid Unierecht toegekende beoordelingsbevoegdheid moeten gebruiken op een wijze die in overeenstemming is
met de grondrechten (zie in die zin arrest van 13 maart 2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punten 53 en 54). In het
kader van de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit richtlijn 2003/6 of verordening nr. 596/2014, moeten zij
er dus, zoals in punt 45 van dit arrest is benadrukt, overeenkomstig het door de artikelen 47 en 48 van het Handvest
gewaarborgde zwijgrecht voor zorgen dat de bevoegde autoriteit een natuurlijke persoon geen sanctie kan opleggen
voor zijn weigering om deze autoriteit antwoorden te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft
gemaakt aan een inbreuk die met administratieve sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij
strafrechtelijk aansprakelijk is.

58 Gelet op een en ander moet op de voorgelegde vragen worden geantwoord dat artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6
en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening nr. 596/2014, gelezen in het licht van de artikelen 47 en 48 van het
Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze bepalingen mogen besluiten om geen
sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het kader van een onderzoek dat door de bevoegde autoriteit
krachtens deze richtlijn of deze verordening tegen hem is ingesteld, weigert om deze autoriteit antwoorden te
verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve
sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is.

Kosten

59 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen,
zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van
hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 14, lid 3, van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende
handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) en artikel 30, lid 1, onder b), van verordening (EU)
nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening
marktmisbruik) en houdende intrekking van richtlijn 2003/6 en richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG
van de Commissie, gelezen in het licht van de artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, moeten aldus worden uitgelegd dat de lidstaten op grond van deze bepalingen mogen besluiten om
geen sanctie op te leggen aan een natuurlijke persoon die in het kader van een onderzoek dat door de bevoegde
autoriteit krachtens deze richtlijn of deze verordening tegen hem is ingesteld, weigert om deze autoriteit antwoorden
te verstrekken waaruit zou kunnen blijken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk die met administratieve
sancties van strafrechtelijke aard wordt bestraft, of dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is.

Volledige tekst, Website Hof van Justitie en Gerecht van de EU
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Cass. (2e k.) AR P.20.0150.N, 15 september 2020 (F. H. M. V.)

Cass. (2e k.) AR P.20.0150.N, 15 september 2020 (F. H. M. V.) https://juportal.be (22 september 2020); VAV 2020,
afl. 6, 50
Samenvatting 1
De in artikel 23ter, § 2, 6°, KB Technische Eisen Voertuigen bedoelde vrijstelling van de periodieke keuring voor
onder meer de landbouw- en bosbouwtrekkers die behoren tot de voertuigen voor traag vervoer waarvan de
maximaal toegelaten massa meer dan 7500 kg bedraagt en die uitsluitend voor professioneel of privaat gebruik in de
land-, tuin-, bosbouw of in de visteelt zijn bestemd, strekt zich niet uit tot de landbouw- en bosbouwtrekkers die
activiteiten uitvoeren met betrekking tot de realisatie van sportinfrastructuur, parken en tuinen, die vreemd zijn aan de
land-, tuin- en bosbouw of aan de visteelt.

Trefwoorden:
Periodieke autokeuring, algemeen Landbouw- en bosbouwtrekker (technische eisen)

Samenvatting 2
Dwaling kan slechts schulduitsluitend zijn als ze onoverkomelijk is, wat betekent dat uit de omstandigheden kan
worden afgeleid dat de persoon die zich op de dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig
persoon in dezelfde situatie zou hebben gehandeld. De rechter beoordeelt in feite of de beklaagde zich in een
toestand van onoverkomelijke dwaling bevond. Het Hof gaat wel na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten
kon afleiden dat er sprake is van onoverkomelijke dwaling. De omstandigheid dat de beklaagde voorhoudt dat de
draagwijdte van de strafwet niet duidelijk is, levert als zodanig geen onoverkomelijke dwaling op.

Trefwoorden:
Onoverkomelijke dwaling (strafrecht, rechtvaardigingsgronden)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: VAV 2020, afl. 6, 50

Volledige tekst
F. H. M. V.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Rudy Van Turnhout, advocaat bij de balie Antwerpen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde, van 8 januari 2020.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

Raadsheer Steven Van Overbeke heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Bart De Smet heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 23ter, § 2, 6°, KB Technische Eisen Voertuigen:
met het oordeel dat de tractor niet (uitsluitend) werd gebruikt in de landbouw (agricultuur) of in tuinbouw
(horticultuur) en dat bosbouw of visteelt evenmin aan de orde zijn, stellen de appelrechters niet naar recht vast dat
er niet is voldaan aan de vereisten van het vrijstellingsregime; uit de voorafgaande overwegingen van het
koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het KB Technische Eisen Voertuigen, waarbij artikel 23ter,
§ 2, 6°, KB Technische Eisen Voertuigen werd ingevoerd, blijkt dat de trekkers die uitsluitend worden
gebruikt in het kader van professionele activiteiten van land-, tuin-of bosbouw of de visteelt en de
trekkers die voor vergelijkbare taken door particulieren worden gebruikt en door de wegbeheerders of
hun aannemers voor sommige taken voor publiek belang worden vrijgesteld van de periodieke
technische keuring, net zoals de trekkers met een maximaal toegelaten massa van minder dan 3.500 kg
omdat zij weinig gebruikmaken van de openbare weg; de tractor werd door de vennootschap gebruikt
voor parkaanleg, tuinaanleg en de aanleg van sportterreinen, wat “vergelijkbare taken” zijn in de voormelde zin en
maakt weinig gebruik van de openbare weg; het vrijstellingsregime van artikel 23ter, § 2, 6°, KB Technische Eisen
Voertuigen dient, gelet op het door artikel 6 EVRM gewaarborgde vermoeden van onschuld en het beginsel dat
twijfel in het voordeel van de beklaagde moet spelen (“in dubio pro reo”), immers in het voordeel van de eiser te
worden geïnterpreteerd.

2. De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen is de twijfel die naar het oordeel van de rechter betrekking heeft
op de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten en niet de twijfel die volgens de beklaagde rijst
over de interpretatie van de strafwet.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

3. De in artikel 23ter, § 2, 6°, KB Technische Eisen Voertuigen bedoelde vrijstelling van de periodieke keuring voor
onder meer de landbouw-en bosbouwtrekkers die behoren tot de voertuigen voor traag vervoer waarvan de maximaal
toegelaten massa meer dan 7.500 kg bedraagt en die uitsluitend voor professioneel of privaat gebruik in de land-,
tuin-, bosbouw of in de visteelt zijn bestemd, strekt zich niet uit tot de landbouw-en bosbouwtrekkers die activiteiten
uitvoeren met betrekking tot de realisatie van sportinfrastructuur, parken en tuinen, die vreemd zijn aan de land-, tuin-
en bosbouw of aan de visteelt.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het eveneens naar recht.

4. Het bestreden vonnis (p. 8) stelt met betrekking tot het gebruik van de tractor het volgende vast:

uit het dossier blijkt dat de tractor niet (uitsluitend) werd gebruikt in de landbouw (agricultuur) of in de tuinbouw
(horticultuur) en dat bosbouw of visteelt evenmin aan de orde waren;
de activiteiten van de vennootschap situeerden zich in de sector van de aanleg en het onderhoud van
sportterreinen, parken, speeltuinen en tuinen; volgens de Nacebelcodes 2008 vermeld in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen houdt deze firma zich ook bezig met de bouw van autowegen en andere wegen, met
waterbouw met uitsluiting van baggerwerken en met het bouwrijp maken van terreinen; geen van de
activiteiten houdt verband met enige teelt die het label landbouw, tuinbouw of bosbouw rechtvaardigt;
aanleg en onderhoud van parken en tuinen, een deelactiviteit van de vennootschap, valt noch onder
landbouw, noch onder tuinbouw, noch onder bosbouw;
de vennootschap kan zich bezwaarlijk zien als tuinder; tuinbouw betreft de teelt van groenten, fruit, bloemen,
planten, … maar niet de aanleg en het onderhoud van (stads)tuinen of sportaccomodaties met
natuurgrasvelden;
dat het voertuig op zich kan worden omschreven als een landbouwvoertuig, - trekker of -tractor impliceert niet
dat het op het ogenblik van de controle werd gebruikt in de landbouw; de feiten bewijzen het tegendeel;
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de eiser heeft beslist om (verder) gebruik te maken van landbouwtractoren voor de realisatie van
sportinfrastructuur en tuinen, ook al bracht het werk op de werven ook deelname aan het verkeer op de
openbare weg met zich mee, weze het kortstondig.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat de vrijstelling van de
periodieke keuring zoals bedoeld in artikel 23ter, § 2, 6°, KB Technische Eisen Voertuigen niet van toepassing is.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake
dwaling: het oordeel van de appelrechters dat er bij de eiser geen sprake is van schulduitsluitende dwaling is niet
naar recht verantwoord; de regelgeving was op het ogenblik van de vermeende overtreding nog niet lang gewijzigd
en is als zodanig niet bijster duidelijk, daar uit de voorafgaande overwegingen van het koninklijk besluit van 19
maart 2014 tot wijziging van het KB Technische Eisen Voertuigen blijkt dat de in artikel 23ter, § 2, 6°, KB
Technische Eisen Voertuigen bedoelde vrijstelling ook geldt voor tractoren die door particulieren worden
gebruikt voor “vergelijkbare taken” als deze die in die bepaling worden vermeld, in zoverre ze weinig gebruik maken
van de openbare weg; minstens moet worden aangenomen dat de eiser, rekening houdend met het beginsel dat
twijfel in het voordeel van de beklaagde moet spelen (“in dubio pro reo”), heeft gehandeld zoals ieder redelijk en
voorzichtig persoon zou hebben gehandeld door ervan uit te gaan dat het vrijstellingsregime van toepassing was.

6. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat twijfel die de beklaagde ten goede moet komen ook betrekking heeft
op de twijfel die volgens de beklaagde rijst over de interpretatie van de strafwet en dat de in artikel 23ter, § 2, 6°, KB
Technische Eisen Voertuigen bedoelde vrijstelling ook van toepassing is op de landbouw-en bosbouwtrekkers die
activiteiten uitvoeren die vreemd zijn aan de land-, tuin-en bosbouw of aan de visteelt, moet het om dezelfde redenen
als vermeld in het antwoord op het eerste middel worden verworpen.

7. Dwaling kan slechts schulduitsluitend zijn als ze onoverkomelijk is, wat betekent dat uit de omstandigheden kan
worden afgeleid dat de persoon die zich op de dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig
persoon in dezelfde situatie zou hebben gehandeld. De rechter beoordeelt in feite of de beklaagde zich in een
toestand van onoverkomelijke dwaling bevond. Het Hof gaat wel na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten
kon afleiden dat er sprake is van onoverkomelijke dwaling. De omstandigheid dat de beklaagde voorhoudt dat de
draagwijdte van de strafwet niet duidelijk is, levert als zodanig geen onoverkomelijke dwaling op.

8. Het bestreden vonnis (p. 8-9) oordeelt dat:

er van enige onduidelijkheid of “twijfel die in het voordeel van (de eiser) moet spelen” geen sprake is;
de eiser wist of minstens had moeten weten dat het voertuig werd gebruikt voor activiteiten die niet behoorden
tot deze die leiden tot vrijstelling van periodieke keuring;
de eiser “wetens en willens” heeft gehandeld toen hij ervoor koos om de tractor van de vennootschap niet
periodiek te laten keuren in strijd met de wetsbepalingen daaromtrent;
uit de verklaring van de eiser afdoende blijkt dat hij op de hoogte was van de “problematiek” van de verplichte
keuring van bepaalde voertuigen van de vennootschap en dat hij heeft beslist om (verder) gebruik te maken
van landbouwtractoren voor de realisatie van sportinfrastructuur en tuinen, ook al bracht het werk op de
werven ook deelname aan het verkeer op de openbare weg met zich mee, weze het kortstondig;
de eiser ten onrechte voorhoudt dat de regelgeving betreffende de keuring onduidelijk was;
er bij de eiser geen sprake is van schulduitsluitende dwaling maar slechts van een beweerde doch
ongerechtvaardigde onwetendheid die hij enkel aan zichzelf kan verwijten.

Met die overwegingen verantwoorden de appelrechters naar recht hun beslissing dat de eiser zich niet kan beroepen
op onoverwinnelijke dwaling.
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In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appelrechters oordelen dat er geen sprake is van
schulduitsluitende dwaling zonder eisers appelconclusie te beantwoorden waarin hij heeft aangevoerd dat er wel
degelijk sprake is van dwaling daar er binnen de rechtspersoon onduidelijkheid bestond over de vraag of land-en
bosbouwtrekkers nu al dan niet waren onderworpen aan de periodieke keuring en de rechtspersoon na de wijziging
van de regelgeving in 2014 nooit een uitnodiging tot keuring van die voertuigen heeft ontvangen; de appelrechters
verzuimen na te gaan of de eiser al dan niet heeft gehandeld zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in
dezelfde omstandigheden, zou hebben gedaan.

10. De eiser stelde in zijn appelconclusie dat er sprake was van dwaling, maar voerde daarbij niet aan dat hij heeft
gehandeld zoals een normaal en zorgvuldig persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou hebben gedaan.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

11. Met de in het antwoord op het eerste onderdeel aangehaalde overwegingen beantwoorden de appelrechters
eisers verweer over de dwaling.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Derde middel

Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk
Wetboek: met het oordeel dat de wijze waarop de verbalisanten strook C hebben ingevuld niet “enigszins verwarring
wekkend” is nu enkel het vakje “consignatie” werd aangekruist, miskennen de appelrechters de
bewijskracht van dit stuk; immers is het onmiskenbaar dat op die strook zowel het vakje “consignatie” als het
vakje “inning” werd aangekruist; minstens roept de wijze van aanvinken op die strook twijfel op die in het voordeel van
de eiser dient te spelen.

Het bestreden vonnis (p. 6) stelt vast dat op strook C van het door de verbalisanten ingevulde formulier in het
vakje naast “inning” een schuine streep werd geplaatst en in het vakje naast “consignatie” een kruis en dat de
voetnoot naast die twee opties luidt: “het vakje dat van toepassing is aankruisen”. Door te oordelen dat de
strook niet “enigszins verwarring wekkend” werd ingevuld aangezien enkel het vakje “consignatie” werd aangekruist,
geven de appelrechters een uitlegging die niet onverenigbaar is met de bewoordingen van de akte.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

13. Voor het overige verplicht het onderdeel tot een onderzoek van feiten, waartoe het Hof niet bevoegd is en is het
niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 4bis, § 2, Wet Technische Eisen Voertuigen: door niet vast te
stellen dat het openbaar ministerie binnen de maand na de betaling de eiser kennis heeft gegeven van zijn
voornemen om de strafvordering in te stellen, is de beslissing dat de strafvordering niet vervallen is niet naar recht
verantwoord.

15. Wanneer de verbalisanten met instemming van de overtreder toepassing maken van de in artikel 4bis, § 1,
Wet Technische Eisen Voertuigen bepaalde mogelijkheid om een geldsom te betalen, is de strafvordering volgens
artikel 4bis, § 2, van diezelfde wet door de tijdige betaling van die som vervallen, tenzij het openbaar ministerie
binnen een maand, te rekenen van de dag van de betaling, de betrokkene bij een ter post aangetekende brief
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kennis geeft van zijn voornemen de strafvordering in te stellen. Wanneer de overtreder een som in consignatie
geeft bij toepassing van artikel 4bis, § 3, Wet Technische Eisen Voertuigen, is het openbaar ministerie dat de
strafvordering wenst in te stellen daarentegen niet ertoe gehouden om binnen de maand na de betaling van de
consignatiesom de eiser kennis te geven van zijn voornemen om de strafvordering in te stellen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

16. Het bestreden vonnis (p. 10) oordeelt dat de betaling van het bedrag van 990,00 euro “zeker niet het voldoen van
de voorgestelde onmiddellijke inning” betrof, maar wel “het consigneren van dat bedrag omwille van (de) betwisting
van de juistheid van de vaststelling”.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat er toepassing werd gemaakt van de in artikel 4bis, § 2, Wet Technische
Eisen Voertuigen bedoelde onmiddellijke inning, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist
het feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

17. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 4bis, § 3, Wet Technische
Eisen Voertuigen: de appelrechters antwoorden niet op eisers appelconclusie waarin hij had
aangevoerd dat de toepassing van de consignatie niet mogelijk was omdat hijzelf of de vennootschap,
beiden met woonplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel in België, als de overtreder moeten
worden beschouwd en niet de werknemer van de vennootschap die op het ogenblik van de
vaststellingen het voertuig bestuurde en “toevalligerwijze woonachtig is in Nederland”; door te oordelen dat de
procedure van consignatie werd toegepast zonder vast te stellen dat alle constitutieve elementen hiervoor vervuld
waren, is het bestreden vonnis ook niet naar recht verantwoord.

18. Het bestreden vonnis oordeelt als volgt:

de betaling van de som van 990,00 euro op 11 mei 2017 kan in dit geval – zoals duidelijk blijkt uit de
vermeldingen in het proces-verbaal – zeker niet worden bestempeld als het voldoen van de voorgestelde
onmiddellijke inning;
vast staat in rechte dat het ging om de consignatie van dat bedrag met betwisting van de gegrondheid van
de verweten inbreuk, gelet op de ingeroepen vrijstelling van keuring voorzien in artikel 23ter, § 2, 6°, KB
Technische Eisen Voertuigen;
de betaling van 990,00 euro betrof zeker niet het voldoen van de voorgestelde onmiddellijke inning, maar wel
het consigneren van dat bedrag omwille van betwisting van de juistheid van de vaststelling.

Met die redenen beantwoordt het bestreden vonnis eisers verweer dat de betaling op 11 mei 2017 de strafvordering
zou doen vervallen omdat het geen consignatie kon betreffen, zonder dat het moet antwoorden op alle argumenten
ter ondersteuning van dat verweer zonder een afzonderlijk middel te vormen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

19. Het bestreden vonnis dat vaststelt dat de bedoelde betaling niet is gebeurd ter uitvoering van een voorgestelde
onmiddellijke inning, dient verder niet vast te stellen dat de wettelijke vereisten zijn vervuld voor de toepassing van de
consignatie en stelt aldus naar recht vast dat de strafvordering niet is vervallen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Vierde middel

Eerste onderdeel

20. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appelrechters antwoorden niet op eisers
appelconclusie waarin hij had verzocht om hem overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, zoals van
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toepassing op het ogenblik van de feiten (11 mei 2017), niet strafrechtelijk te veroordelen; de eiser had in zijn
appelconclusie aangevoerd dat uitsluitend de nv Sportinfrabouw, waarvan hij slechts één van de (gedelegeerd)
bestuurders is, als rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, minstens dat de zwaarste fout bij deze laatste ligt;
de appelrechters antwoorden evenmin op eisers appelconclusie waarin hij had aangevoerd dat een werkneemster
van de vennootschap belast is met de administratie, waaronder ook deze met betrekking tot de keuring van
bedrijfsvoertuigen, dat hij als bestuurder geenszins hiermee specifiek is belast en dat de verbalisanten toevallig
contact met hem hebben opgenomen terwijl dit evengoed één van de andere bestuurders kon zijn geweest; het
bestreden vonnis specificeert ook niet uit welke stukken of informatie blijkt dat de eiser belast was met het aspect van
de bedrijfsvoering met betrekking tot de keuring van bedrijfsvoertuigen en is bijgevolg kennelijk ontoereikend
gemotiveerd.

21.Artikel 149 Grondwet verplicht de rechter niet de stukken aan te duiden of de informatie te specificeren waarop hij
zijn beslissing grondt.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

22. Het bestreden vonnis (p. 8-9) oordeelt over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de eiser onder meer als
volgt:

de eiser heeft als natuurlijke persoon die zich binnen de vennootschap bezighield met de problematiek van de
keuring van bedrijfsvoertuigen wetens en willens gehandeld toen hij ervoor koos om de tractor in strijd met de
desbetreffende wetsbepalingen niet periodiek te laten keuren;
de informatie in verband met de omvang, de structuur en de werking van de vennootschap laat toe te
besluiten dat het de beslissing was van de eiser, als gedelegeerd bestuurder en directeur die met dit aspect
van de bedrijfsvoering was belast, om de tractor ongekeurd in het verkeer te brengen;
het is niet aannemelijk dat de vennootschap als dusdanig op dat vlak als “dader” kan worden bestempeld;
het is ook de eiser geweest die, na interpellatie en na ruggenspraak met de administratief bediende van de
vennootschap, nadien liet overgaan tot de keuring;
de omstandigheid dat de eiser niet de enige bestuurder was van de vennootschap en een werkneemster van
deze laatste belast was met de administratie van de voertuigen, doet hieraan geen afbreuk;
de eiser heeft onterecht de indruk dat hij werd gedagvaard “louter en alleen” omdat hij op 11 mei 2017 met de
verbalisanten in gesprek was.

Met die redenen beantwoordt het bestreden vonnis eisers verweer.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

23. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek: met het oordeel dat
uit de argumentatie en stukken blijkt dat de eiser als natuurlijke persoon zich binnen de vennootschap bezighield met
de problematiek van de keuring van bedrijfsvoertuigen, miskennen de appelrechters de bewijskracht van eisers
appelconclusie; de eiser had in zijn appelconclusie aangevoerd dat hij als bestuurder van de vennootschap niet
belast was en is met het aspect van de bedrijfsvoering dat betrekking heeft op de keuring van bedrijfsvoertuigen, dat
er binnen de onderneming drie bestuurders zijn met gelijklopende en niet-gedefinieerde taken en dat de
administratieve opvolging van de keuring van bedrijfsvoertuigen behoort tot het takenpakket van een bediende.

24. Door te oordelen dat uit de “argumentatie en stukken” blijkt dat de eiser zich binnen de vennootschap bezighield
met de problematiek van de keuring van bedrijfsvoertuigen, verwijzen de appelrechters niet naar eisers
appelconclusie. Bijgevolg kunnen zij ook de bewijskracht ervan niet miskennen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

25. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten
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(11 mei 2017): met het oordeel dat de eiser wetens en willens heeft gehandeld door ervoor te kiezen om voor de
activiteiten van de vennootschap gebruik te maken van een niet-gekeurde tractor, is de verwerping van de in artikel 5,
tweede lid, Strafwetboek bedoelde strafuitsluitende verschoningsgrond niet naar recht verantwoord; de appelrechters
stellen immers geen fout vast bij de rechtspersoon.

26. Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat het voor de gelijktijdige schuldigverklaring van de rechtspersoon en de
natuurlijke persoon aan eenzelfde strafbaar feit niet volstaat dat de rechter vaststelt dat de natuurlijke persoon een
fout wetens en willens heeft gepleegd, maar dat hij ook bij de rechtspersoon de fout moet vaststellen. Die bepaling
belet echter niet dat, bij afwezigheid van een strafrechtelijke veroordeling van de rechtspersoon, een natuurlijke
persoon strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht en wordt veroordeeld voor een wetens en willens gepleegd
misdrijf dat hetzij een intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van het doel of de waarneming van de belangen
van de rechtspersoon of dat voor zijn rekening werd gepleegd, in zoverre het misdrijf toerekenbaar is aan de
natuurlijke persoon en de constitutieve bestanddelen van het misdrijf in zijnen hoofde bewezen zijn. In dat geval is de
strafuitsluitende verschoningsgrond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de
inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, niet aan de orde.

Het onderdeel, dat volledig uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

Artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de
arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken
en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 27 december 2019 (ed. 2) en in werking getreden op 1 januari 2020

27. Artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bepaalde tot en met 31 december 2019 dat in criminele, correctionele en
politiezaken door de rechter aan iedere veroordeelde een te indexeren vergoeding van 50,00 euro diende te worden
opgelegd.

Die bepaling is opgeheven bij artikel 43 van het voormelde koninklijk besluit.

28. Er blijkt niet dat op het ogenblik van het bestreden vonnis enige bepaling van de wet van 23 maart 2019
betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 Wetboek
van Strafvordering of van het voormelde koninklijk besluit van 15 december 2019 een rechtsgrond biedt voor die
veroordeling. Dat geldt ook voor de omzendbrief nr. 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden
aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een
opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, die werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 31 januari 2020.

29. Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis en aldus ook de door de eerste rechter lastens de eiser
uitgesproken veroordeling tot betaling van een vergoeding van 51,20 euro zoals bedoeld door artikel 91, tweede lid,
Tarief Strafzaken.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord.

Ambtshalve onderzoek voor het overige

30. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing
is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot een vergoeding van 51,20 euro als bedoeld
door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Veroordeelt de eiser tot negen tienden van de kosten.

Laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

Bepaalt de kosten op 81,40 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren en Steven Van
Overbeke, en in openbare rechtszitting van 15 september 2020 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip Van
Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Bart De Smet, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: VAV 2020, afl. 6, 50
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Cass. (2e k.) AR P.20.0273.N, 8 september 2020 (M S A / C D W, R D W, P V W, e.a.)

Cass. (2e k.) AR P.20.0273.N, 8 september 2020 (M S A / C D W, R D W, P V W, e.a.) https://juportal.be (9
september 2020); NC 2020, afl. 6, 552 en http://www.nullumcrimen.be/ (12 januari 2021); RABG 2021, afl. 2, 122,
noot DE PAUW, W.; RW 2020-21 (samenvatting), afl. 23, 899 en http://www.rw.be/ (30 januari 2021), noot -; T.Strafr.
2021, afl. 1, 31
Samenvatting
De constitutieve bestanddelen van het in artikel 470 Strafwetboek bedoelde misdrijf afpersing zijn, naast het gebruik
van dwang of bedreiging, het zich toe-eigenen van andermans goed of van een onrechtmatig voordeel ten nadele van
een ander. Het geldbedrag waarvoor een schuldeiser een schuldvordering op zijn schuldenaar heeft, is geen goed
dat de schuldeiser toebehoort. Dat bedrag kan immers enkel het voorwerp uitmaken van een vorderingsrecht van de
schuldeiser op het vermogen van de schuldenaar. Het feit dat de dader zich van het slachtoffer een geldbedrag toe-
eigent omdat dit bedrag hem verschuldigd is en hem dus «toekomt», sluit dan ook het bestaan van het materiële
constitutieve bestanddeel van het misdrijf afpersing niet uit, evenmin als van een ander vermogensmisdrijf zoals
diefstal of oplichting.

Trefwoorden:
Afpersing Constitutieve elementen van het misdrijf, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Strafr. 2021, afl. 1, 31

Volledige tekst
M S A,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Kris Beirnaert, advocaat bij de balie Antwerpen,

tegen

1. C D W,

burgerlijke partij,

2. R D W,

burgerlijke partij,

3. P V W,

burgerlijke partij,

4. P V,

burgerlijke partij,

5. L V W,
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burgerlijke partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 13
februari 2020.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cassatieberoep is betekend aan de
verweerders, zoals nochtans vereist door artikel 427 Wetboek van Strafvordering.

In zoverre gericht tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 470 Strafwetboek: het arrest verklaart de eiser
ten onrechte schuldig aan de telastlegging A (poging tot afpersing); de strafbaarstelling van het misdrijf afpersing
beoogt de bescherming van eigendom; dat misdrijf kan dan ook niet bestaan wanneer het goederen als voorwerp
heeft die de dader zelf toekomen; het arrest beaamt eisers aanvoering dat het voorwerp van het onder de
telastlegging A vervolgde misdrijf niet bestaat in goederen die hem niet toekomen, omdat hij enkel een vergoeding
heeft gevraagd voor zijn achtergelaten persoonlijke spullen en zijn investeringen in het appartement van de
verweerster 1; indien het arrest zo zou worden gelezen dat het die aanvoering niet beaamt, laat het niet toe na te
gaan of de appelrechters het voorhanden zijn van het materiële bestanddeel van het misdrijf wettig vaststellen en
schendt het artikel 149 Grondwet; indien het Hof zou aannemen dat het misdrijf afpersing eveneens kan bestaan in
goederen die aan de dader toekomen, zou een onverantwoord verschil bestaan met gelijkaardige
vermogensmisdrijven zoals diefstal en oplichting, waarvan het voorwerp enkel kan bestaan in zaken die de dader niet
toebehoren; in dat geval wordt het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel miskend.

In ondergeschikte orde wordt gevraagd de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof: “
Schendt artikel 470 Strafwetboek de artikelen 10 en 11 Grondwet, in de interpretatie dat het voorwerp van het
misdrijf van (poging tot) afpersing kan bestaan in goederen die aan de dader toekomen, wat nochtans uitgesloten is
ingeval van gelijkaardige vermogensmisdrijven zoals diefstal en oplichting, waarvan het voorwerp, luidens de
artikelen 461 en 496 Strafwetboek, enkel kan bestaan in zaken die de dader niet toebehoren?”

3.Artikel 470 Strafwetboek straft degene die met behulp van geweld of bedreiging hetzij gelden, waarden, roerende
voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat
een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt, afperst.
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4. De constitutieve bestanddelen van het misdrijf afpersing zijn, naast het gebruik van dwang of bedreiging, het zich
toe-eigenen van andermans goed of van een onrechtmatig voordeel ten nadele van een ander.

5. Het geldbedrag waarvoor een schuldeiser een schuldvordering op zijn schuldenaar heeft, is geen goed
dat de schuldeiser toebehoort. Dat bedrag kan immers enkel het voorwerp uitmaken van een
vorderingsrecht van de schuldeiser op het vermogen van de schuldenaar. Het feit dat de dader zich
vanwege het slachtoffer een geldbedrag toe-eigent omdat dit bedrag hem verschuldigd is en hem dus “toekomt”, sluit
dan ook het bestaan van het materiële constitutieve bestanddeel van het misdrijf afpersing niet uit, evenmin als van
een ander vermogensmisdrijf zoals diefstal of oplichting.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

6. In zijn syntheseappelconclusie heeft de eiser zijn schuld aan de telastlegging A betwist op grond van het verweer
dat:

er bij hem geen sprake is van het constitutief bestanddeel van het bedrieglijk opzet omdat hij ervan overtuigd
was dat hij naar aanleiding van de relatiebreuk met de verweerster 1 aanspraak maakte op vergoeding voor
zijn achtergelaten persoonlijke spullen en de door hem in haar appartement gedane investeringen, zodat hij
geen onrechtmatig voordeel nastreefde;
de desbetreffende berichten die hij aan de verweerster 1 heeft verzonden geen bedreigingen bevatten,
behoudens de dreiging met een juridische procedure.

7. Het arrest veroordeelt de eiser wegens de telastlegging poging afpersing zoals omschreven in de bewoordingen
van de wet. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis en met eigen redenen oordeelt het bovendien
als volgt:

de eiser eiste van zijn ex-partner de betaling van 30.000,00 euro voor de door hem achtergelaten persoonlijke
bezittingen na de relatiebreuk en de door hem gedane investeringen in hun voormalig gezamenlijk bewoond
appartement;
“Bij de relatiebreuk vroeg [de eiser] 30.000 euro van [de verweerster 1], zo niet zouden er “erge dingen met
haar gebeuren” of “zou alles in rook opgaan”. Later werd het bedrag naar 13.000 euro verlaagd. Op 1 juli
2014 werd 5.500 euro op de rekening van [de eiser] gestort als dading (= Settlement)”;
het feit dat de eiser meent recht te hebben op het geld dat hij van de verweerster 1 vroeg, neemt het moreel
bestanddeel van het misdrijf niet weg.

Met die redenen geeft het arrest te kennen dat de eiser heeft gepoogd om ten nadele van de verweerster 1
een geldbedrag van 30.000,00 euro af te persen door haar met behulp van bedreiging te dwingen om tot de
betaling ervan over te gaan, ongeacht of dit bedrag hem “toekwam” omdat hij daarvoor een schuldvordering op die
verweerster zou hebben gehad. Aldus is het arrest regelmatig met redenen omkleed en verantwoordt het de
beslissing naar recht, zonder dat het die beslissing bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie verder dient te
motiveren.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

8. De prejudiciële vraag die uitgaat van de voormelde onjuiste rechtsopvatting, wordt niet gesteld.

Ambtshalve onderzoek

9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is
overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 137,50 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Sidney Berneman,
en in openbare rechtszitting van 8 september 2020 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip Van Volsem, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Alain Winants, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Strafr. 2021, afl. 1, 31
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Grondwettelijk Hof nr. 28/2020, 20 februari 2020 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 28/2020, 20 februari 2020 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (20 februari 2020); BS
17 juni 2020 (eerste uitgave) (uittreksel), 44462 en http://staatsblad.be (6 juli 2020); Dr.pén.entr. 2020, afl. 4, 386; JT
2020, afl. 6807, 203 en http://jt.larcier.be/ (24 maart 2020), noot KONING, F.; NJW 2020, afl. 424, 497, noot CLAES,
A.; NC 2020, afl. 5, 438 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020), noot ROYER, S., YPERMAN, W.;
Rev.dr.pén. 2020, afl. 11, 1051, noot FORGET, C.; RW 2019-20 (samenvatting), afl. 39, 1560 en http://www.rw.be/
(23 mei 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 19, 743 en http://www.rw.be/ (2 januari 2021), noot -; T.Strafr. 2020,
afl. 3, 204, noot CONINGS, C., DE KEERSMAECKER, R.
Samenvatting
Art. 88quater, §§ 1 en 3, Sv., zoals het van toepassing is op het bodemgeschil, schendt niet art. 10, 11 en 22 Gw, in
samenhang gelezen met art. 6 en 8 EVRM, doordat de in art. 88quater, § 1, Sv. bepaalde informatieplicht altijd
strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, terwijl de in art. 88quater, § 2, Sv. bepaalde medewerkingsplicht niet
strafrechtelijk wordt gesanctioneerd wanneer de verdachte weigert mee te werken.

Het verschil in behandeling steunt op het voorwerp van de medewerking die kan worden geëist door de
onderzoeksrechter of door een van de andere personen bedoeld in art. 88quater Sv., namelijk, in het eerste geval,
informatie verschaffen over de toegang tot een informaticasysteem of over de werking ervan (informatieplicht) en, in
het tweede geval, het informaticasysteem bedienen of er bepaalde verrichtingen op uitvoeren (medewerkingsplicht).
Het verschil in behandeling berust derhalve op een objectief criterium.

De situatie van de verdachte aan wie wordt opgelegd informatie te verstrekken over de werking van het
informaticasysteem en over de wijze om tot het systeem of tot de gegevens, in verstaanbare vorm toegang te
verkrijgen, verschilt van die van de verdachte aan wie wordt gevraagd om zelf bepaalde verrichtingen uit te voeren op
het informaticasysteem zoals het doen functioneren van het systeem of het zoeken van elektronische gegevens. In
het eerste geval wordt aan de verdachte immers gevraagd informatie te verstrekken die het mogelijk maakt toegang
te geven tot een bepaald informaticasysteem, voor zover die informatie onafhankelijk van zijn wil bestaat, zodat het
recht om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging niet van toepassing is, terwijl in het tweede geval hem
wordt gevraagd actief deel te nemen aan de verrichtingen die in het informaticasysteem worden uitgevoerd, dat wil
zeggen actief deel te nemen aan de verzameling van bewijzen van het misdrijf, hetgeen hem ertoe zou kunnen
brengen mee te werken aan zijn eigen beschuldiging. Het verschil in behandeling is dus redelijk verantwoord.

Gelet op de noodzaak om de gepaste middelen ter beschikking van de gerechtelijke overheden te stellen teneinde de
misdrijven te vervolgen en te bestraffen, die verantwoordt dat aan een persoon het bevel kan worden gegeven
informatie te verstrekken waarover hij beschikt met betrekking tot de werking of de toegang tot een
informaticasysteem, leidt het onderzoek van de in het geding zijnde bepaling ten aanzien van het recht op
eerbiediging van het privéleven niet tot een andere conclusie.

Commentaar:

Het tijdschrift Dr.pén.entr. 2020, afl. 4, 386 vermeldt verkeerdelijk 28 februari als datum van het arrest.

Trefwoorden:
Zoeking in informaticasysteem (gerechtelijk onderzoek) Gelijkheid en niet-discriminatie inzake strafrechtspleging
Eerbiediging privé- en gezinsleven Zwijgrecht (strafrechtspleging)
Eerlijke behandeling (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.) Recht op eerbiediging privéleven en privacy (EVRM)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2020, afl. 424, 497
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- T.Strafr. 2020, afl. 3, 204

- NC 2020, afl. 5, 438 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020)

Volledige tekst
«In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 88quater, §§ 1 en 3, van het Wetboek van strafvordering, gesteld
door het Hof van Beroep te Antwerpen.»
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van
Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman en M. Pâques, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder
voorzitterschap van voorzitter A. Alen,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij arrest van 5 december 2018, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2018,
heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld:

« Schend[t] artikel 88quater, § 1 en § 3 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10, 11 en 22
van de Grondwet in samenhang gelezen met artikelen 6 en 8 EVRM doordat zij de in artikel 88quater,
§ 1 Wetboek van Strafvordering bepaalde informatieplicht strafrechtelijk sanctioneren, ook ten
aanzien van de verdachte, terwijl dezelfde verdachte niet kan worden gesanctioneerd indien hij
de gevorderde medewerking niet verleent aan de zoeking in een informaticasysteem zoals
bedoeld in artikel 88quater, § 2 Wetboek van Strafvordering ? ».

De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz en M. A. Poppe, advocaten bij de balie te
Brussel, heeft een memorie ingediend.

Bij beschikking van 18 december 2019 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey, ter
vervanging van emeritus rechter E. Derycke, en M. Pâques te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van
wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij de Ministerraad binnen zeven dagen na ontvangst van
de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk
een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 15 januari 2020 en de zaak in beraad zal worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 15 januari 2020 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil

De beklaagde in het bodemgeschil, M.T., werd bij vonnis van 11 januari 2018 vrijgesproken door de
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, voor een vermeende inbreuk op artikel 88quater, §§ 1
en 3, van het Wetboek van strafvordering. Tegen voormeld vonnis wordt door het openbaar ministerie hoger beroep
ingesteld.

De beklaagde voor de verwijzende rechter werpt de schending van meerdere hogere rechtsnormen op, waaronder
het beginsel nemo tenetur, het niet-incriminatiebeginsel en het vermoeden van onschuld. Dienvolgens stelt de
verwijzende rechter de bovenvermelde prejudiciële vraag.
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III. In rechte

- A -

A.1. Volgens de Ministerraad wordt de verenigbaarheid van artikel 88quater, §§ 1 en 3, van het Wetboek van
strafvordering met het gelijkheidsbeginsel en het recht op eerbiediging van het privéleven, in samenhang gelezen met
het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy, zoals vervat in het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, in het geding gebracht.

A.2.1. Wat betreft de schending van het gelijkheidsbeginsel, meent de Ministerraad dat het onderscheid in
behandeling op een objectief criterium berust, namelijk de vaststelling of het bevel van de onderzoeksrechter of één
van de andere personen bedoeld in de in het geding zijnde bepaling ertoe strekt inlichtingen te verstrekken over de
toegang tot en de werking van een informaticasysteem, dan wel aan de verdachte de verplichting op te leggen om
zelf het informaticasysteem te bedienen.

Het doel van de in het geding zijnde bepaling is, volgens de Ministerraad, wettig. Er was een noodzaak om in de snel
evoluerende maatschappij in te spelen op technologische ontwikkelingen aangezien informaticacriminaliteit een
steeds groter probleem is in de samenleving. Informaticasystemen evolueren en veranderen heel snel. Zonder
juridische instrumenten die het mogelijk maken om toegang te hebben tot informatica en derden-experten in te
schakelen wat betreft die informaticasystemen, kan de gerechtelijke politie onmogelijk adequaat en efficiënt optreden
tegen personen die misdrijven plegen door middel van of met behulp van informaticasystemen. Uit de parlementaire
voorbereiding blijkt tevens dat de wetgever heeft geoordeeld dat de mogelijkheid om de verdachte te bevelen
inlichtingen te verschaffen, rekening houdend met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, niet strijdig is met de rechten waarover de verdachte beschikt in het licht van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens.

Wat de redelijkheid van de in het geding zijnde maatregel betreft, staan het bestaan en de aanwezigheid van het
digitaal bewijsmateriaal los van het feit of de verdachte zich al dan niet zelf zou kunnen incrimineren. De verplichting
is vergelijkbaar met de reeds bestaande figuren van de gedwongen DNA-afname en de strafbaarstelling van het
weigeren van een ademtest, ademanalyse, bloedproef of speekseltest. De verdachte moet niets meer doen dan zich
toegang tot het systeem verschaffen zoals hij zich toegang tot zijn woning moet verschaffen in geval van een
huiszoekingsbevel. Er rust geen enkele plicht op de verdachte om actief aan te geven waar de informatie zich
bevindt, waardoor het recht om zichzelf niet te beschuldigen, niet in het gedrang komt. Bovendien moet de
onderzoeksrechter de omstandigheden eigen aan de zaak die de maatregel wettigen, uiteenzetten in een met
redenen omkleed bevelschrift dat hij moet meedelen aan de procureur des Konings of aan de arbeidsauditeur.

A.2.2. Wat betreft de schending van artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, voert de Ministerraad aan dat de in het geding zijnde maatregel
voldoende precies is en beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische
samenleving, waar de encryptietechnologie steeds uitgebreider en algemener beschikbaar wordt.

De in het geding zijnde maatregel dient ook als evenredig te worden beschouwd, rekening houdend met het
internationale bewustzijn van de dwingende behoefte aan vernieuwing binnen het strafrecht.

- B -

B.1. Met de prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of artikel 88quater, §§ 1
en 3, van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt, doordat de in artikel
88quater, § 1, van het Wetboek van strafvordering bepaalde informatieplicht altijd strafrechtelijk wordt
gesanctioneerd, terwijl de in artikel 88quater, § 2, van het Wetboek van strafvordering bepaalde medewerkingsplicht
niet strafrechtelijk wordt gesanctioneerd wanneer de verdachte weigert mee te werken.

B.2.1. Artikel 88quater, §§ 1, 2 en 3, van het Wetboek van strafvordering, zoals het van toepassing is op het
bodemgeschil, bepaalt:
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« § 1. De onderzoeksrechter, of in zijn opdracht een officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, kan aan eenieder van wie hij vermoedt
dat hij een bijzondere kennis [heeft] van het informaticasysteem dat het voorwerp uitmaakt van de
zoeking of de uitbreiding ervan bedoeld in artikel 39bis, § 3, of van diensten om gegevens die worden
opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, te beveiligen of te
versleutelen, bevelen inlichtingen te verstrekken over de werking ervan en over de wijze om er
toegang toe te verkrijgen, of in een verstaanbare vorm toegang te verkrijgen tot de gegevens die door
middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen. De onderzoeksrechter vermeldt de
omstandigheden eigen aan de zaak die de maatregel wettigen in een met redenen omkleed
bevelschrift dat hij meedeelt aan de procureur des Konings of aan de arbeidsauditeur.

§ 2. De onderzoeksrechter, of een door hem afgevaardigd officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, kan iedere geschikte persoon bevelen om
zelf het informaticasysteem te bedienen of de ter zake dienende gegevens, die door middel daarvan
worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, naargelang het geval, te zoeken, toegankelijk te
maken, te kopiëren, ontoegankelijk te maken of te verwijderen, in de door hem gevorderde vorm. Deze
personen zijn verplicht hieraan gevolg te geven, voorzover dit in hun mogelijkheden ligt.

Het bevel bedoeld in het eerste lid kan niet worden gegeven aan de verdachte en aan de personen
bedoeld in artikel 156.

§ 3. Hij die de in §§ 1 en 2 gevorderde medewerking niet verleent of de zoeking in het
informaticasysteem of de uitbreiding ervan hindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes
maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van
die straffen alleen.

Wanneer de medewerking bedoeld in het eerste lid de uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf
kan verhinderen, of de gevolgen ervan kan beperken, en deze medewerking niet verleend wordt, zijn
de straffen een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van vijfhonderd tot vijftigduizend
euro ».

B.2.2. De in het geding zijnde bepaling is ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 28 november 2000 « inzake
informaticacriminaliteit ». Met die wet beoogde de wetgever « in het licht van de internationale stand van zaken,
een aantal concrete stappen te nemen om de actoren van de justitie de adequate juridische instrumenten aan te
reiken om de criminaliteit op de informatiesnelweg te kunnen bestrijden » (Parl. St., Kamer, 1999-2000, DOC 50-
0213/001 en DOC 50-0214/001, p. 3).

B.2.3. Artikel 88quater van het Wetboek van strafvordering voorziet in een aantal bijzondere
medewerkingsverplichtingen in een geïnformatiseerde omgeving:

« Het Belgische strafprocesrecht kent vooralsnog weinig mogelijkheden om personen die geen deel
uitmaken van het gerechtelijk apparaat, te verplichten mee te werken aan de bewijsgaring (zie
bijvoorbeeld het getuigenverhoor). In een snel evoluerende hoogtechnologische context, waar de
overheid zelf vaak niet over voldoende expertise beschikt of deskundigen weinig beschikbaar zijn, is
het onontbeerlijk om personen die het te onderzoeken informaticasysteem kennen of over een
bijzondere expertise beschikken inzake bepaalde aspecten daarvan (bijvoorbeeld inzake beveiliging of
cryptografie), te kunnen verplichten de gerechtelijke overheid bij te staan.

Dat is het oogmerk van de nieuwe bepaling, zonder dewelke een effectief onderzoek in
informaticasystemen onmogelijk dreigt te worden. Om de afdwingbaarheid hiervan te garanderen,
wordt de niet-naleving van de voorziene verplichtingen, evenals het hinderen van het onderzoek in
een informaticasysteem strafrechtelijk gesanctioneerd.

[…]

Het ontwerp voorziet twee soorten verplichtingen.
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Enerzijds wordt een informatieverplichting ten aanzien van de onderzoeksrechter gecreëerd voor
personen die over een bijzondere kennis beschikken inzake specifieke technische aspecten van
informatica (§ 1). Hierbij wordt onder andere gedacht aan de toegangsmogelijkheden, de configuratie,
de beveiliging en de cryptografische sleutels.

Anderzijds wordt een verplichting gecreëerd voor personen die daartoe in staat zijn, om zelf, op bevel
van de onderzoeksrechter, bepaalde operaties uit te voeren (bijvoorbeeld het doen functioneren van
de computer, het opvragen van bepaalde files, …) (§ 2). Deze verplichting wordt evenwel niet als
algemene regel gesteld: enkel wanneer het noodzakelijk is, kan de onderzoeksrechter dit bevelen. Dat
is bijvoorbeeld het geval, wanneer het systeem te complex is, er onvoldoende gekwalificeerd
politiepersoneel ter plaatse is, wanneer aldus minder risico's voor de bewijsgaring of voor het
toebrengen van schade bestaan, … De onderzoeksrechter kan hierbij aangeven in welke vorm het
resultaat van de operatie wordt verstrekt: naargelang het geval kan het bijvoorbeeld gaan om een
papieren uitdruk, om een kopie van de data op diskette of CD-ROM.

[…]

De verplichting om bepaalde data te zoeken kan evenwel niet worden opgelegd aan de verdachte,
gezien de bescherming tegen zelf-incriminatie.

De verdachte moet hier immers, zoals in de context van de getuigenverklaring, zijn zwijgrecht kunnen
laten gelden. De andere verplichtingen zijn in dit opzicht evenwel niet onverenigbaar met de vereisten
die worden gesteld door het EVRM (zie bijvoorbeeld het arrest Saunders tegen het Verenigd
Koninkrijk van 17 december 1996) » (ibid., pp. 26-28).

B.3.1. Artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt het recht op een eerlijk
proces en biedt daarmee ook de grondslag voor het recht om niet zichzelf te beschuldigen (EHRM, 17 december
1996, Saunders t. Verenigd Koninkrijk, § 68).

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens « heeft het recht om niet mee te werken aan de eigen
veroordeling in de eerste plaats betrekking op de wens van een verdachte om te zwijgen » en « betreft dit niet tevens
het gebruik in strafzaken van gegevens die van de verdachte kunnen worden verkregen door middel van dwang,
maar die onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaan, zoals onder meer documenten die zijn verkregen op
basis van een dwangbevel, de resultaten van adem-, bloed- en urinetests en weefsel voor DNA-onderzoek » (EHRM,
17 december 1996, Saunders t. Verenigd Koninkrijk, § 69).

Om te oordelen of het recht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling is geschonden, moeten de volgende
elementen in overweging worden genomen: de aard en de mate van de uitgeoefende dwang, het bestaan van
relevante waarborgen in de procedure en het gebruik dat wordt gemaakt van elementen die op die wijze zijn
verkregen (EHRM, grote kamer, 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, § 101; grote kamer, 10 maart 2009, Bykov t. Rusland,
§ 104).

B.3.2. Artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgen
het recht op eerbiediging van het privéleven.

Die bepalingen sluiten een overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven niet uit, maar zij
vereisen dat die inmenging wordt toegestaan door een voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt
aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat zij evenredig is met de daarbij nagestreefde wettige
doelstelling.

B.4. Zoals in B.2.3 is vermeld, strekt de in het geding zijnde bepaling ertoe om in een snel evoluerende samenleving
een antwoord te bieden op de technologische ontwikkelingen op informaticagebied. Zo stelt zij twee soorten
verplichtingen tot medewerking in teneinde een « effectief onderzoek in informaticasystemen » mogelijk te maken, op
straffe van een strafrechtelijke sanctie.

Artikel 88quater, § 1, van het Wetboek van strafvordering biedt de onderzoeksrechter de mogelijkheid om aan
eenieder van wie hij vermoedt dat hij een bijzondere kennis heeft van het informaticasysteem, met inbegrip

rn300120887 5/7© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 385



van de verdachte, te bevelen inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de werking van het systeem of met
betrekking tot de toegang daartoe (informatieplicht). Artikel 88quater, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek biedt de
onderzoeksrechter de mogelijkheid om iedere geschikte persoon te bevelen om zelf het informaticasysteem te
bedienen of om daarop bepaalde verrichtingen uit te voeren (medewerkingsplicht). Het tweede lid van die bepaling
sluit echter uit dat die medewerkingsplicht wordt opgelegd aan de verdachte en aan de personen bedoeld in artikel
156. Uit de in B.2.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de medewerkingsplicht niet van toepassing is
op de verdachte, teneinde rekening te houden met zijn recht om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Krachtens artikel 88quater, § 3, van het Wetboek van strafvordering wordt het niet-naleven van de informatieplicht en
van de medewerkingsplicht gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van
zesentwintig euro tot 20 000 euro of één van die straffen alleen. Wanneer de medewerking de uitvoering van een
misdaad of een wanbedrijf kan verhinderen, of de gevolgen ervan kan beperken, en die medewerking niet wordt
verleend, zijn de straffen een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een geldboete van vijfhonderd tot vijftigduizend
euro.

B.5. De verwijzende rechter vergelijkt de informatieplicht en de medewerkingsplicht van de verdachte van een
misdrijf. Indien hij geen gevolg geeft aan de informatieplicht, stelt hij zich bloot aan de strafsanctie bedoeld in de in
het geding zijnde bepaling. De medewerkingsplicht kan hem daarentegen niet worden opgelegd en die kan hij dus
naast zich neerleggen zonder zich aan een strafsanctie bloot te stellen.

B.6.1. Het verschil in behandeling steunt op het voorwerp van de medewerking die kan worden geëist door de
onderzoeksrechter of door een van de andere personen bedoeld in artikel 88quater van het Wetboek van
strafvordering, namelijk, in het eerste geval, informatie verschaffen over de toegang tot een informaticasysteem of
over de werking ervan (informatieplicht) en, in het tweede geval, het informaticasysteem bedienen of er bepaalde
verrichtingen op uitvoeren (medewerkingsplicht). Het verschil in behandeling berust derhalve op een objectief
criterium.

B.6.2. De situatie van de verdachte aan wie wordt opgelegd informatie te verstrekken over de werking van het
informaticasysteem en over de wijze om tot het systeem of tot de gegevens, in verstaanbare vorm toegang te
verkrijgen, verschilt van die van de verdachte aan wie wordt gevraagd om zelf bepaalde verrichtingen uit te voeren op
het informaticasysteem zoals het doen functioneren van het systeem of het zoeken van elektronische gegevens. In
het eerste geval wordt aan de verdachte immers gevraagd informatie te verstrekken die het mogelijk maakt toegang
te geven tot een bepaald informaticasysteem, voor zover die informatie onafhankelijk van zijn wil bestaat, zodat het
recht om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging niet van toepassing is, terwijl in het tweede geval hem
wordt gevraagd actief deel te nemen aan de verrichtingen die in het informaticasysteem worden uitgevoerd, dat wil
zeggen actief deel te nemen aan de verzameling van bewijzen van het misdrijf, hetgeen hem ertoe zou kunnen
brengen mee te werken aan zijn eigen beschuldiging. Het verschil in behandeling is dus redelijk verantwoord.

B.7. Gelet op de noodzaak om de gepaste middelen ter beschikking van de gerechtelijke overheden te stellen
teneinde de misdrijven te vervolgen en te bestraffen, die verantwoordt dat aan een persoon het bevel kan worden
gegeven informatie te verstrekken waarover hij beschikt met betrekking tot de werking of de toegang tot een
informaticasysteem, leidt het onderzoek van de in het geding zijnde bepaling ten aanzien van het recht op
eerbiediging van het privéleven, zoals het is gewaarborgd bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, niet tot een andere conclusie.

B.8. De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Artikel 88quater, §§ 1 en 3, van het Wetboek van strafvordering, zoals het van toepassing is op het bodemgeschil,
schendt niet de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
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op het Grondwettelijk Hof, op 20 februari 2020.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof

Volledige tekst, Nieuw Juridisch Weekblad

Volledige tekst, Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- NJW 2020, afl. 424, 497

- T.Strafr. 2020, afl. 3, 204

- NC 2020, afl. 5, 438 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020)
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Cass. (2e k.) AR P.19.1086.N, 4 februari 2020 (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET
HOF VAN BEROEP TE GENT / M A)

Cass. (2e k.) AR P.19.1086.N, 4 februari 2020 (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT /
M A) Computerr. (NL) 2020, afl. 4, 278, noot VAN TOOR, D., ALBERS, W., TAYLOR PARKINS-OZEPHIUS, C.,
BEEKHUIS, T.; http://www.cass.be (6 februari 2020); JT 2020, afl. 6807, 202 en http://jt.larcier.be/ (24 maart 2020),
noot KONING, F.; NC 2020, afl. 5, 465 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020), concl. DE SMET, B.;
Rev.dr.pén. 2020, afl. 11, 1058, noot FORGET, C.; T.Strafr. 2020, afl. 3, 219, noot CONINGS, C., DE
KEERSMAECKER, R.
Samenvatting 1
Samenvatting niet beschikbaar.

Commentaar:

Het tijdschrift «JT» 2020, afl. 6807, 202 vermeldt (2e k. N).

Commentaar:

Het tijdschrift «Computerr. (NL)» 2020, afl. 4, 278 vermeldt verkeerdelijk P.19.1086 als rolnummer van het arrest.

Trefwoorden:
Zwijgrecht (strafrechtspleging) Zoeking in informaticasysteem (gerechtelijk onderzoek)
Recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid, algemeen
Onschuld tot bewijs van schuld (recht op een eerlijk proces) Verbod van misbruik van recht (EVRM)

Samenvatting 2
Op grond van art. 88quater, § 1 en § 3 is onder meer een verdachte strafbaar die, hoewel hij de toegangscode van
een te doorzoeken informaticasysteem zoals een gsm-toestel kent, weigert deze mee te delen ondanks een daartoe
strekkend bevel van de onderzoeksrechter. Vereist is dat de opsporings- of onderzoeksinstantie op het moment van
de gevraagde informatie het toestel reeds heeft opgespoord zonder het gebruik van dwang op de persoon en dat de
vervolgende instantie aantoont dat de bedoelde persoon zonder redelijke twijfel de toegangscode kent. Het recht op
een eerlijk proces belet de strafbaarstelling en de bestraffing van een verdachte op grond van artikel 88quater, § 1 en
§ 3 Wetboek van Strafvordering niet.

Commentaar:

Het tijdschrift «Computerr. (NL)» 2020, afl. 4, 278 vermeldt verkeerdelijk P.19.1086 als rolnummer van het arrest.

Trefwoorden:
Zwijgrecht (strafrechtspleging) Zoeking in informaticasysteem (gerechtelijk onderzoek)
Recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid, algemeen
Onschuld tot bewijs van schuld (recht op een eerlijk proces) Verbod van misbruik van recht (EVRM)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Strafr. 2020, afl. 3, 219

- NC 2020, afl. 5, 465 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020), concl. DE SMET, B.
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Volledige tekst
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,

eiser,

tegen

M A,

beklaagde,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 15 oktober
2019.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Op 21 januari 2020 heeft advocaat-generaal Bart De Smet een schriftelijke conclusie ingediend ter griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 4 februari 2020 heeft raadsheer Erwin Francis verslag uitgebracht en heeft de voormelde
advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 88quater, § 1 en § 3, Wetboek van Strafvordering: het arrest spreekt de
verweerder vrij van de telastlegging B, waarmee deze laatste is vervolgd wegens zijn weigering gevolg te geven aan
het bevel van de onderzoeksrechter om de toegangscode te verstrekken voor de in zijn bezit gevonden gsm's; het
oordeelt dat dergelijke verplichting onverenigbaar is met het zwijgrecht van de verweerder en het verbod op
gedwongen zelfincriminatie, zoals afgeleid uit onder meer het vermoeden van onschuld vervat in artikel 6.2 EVRM en
artikel 14.2 en 14.3.g IVBPR en nader toegelicht in de artikelen 6 en 7, alsook in de overwegingen 25 en 27 van de
preambule, van de richtlijn (EU) 2016/343 van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van
het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn; het
zwijgrecht en het recht zichzelf niet te beschuldigen, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, verbieden echter niet dat aan een verdachte een strafrechtelijk gesanctioneerde informatieplicht wordt
opgelegd met het oog op het verkrijgen van materiële bewijselementen die, zoals hier, statisch zijn, onafhankelijk van
zijn wil bestaan en als dusdanig geen zelf-incriminerende aard hebben; dit is te vergelijken met het verkrijgen van
biometrische gegevens op grond waarvan bewijsmateriaal kan worden gevonden.

2.Artikel 88quater, § 1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de onderzoeksrechter aan eenieder van wie hij
vermoedt dat hij een bijzondere kennis heeft van:

het informaticasysteem dat het voorwerp uitmaakt van de zoeking of de uitbreiding ervan bedoeld in artikel
88ter of
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diensten om gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een
informaticasysteem, te beveiligen of te versleutelen, kan bevelen inlichtingen te verstrekken over de werking
ervan en over de wijze om er toegang toe te verkrijgen, of in een verstaanbare vorm toegang te verkrijgen tot
de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen.

Paragraaf 3 van dat artikel bestraft degene die deze medewerking weigert.

3. Op grond van die bepalingen is onder meer een verdachte strafbaar die, hoewel hij de toegangscode van een te
doorzoeken informaticasysteem zoals een gsm-toestel kent, weigert ze mee te delen ondanks een daartoe strekkend
bevel van de onderzoeksrechter. Vereist is dat de opsporings- of onderzoeksinstantie op het moment van de
gevraagde informatie het toestel reeds heeft opgespoord zonder het gebruik van dwang op de persoon en dat de
vervolgende instantie aantoont dat de bedoelde persoon zonder redelijke twijfel de toegangscode kent.

4. Artikel 6.2 EVRM bepaalt dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden
totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

5. Artikel 14.2 IVBPR heeft dezelfde draagwijdte. Artikel 14.3.g IVBPR voegt eraan toe dat bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging eenieder het recht heeft om niet te worden gedwongen
tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.

6. De vermelde richtlijn (EU) 2016/343 bepaalt:

in artikel 6.1: “De lidstaten zorgen ervoor dat de bewijslast voor de vaststelling van de schuld van verdachten
en beklaagden op de vervolgende instantie rust. Dit doet geen afbreuk aan enige verplichting voor de rechter
of de bevoegde rechtbank om zowel belastende en ontlastende bewijzen te zoeken, noch aan het recht van
de verdediging om overeenkomstig het nationale recht bewijsmateriaal aan te brengen”;
in artikel 7:

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten en beklaagden het recht hebben om te zwijgen in
verband met het strafbaar feit waarvan zij worden verdacht of beschuldigd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat verdachten of beklaagden het recht hebben om zichzelf niet
te belasten.

3. De uitoefening van het recht om zichzelf niet te belasten mag de bevoegde autoriteiten niet
beletten bewijsmateriaal te vergaren dat rechtmatig wordt verkregen door gebruik van legale
dwang en dat onafhankelijk van de wil van de verdachten of beklaagden bestaat.

4. De lidstaten mogen hun rechterlijke instanties toestaan bij de veroordeling rekening te
houden met de bereidheid tot medewerking van verdachten en beklaagden.

5. De uitoefening door verdachten en beklaagden van het recht om te zwijgen of het recht om
zichzelf niet te belasten, mag niet tegen hen worden gebruikt en mag niet worden beschouwd
als bewijs dat zij het betrokken strafbaar feit hebben begaan.”

Die richtlijn bepaalt in de preambule ook:

in overweging 24: “Het recht om te zwijgen is een belangrijk aspect van het vermoeden van onschuld. Het
moet dienen als bescherming tegen zelfincriminatie”;
in overweging 25: “Het recht om zichzelf niet te belasten is eveneens een belangrijk aspect van het
vermoeden van onschuld. Wanneer verdachten en beklaagden wordt gevraagd verklaringen af te leggen of
vragen te beantwoorden, mogen zij niet worden gedwongen bewijzen of documenten over te leggen of
inlichtingen te verstrekken die tot zelfincriminatie kunnen leiden”;
in overweging 27: “Het recht om te zwijgen en het recht om zichzelf niet te belasten, impliceren dat de
bevoegde autoriteiten verdachten of beklaagden niet tegen hun wil mogen dwingen informatie te
verstrekken. Bij de beoordeling of sprake is van schending van het recht om te zwijgen of het recht om
zichzelf niet te belasten moet rekening worden gehouden met de uitleg die het Europees Hof voor de
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Rechten van de Mens geeft aan het recht op een eerlijk proces uit hoofde van het EVRM”;
in overweging 29: “De uitoefening van het recht om zichzelf niet te belasten, mag de bevoegde instanties niet
beletten bewijsmateriaal te vergaren dat rechtmatig van de verdachte of de beklaagde kan worden verkregen
door gebruik van rechtmatige dwang en dat onafhankelijk van de wil van de verdachte of beklaagde bestaat,
zoals materiaal dat als gevolg van een bevel wordt verkregen, materiaal waarvoor een wettelijke bewaarplicht
bestaat alsmede een verplichting om het op verzoek af te staan, adem-, bloed- en urinemonsters en
monsters van lichaamsweefsel voor DNA-tests.”

7. Die verdragsbepalingen en overwegingen noch enig daarop gesteund algemeen rechtsbeginsel beletten de
strafbaarstelling en de bestraffing van een verdachte op grond van artikel 88quater, § 1 en § 3, Wetboek van
Strafvordering, zoals hiervoor uitgelegd.

8. Daarbij is onder meer rekening te houden met wat volgt:

uit de redenen die het arrest overneemt van het beroepen vonnis blijkt dat er aanwijzingen waren dat de
verweerder drugs kwam verkopen in België. Hij beschikte over twee gsm's waarvan hij weigerde de
toegangscode te geven;
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat er voor de appelrechters betwisting is
gevoerd over het feit dat de politie de gsm's heeft gevonden zonder dwang op de verweerder, dat de
verweerder de bedoelde toegangscodes kende of dat de van de verweerder gevraagde informatie
proportioneel was met het onderzoek naar de vermelde feiten;
het recht zichzelf niet te incrimineren en het vermoeden van onschuld zijn niet absoluut en moeten worden
afgewogen tegenover andere rechten zoals het recht op vrijheid en veiligheid gewaarborgd door artikel 5
EVRM en het verbod op rechtsmisbruik vermeld in artikel 17 EVRM;
het recht zichzelf niet te incrimineren strekt in de eerste plaats ertoe het recht op een eerlijk proces te
vrijwaren door het uitsluiten van onjuiste verklaringen die onder dwang zijn afgelegd;
de toegangscode tot een informaticasysteem bestaat onafhankelijk van de wil van de persoon die kennis heeft
van die code. Deze laatste blijft onveranderd ongeacht de mededeling ervan en komt in aanmerking voor
onmiddellijke controle. Er bestaat geen risico op onbetrouwbaar bewijsmateriaal;
de toegangscode is neutraal en te onderscheiden van de eventueel incriminerende gegevens die door middel
van het informaticasysteem te achterhalen zijn;
de gevraagde informatie, ook al is de mededeling ervan strafbaar met aanzienlijke gevangenisstraffen, en het
gebruik van die informatie is beperkt. Zij slaan enkel op de toegangscode van een reeds opgespoord
informaticasysteem dat zonder de gevraagde informatie onleesbaar is. Bovendien moet worden aangetoond
dat de beklaagde die code kende. Het recht van de beklaagde om ten volle zijn verdediging te voeren over de
achterhaalde gegevens blijft onverlet;
de huidige stand van de technologie maakt het zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk om toegang te verkrijgen tot
een informaticasysteem dat beschermd is door een versleutelingsapplicatie, terwijl dergelijke applicaties
algemeen verkrijgbaar zijn. Bijgevolg is de gevraagde informatie noodzakelijk met het oog op de
waarheidsvinding.

9. Het arrest dat oordeelt zoals het middel vermeldt, verantwoordt bijgevolg de beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek voor het overige

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is
overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en de saisine
van het appelgerecht bepaalt.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Laat één tiende van de kosten ten laste van de Staat.

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Bepaalt de kosten op 165,52 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Sidney Berneman,
en op de openbare rechtszitting van 4 februari 2020 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip Van Volsem, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Alain Winants, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- T.Strafr. 2020, afl. 3, 219

- NC 2020, afl. 5, 465 en http://www.nullumcrimen.be/ (23 oktober 2020), concl. DE SMET, B.
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Cass. (2e k.) AR P.19.0845.N, 17 december 2019 (S L N S / J P N, K M, BELGISCHE
STAAT, e.a.; PUBLIBELGIUM nv, C S, K W N e.a. / BELGISCHE STAAT)

Cass. (2e k.) AR P.19.0845.N, 17 december 2019 (S L N S / J P N, K M, BELGISCHE STAAT, e.a.; PUBLIBELGIUM
nv, C S, K W N e.a. / BELGISCHE STAAT) FJF 2020 (samenvatting), afl. 4, 126 en http://www.monkey.be/ (6 mei
2020); Fiscoloog 2020 (samenvatting BUYSSE, C.), afl. 1649, 11 en http://www.fiscoloog.be/ (21 april 2020);
http://www.cass.be (23 december 2019); RABG 2020, afl. 10, 882, noot -
Samenvatting 1
Artikel 1026, 5° van het Ger.W. bepaalt dat het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, de handtekening van de
advocaat van de partij vermeldt, tenzij de wet anders bepaalt. Krachtens artikel 1027, lid 1 van het Ger.W. kan het
verzoekschrift, buiten de uitzonderingen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet, enkel worden ingediend door een
advocaat.

Artikelen 319 van het WIB 1992 en 63 van het WBTW bepalen dat fiscale ambtenaren belast met het verrichten van
een controle of een onderzoek alleen toegang hebben tot particuliere woningen of bewoonde lokalen met machtiging
van de rechter in de politierechtbank. Artikel 374, lid 1 van het WIB 1992 bepaalt dat, ten einde de behandeling van
het bezwaarschrift of het verzoek tot ambtshalve ontheffing te verzekeren, een daar bedoelde ambtenaar beschikt
over de bewijsmiddelen en de bevoegdheden die aan de administratie verleend zijn door onder meer de artikelen 315
tot 319 van het WIB 1992. Uit de eigen aard en finaliteit van deze controles en onderzoeken, alsmede de eigen
bevoegdheden die de wet aan de fiscale administratie toekent, volgt dat de toepassing van de artikelen 1026, 5° en
1027, lid 1 van het Ger.W. onverenigbaar is met de procedures tot het verkrijgen van machtiging. Het verzoek van
belastingambtenaren aan de rechter in de politierechtbank, strekkende tot het verkrijgen van een machtiging tot
fiscale visitatie, moet derhalve niet worden ondertekend door een advocaat omdat de voormelde bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op de artikelen 319 van het WIB 1992 en 63 van het WBTW.

Trefwoorden:
Toegang tot lokalen (plichten belastingplichtige, inkomstenbelastingen)
Eenzijdig verzoekschrift (gerechtelijk recht) Vrije toegang tot lokalen (controlemaatregelen B.T.W.)

Samenvatting 2
Opdat zou zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 van het Sw. is niet vereist dat de misdrijven, gepleegd door
de natuurlijke persoon die handelt voor rekening van de rechtspersoon, enkel bedoeld zijn om de rechtspersoon te
bevoordelen of minstens niet te benadelen, dan wel de rechtspersoon effectief enkel te bevoordelen of minstens niet
te benadelen. Het door de feitelijke bestuurder opgezette fraudesysteem met facturen strekte er niet enkel toe
inkomsten te onttrekken aan de vennootschap en zichzelf te bevoordelen, maar was ook bedoeld om structureel een
parallel circuit van zwart geld te creëren dat de vennootschap toeliet lonen en facturen van onderaannemers in het
zwart te betalen en minder vennootschapsbelasting te betalen en aan dit alles een bedrijfskundige verantwoording te
geven. Aldus werd naar recht verantwoord dat de bedoelde misdrijven materieel aan de vennootschap zijn toe te
rekenen.

Een misdrijf is moreel toe te rekenen aan een rechtspersoon, onder meer wanneer het volgt uit een wetens en willens
genomen beslissing binnen de beheersstructuur van die rechtspersoon. Daarmee wordt ook een feitelijke
beheersstructuur bedoeld. Niet vereist is dat het gezag noodzakelijk uitgaat van een natuurlijke persoon die een
formeel mandaat heeft om leiding te geven aan de rechtspersoon.

Wanneer een witwasmisdrijf bestaat in het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding,
verplaatsing of eigendom van illegale vermogensvoordelen, zoals bedoeld in artikel 505, lid 1, 4° van het Sw. en dat
verhelen of verhullen gebeurt door het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere goederen, dan zijn de
goederen die door deze omzetting zijn verkregen niet het voorwerp van het misdrijf witwassen, maar wel een
vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3° van het Sw. Het hof van beroep dat
beslist tot verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf en vervolgens deze goederen
verbeurdverklaart, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Trefwoorden:
Witwassen van vermogensvoordelen Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon
Verbeurdverklaring, algemeen Fiscaal strafrecht, algemeen

Samenvatting 3
De verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf verschilt van de verbeurdverklaring van het
vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf. Zo is de verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf in de
regel verplicht en moet de rechter dienvolgens het opleggen ervan niet motiveren. De verbeurdverklaring van het
vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf is daarentegen facultatief en het opleggen ervan vereist van de rechter
een motivering ook zonder dat de beklaagde daarover in het bijzonder verweer voert.

Wanneer het witwasmisdrijf bestaat in het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding,
verplaatsing of eigendom van illegale vermogensvoordelen, zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 4° van het
Strafwetboek en dat verhelen of verhullen gebeurt door het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere
goederen, dan zijn de goederen die door deze omzetting zijn verkregen niet het voorwerp van het misdrijf witwassen,
maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3° van het Strafwetboek.

Trefwoorden:
Witwassen van vermogensvoordelen Verbeurdverklaring, algemeen

Volledige tekst
I

S L N S,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Karolien Van de Moer, advocaat bij de balie Antwerpen,

tegen

1. J P N,

burgerlijke partij,

2. K M,

burgerlijke partij,

3. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat
12, voor wie optreedt de gewestelijke algemene directie Gent van de algemene administratie van de bijzondere
belastinginspectie, met kantoor te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 6 B 801,

burgerlijke partij,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest,

4. M T A bvba,

burgerlijke partij,
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5. M T,

burgerlijke partij,

verweerders.

II

1. PUBLIBELGIUM nv, met zetel te 3500 Hasselt, Hellebeemden 16,

beklaagde,

2. C S,

beklaagde,

3. K W N,

beklaagde,

4. T K K N,

beklaagde,

eisers,

allen met als raadsman mr. Hans Van Bavel, advocaat bij de balie Brussel,

tegen

BELGISCHE STAAT, reeds vermeld,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie
Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 5
juli 2019.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

De eiseres II.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

De eiseres II.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

De eisers II.3 en II.4 voeren elk in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

De eisers II voeren in een aanvullende memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eisers II doen afstand zonder berusting van hun cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de niet-definitieve
beslissing die aan de verweerder II voorschotten toekent.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

rn300119817 3/12© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 401



Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest spreekt de eisers II vrij van verschillende telastleggingen.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen II bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

2. Wat betreft de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder I.3, oordeelt het arrest (p. 204) dat over een
eventuele solidariteit en de vergoedende interesten pas zal kunnen worden geoordeeld wanneer de schade door de
verweerder I.3 becijferd en meer geconcretiseerd wordt. Het houdt met betrekking tot die verweerder de burgerlijke
belangen aan met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. Dit is geen eindbeslissing
in de zin van artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, noch een beslissing bedoeld in het tweede lid van
dat artikel.

3. Voor wat betreft de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders I.1, I.4 en I.5 oordeelt het arrest dat de zaak
niet in staat van wijzen is, nodigt het die verweerders uit de toelichtingen te verschaffen die het bepaalt, heropent het
het debat en stelt het de zaak vast op een navolgende rechtszitting. Dit zijn evenmin eindbeslissingen in de zin van
artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, noch beslissingen als bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep I voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk.

Eerste middel van de eiser I, tweede middel van de memorie van de eiseres II.1 en
eerste middel van de memorie van de eisers II.2, II.3 en II.4

4. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 204 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319,
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
op een eerlijk proces: het arrest oordeelt dat de eisers geen melding hebben gemaakt van een grief in
verband met de regelmatigheid van het bewijs wegens onwettige fiscale huisvisitaties en dat bijgevolg de
grieven die zij daarover in hun respectieve conclusies hebben geformuleerd, vervallen zijn; met het
aanduiden in de respectieve grievenformulieren van de grief “voorschriften betreffende de rechtspleging
”, door de eisers II nog aangevuld met de woorden “ontvankelijkheid”, “onregelmatige huiszoeking”, “territoriale
onbevoegdheid” dan wel “schending EVRM”, hebben de eisers echter nauwkeurig aangegeven dat zij ook de
hervorming vragen van de beslissing van de eerste rechter over de regelmatigheid van de fiscale visitaties; de
eiseres II.1 voert eveneens aan dat het arrest met de vermelde beslissing de bewijskracht van haar grievenformulier
miskent.

5. Het arrest (p. 56-88) onderzoekt en verwerpt de bedoelde grief volledigheidshalve ingevolge de grieven vermeld in
de grievenformulieren van de eisers II.2, II.3 en II.4. Aldus kan de bekritiseerde beslissing de eisers niet grieven.

Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Tweede middel van de eiser I, derde middel van de memorie van de eiseres II.1 en
tweede middel van de memorie van de eisers II.2, II.3 en II.4

6. Het middel voert schending aan van de artikelen 2, 1025, 1026 en 1027 Gerechtelijk Wetboek: het arrest oordeelt
dat het verzoek van belastingambtenaren aan de rechter in de politierechtbank, strekkende tot het verkrijgen van
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machtiging tot fiscale visitatie, niet moet worden ondertekend door een advocaat omdat de voormelde bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn op de artikelen 319 WIB92 en 63 Btw-wetboek.

7. Artikel 2 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle
rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of
door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit
wetboek.

Krachtens artikel 1025 Gerechtelijk Wetboek zijn, behoudens in de gevallen waarin de wet er uitdrukkelijk van afwijkt,
de rechtsplegingen op eenzijdig verzoekschrift geregeld zoals in deze titel is bepaald.

Artikel 1026, 5°, van dat wetboek bepaalt dat het verzoekschrift, op straffe van nietigheid, de handtekening van de
advocaat van de partij vermeldt, tenzij de wet anders bepaalt. Artikel 1027, eerste lid, bepaalt dat het verzoekschrift,
buiten de uitzonderingen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet, enkel kan worden ingediend door een advocaat.

8.Artikel 319 WIB92 regelt de visitatie, door de ambtenaren belast met het verrichten van een controle of een
onderzoek zoals daar bedoeld, van beroepslokalen en plaatsen waar werkzaamheden of vermoedelijke
werkzaamheden worden verricht. Artikel 319, tweede lid, WIB92 bepaalt dat die ambtenaren voor het verrichten van
die controle of dat onderzoek alleen toegang hebben tot particuliere woningen of bewoonde lokalen tussen vijf uur 's
morgens en negen uur 's avonds en met machtiging van de rechter in de politierechtbank. Artikel 63 Btw-wetboek
bevat soortgelijke bepalingen en, in het derde lid, eenzelfde beperking voor de ambtenaren die bevoegd zijn om de
toepassing van de btw te controleren.

9. De fiscale visitatie zoals geregeld door die artikelen moet de bevoegde ambtenaren toelaten de nodige
vaststellingen te doen met betrekking tot de regelmatigheid van de belastingaangifte en beoogt aldus de juiste inning
van de belastingen.

Artikel 374, eerste lid, WIB92 bepaalt dat, ten einde de behandeling van het bezwaarschrift of het verzoek tot
rechtzetting te verzekeren, een daar bedoelde ambtenaar beschikt over de bewijsmiddelen en de bevoegdheden die
aan de administratie verleend zijn bij onder meer de artikelen 315 tot 319.

Artikel 379 WIB92 en artikel 90 Btw-wetboek bepalen dat inzake de geschillen betreffende de toepassing van een
belastingwet, de verschijning in persoon in naam van de Staat kan worden gedaan door elke ambtenaar van een
belastingadministratie.

10. Uit de eigen aard en finaliteit van de hier bedoelde controles en onderzoeken, alsmede de eigen bevoegdheden
die de wet aan de fiscale administratie toekent, volgt dat de toepassing van de artikelen 1026, 5° en 1027, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek onverenigbaar is met de procedures tot het verkrijgen van machtiging op grond van artikel 319,
tweede lid, WIB92 en artikel 63, derde lid, Btw-wetboek.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Eerste middel van de memorie van de eiseres II.1

11. Het middel voert in zijn beide onderdelen schending aan van artikel 5 Strafwetboek.

Eerste onderdeel

12. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de aan de eiseres II.1 ten laste gelegde
misdrijven van valsheid en belastingfraude materieel aan haar zijn toe te rekenen omdat die misdrijven een intrinsiek
verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen of, naar blijkt uit de
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd; aan die voorwaarden is echter slechts voldaan indien de
misdrijven voordeel of minstens geen nadeel aan de rechtspersoon opleveren, dan wel daarop gericht zijn; uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat het door J P N opgezette fraudesysteem, bestaande uit dubbele of zwarte
facturatie, erop gericht was inkomsten of omzetten van de eiseres II.1 uit de boekhouding te houden en ze aldus aan
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haar te onttrekken, minstens die onttrekking te verantwoorden of te verbergen in haar boekhouding; het feit dat een
deel van de zwarte omzet werd gebruikt om de zwarte lonen te betalen, doet daaraan geen afbreuk.

13. Opdat zou zijn voldaan aan de in het onderdeel vermelde voorwaarden van artikel 5 Strafwetboek is niet vereist
dat de misdrijven, gepleegd door de natuurlijke persoon die handelt voor rekening van de rechtspersoon, enkel
bedoeld zijn om de rechtspersoon te bevoordelen of minstens niet te benadelen, dan wel de rechtspersoon effectief
enkel bevoordelen of minstens niet benadelen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

14. Het arrest oordeelt dat het door de feitelijke bestuurder J P N opgezette fraudesysteem met facturen ertoe strekte,
niet enkel om inkomsten te onttrekken aan de eiseres II.1 en zichzelf te bevoordelen, maar ook om structureel een
parallel circuit van zwart geld te creëren dat de eiseres II.1 toeliet lonen en facturen van onderaannemers in het zwart
te betalen en minder vennootschapsbelastingen te betalen, alsook om aan dit alles een bedrijfskundige
verantwoording te geven. Aldus oordeelt het arrest dat de boekhoudkundig uit de omzet van de eiseres II.1 gehouden
inkomsten ook een bedrijfsmatige finaliteit hadden die bijdroeg aan haar werking. Op grond van die redenen oordeelt
het arrest vervolgens dat J P N niet handelde tegen de belangen van de eiseres II.1 in, maar in haar belang. Aldus is
de beslissing dat de bedoelde misdrijven materieel aan de eiseres II.1 zijn toe te rekenen naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de aan de eiseres II.1 ten laste gelegde
misdrijven moreel aan haar zijn toe te rekenen, terwijl het enkel vaststelt dat die misdrijven zijn gepleegd door één
leidend orgaan van de eiseres II.1 dat bovendien geen formeel mandaat had, het geen verder onderzoek doet naar
de autonome verantwoordelijkheid of het opzet van de eiseres II.1 en het dat opzet enkel afleidt uit het strafbaar
verwijtbare gedrag van de feitelijke bestuurder.

16. Een misdrijf is moreel toe te rekenen aan een rechtspersoon, onder meer wanneer het volgt uit een wetens en
willens genomen beslissing binnen de gezagsstructuur van die rechtspersoon. Daarmee wordt ook een feitelijke
gezagsstructuur bedoeld. Niet vereist is dat het gezag noodzakelijk uitgaat van een natuurlijke persoon die een
formeel mandaat heeft om leiding te geven aan de rechtspersoon.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

17. Naast of in verband met de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel, oordeelt het arrest onder
meer als volgt:

de feitelijke situatie bestond erin dat J P N, ook al had hij geen formeel mandaat, handelde in naam van en
voor rekening van de eiseres II.1, voor haar onderhandelde en alle belangrijke beslissingen nam, waaronder
het afsluiten van de formule 1-contracten waarvan de eiseres II.1 de juridische medecontractant en de
eigenlijke financieel begunstigde was;
de eiseres II.1 hield zelf bewust inkomsten uit haar boekhouding om deze vervolgens te gebruiken voor de
zwarte lonen, zijnde om haar activiteiten buiten boekhouding te financieren;
de eiseres II.1 nam valse facturen op in haar boekhouding en gebruikte ze voor het opstellen van haar
jaarrekeningen, alsmede ten aanzien van de fiscale administratie, banken en medecontractanten;
de eiseres II.1 verkreeg een ongeoorloofd economisch voordeel ten opzichte van haar concurrenten;
de eiseres II.1 en J P N beoogden op ongeoorloofde wijze minder vennootschapsbelastingen te betalen en
deze dus ten dele te omzeilen, wat een bijzonder, fiscaal bedrieglijk opzet inhoudt;
het systeem van zwarte lonen was structureel opgezet in het kader van de eiseres II.1;
het bedrieglijk opzet van de eiseres II.1 voor de te haren laste gelegde misdrijven is bewezen;
alle wettelijke voorwaarden van artikel 5 Strafwetboek om de eiseres II.1 te veroordelen voor de door haar
gepleegde misdrijven zijn bewezen, met dien verstande dat zij slechts strafbaar is vanaf 3 juli 1999.

Met die redenen leidt het arrest het moreel bestanddeel van de eiseres II.1 voor de te haren laste bewezen
verklaarde misdrijven niet louter af uit het gedrag van haar werkelijke bestuurder J P N, maar onderzoekt het ook
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haar eigen moreel bestanddeel en oordeelt het dat dit bewezen is. Aldus verantwoordt het de beslissing naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Vierde middel van de memorie van de eiseres II.1

18. Het middel voert schending aan van de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering: door te beslissen dat de
opgelegde bestraffing naar aard en omvang gepast is en rekening houdt met de aard en de ernst van de feiten, de
omstandigheden waarin deze werden gepleegd en het gunstige strafrechtelijke verleden van de eiseres II.1, alsmede
het beoogde voordeel, motiveert het arrest de aan de eiseres II.1 opgelegde geldboete niet op een
geïndividualiseerde wijze, maar op een wijze die van toepassing is op elk misdrijf dat een voordeel beoogt; evenmin
wordt een geïndividualiseerde, op de eiseres II.1 toegespitste reden gegeven voor het opleggen van een geldboete
van 100.000 euro.

19. Uit de artikelen 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering volgt dat de appelrechter nauwkeurig, maar
op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen moet vermelden voor de door hem opgelegde straffen en hun maat,
voor zover de wet die straffen en hun maat aan zijn vrije beoordeling overlaat.

20. Het arrest dient het opleggen van een geldboete aan de eiseres II.1 niet te motiveren. Dat is immers een straf die
de appelrechters krachtens de wet aan de eiseres II.1 moeten opleggen wegens de te haren laste bewezen
verklaarde misdrijven. Voor het overige zijn de in het middel vermelde redenen voor het opleggen van de geldboete
en deze op grond waarvan het arrest (p. 185-186) gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging voor de geldboete
verleent, niet algemeen of gestandaardiseerd, maar hebben zij in het bijzonder betrekking op de eiseres II.1. Aldus is
de beslissing over de strafmaat regelmatig met redenen omkleed.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Middel van de aanvullende memorie van de eisers II

Eerste onderdeel

21. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM, de artikelen 7, 47, 51 en 52 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 15 en 22 Grondwet, artikel 319 WIB92 en artikel 63 Btw-
wetboek, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en het recht
van verdediging: het arrest oordeelt ten onrechte dat de beslissing waarbij de rechter in de politierechtbank aan de
fiscale ambtenaren machtiging verleende om over te gaan tot huisvisitatie in de bewoonde delen van de private
woningen van de eisers II, regelmatig is; uit de motivering van de machtigingen blijkt immers niet dat die rechter
concreet heeft beoordeeld of er sprake is van minstens een vermoeden dat er in die delen van de woningen
werkzaamheden of economische activiteiten werden verricht als bedoeld in artikel 319 WIB92 of artikel 63 Btw-
wetboek; dat een pand een gemengd gebruik kent, volstaat niet.

22.Artikel 319 WIB92 regelt de visitatie, door de ambtenaren belast met het verrichten van een controle of een
onderzoek zoals daar bedoeld, van beroepslokalen en plaatsen waar werkzaamheden of vermoedelijke
werkzaamheden worden verricht. Artikel 319, tweede lid, WIB92 bepaalt dat die ambtenaren voor het verrichten van
die controle of dat onderzoek alleen toegang hebben tot particuliere woningen of bewoonde lokalen tussen vijf uur 's
morgens en negen uur 's avonds en met machtiging van de rechter in de politierechtbank. Artikel 63 Btw-wetboek
bevat soortgelijke bepalingen en, in het derde lid, eenzelfde beperking voor de ambtenaren die bevoegd zijn om de
toepassing van de btw te controleren.

23. De regelmatigheid van de beslissing waarmee de rechter in de politierechtbank toegang tot bewoonde lokalen
toestaat, moet het voorwerp kunnen uitmaken van een daadwerkelijk jurisdictionele controle. Bijgevolg moet de
afweging op grond waarvan die rechter aan de hand van de hem voorgelegde gegevens een dergelijke machtiging
toestaat, blijken uit de motivering van de machtiging.

24. Het gegeven dat een woning een gemengd privé- en beroepsgebruik kent, kan naargelang de concrete
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omstandigheden die de machtiging vaststelt, het vermoeden verantwoorden dat in gans die woning werkzaamheden
worden verricht als bedoeld in artikel 319 WIB92 of artikel 63 Btw-wetboek.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

25. Het arrest (p. 69-73) oordeelt als volgt:

een beslissing van een rechter dient in zijn geheel te worden beoordeeld;
bijkomend bij wat er door de eiseressen II.I en II.2 in synthesebesluiten werd geciteerd, motiveerde de
politierechter voor het adres te Hasselt, Hellebeemden 16: “Gezien de duidelijke en concrete informatie
betreffende mogelijke zware onregelmatigheden/fraude, er aanwijzingen zijn dat bezwarend bewijsmateriaal
te vinden is in de private vertrekken en het feit dat de maatschappelijke zetel van [de eiseres II.1] op het
hiervoor vermelde adres is gevestigd, is een huisvisitatie geboden in de private vertrekken teneinde een
correcte weergave te verkrijgen van de belastbare grondslagen. De woning kent immers een “gemengd
gebruik”, dit wil zeggen dat de woning deels voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (een aantal
vennootschappen hebben er hun maatschappelijke zetel), deels als private woonplaats”;
de politierechter stelde in casu vast dat de vermelde woning een gemengd gebruik kende, verwijzend naar het
feit dat op het adres een aantal vennootschappen hun maatschappelijke zetel hadden en dat er ook personen
woonden. Hij motiveerde dat omstandig. Hij somde diverse vennootschappen op die op dat adres hun zetel
hadden, verwees naar hun activiteiten en stelde vast dat de eiseres II.2, bestuurder bij de eiseres II.1, en J P
N ook op datzelfde adres waren gedomicilieerd;
het betrof dus een gebouw met één adres en één huisnummer (geen opsplitsing in nummer A en B). Toen de
politierechter de machtiging verleende, kon hij op basis van de informatie waarover hij beschikte en toen ook
kon beschikken, onmogelijk weten of er al dan niet in deze woning een duidelijke afscheiding was tussen de
delen die voor bewoning werden gebruikt en deze die beroepsmatig werden gebruikt. Hij wist niet hoe die
woningen aan de binnenkant waren ingericht en kon dat ook niet weten. Er waren hier geen twee
huisnummers;
uit de vaststelling dat er op dat ene adres meerdere vennootschappen waren gevestigd en ook
klaarblijkelijk privépersonen woonden, kon hij vaststellen dat er op dat adres een gemengd gebruik was.
Beweren dat waar hij gemotiveerd heeft dat de woning “deels” werd gebruikt voor beroepsdoeleinden en
“deels” als private woonplaats, hij louter zou hebben gedoeld op de onderscheiden ruimten in de woning in
plaats van op het gedeelde feitelijk gebruik van alle vertrekken in de woning, is een interpretatie geven aan de
machtiging die niet kan worden afgeleid uit de motieven van de machtiging in zijn geheel;
de wet spreekt in artikel 63 Btw-wetboek van 'particuliere woningen of bewoonde lokalen'. Een particuliere
woning was het in casu niet vermits daar ook vennootschappen waren gevestigd met hun maatschappelijke
zetel, zodat er ook een vermoeden was dat daar werkzaamheden (minstens van die vennootschappen)
werden verricht of er economische activiteiten waren. De machtiging betrof dus een machtiging tot toegang tot
de bewoonde lokalen van het pand. Voor de lokalen waar geen bewoning was en die dus als louter
bedrijfsmatig te beschouwen waren, was immers overeenkomstig artikel 63 geen machtiging nodig;
het feit dat er in die woning een “gemengd gebruik” was, volstond om wettig te besluiten dat de aanvraag tot
machtiging gegrond was en dus dat er een vermoeden was dat er werkzaamheden en economische
activiteiten werden ontplooid in lokalen die ook werden bewoond. Dat stemt overeen met de wil van de
wetgever. Nergens in de wet staat dat de politierechter, wanneer hij dergelijke machtiging tot visitatie geeft,
letterlijk moet melden dat er daar een economische activiteit wordt ontplooid of er een vermoeden van is, dan
wel een vermoeden van werkzaamheden;
uit zijn motieven in de machtigingen die de eisers volledig voorleggen, blijkt dat de politierechter de
voorwaarden van de wet feitelijk heeft getoetst aan de gegevens waarover hij beschikte en voor elk
pand heeft vastgesteld dat er een gemengd gebruik was van de woning en dus ook een vermoeden
was van economische activiteit en werkzaamheden in lokalen die ook werden bewoond. Het gegeven
dat hij motiveerde “teneinde een correcte weergave te krijgen van de belastbare grondslagen”, wat trouwens
de finaliteit is van de hier bedoelde visitatiebevoegdheden, bevestigt dat alleen maar;
afleiden uit de door de eiseressen II.1 en II.2 neergelegde beslissingen van de rechter in de
politierechtbank dat hij telkens een machtiging zou hebben gegeven om na te gaan of er
beroepswerkzaamheden in de woning werden uitgeoefend zonder voorafgaand te beslissen dat er
een vermoeden van werkzaamheden in de woning was, strookt niet met de inhoud van de
machtigingen in hun geheel. Het “gemengd gebruik” van een woning vaststellen, veronderstelt dat men
minstens vermoedt dat er in de woning, waar ook bewoning is, eveneens werkzaamheden en economische
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activiteiten worden ontplooid;
de politierechter heeft duidelijk uiteengezet in de machtigingen wat de fiscale ambtenaren mochten doen;
uit de lezing van alle overwegingen van de politierechter samen kan enkel worden besloten dat hij niet
lichtzinnig is omgegaan met zijn controlebevoegdheid en wel degelijk telkens vastgesteld heeft dat de
woningen “gemengd gebruik” kenden enerzijds en anderzijds dat hem geen “fishing expedition” werd gevraagd
vermits hij heeft vastgesteld dat er een vermoeden van fraude was. Op die manier heeft hij dus de gevraagde
visitatie ook correct getoetst aan de bescherming van de woning waarin de artikelen 8 EVRM en 15 Grondwet
voorzien;
overigens is bij de uitvoering van de fiscale visitatie gebleken dat er helemaal niet zo'n strikte opsplitsing was
tussen de privaat gebruikte delen van de woning en de beroepsmatig gebruikte delen;
er kan dus niet worden besloten dat de administratie ten onrechte zou toegang hebben gehad tot de
bewoonde delen van de woning waar de fiscale visitatie van 15 oktober 2013 werd uitgevoerd.

Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat de huisvisitaties in de woningen van de eisers II
werden uitgevoerd op grond van regelmatig gemotiveerde machtigingen van de rechter in de politierechtbank.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede en derde onderdeel

26. Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 8 EVRM, de artikelen 7 en 52 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 15 en 22 Grondwet en artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat er geen redenen voorhanden zijn om de processen-verbaal van
de fiscale huisvisitaties en de uit die visitaties voortkomende stukken, evenals de daarop voortbouwende gegevens
uit het debat te weren omdat, zelfs indien de stelling van de eisers II dat de machtiging van de rechter in de
politierechtbank onwettig is gemotiveerd correct zou zijn, moet worden aangenomen dat die beweerde
onregelmatigheden geen weerslag hebben op het recht of de vrijheid die door de overtreden norm wordt beschermd,
aangezien het niet zo is dat het recht op privéleven van de eisers II, zoals beschermd door de artikelen 8 EVRM en
15 Grondwet, daardoor als dusdanig zou zijn miskend; nochtans zijn huisvisitaties die worden uitgevoerd op grond
van een onwettig gemotiveerde machtiging niet uitgevoerd in overeenstemming met een wettelijke basis.

Het derde onderdeel voert schending aan van de artikelen 6, 8 en 13 EVRM, de artikelen 7, 20, 47 en 51 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 10, 11, 13, 15 en 22 Grondwet, alsmede
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de primauteit van het internationale recht met directe werking op de
bepalingen van het nationale recht: het arrest oordeelt ten onrechte dat het Hof van Justitie van de Europese Unie
geen bevoegdheid heeft inzake het strafrecht, alsook dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat bewijs
dat werd verkregen met miskenning van een grondrecht, zoals het recht op de eerbiediging van het privéleven en de
woonst, mag worden aangewend in de strafprocedure, waarin onder meer btw-fraude wordt vervolgd, mits toepassing
van de toets bepaald in artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Het derde onderdeel vraagt, voor zover als nodig, de door de eisers II voorgelegde prejudiciële vragen te stellen aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk Hof.

27. Het arrest oordeelt dat de visitaties in de woningen van de eisers II niet onwettig en derhalve niet met miskenning
van enig grondrecht van die eisers hebben plaatsgevonden. Op die grond oordeelt het dat het uit die visitaties
verkregen bewijs kan worden gebruikt bij de beoordeling van de schuld van die eisers. Het oordeelt enkel
volledigheidshalve dat dit bewijs, zelfs al zou het onwettig zijn, op grond van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering hoe dan ook kan worden gebruikt voor die beoordeling.

De onderdelen die gericht zijn tegen een overtollige reden die de beslissing niet schraagt en die de zelfstandige
redenen op grond waarvan het arrest oordeelt dat de visitaties bruikbaar bewijs opleveren, onverlet laat, is niet
ontvankelijk.

28. De prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk Hof die gegrond zijn
op een niet ontvankelijk cassatiemiddel, waarvan de niet-ontvankelijkheid niet is ontleend aan de respectieve normen
waarvan uitlegging wordt gevraagd dan wel de bestaanbaarheid met de Grondwet in vraag wordt gesteld, worden niet
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gesteld.

Derde middel van de memorie van de eiseres II.2

29. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 43bis en 505 Strafwetboek: het arrest oordeelt dat de gelden
die het lastens de eiseres II.2 verbeurdverklaart het voorwerp uitmaken van de witwastransactie van 10 januari 2008
onder de telastlegging E.1., met name de afkoop van levensverzekeringen waarmee de eiseres II.2 geld ontvangen
heeft op haar rekeningen; deze afkoop betreft nochtans een witwastransactie waarbij het verhelen of verhullen
gebeurt door het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere goederen, namelijk de omzetting van
contracten inzake levensverzekering in geld; de gelden die door deze omzetting zijn verkregen, zijn aldus niet het
voorwerp van de witwasmisdrijven maar wel een vermogensvoordeel dat voorkomt uit die misdrijven.

Ontvankelijkheid van het middel

30. De verweerder II voert aan dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is omdat, ook wanneer de
geldsommen niet het voorwerp maar het vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf uitmaken, zij kunnen worden
verbeurdverklaard, terwijl niet wordt aangevoerd dat aan de vereisten van die verbeurdverklaring niet zou zijn
voldaan.

31. De verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf verschilt van de verbeurdverklaring van het
vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf. Zo is de verbeurdverklaring van het voorwerp van het witwasmisdrijf in de
regel verplicht en moet de rechter dienvolgens het opleggen ervan niet motiveren. De verbeurdverklaring van het
vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf is daarentegen facultatief en het opleggen ervan vereist van de rechter
een motivering op grond van artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, ook zonder dat de beklaagde
daarover in het bijzonder verweer voert. Bijgevolg heeft de eiseres wel degelijk belang bij het aanvoeren van het
middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

32. Het arrest (p. 155-158, 160-61 en 189) verklaart de eiseres II.2 beperkt schuldig aan de telastlegging E.I omdat zij
heeft deelgenomen aan door J P N gepleegde witwasverrichtingen waardoor de illegale herkomst van zwarte gelden
van de eiseres II.1 werd verhuld. Die witwasoperatie gebeurde in drie opeenvolgende fasen waarvan de laatste fase
erin bestaat dat op 10 januari 2008 drie levensverzekeringen (met de eiseres II.2 als verzekeringnemer) werden
afgekocht en de som daarvan, samen met nog een saldo van een andere levensverzekering die door J P N was
afgekocht, in de loop van januari 2008 werd overgemaakt op rekeningen van de eiseres II.2. Het betreft een totaal
bedrag van 2.903.561,90 euro.

Het arrest verklaart de eiseres II.2 ook schuldig aan de telastlegging E.II in zoverre zij van dat laatste bedrag 200.000
euro heeft overgemaakt aan Faminvesting bvba en zodoende een verdere witwashandeling heeft gesteld.

33. Wat de verbeurdverklaring betreft, oordeelt het arrest (p. 188 en 190-192):

“Wanneer gelden van illegale herkomst worden belegd in levensverzekeringsovereenkomsten vormen die
het illegaal vermogensvoordeel van het witwasmisdrijf. Wanneer die illegale vermogensvoordelen bestaande
uit de gelden belegd in levensverzekeringsovereenkomsten op hun beurt worden omgezet of overgedragen
met het vereiste bedrieglijk opzet, is dat een ander daaropvolgend witwasmisdrijf waarvan de in de
levensverzekeringen belegde gelden het voorwerp van het witwasmisdrijf vormen”;
“Voor wat betreft de verbeurdverklaringen uit de feiten sub E wordt het voorwerp van de misdrijven
verbeurdverklaard en niet de illegale vermogensvoordelen”;
“Onder E.I bedraagt de geldsom aan illegaal vermogensvoordeel dat [de eiseres II.2] geschonken is bij
afkoop van de levensverzekeringen bij ABN AMRO LIFE LUXEMBURG, 2.903.561,90 euro. Dat is het
bedrag aan illegaal vermogensvoordeel dat het voorwerp uitmaakt van de opeenvolgende witwastransacties
waaraan [de eiseres II.2] hiervoor sub E.I schuldig bevonden is. Het betreft het voorwerp van de
witwastransactie van 10.01.2008 waarmee zij dat geld ontvangen heeft op haar rekeningen via afkoop van
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levensverzekeringen”.

Vervolgens beveelt het arrest, als voorwerp van de witwastransactie van 10 januari 2008 onder de telastlegging E.I,
de verbeurdverklaring van de op de rekeningen van de eiseres II.2 teruggevonden gelden ten belope van 17.318,48
euro, 1.999.875,17 ZAR, 680,80 euro, 337.620,50 euro, 71.898,59 euro, 162.336,80 euro. Het beveelt ook de
verbeurdverklaring per equivalent van 1.000.000 euro als het geraamde saldo aan geldwaarde dat het voorwerp
uitmaakt van de witwasmisdrijven sub E.I en E.II waartoe de eiseres II.2 is veroordeeld.

34. Wanneer het witwasmisdrijf bestaat in het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing of eigendom van illegale vermogensvoordelen, zoals bedoeld in artikel 505, eerste lid, 4°,
Strafwetboek en dat verhelen of verhullen gebeurt door het omzetten van illegale vermogensvoordelen in andere
goederen, dan zijn de goederen die door deze omzetting zijn verkregen niet het voorwerp van het misdrijf witwassen,
maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek.

35. Het bedrag van 2.903.561,90 euro dat het arrest in de hierboven bepaalde mate verbeurdverklaart, is het
resultaat van de omzetting, op 10 januari 2008, van de drie levensverzekeringscontracten, die het voorwerp van de
derde fase van het witwasmisdrijf uitmaken, in gelden die al dan niet zijn teruggevonden op rekeningen van de
eiseres II.2. Die gelden maken niet het voorwerp, maar wel het vermogensvoordeel van de omzetting uit. Het arrest
dat anders oordeelt, verantwoordt de beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Ambtshalve onderzoek voor het overige

36. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de
beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen II in de hierboven bepaalde mate.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten laste van de eiseres II.2 de verbeurdverklaring beveelt van de
gelden, voorwerp van de telastleggingen E.I en E.II.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eiseres II.2 tot vier vijfden van de kosten. Houdt de overige kosten aan en laat die over aan de rechter
op verwijzing.

Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Bepaalt de kosten in het geheel op 1.619,77 euro, waarvan de eiser I 570,13 euro verschuldigd is en de eisers II elk
262,41 euro verschuldigd zijn.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Eric Van Dooren,
en op de openbare rechtszitting van 17 december 2019 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip Van Volsem,
in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Fiscale Jurisprudentie
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Cass. (2e k.) AR P.19.0409.N, 29 oktober 2019 (J C, METAALWERKEN C EN ZOON
bvba)

Cass. (2e k.) AR P.19.0409.N, 29 oktober 2019 (J C, METAALWERKEN C EN ZOON bvba) http://www.cass.be (6
november 2019)
Samenvatting
Uit artikel 463, tweede lid, ARAB en artikel 128, eerste lid, Sociaal Strafwetboek, thans artikel 127, eerste lid, Sociaal
Strafwetboek, volgt niet dat enkel personen die handelingen hebben gesteld zonder het uitdrukkelijk bevel van de
werfleider zich aan deze overtreding van deze ARAB-bepaling kunnen schuldig maken; deze feiten kunnen worden
toegerekend aan de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber indien blijkt dat die opzettelijk of door onachtzaamheid
verantwoordelijk zijn voor het niet respecteren van deze verplichting en dit ongeacht of zij rechtspersonen zijn; dit
houdt geen niet-toegelaten uitbreiding in van de strafbaarstelling of een miskenning van het legaliteitsbeginsel.

Trefwoorden:
Veiligheid in bepaalde bedrijfstakken Legaliteitsbeginsel strafbare feiten en straffen
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (sociaal misdrijf)

Volledige tekst
1. J C,

beklaagde,

2. METAALWERKEN C EN ZOON bvba,

beklaagde,

eisers,

met als raadsman mr. Bob Boogaers, advocaat bij de balie Antwerpen, met kantoor te 2460 Lichtaart, Olensteenweg
24, waar de eisers woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 28
maart 2019.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Bart De Smet heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
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Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 1

1. Het arrest neemt voor wat betreft de eiser de strafuitsluitende verschoningsgrond aan van artikel 5, tweede lid,
Strafwetboek, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep 1 bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek en de artikelen
418 en 419, eerste lid, Strafwetboek: het arrest beantwoordt wat betreft de telastlegging C niet het verweer van de
eisers dat de eigen fout van het slachtoffer de oorzaak van het ongeval was; het kon dan ook niet wettig besluiten tot
de schuld van de eisers aan de telastlegging C zonder daarbij na te gaan of de door de eisers aan het slachtoffer
toegeschreven fout niet de fout uitsluit die zij zelf hebben begaan.

3. Het arrest oordeelt met betrekking tot de telastlegging AIII dat vaststaat dat het slachtoffer op eigen houtje en
zonder aanwijsbare reden de tijdelijke schoor heeft losgemaakt en dat dit de primaire oorzaak is van het ongeval. Het
stelt evenwel ook vast dat er geen procedure was bepaald betreffende de toelating voor het losmaken van de
schoren en acht de telastlegging AIII bewezen ten aanzien van de beide eisers. Het arrest grondt die beslissing op de
vaststelling dat de eisers de werken hebben aangevat zonder zich vragen te stellen over de veiligheidscoördinatie op
de werf, zij een ongeschikt arbeidsmiddel hebben laten aanwenden om een tijdelijke schoor aan te brengen en er
geen instructies werden gegeven aan de werknemers inzake het wegnemen van schoren, zodat er sprake is van het
nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen om ongevallen te vermijden.

Het arrest oordeelt verder betreffende het feit van de telastlegging C dat de feiten van de telastleggingen AIII en AIV
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg betreffen in de zin van de artikelen 418 en 419 Strafwetboek, die
onopzettelijk de dood hebben veroorzaakt van het slachtoffer.

Met die redenen, gelezen in hun onderlinge samenhang, geeft het arrest te kennen dat de fout van het slachtoffer de
fouten van de eisers niet uitsluit, beantwoordt het het door het onderdeel bedoelde verweer en verantwoordt het de
beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest is tegenstrijdig gemotiveerd door,
enerzijds, vast te stellen dat het slachtoffer op eigen houtje en zonder aanwijsbare reden het tijdelijke schoor heeft
losgemaakt, wat de primaire oorzaak is van het ongeval, en, anderzijds, te oordelen dat de feiten van de
telastleggingen AIII en AIV een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg vormen in de zin van de artikelen 418 en 419
Strafwetboek die onopzettelijk de dood hebben veroorzaakt; die beslissing is minstens dubbelzinnig doordat het
nalaat aan te geven waarom de onvoorzichtigheid van het slachtoffer dan wel de primaire oorzaak is van het ongeval
maar niet de dood zou hebben veroorzaakt, dan wel de onvoorzichtigheid van de eisers niet de primaire oorzaak van
het ongeval is, maar wel de dood heeft veroorzaakt.

5. Het is niet tegenstrijdig aan te nemen, eensdeels, dat het losmaken van de tijdelijke schoor de primaire oorzaak is
van het ongeval, en, anderdeels, dat de telastleggingen AIII en AIV een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
vormen die onopzettelijk de dood hebben veroorzaakt.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

6. Het onderdeel verduidelijkt niet in welke lezing het arrest wettig is en in welke andere lezing het onwettig is.
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In zoverre het onderdeel dubbelzinnigheid in de motivering van het arrest aanvoert, is het bij gebrek aan
nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

Tweede middel

Eerste onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 463, tweede lid, tweede zin, ARAB: het
arrest laat na op te geven hoe de inbreuk op artikel 463, tweede lid, tweede zin, ARAB (telastlegging AIII) kan worden
toegerekend aan de eisers; het betreft een gebodsbepaling die een bepaalde gedraging gebiedt.

8. Uit de als geschonden opgegeven wetsbepalingen volgt niet dat de appelrechters, die de eisers wat betreft de
telastlegging AIII schuldig verklaren in de bewoordingen van de strafwet, bij afwezigheid van daartoe strekkende
conclusie de beslissing over de toerekening van dit feit aan de eisers nader met redenen dienden te omkleden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 14 Grondwet en artikel 463, tweede lid, tweede zin, ARAB, alsmede
miskenning van het legaliteitsbeginsel: aangezien deze ARAB-bepaling (telastlegging AIII) enkel de persoon viseert
die de handeling materialiter stelt en dus nalaat om de gebodsbepaling die het bevat te respecteren, kan dit misdrijf
niet aan de eisers worden toegerekend, zoals het arrest ten onrechte doet; die toerekening is een niet-toegelaten
uitbreiding van de strafbaarstelling.

10. Artikel 463, tweede lid, tweede zin, ARAB bepaalt dat de in de eerste zin van dit lid bepaalde handelingen slechts
mogen worden verricht door bevoegde personen op uitdrukkelijk bevel van de werfleider en onder zijn persoonlijke
controle.

11.Artikel 128, eerste lid, Sociaal Strafwetboek, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, thans artikel 127,
eerste lid, 1°, Sociaal Strafwetboek, bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk hebben
gepleegd op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
en de uitvoeringsbesluiten ervan.

12. Uit deze bepalingen volgt niet dat enkel personen die handelingen hebben gesteld zonder het uitdrukkelijk bevel
van de werfleider zich aan deze overtreding van deze ARAB-bepaling kunnen schuldig maken. Deze feiten kunnen
wel degelijk worden toegerekend aan de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber indien blijkt dat die opzettelijk of
door onachtzaamheid verantwoordelijk zijn voor het niet respecteren van deze verplichting en dit ongeacht of zij
rechtspersonen zijn. Dit houdt geen niet-toegelaten uitbreiding in van de strafbaarstelling of een miskenning van het
legaliteitsbeginsel.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de
beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Bepaalt de kosten op 104,01 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir en Ilse
Couwenberg, en op de openbare rechtszitting van 29 oktober 2019 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip
Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Bart De Smet, met bijstand van griffier Kristel
Vanden Bossche.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (2e k.) AR P.19.0329.N, 15 oktober 2019 (W. M. G. D., DELVOYE ART nv /
GEMACHTIGDE AMBTENAAR BIJ ANB VLAAMS GEWEST, AFDELING NATUUR EN
BOS NAMENS HET VLAAMS GEWEST, GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG
INSPECTEUR, e.a.)

Cass. (2e k.) AR P.19.0329.N, 15 oktober 2019 (W. M. G. D., DELVOYE ART nv / GEMACHTIGDE AMBTENAAR
BIJ ANB VLAAMS GEWEST, AFDELING NATUUR EN BOS NAMENS HET VLAAMS GEWEST, GEWESTELIJK
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, e.a.) https://juportal.be (18 oktober 2019)
Samenvatting 1
De herstelmaatregel is een maatregel van burgerlijke aard, die niettemin onder de strafvordering valt zodat het
openbaar ministerie dan ook bevoegd is om inzake de beslissing over de herstelvordering rechtsmiddelen aan te
wenden en dit ongeacht of de herstelvorderende overheid zich als procespartij heeft gemanifesteerd.

Trefwoorden:
Herstelmaatregelen (ruimtelijke ordening Vlaams Gewest), algemeen
Rechtsmiddelen (strafrechtspleging), algemeen

Samenvatting 2
Indien het openbaar ministerie hoger beroep instelt tegen een vrijsprekende beslissing op strafgebied dan houdt dat
in beginsel ook in dat de afwijzende beslissing over herstelvordering welke is gesteund op de telastleggingen
waarvoor vrijspraak is verleend, behoort tot de saisine van de appelrechter.

Trefwoorden:
Hoger beroep door openbaar ministerie
Herstel plaats in oorspronkelijke staat (ruimtelijke ordening Vlaams Gewest)
Gevolgen (hoger beroep in strafzaken), algemeen

Samenvatting 3
De rechter kan uit het gegeven dat een rechtspersoon geen aandacht heeft voor de naleving van de regelgeving bij
de bedrijfsuitbating, wel degelijk afleiden dat hij wetens en willens en dus opzettelijk heeft gehandeld. Bij afwezigheid
van daartoe strekkende conclusie dient de rechter die beslissing niet nader met redenen te omkleden.

Trefwoorden:
Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon Motivering vonnis en arrest (strafrechtspleging), algemeen

Volledige tekst
I-III

W. M. G. D.,

beklaagde,

eiser,

met als raadslieden mr. Joachim Meese, advocaat bij de balie Gent, en mr. Luc Deceunink, advocaat bij de balie
Dendermonde,
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II-IV

DELVOYE ART nv, met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Verbroederingstraat 16, vertegenwoordigd door de lasthebber
ad hoc Robin Slabbinck, met kantoor te 9000 Gent, Kasteellaan 141,

beklaagde,

eiseres,

met als raadsman mr. Robin Slabbinck, advocaat bij de balie Gent,

de cassatieberoepen tegen

1. GEMACHTIGDE AMBTENAAR BIJ ANB VLAAMS GEWEST, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 88/0075,

eiser tot herstel,

2. AFDELING NATUUR EN BOS NAMENS HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan
88/0075,

eiser tot herstel,

3. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, met kantoor te 1000 Brussel, Koning Albert II laan 20 bus
8,

eiser tot herstel,

4. INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, met kantoor te 1000 Brussel, Koning Albert II laan 20 bus 8,

eiser tot herstel,

verweerders,

met als raadsman mr. Veerle Tollenaere, advocaat bij de balie Gent, met kantoor te 9000 Gent, Koning Albertlaan
128, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het tussenarrest en het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele
kamer, van respectievelijk 25 mei 2018 (hierna arrest I) en 1 maart 2019 (hierna arrest II).

De eiser I-III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

De eiseres II-IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

De eisers doen afstand van hun cassatieberoepen in zoverre het arrest I het hoger beroep van de verweerders 1 en 2
ontvankelijk verklaart en in zoverre het arrest II de behandeling van de herstelvordering van de verweerder 2 uitstelt,
dit telkens in de mate dat dit geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 420 Wetboek van Strafvordering.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

De eisers I-III en II-IV hebben op 10 oktober 2019 elk ter griffie van het Hof een door artikel 1107, derde lid,
Gerechtelijk Wetboek bedoelde noot neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling

Ontvankelijkheid van de op 2 en 3 oktober 2019 door de eiser I-III neergelegde stukken

1. Volgens artikel 427, tweede lid, Wetboek van Strafvordering mag de eiser in cassatie na verloop van twee
maanden die volgen op zijn verklaring van cassatieberoep geen memories of stukken meer indienen met uitzondering
van akten van afstand of hervatting van het geding, akten waaruit blijkt dat het cassatieberoep doelloos is geworden
en de noten bedoeld in artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek.

De door de eiser I-III op 2 en 3 oktober 2019 ter griffie neergelegde stukken, dit is meer dan twee maanden na het
instellen van zijn cassatieberoepen op 14 en op 18 maart 2019, zijn niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

2. Het arrest II ontslaat de eisers van rechtsvervolging voor de telastleggingen A1a2, A1b2, A2a2, A2b1b, E en F.

In zoverre ook tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel van de eisers

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van
Strafvordering: het arrest beantwoordt niet het door de eisers in de appelconclusie geformuleerde en met redenen
omklede verzoek om bijkomend onderzoek betreffende de telefonische meldingen en de rol van Dirk Gistelinck, de
voeging van het dossier over het dispuut tussen de vorige eigenaars van het kasteel en Dirk Gistelinck en de voeging
van het dossier over de homejacking waarvan de vorige eigenaars het slachtoffer waren.

4. Het arrest (p. 32-36, nr. 6) vermeldt een geheel van redenen waarom er volgens de appelrechters, anders dan de
eerste rechter, geen enkel gegeven is om te twijfelen aan de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
bevoegde opsporingsambtenaren en de vaststellingen die zij hebben gedaan. Het arrest (p. 37, tweede alinea)
oordeelt ook dat het dossier alle elementen bevat die in het kader van een eerlijke procesvoering nodig zijn om tot de
waarheidsvinding te komen. Aldus geeft het arrest te kennen dat het door het onderdeel bedoelde bijkomend
onderzoek niet nodig is voor de waarheidsvinding en beantwoordt het dit verzoek.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.d EVRM: door ongemotiveerd het in eerste aanleg
aangenomen verweer van de eisers te verwerpen dat de optredende inspectiediensten onvoldoende objectief zijn
geweest terwijl de gevraagde onderzoekshandelingen en de te voegen stukken de uitkomst van de beoordeling van
dit verweer zouden kunnen hebben beïnvloed, schendt het arrest deze verdragsbepalingen; het arrest laat immers na
te onderzoeken of het verzoek tot bijkomend onderzoek voldoende werd gemotiveerd en of de gevraagde stukken
relevant zouden zijn geweest voor de beoordeling van de zaak, of er gegronde redenen zijn om het onderzoek niet te
doen uitvoeren, of de gevraagde stukken niet te doen voegen en of een weigering het recht op een eerlijk proces niet
aantast.

6. De aangevoerde verdragsrechtelijke schendingen zijn afgeleid uit het vergeefs aangevoerde motiveringsgebrek.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
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Tweede middel van de eisers

7. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering:
het arrest, dat weliswaar het verweer beantwoordt over de rechtsgeldigheid van de machtiging tot visitatie van 21 juni
2018, laat het verweer onbeantwoord dat de op 28 juni 2018 uitgevoerde visitatie zelf niet rechtsgeldig is en dat de
aldus gedane vaststellingen bij toepassing van artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering nietig
moeten worden verklaard; bijgevolg is de beslissing dat het bewijs van het herstel niet voorligt en het de eisers
veroordeelt tot nakoming van de herstelvordering niet naar recht verantwoord.

8. In zoverre het middel betrekking heeft op een beslissing, waarvoor de eisers afstand doen van hun
cassatieberoepen, behoeft het geen antwoord.

9. Voor het overige stelt het arrest vast, zonder op dat punt door het middel te worden bekritiseerd, dat het naar
aanleiding van de machtiging tot visitatie opgestelde proces-verbaal geen relevante gegevens bevat over het herstel
met betrekking tot de met het arrest bewezen bevonden misdrijven en dat ook door de eisers een uitgevoerd herstel
niet wordt aangetoond.

In zoverre kan het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Derde middel van de eisers

10. Het middel voert schending aan van de artikelen 204 en 210 Wetboek van Strafvordering: het arrest doet ten
onrechte uitspraak over de herstelvordering van de verweerders 3 en 4; de vroegere rechtspraak dat het hoger
beroep van het openbaar ministerie met zich meebrengt dat de door de bevoegde overheden geformuleerde
herstelvorderingen samen met de strafvordering voor de appelrechter aanhangig zijn, is ingevolge de invoering van
het grievenstelsel niet langer geldig; de rechtsmacht van de appelrechters is beperkt tot de door het openbaar
ministerie geformuleerde grieven; de beslissing op de herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard die
niettemin onder de strafvordering valt; indien het openbaar ministerie, zoals in deze zaak, als grief de schuld
vermeldt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de beslissing op de herstelvordering behoort tot de rechtsmacht van de
appelrechter en dat is zeker zo indien het openbaar ministerie in eerste aanleg geen herstelvordering heeft
benaarstigd; de appelrechters kunnen geen rechtsmacht putten uit de tussenkomst van de verweerders 3 en 4 die
geen grieven hebben geformuleerd binnen de wettelijk bepaalde beroepstermijn.

11. De herstelmaatregel is een maatregel van burgerlijke aard, die niettemin onder de strafvordering valt.

12. Het openbaar ministerie is dan ook bevoegd om inzake de beslissing over de herstelvordering rechtsmiddelen
aan te wenden en dit ongeacht of de herstelvorderende overheid zich als procespartij heeft gemanifesteerd.

13. Indien het openbaar ministerie hoger beroep instelt tegen een vrijsprekende beslissing op strafgebied dan houdt
dat in beginsel ook in dat de afwijzende beslissing over herstelvordering welke is gesteund op de telastleggingen
waarvoor vrijspraak is verleend, behoort tot de saisine van de appelrechter.

14. Uit de artikelen 204 en 210 Wetboek van Strafvordering volgt dat de appelrechter, binnen de grenzen van de
verklaring van het hoger beroep van het openbaar ministerie, op basis van de door het openbaar ministerie
nauwkeurig bepaalde grieven en desgevallend de door appelrechter ambtshalve aan te voeren middelen, verder zijn
saisine moet bepalen.

15. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het openbaar ministerie in het grievenformulier de
beslissing op strafgebied met betrekking tot de procedure en de schuld voor alle telastleggingen heeft aangeduid. De
appelrechters oordelen dat daaruit volgt dat ook de herstelvordering tot hun saisine behoort (arrest II, p. 18). Die
beslissing is naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel van de eiser I-III
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16. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 Grondwet, de artikelen 195 en 211 Wetboek van
Strafvordering en artikel 21 ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest kent aan de eiser geen
reële strafvermindering toe wegens de vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn, minstens is die
vermindering niet gemotiveerd naar recht; de rechter die vaststelt dat de redelijke termijn voor twee beklaagden op
een identieke wijze is overschreden en zonder dat hun houding daartoe in een andere mate heeft bijdragen, kan niet
zonder zijn keuze daartoe nader te motiveren, beslissen dat zonder overschrijding van de redelijke termijn voor de
beide beklaagden een identieke bestraffing passend en noodzakelijk zou zijn om vervolgens na het in rekening
brengen van de vastgestelde redelijke termijn-overschrijding aan elke beklaagde een andere bestraffing op te leggen;
de appelrechters laten na de redenen te vermelden waarom zij aan de eiser I-III uiteindelijk een hogere geldboete
opleggen dan aan de eiseres II-IV, niettegenstaande zij zonder overschrijding van de redelijke termijn dezelfde
geldboete van 15.000 euro passend en noodzakelijk zouden hebben geacht voor elk van de eisers en
niettegenstaande de vaststelling dat de redelijke termijn voor de beide eisers op hetzelfde ogenblik is aangevangen
en dat deze te wijten is aan dezelfde periodes van stilstand tijdens hetzelfde onderzoek, waarbij zij ook niet
vaststellen dat de overschrijding van de redelijke termijn mede werd beïnvloed door de houding van de eiser I-III; het
voorgaande klemt des te meer daar aan de eiser I-III een hogere geldboete werd opgelegd dan aan de eiseres II-IV
als rechtspersoon, daar waar uit het conversiemechanisme van artikel 41 bis Strafwetboek net blijkt dat het de
bedoeling van de wetgever is dat de geldboete aan natuurlijke personen lager is dan deze opgelegd aan
rechtspersonen.

17. Het arrest II (p. 36) oordeelt onder meer dat het opsporingsonderzoek een ononderbroken verloop heeft gekend,
ook al heeft de eiser I-III de uitoefening van het toezicht en de opsporing door de inspectiediensten wel bemoeilijkt
door zijn handelswijze. Aldus hebben de appelrechters, anders dan het middel aanvoert, wel degelijk de houding van
de eiser I-III betrokken bij de beoordeling van de redelijke termijn-vereiste.

Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest II, mist feitelijke grondslag.

Vierde middel van de eiseres II-IV

18. Het middel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek: de schuldigverklaring van de eiseres II-IV is niet naar
recht verantwoord; de enkele vaststelling dat er binnen een rechtspersoon geen aandacht was voor de naleving van
bepaalde regels, brengt immers niet met zich mee dat de rechtspersoon ook wetens en willens die regels heeft
overtreden.

19. De rechter kan uit het gegeven dat een rechtspersoon geen aandacht heeft voor de naleving van de regelgeving
bij de bedrijfsuitbating, wel degelijk afleiden dat hij wetens en willens en dus opzettelijk heeft gehandeld. Bij
afwezigheid van daartoe strekkende conclusie dient de rechter die beslissing niet nader met redenen te omkleden.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

20. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de
beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de voormelde afstanden.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoepen.

Bepaalt de kosten in het geheel op 417,51 euro, waarvan op de cassatieberoepen I-III 208,75 euro verschuldigd is en
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op de cassatieberoepen II-IV 208,76 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Filip Van
Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse
Couwenberg, en op de openbare rechtszitting van 15 oktober 2019 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip
Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Alain Winants, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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ROOK v. GERMANY JUDGMENT 1

In the case of Rook v. Germany,
The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Yonko Grozev, President,
Angelika Nußberger,
André Potocki,
Mārtiņš Mits,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, judges,

and Claudia Westerdiek, Section Registrar,
Having deliberated in private on 2 July 2019,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 1586/15) against the 
Federal Republic of Germany lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by a German national, Mr Michael Rook (“the 
applicant”), on 2 January 2015.

2.  The applicant was represented by Mr T. Junker, a lawyer practising in 
Augsburg. The German Government (“the Government”) were represented 
by their Agents, Mr H.-J. Behrens and Ms K. Behr of the Federal Ministry 
of Justice and Consumer Protection.

3.  The applicant alleged that, during the criminal proceedings against 
him, he and his counsel had not been provided with sufficient and adequate 
access to audio files, text messages and electronic files (specifically emails 
and other text documents) which the investigating authorities had seized 
throughout the investigation. He relied on Article 6 § 1 and 3 (b) of the 
Convention.

4.  On 16 September 2016 notice of the application was given to the 
Government.
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2 ROOK v. GERMANY JUDGMENT

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5.  The applicant was born in 1964 and lives in Quickborn. He was a 
senior manager and, most recently, managing director of a major retailer for 
consumer electronics in Germany and other European countries.

A.  Criminal investigation

6.  On 7 February 2011, the Augsburg public prosecutor’s office opened 
a criminal investigation against the applicant and eight other co-accused for 
taking bribes in commercial practice, following a criminal charge brought 
by the applicant’s employer. On 9 November 2011 the applicant was taken 
into detention on remand. He was initially detained in a prison in Munich 
and later transferred to Augsburg Prison. The applicant chose three lawyers 
to conduct his defence. One had his office in Augsburg (subsequently 
referred to as “the applicant’s lawyer”), whilst the other two were based in 
Karlsruhe and Neuwied (subsequently referred to as “the other two 
lawyers”).

1.  Telecommunication surveillance
7.  During the investigation wide-ranging telecommunication 

surveillance was carried out. A total of around 44,970 telephone calls and 
about 34,000 other data sets were stored as part of this. The latter included 
text and multimedia messages, system files or network providers’ report 
files resulting from technical communication between a device and the 
provider. The data sets for the individual exchanges over 
telecommunications media were entered into a special criminal-police 
database at the Bavarian Office of Criminal Investigation in Munich. They 
were analysed by the police. Eventually, transcripts of twenty-eight 
telephone conversations which had been considered relevant were prepared, 
printed and subsequently included in the (paper) investigation file.

2.  Electronic files
8.  During searches of the applicant’s home and of other premises 

between 13 July 2011 and 1 February 2012, some 14 million electronic files 
(for example emails and other text documents), stored on a range of data 
devices, for example hard discs, were seized. The files of each device were 
copied as a single “image file”, the devices were returned to the rightful 
holders, including the applicant, afterwards. Each image file was a full 
digital clone of each data device, readable with a program available free of 
charge online. However, the image files were subsequently entered into a 
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special forensic-data-analysis program, after which their content could be 
retrieved only using that special program, available for 4,031.72 euros 
(EUR). After the data had been entered into that program, in order to be able 
to read the data with a program available free of charge online, the data had 
to be exported from the special forensic-data-analysis program and 
converted back into an image format. The above-described processing of the 
data, in particular feeding them into the special forensic-data-analysis 
program, was finished by the end of February 2012; they were stored at the 
Bavarian Office of Criminal Investigation in Munich.

9.  The data were analysed by the police; around 1,100 of these electronic 
files were considered as relevant to the case and were printed and 
subsequently included in the paper files.

3.  Access during the investigation
10.  On 10 November 2011 the applicant’s lawyer was provided access to 

the (paper) investigation file – the other two lawyers never requested it. The 
file contained the information that telecommunication surveillance had 
taken place. Updates of that paper file, such as the inclusion of transcripts of 
covertly recorded telephone calls (see paragraph 7 above) and prints of the 
seized electronic files (see paragraph 9 above), were from then on regularly 
sent to the applicant’s lawyer. The information that electronic files – apart 
from his own – had been retrieved had been noted in the paper file, 
transmitted in the above described manner, in February 2012 at the latest.

11.  On 30 November 2011, after the applicant’s lawyer had become 
aware that there had been much more telecommunication surveillance than 
what had been prepared as transcripts and put into the paper file (see 
paragraph 7 and 10 above), he asked to examine “the audio files obtained 
from telephone tapping” and copies of the audio files on CD or DVD. On 
2 December 2011 the public prosecutor’s office decided to grant access. It 
informed the applicant’s lawyer by telephone that he could examine the data 
on the premises of the criminal police during regular opening hours (from 
Monday to Friday, from 9.00 to 11.00 and from 14.00 to 16.00) and under 
the supervision of a police officer. At the same time, it dismissed the request 
for copies of the audio files.

12.  The applicant’s lawyer subsequently scheduled two appointments to 
visit the premises of the criminal police before the end of 2011. Prior to the 
scheduled appointments, the police asked the applicant’s lawyer which 
audio files/text messages he wished to examine. He provided the police with 
the relevant search parameters of his choosing. The police retrieved the files 
matching the parameters, copied them to a notebook computer, which the 
lawyer subsequently accessed during the appointment.

13.  On 3 January 2012, the defence asked the Augsburg public 
prosecutor’s office to provide lists indicating the raw data for the various 
telephone lines; the dates of the calls; the duration of the calls; the 
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4 ROOK v. GERMANY JUDGMENT

Identnummer (“ID number”); and a “link to each MP3 file with filenames”. 
The public prosecutor’s office informed the applicant’s lawyer on the same 
day that his request had been forwarded to the responsible criminal police 
unit, as the public prosecutor’s office was not aware if providing such lists 
was technically possible. The public prosecutor’s office did not itself have 
at its disposal the requested lists.

B.  Indictment and access

14.  On 22 February 2012 the Augsburg public prosecutor’s office 
indicted the applicant before the Augsburg Regional Court on ninety-one 
counts of taking bribes in commercial practice. Eight other persons were 
indicted along with the applicant.

1.  Access to the surveillance data
15.  Between 22 February 2012 and 6 June 2012 the applicant’s lawyer 

had four more appointments to examine the surveillance data (see paragraph 
11 above). At one appointment in April 2012 he was provided with a 
printed spreadsheet table listing the data sets copied to the notebook 
according to the chosen parameters. This list contained the dates and the 
times the conversations had begun, the dates and times the conversations 
had ended, the number of the tapped line and the “partner line”, an 
assessment of whether the calls were “relevant” or “not relevant” and a 
technical identification number which allowed the MP3 file for each 
conversation to be located and retrieved. The list also showed the stored text 
messages (or for longer messages, parts thereof).

16.  On 12 March 2012 the applicant’s lawyer applied to the Augsburg 
Regional Court for access to the audio files of the surveillance data in the 
form of a read-only copy on DVD or CD, which would be returned after the 
completion of the criminal proceedings.

17.  On 22 March 2012 the Augsburg Regional Court rejected the 
application. It essentially referred to the previously filed prosecution’s 
submissions on that matter, holding that the files themselves were evidence 
which the defence had no right to have in its possession. This was all the 
more true as the files contained highly personal data; the prosecution was 
obliged to delete those files – an obligation it could not anymore fully 
comply with once copies of the data had been passed on to the defence. 
Overall, sufficient access had been granted.

18.  On 3 May 2012 the Regional Court, considering an appeal by the 
applicant of 23 April 2012, extended the access to the telecommunication 
surveillance files. It ordered that all data sets were to be copied to a 
notebook computer kept at the prison where the applicant was detained, that 
the defence could listen to the audio files in prison, together with the 
applicant and under the supervision of a police officer, to ensure that no 
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access to telephone records which touched on the private life of others was 
granted. In so far as the applicant’s appeal exceeded the granted access, in 
particular in so far as the applicant strived for possession of a copy of the 
files, the Regional Court dismissed it and referred it to the Munich Court of 
Appeal.

19.  On 9 May 2012, the notebook computer with the copied data was 
deposited ready for examination during regular visiting hours (from 
Monday to Friday, from 8.00 to 11.00 and from 13.00 to 16.00) on the 
premises of the prison the applicant was detained in. The applicant’s lawyer 
however never made use of the possibility to examine the files on the 
premises of the prison – he rather arranged for their examination on the 
premises of the criminal police (see paragraphs 11 et seq., 15 above and 28 
below).

20.  On 25 May 2012 the Munich Court of Appeal dismissed the 
remaining parts of the applicant’s appeal as ill-founded. The court, which 
referred to prior submissions of the prosecution and the prior decisions of 
the Regional Court in that matter, held that there was no reason to provide 
the defence with copies of all the records obtained from telecommunication 
surveillance in excess of the access already granted. Moreover, while 
understandable that, from the point of view of the defence, a list showing 
the details of the respective conversations would enable relevant 
conversations to be identified and listened to faster, there was no entitlement 
to such a list being prepared.

2.  Access to electronic files
21.  On 3 April 2012 the applicant’s lawyer applied to be provided a 

copy of the 14 million electronic files (see paragraphs 8 and 10 above).
22.  On 18 April 2012 the public prosecutor’s office informed the 

Augsburg Regional Court that it would not be possible to provide the 
around 14 million files sought, owing to the way the material had been 
processed and fed into the system at the Bavarian Criminal Police Office 
(see paragraph 8 above). Nor could the applicant’s lawyer be given remote 
access to the police data-analysis program. He could, however, approach the 
police to find a common solution. This information was forwarded to the 
applicant’s lawyer on 23 April 2012.

23.  On 30 April 2012 the Regional Court informed the applicant’s 
lawyer that the court had no objection, in principle, to the examination of 
the 14 million seized files. The court suggested that he should contact the 
responsible police officer. Given the large volume of data involved, the 
court was unable to ascertain whether it would be possible to create a copy.

24.  On 3 May 2012 the Regional Court informed the applicant’s lawyer 
that, according to the information of the responsible police officer, it would 
be possible to copy the seized emails to an external data-storage device at 
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the Bavarian Criminal Police headquarters, and the files would be copied 
once a suitable storage device had been supplied.

25.  On 9 May 2012 the applicant’s lawyer provided a hard disc to the 
police. The same day, he was also informed that a special 
forensic-data-analysis program was needed to read the data, since they had 
been entered into such a program and were not available in their original 
format anymore (see paragraph 8 above); he was furthermore supplied with 
the contact details of a company which provided such software. On 18 May 
2012 the disc holding the files was ready for collection and on 22 May 2012 
it was collected by the defence.

26.  On 22 May 2012, after having realized that the special 
forensic-data-analysis program cost EUR 4,031.72 (see paragraph 8 above), 
the applicant’s lawyer applied to the Regional Court to have the prosecution 
authorities ordered to either acquire and provide the licence for the software 
or to have the state bear the cost of EUR 4,031.72 needed to purchase the 
software.

C.  Hearings

27.  From 6 June 2012 until 21 December 2012 the Augsburg Regional 
Court conducted hearings on twenty-two separate days.

1.  Access to the surveillance data
28.  Until the end of the proceedings, on 21 December 2012, the 

applicant’s lawyer examined the audio files of the telecommunication 
surveillance on a further sixteen occasions, none later than 31 October 2012 
(see paragraph 11 above).

29.  On 26 June 2012, the day of the second hearing, the applicant’s 
lawyer applied for the proceedings to be stayed, arguing, inter alia, that 
only this would allow adequate examination of the data sets obtained by 
telecommunication surveillance.

30.  On 28 July 2012, another hearing day, the presiding judge informed 
the applicant’s lawyer of the possibility to seek the support of judicial 
employees in order to examine the data.

2.  Access to electronic files
31.  The application for a stay of proceedings of 26 June 2012 (see 

paragraph 29 above) was additionally based on the reason of securing an 
opportunity to examine and evaluate at least selected samples of the around 
14 million electronic files in a manner which would allow for reliable 
conclusions to be drawn.

32.  On 16 July 2012 the Regional Court decided, with regard to the 
application of 22 May 2012 (see paragraph 26 above) that the prosecution 
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authorities should not acquire a software licence and that the cost of 
EUR 4,031.72 should not be borne by the state. It held that the program was 
available on the open market and that it was not the responsibility of the 
court to provide the applicant’s lawyer with the technical equipment to have 
access to files or examine evidence. That might, where necessary, only be 
different, under the principles of the right to a fair trial and the principle of 
equality of arms, if the defence had otherwise incurred disproportionate 
expenses, the technical equipment had been unobtainable or the defendant 
could not advance the cost. This was not the case here. The applicant was 
able to afford three lawyers for his defence team. It could therefore be 
assumed that the applicant had at his disposal the necessary financial means 
to buy a software licence.

33.  On 19 July 2012 the applicant’s lawyer asked to be provided with 
the data in “unencrypted form”. On 23 July 2012 the public prosecutor’s 
office informed the defence that it was indeed possible to export the 
electronic files from the special forensic-data-analysis program and convert 
them back into an image format, readable with a software available free of 
charge online (see paragraph 8 above). If the defence wished to receive the 
data in this format and were to provide hard discs, it would be provided with 
it. On 31 July 2012 applicant’s lawyer delivered two hard discs to the 
police, which were sent on to the responsible officer the following day. On 
4 September 2012 the two hard discs, containing the data as image files, 
readable with a software available free of charge online, were given to the 
applicant’s lawyer.

3.  Dismissal of the application to stay the proceedings
34.  On 14 November 2012, a further day of hearings, the Regional Court 

dismissed the applicant’s application for a stay of proceedings (see 
paragraphs 29 and 31 above). In respect of the telecommunication 
surveillance, it referred to its prior decisions concerning the scope of access, 
which had been granted sufficiently. It also referred to the fact that the 
defence had made scant use of the possibility to seek support of judicial 
employees, that only one of the three lawyers had made use of his right of 
access at all, and that that lawyer had not attended several appointments for 
examination of evidence and had not arranged for a substitute when on 
leave. In respect of the 14 million electronic files, it had, after the lawyer 
had initially requested access to the investigation file (see paragraph 10 
above), at all times been possible for him to examine them on the premises 
of the police – a possibility which he had not made use of. Moreover, the 
files had been provided to him, on 22 May 2012 in a format readable only 
with the special forensic-data-analysis program at the expense of the 
defence (see paragraphs 8, 25, 26 and 32 above), and on 4 September 2012 
in a format readable with freely available software (see paragraph 33 
above).
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D.  Judgment

35.  On 21 December 2012 the Regional Court rendered its judgment and 
convicted the applicant and four other accused. The applicant was convicted 
on sixty-three counts of taking bribes in commercial practice and sentenced 
to five years and three months’ imprisonment. On the remainder of the 
charges he was acquitted.

E.  Appeal proceedings

36.  The applicant appealed against the judgment to the Federal Court of 
Justice. He argued, inter alia, that his defence had been harmed by the 
refusal to grant a stay of the proceedings because he and his lawyer had not 
had enough time and opportunities to review the files of the 
telecommunication surveillance and the seized electronic data.

37.  On 11 February 2014 the Federal Court of Justice quashed the 
Regional Court’s judgment in respect of three counts of bribery in 
commercial practice, but dismissed the applicant’s further appeal as 
ill-founded.

1.  Access to the surveillance data
38.  In regards to access to the surveillance data the court noted that as of 

9 May 2012 the defence had been, in the prison premises, provided with the 
data on a notebook computer with a list indicating both the date and time 
the communication took place, as well as the content of text messages (see 
paragraphs 15 and 19 above). The court also noted that the applicant’s 
lawyer had not arranged any appointments to listen to audio files after 
31 October 2012 (see paragraph 28 above). It noted that the lawyer had also 
been able to listen to all the audio files obtained during the investigation, on 
the premises of the criminal police. Referring to Article 6 § 1 and 3 (b) of 
the Convention, the court held that there was thus nothing to indicate that 
the defence did not have adequate time to listen to the audio files. The 
Federal Court of Justice emphasised in particular, that the applicant’s 
lawyer had neither been at fault in not using other people’s help in 
examining the evidence, nor could he be reproached for the fact that the 
applicant’s two other lawyers had not made use of their entitlement to 
examine the evidence. The court specifically stated that the right to examine 
files in their entirety existed for each lawyer individually. However, the 
defence had failed to make sufficient use of the provided possibilities to 
examine the telecommunication-surveillance data.
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2.  Access to electronic files
39.  Regarding examination of the data seized during search operations, 

the court held that it did not have to decide on whether the applicant had 
been obliged to acquire special software enabling those files to be made 
readable at his own expense. It clarified, however, that this might be 
debatable if, as in this instance, the data obtained by the investigating 
authorities had been in a form readable using standard software and had 
subsequently been encrypted in a way that had made them readable using 
only special software (see paragraph 8 above). In sum, the court concluded 
that since the data had been available to the defence in a form that had been 
readable with standard software on 4 September 2012 (see paragraph 33 
above), they had had sufficient time to examine the files. At this point, there 
had been three months left before judgment had been rendered.

F.  Constitutional Complaint

40.  On 25 June 2014 the Federal Constitutional Court refused to admit a 
constitutional complaint by the applicant, without providing reasons 
(2 BvR 726/14).

G.  Subsequent events

41.  After criminal proceedings were terminated, the applicant’s former 
employer lodged a civil action against him for damages and restitution, 
based on the applicant having taking bribes. On 31 May 2017, after its own 
taking of evidence and hearing of several witnesses, the Itzehoe Regional 
Court dismissed the action as it could not establish with sufficient certainty 
that the applicant had actually been party to any deals concerning bribery or 
had accepted bribes himself. The difference between the findings of the 
Augsburg Regional Court and the Itzehoe Regional Court was in essence 
based on a different assessment of the reliability of the testimony of the 
main witness for the prosecution, which the latter court did not consider 
sufficiently reliable.

42.  On 26 February 2019, the Schleswig-Holstein Court of Appeal 
dismissed an appeal by the employer and confirmed the judgment of Itzehoe 
Regional Court.

43.  Following the judgment of the Itzehoe Regional Court, the applicant 
applied for the reopening of the criminal proceedings. On 27 March 2018 
the Munich Regional Court dismissed the applicant’s application. The court 
held that the different assessment of the evidence by the Itzehoe Regional 
Court did not require a reopening of the criminal proceedings, as the 
reopening procedure was not an appeal procedure to review previous 
decisions, but required new facts or evidence. However, as the evidence 
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taken in the civil proceedings had also been taken in the criminal 
proceedings, no new evidence was available. On 11 April 2018 the 
applicant appealed against that decision. No information on the progress of 
those proceedings has been provided to the Court.

II.  RELEVANT DOMESTIC LAW

44.  The defence lawyer’s right of access to the case file is governed by 
section 147 of the Code of Criminal Procedure, which reads:

Section 147 - Examination of files

“(1) Defence counsel shall have authority to examine those files which are available 
to the court or which will have to be submitted to the court if charges are preferred, as 
well as to examine officially impounded pieces of evidence.

(2) If investigations have not yet been designated as concluded on the file, defence 
counsel may be refused permission to examine the files or individual parts of the files, 
as well as examination of officially impounded pieces of evidence, in so far as this 
may endanger the purpose of the investigation. If the prerequisites of the first sentence 
have been fulfilled, and if the accused is in remand detention or if, in the case of 
arrest, this has been requested, information of relevance for the assessment of the 
lawfulness of such deprivation of liberty shall be made available to defence counsel in 
a suitable form; to this extent, as a rule, examination of the files shall be granted.

(3) At no stage of the proceedings may defence counsel be refused access to records 
concerning the examination of the accused or concerning such judicial acts of 
investigation to which defence counsel was or should have been given access, nor 
may he or she be refused access to expert opinions.

(4) Upon application, defence counsel shall be permitted to take the files, with the 
exception of pieces of evidence, to his or her office or to his or her private premises 
for examination, unless significant grounds present an obstacle thereto. The decision 
shall not be contestable.

(5) The public prosecutor’s office shall decide whether to grant examination of the 
files in preparatory proceedings and after the final conclusion of the proceedings; in 
other cases the presiding judge of the court seized of the case shall be competent to 
decide. If the public prosecutor’s office refuses to allow examination of the files after 
noting the termination of the investigations in the file, or if it refuses to allow 
examination under subsection (3), or if the accused is not at liberty, a decision by the 
court competent under section 162 may be applied for. Sections 297 to 300, 302, 306 
to 309, 311a and 473a shall apply, mutatis mutandis. These decisions shall be given 
without reasons if their disclosure might endanger the purpose of the investigation.

(6) If the reason for refusing access to the files has not already ceased to pertain, the 
public prosecution office shall revoke the order no later than upon conclusion of the 
investigation. Defence counsel shall be notified as soon as he or she once again has 
the unrestricted right to examine the files.

(7) Where an accused has no defence counsel, information and copies from the files 
shall be given to the accused upon his or her application, provided that this is 
necessary for an adequate defence, cannot endanger the purpose of the investigation, 
also in another criminal proceeding, and that overriding interests of third persons 
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meriting protection do not present an obstacle thereto. Subsection (2), first part of the 
second sentence, subsection (5) and section 477(5) shall apply, mutatis mutandis.”

THE LAW

ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3 OF THE 
CONVENTION

45.  The applicant complained that, during the criminal proceedings 
against him, he and his lawyer had not been provided with sufficient and 
adequate access to 45,000 audio files, 34,000 text messages and 14 million 
email and document files seized by the investigating authorities. He relied 
on Article 6 §§ 1 and 3 (b) of the Convention, which read, as far as relevant, 
as follows:

“1.  In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(b)  to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; ...”

46.  The Government contested that argument.

A.  Admissibility

47.  The Court notes that the application is not manifestly ill-founded 
within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes 
that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be 
declared admissible.

B.  Merits

1.  The parties’ submissions

(a)  The applicant

48.  The applicant claimed that the defence had not had, in view of the 
overwhelming amount of data, sufficient opportunity to acquaint itself with 
the entirety of the files by listening to or reading through them, or at least to 
be able to identify relevant files, in order to prepare the defence. This had 
been all the more true as a lawyer could not be expected to work on one 
case each and every day, and since the applicant’s case had also required 
other time-consuming activities, such as participation in court hearings on 
twenty-two separate days.
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49.  In addition, there had been substantial problems in accessing the 
data, in particular the obligation to arrange for appointments with the police 
on their premises, because the data had been stored there and it had been 
necessary for an officer to be present during the examination of the covertly 
recorded calls. This had been all the more difficult, since appointments had 
been confined to regular opening hours. The possibility to access the data 
without unnecessary restrictions had been provided in respect of 
telecommunication surveillance from 9 May 2012 onwards only, and in 
respect of the electronic files from 4 September 2012 only. As far as the 
domestic courts and the Government had criticised the lawyer for not 
having arranged for appointments to visit in order to examine the 
telecommunication-surveillance data as of October 2012, it had to be taken 
into account that the defence had at that time been busy with analysing the 
14 million electronic files, which had been provided only in September 
2012. Moreover, after the data had been provided, the authorities had failed 
to provide the applicant with a list of the data, allowing for identification of 
relevant and irrelevant data. The applicant’s lawyer’s work would have been 
substantially facilitated had the authorities supplied the applicant, in respect 
of the electronic files, with access software much earlier. It had been 
unacceptable that they had requested that he pay roughly EUR 4,000 for it.

50.  Overall, the applicant considered, the proceedings had therefore not 
complied with the principle of equality of arms.

(b)  The Government

51.  The Government was of the opinion that once access had been 
requested by the defence it had been granted access to all data at all times. 
The data considered as relevant to the case had been provided upon arrest 
and subsequently in PDF format upon inclusion in the paper file. As of 
2 December 2011, the applicant’s lawyer had been allowed to access all 
telecommunication-surveillance data on the premises of the police. As of 
the end of February 2012, the same had been true for the by then processed 
14 million electronic files. As of 9 May (telecommunication surveillance) 
and 4 September (electronic files) 2012 the applicant had also been able to 
access all data personally. Overall, the awarded time had therefore to be 
considered sufficient for the preparation of the defence.

52.  It had to be taken into account that the police had – despite not 
having been obliged to do so – prepared several lists in order to facilitate the 
applicant’s lawyer in his comprehensive analysis of the data; that it had 
been possible to substantially narrow down the search by applying search 
criteria such as certain dates, certain time periods, certain telephone lines or 
telephone connections; that the applicant’s lawyers had not arranged for 
more appointments; that he had not made use of the possibility of having 
judicial employees go through the files for him; that he had applied for 
access to all of the files only significantly later than he could have done; and 
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that only one of the three lawyers had made use of the possibility to access 
the data.

53.  It had, moreover, not been necessary to enable the defence to listen 
to and read each and every file; rather, it had been sufficient to allow for the 
possibility to identify relevant and irrelevant files on the basis of search 
parameters, such as the telephone from which a call had been made or a 
telephone to which a call had been made within a certain frame of time. In 
this connection, it also had to be taken into account that the applicant, who 
had been involved in the events being examined at trial, had all the 
necessary knowledge to identify the telephone conversations with possible 
relevance to the defence.

54.  The Government was furthermore of the opinion that the fact that the 
telecommunication-surveillance data had not all been copied and handed 
over to the applicant’s lawyer had not violated the Convention. That 
interference with the applicant’s rights had been justified, for it had served 
the protection of the rights of the third persons concerned. In view of 
roughly 45,000 covertly recorded telephone conversations, it had been 
rather probable that private, even intimate conversations without any 
relation to the events under examination had also been captured. There had 
been a statutory obligation to not listen to those (parts of the) recorded 
conversations. During examination of the conversations by the lawyer 
and/or the applicant this obligation had been enforced by the presence of a 
supervising police officer, who had also been present in order to support the 
applicant’s lawyer with questions regarding the analysis of the data. Had the 
data been handed over to the applicant’s lawyer, that obligation could not 
have been fulfilled anymore.

2.  The Court’s assessment
55.  As the requirements of paragraph 3 of Article 6 are to be seen as 

particular aspects of the right to a fair trial guaranteed by paragraph 1, the 
Court will examine the complaint under both provisions taken together. In 
doing so, the Court will examine each of the grounds giving rise to the 
present complaint, in order to determine whether the proceedings, 
considered as a whole, were fair (see, with further references, Huseyn 
and Others v. Azerbaijan, nos. 35485/05 and 3 others, § 158, 26 July 2011).

(a)  General principles

56.  The Court reiterates that the right to an adversarial trial under 
Article 6 § 1 of the Convention means, in a criminal case, that both 
prosecution and defence must be given the opportunity to have knowledge 
of and comment on the observations filed and the evidence adduced by the 
other party (see Brandstetter v. Austria, 28 August 1991, §§ 66-67, Series A 
no. 211). Article 6 § 3 (b) guarantees the accused “adequate time and 
facilities for the preparation of his defence” and therefore implies that the 
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substantive defence activity on his or her behalf may comprise everything 
which is “necessary” to prepare the main trial. The accused must have the 
opportunity to organise his or her defence in an appropriate way and without 
restriction as to the possibility of putting all relevant defence arguments 
before the trial court and thus of influencing the outcome of the proceedings 
(see Can v. Austria, 30 September 1985, opinion of the Commission, § 53, 
Series A no. 96; Connolly v. the United Kingdom, no. 27245/95, 
Commission decision of 26 June 1996; and Mayzit v. Russia, no. 63378/00, 
§ 78, 20 January 2005).

57.  The facilities which everyone charged with a criminal offence 
should enjoy include the opportunity to acquaint him or herself for the 
purposes of preparing his or her defence with the results of investigations 
carried out throughout the proceedings (see C.G.P. v. the Netherlands 
(dec.), no. 29835/96, 15 January 1997, and Foucher v. France, 18 March 
1997, §§ 31-38, Reports of Judgments and Decisions 1997-II). The accused 
must be given unrestricted access to the case file (Matanović v. Croatia, 
no. 2742/12, § 159, 4 April 2017). The issue of the adequacy of the time and 
facilities afforded to an accused must be assessed in the light of the 
circumstances of each particular case (Khodorkovskiy and Lebedev 
v. Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, § 579, 25 July 2013).

58.  The right to an adversarial trial, quite apart from the opportunity to 
have knowledge of and comment on the observations filed and the evidence 
adduced by the other party (compare §§ 56-57 above; compare also Rowe 
and Davis v. the United Kingdom [GC], no. 28901/95, § 60, 
ECHR 2000-II), also requires, in a criminal case, that the prosecution 
authorities disclose to the defence all material evidence in their possession 
for or against the accused (see Edwards v. the United Kingdom, 
16 December 1992, § 36, Series A no. 247-B, and Rowe and Davis, cited 
above, § 60). The term material evidence cannot be construed narrowly in 
the sense that it cannot be confined to evidence considered as relevant by 
the prosecution. Rather, it covers all material in the possession of the 
authorities with potential relevance, also if not at all considered, or not 
considered as relevant (compare Edwards, cited above, § 36; Bendenoun 
v. France, 24 February 1994, § 52, Series A no. 284; and Rowe and Davis, 
cited above, § 60). Failure to disclose to the defence material evidence, 
which contains such particulars which could enable the accused to exonerate 
himself or have his sentence reduced would constitute a refusal of facilities 
necessary for the preparation of the defence (see Natunen v. Finland, 
no. 21022/04, § 43, 31 March 2009; Matanović, cited above, § 157).

59.  However, the Convention does not prevent member States from 
requiring an applicant to give valid reasons for a request that such evidence 
be disclosed (see Matanović, cited above, § 157; Bendenoun, cited above, 
§ 52; C.G.P. v. the Netherlands, cited above; and Natunen, cited above, 
§§ 43-50). The Court has also held that the entitlement to such disclosure of 
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material evidence is not an absolute right. In any criminal proceedings there 
may be competing interests, which must be weighed against the rights of the 
accused. In some cases it may be necessary to withhold certain evidence 
from the defence so as to preserve the fundamental rights of another 
individual or to safeguard an important public interest. However, only such 
measures restricting the rights of the defence which are strictly necessary 
are permissible under Article 6 § 1. Moreover, in order to ensure that the 
accused receives a fair trial, any difficulties caused to the defence by a 
limitation on its rights must be sufficiently counterbalanced by the 
procedures followed by the judicial authorities (see Rowe and Davis, cited 
above, § 61, with further references).

(b)  Application of these general principles to the present case

60.  The Court notes that the applicant complained of his lawyer’s not 
having had sufficient opportunity to acquaint himself, in order to prepare the 
defence, with the entirety of the telecommunication-surveillance data and 
the entirety of the electronic files, or at least to be able to identify the 
relevant data and files, both produced and gathered to an enormous extent in 
the investigation stage of the proceedings – the compliance of the retrieval 
as such with the Convention not being in issue here. The Court will deal 
with this complaint under the separate subsequent headings of access to the 
case file, disclosure of the telecommunication-surveillance data and 
disclosure of the electronic case files.

(i)  Access to the case file

61.  The Court observes that, as of the day of the applicant’s detention 
until the very end of the proceedings, the prosecution and the domestic 
courts granted the applicant’s lawyers access to the paper investigation file 
(see paragraph 10 above), whose extent has not been submitted to the Court. 
Upon arrest and later again upon indictment they provided him with a 
comprehensive overview of the accusations as well as the adduced 
evidence. They provided him not only with a copy of the investigation file, 
but also forwarded updates of that file at all times, including copies of the 
twenty-eight transcripts of telecommunication-surveillance data and around 
1,100 printouts of electronic files (see paragraphs 7, 9 and 10 above). The 
applicant has not claimed, nor is there any other indication, that data, files or 
documents which formed part of that paper file and/or should have done so 
because they were the basis for the indictment and conviction were not 
transmitted to his lawyer early enough in order to allow him to acquaint 
himself with them before or during the trial and potentially adjust the 
defence.

62.  The Court further notes that the initial access to the paper file was 
granted in November 2011, while the trial started in June 2012 and lasted 
until December 2012. Within this frame of time, the possibilities to access 
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the file were essentially unrestricted. Therefore, the Court considers that the 
applicant’s lawyer had the possibility to acquaint himself with the 
investigation file, regardless of the specific numbers of pages and volumes 
of that file. This is all the more true as the applicant had two other lawyers, 
who, according to the submissions of the parties, never requested access to 
the investigation file. The possibilities of contact between the lawyer and 
the detained applicant in order to prepare the defence were also not unduly 
restricted. The Court therefore considers that there were sufficient 
possibilities for the applicant’s lawyer to discuss the investigation file in 
detail with him, in order to effectively prepare the defence.

63.  Moreover, the Court observes that the indeed enormous amount of 
telecommunication-surveillance data and electronic files produced and 
collected during the investigation were only to a minor extent included in 
the paper file. As they were considered irrelevant to the charges by the 
police and/or the prosecution, they were in fact kept in storage on police 
computers. In this connection, the Court further observes that the 
prosecution and the courts were, in acquainting themselves with the case, 
also essentially confined to the investigation file and the evidence later 
produced in the hearing. They did make use of neither the entirety nor a 
single one of those other files and subsequently based neither the applicant’s 
indictment nor his conviction on them. Against this background, the time 
afforded to allow the defence to acquaint itself with the relatively extensive 
results of the investigation was sufficient.

64.  In view of this, the Court finds that in the circumstances of the case 
the applicant and his lawyer were granted sufficient access to the file in 
order to allow for preparation for the applicant’s trial.

(ii)  Disclosure of the telecommunication-surveillance data

65.  The Court observes that the prosecution and the domestic courts, 
without having required the applicant to provide specific reasons for his 
application, decided to allow for disclosure of the entirety of the 
telecommunication-surveillance data only a few days after he had applied 
for it (see paragraph 11 above). The Court furthermore notes that, 
subsequently, although the authorities did not provide the applicant’s lawyer 
with a copy of the telecommunication-surveillance data, he was allowed to 
examine that data initially in the police premises upon appointment during 
regular opening hours and on the presence of a police officer, and, as of 
9 May 2012 additionally upon appointment during regular opening hours on 
the prison premises together with the applicant, also in the presence of a 
police officer (see paragraph 19 above). Moreover, even if the Court does 
not consider it necessary for the applicant to explain his defence strategy, 
the Court observes that the applicant has, neither in the domestic 
proceedings nor before the Court, specified in what particular manner the 
invoked restrictions had interfered with his opportunity to defend himself.
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66.  The applicant complained in this connection, that a copy of the 
telecommunication-surveillance data had not been handed over to his 
lawyer and that the data could not be examined without a police officer 
present. The Government claimed that these measures had been justified in 
order to protect the rights of all those whose conversations may have been 
recorded. There had been a statutory obligation to prevent private and even 
intimate parts of the recorded conversations being listened to, which had 
been essential for the legitimisation of telecommunication surveillance as 
such, and which therefore had had to be enforced by the presence of a police 
officer. These explanations, which the applicant essentially did not oppose, 
appear reasonable to the Court.

67.  The applicant moreover complained that it had not been possible for 
his lawyer to listen to and read the entirety of the 
telecommunication-surveillance data, due to the time constraints and its 
significant volume. The Government were of the opinion that it had not 
been necessary to allow for the possibility to listen to each and every 
recording and read each and every text message. The Court is indeed 
satisfied that, in view of the complexity of the criminal proceedings at issue 
(see Gregačević v. Croatia, no. 58331/09, § 53, 10 July 2012), it was not 
necessary to allow for the opportunity that the applicant’s lawyer read 
through and listen to each and every single item of the 
telecommunication-surveillance data. Rather, it was, in principle, sufficient 
to allow an effective opportunity for the applicant’s lawyer to analyse the 
recordings and text messages in order to identify and then listen or read 
those which he considered to be of relevance. In this connection, the Court 
is mindful of the fact that modern investigation means may indeed produce, 
as in the present case, enormous amounts of data, the integration of which 
into the criminal proceedings should not cause unnecessary delays to those 
proceedings. It therefore considers that the applicant’s right to disclosure 
must not be confused with his right of access to all material already 
considered as relevant by the authorities, which will generally require for 
the possibility to comprehend the material in its entirety (see, as an 
exception, Khodorkovskiy and Lebedev, cited above, §§ 581-85).

68.  In so far as the applicant complained that his lawyer had not been, 
given sufficient opportunity to identify relevant recordings and text 
messages, the Court observes that the responsible police officer supported 
the applicant’s lawyer, who was likely not acquainted with the software to 
analyse the telecommunication-surveillance data. Initially, the police 
provided the applicant’s lawyer with the data produced in respect of certain 
search parameters of his choosing (see paragraph 12 above). Subsequently, 
it provided him with lists containing substantial amounts of information on 
the retrieved telecommunication data (see paragraph 15 above). In so far as 
the applicant alleged that the lists had fallen short of what he had requested, 
he has not substantiated why it would not have been possible to identify 
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relevant data by substantially reducing the amount to actually listen to on 
the basis of search parameters and the provided lists. In fact, it appears that 
it was possible to narrow down the search by looking for specific telephone 
lines, for connections between specific telephones lines, within a certain 
frame of time, overall allowing for substantial reduction of the data with 
potential relevance. Moreover, the applicant’s lawyer, who could have been 
expected to arrange for at least some shift in the emphasis of his work (see 
Mattick v. Germany (dec.), no. 62116/00, ECHR 2005-VII, with further 
references), even if appointments with the police and in prison were, in 
particular due to limited opening hours (see paragraphs 11 and 19), difficult 
to arrange, only managed to examine the data on twenty-two occasions 
within more than one year, apparently never together with the applicant on 
the prison premises and not after 31 October 2012. At the same time, he 
neither made use of the possibility to have a judicial employee replace him, 
as the court had suggested, nor can it be taken from the applicant’s 
submissions that his two other lawyers engaged substantially in the 
analysing, listening and reading exercise. It also has to be taken into account 
that the applicant, who had been the one subjected to the surveillance 
measures, would have known best what specific 
telecommunication-surveillance data to look for. The Court therefore cannot 
see that the authorities provided the defence only with an ineffective 
opportunity to identify the relevant files.

69.  In view of this, the Court finds that in the circumstances of the case 
the applicant had sufficient time to acquaint himself with the 
telecommunication-surveillance data.

(iii)  Disclosure of the electronic files

70.  The Court observes that the applicant’s lawyer could have accessed 
– but never did – the entirety of the electronic files on the premises of the 
criminal police as of the end of February 2012, when he must also have 
been aware of the fact that electronic files – apart from his own – had been 
retrieved (see paragraphs 8, 10 and 34 above). The Court furthermore 
observes that, after the applicant had only on 3 April 2012 (see paragraph 21 
above) requested disclosure of the entirety of the electronic files, the 
authorities did not object in principle, but were ready to allow for 
examination. In this connection, the Court notes that on 22 May 2012 the 
authorities provided the applicant’s lawyer with a copy of the entirety of the 
electronic files. This copy was, however, readable only with an expensive 
software which lawyers and private individuals appear to not usually have at 
their disposal (see paragraphs 8, 25 above). Therefore, the events following 
the request of 3 April 2012, in particular the dispute concerning the question 
whether the state should bear the cost for the expensive special forensic-
data-analysis program (see paragraphs 26, 32 above), disclose practical 
difficulties in view of the encryptment of an enormous amount of data. The 
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Court moreover notes that only in July 2012, the defence asked to be 
provided with a copy in a format readable with freely available software, a 
request to which the authorities agreed on short notice (see paragraph 33 
above). The applicant’s lawyer provided two hard discs at the end of July 
2012, and the data was provided on 4 September 2012 (see paragraph 33 
above). Moreover, even if the Court does not consider it necessary for the 
applicant to explain his defence strategy, the Court observes that the 
applicant has, neither in the domestic proceedings nor before the Court, 
specified in what particular manner the invoked restrictions had interfered 
with his opportunity to defend himself.

71.  As to the complaint that the applicant’s lawyer was not given 
sufficient opportunities to acquaint himself with the entirety of the files, the 
Court considers that the access was, for the reasons stated above (see 
paragraph 67 above), sufficient in principle to allow an effective 
opportunity for the applicant’s lawyer to analyse the electronic files in order 
to identify those which he considered to be of relevance.

72.  As to the complaint that applicant’s lawyer had indeed not been 
given sufficient opportunity to identify the relevant files, the Court 
observes, that the exact nature of the 14 million electronic files, which 
stemmed from the seizure of a range of storage media, cannot be taken from 
the submissions of the parties. Their nature must, however, have allowed for 
an initial identification of files with potential relevance to the criminal 
proceedings, allowing already for a substantial reduction of the files to be 
actually looked at. Moreover, the electronic files must have stemmed from 
different people – amongst them also the applicant, giving him the best 
knowledge of their content – and from over a long period of time, allowing 
for further reduction of the search parameters. The Court therefore considers 
it to have been sufficient that the applicant’s lawyer, who could have been 
expected to arrange for at least some shift in the emphasis of his work 
(Mattick, cited above, with further references), had at least from 
4 September 2012, the day on which he was provided a full copy readable 
with software available free of charge, to 21 December 2012, the day 
judgment was rendered, which amounts to three and a half months – that is 
to say sufficient time – to analyse the electronic files in order to identify 
those which he considered to be of relevance.

73.  Even assuming the applicant’s lawyer had only been able to acquaint 
himself with the files from 4 September 2012, the mere fact that the court 
proceedings had already begun does not render the preparatory time 
insufficient. The Court has already held that Article 6 § 3 (b) of the 
Convention does not require the preparation of a trial lasting over a certain 
period of time to be completed before the first hearing. The question rather 
is whether the amount of time actually available before the end of the 
hearing was sufficient (Mattick, cited above).
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74.  The foregoing considerations are sufficient to enable the Court to 
conclude that in the circumstances of the case the applicant had sufficient 
time to acquaint himself with the electronic files.

(c)  Conclusion

75.  There has accordingly been no violation of Article 6 § 1 of the 
Convention taken together with Article 6 § 3 (b) of the Convention. The 
proceedings, considered as a whole, were fair.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1.  Declares the application admissible;

2.  Holds that there has been no violation of Article 6 § 1 of the Convention 
taken together with Article 6 § 3 (b) of the Convention.

Done in English, and notified in writing on 25 July 2019, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Claudia Westerdiek Yonko Grozev
Registrar President
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In the case of Sigurður Einarsson and Others v. Iceland,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a 

Chamber composed of:
Paul Lemmens, President,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, judges,
Ragnhildur Helgadóttir, ad hoc judge,

and Stanley Naismith, Section Registrar,
Having deliberated in private on 30 April 2019,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 39757/15) against the 
Republic of Iceland lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by four Icelandic nationals, Mr Sigurður Einarsson, 
Mr Hreiðar Már Sigurðsson, Mr Ólafur Ólafsson and 
Mr Magnús Guðmundsson (“the applicants”), on 10 August 2015.

2.  The applicants were represented by Mr E. Werlauff, a lawyer 
practising in Herning, Denmark. The Icelandic Government (“the 
Government”) were represented by their Agent, Mrs Ragnhildur 
Hjaltadóttir.

3.  The applicants alleged, in particular, that in the criminal proceedings 
against them they had been denied full access to the file held by the 
prosecution, that insufficient efforts had been made to summon two key 
witnesses and that the Supreme Court had not been impartial on account of 
the positions held by family members of one of its judges. They relied on 
Article 6 §§ 1 and 3(b) and (d) of the Convention in that respect. In 
addition, the applicants complained that conversations with their defence 
lawyers had been intercepted and recorded in breach of domestic law. They 
relied on Article 8 of the Convention in that respect.

4.  On 15 June 2016 notice of the above-mentioned complaints was given 
to the Government and the remainder of the application was declared 
inadmissible pursuant to Rule 54 § 3 of the Rules of Court.

5.  Mr Robert Spano, the judge elected in respect of Iceland, withdrew 
from the case (Rule 28 of the Rules of Court). Accordingly, 
Ms Ragnhildur Helgadóttir was appointed to sit as an ad hoc judge 
(Article 26 § 4 of the Convention and Rule 29 § 1).
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THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

6.  The applicant Sigurður Einarsson was born in 1960 and lives in 
Reykjavík. The applicant Hreiðar Már Sigurðsson was born in 1970 and 
lives in Luxembourg. The applicant Ólafur Ólafsson was born in 1957 and 
lives in Pully, Switzerland. The applicant Magnús Guðmundsson was born 
in 1970 and lives in Luxembourg.

A. Background to the case

7.  In the autumn of 2008 a crisis hit the Icelandic financial sector 
resulting, among other things, in the collapse of one of Iceland’s largest 
banks, Kaupþing banki hf. (hereafter “Kaupþing”). On 9 October 2008 the 
Financial Supervisory Authority (hereafter “the FME”) exercised its 
authority to take over the powers invested in a shareholders’ meeting and to 
take over the management of Kaupþing immediately, dismissing the Board 
of Directors and appointing a Resolution Committee to direct the bank. In 
December 2008 the Office of the Special Prosecutor was established to 
investigate potential criminal conduct in connection with the financial crisis 
and, where appropriate, to prosecute those concerned. The Special 
Prosecutor had police authority to investigate criminal cases as well as 
prosecutorial authority.

B. The criminal proceedings against the applicants

8.  At the relevant time, the applicants held the following positions: 
Sigurður Einarsson was Chairman of the Board of Kaupþing and Chairman 
of the Board Credit Committee; Hreiðar Már Sigurðsson was Chief 
Executive Officer of Kaupþing and a member of the Board Credit 
Committee; Ólafur Ólafsson was majority owner of a company which 
indirectly owned another company which was at the time the second largest 
shareholder in Kaupþing, with 9.88% of its shares; Magnús Guðmundsson 
was Chief Executive Officer of Kaupþing’s subsidiary, Kaupþing Bank 
Luxembourg S.A. (hereafter “KBL”).

9.  On 22 September 2008 Kaupþing issued a press release stating that Q, 
a company owned indirectly by Sheik Mohammed bin Khalifa Al Thani 
(hereafter “Al Thani”), a member of Qatar’s royal family and a wealthy 
businessman, had bought 5.01% of the share capital of Kaupþing for 
25,599,000,000 Iceland krónur (ISK). An investigation revealed that 
Kaupþing had provided a loan for the entire purchase price of the shares, 
which the bank itself had owned prior to their sale: two companies in the 
British Virgin Islands, ST and GA, the former of which was owned by 
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Al Thani and the latter by the applicant Ólafur Ólafsson, had each obtained 
a loan from Kaupþing amounting to half the purchase price, which they had 
then lent to a Cypriot company, CS, itself owned by the two said 
companies. CS had then provided a loan to Q for the purchase price. The 
loan transactions and the payment for the shares had all been made on 
29 September 2008. Shortly before, Kaupþing had also provided BT, 
another company owned indirectly by Al Thani, with a loan in the amount 
of 50,000,000 US dollars (USD), which had been disbursed on 
19 September into BT’s account with Kaupþing’s subsidiary, KBL. Neither 
the loan to GA nor the loan to BT had had the necessarily approval of 
Kaupþing’s Board Credit Committee, and no or insufficient securities had 
been provided for them.

10.  On 9 December 2008 the FME was informed of possible suspicious 
transactions in Kaupþing’s operations shortly before the bank collapsed. 
Having made inquiries, the FME submitted a complaint to the Special 
Prosecutor on 13 March 2009. The Special Prosecutor then conducted a 
criminal investigation which lasted almost three years and led to an 
extensive collection of data (see paragraphs 14-25 below). Moreover, the 
applicants and ten other individuals had their telephone conversations 
intercepted.

11.  On 16 February 2012, the Special Prosecutor issued an indictment 
charging Hreiðar Már Sigurðsson and Sigurður Einarsson with breach of 
trust under Article 249 of the Criminal Code, and the other two applicants 
with participation in certain of those offences. These charges related 
essentially to the provision of unsecured loans without the appropriate 
authorisations. In addition, all the applicants were charged with market 
manipulation under section 117 of Act No. 108/2007 on Securities 
Transactions for giving a misleading picture of the transactions in question.

12.  The case was submitted to the Reykjavík District Court on 7 March 
2012 and the main hearing took place from 4 to 14 November 2013. Forty 
witnesses gave evidence, including the applicants. On 12 December 2013 
the District Court rendered its judgment, convicting the applicants as 
charged and sentencing them to between three years’ and five years six 
months’ imprisonment.

13.  The applicants appealed to the Supreme Court which, in a judgment 
of 12 February 2015, found the applicant Ólafur Ólafsson guilty of market 
manipulation and the other three applicants guilty of breach of trust and 
market manipulation. Hreiðar Már Sigurðsson was sentenced to five years 
and six months’ imprisonment, Sigurður Einarsson was sentenced to four 
years’ imprisonment and the other two applicants were sentenced to four 
years and six months’ imprisonment.

14.  Three of the applicants lodged petitions with the Committee on 
Reopening of Judicial Proceedings (Endurupptökunefnd), seeking to have 
the proceedings before the Supreme Court reopened. Their petitions were 
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based inter alia on the ground that there had been significant defects in the 
procedure, as one of the Supreme Court judges, Á.K., had been disqualified 
from sitting in the case on account of his wife’s and his son’s connection to 
the case (see paragraphs 33-35 below). On 26 January 2016 the petitions 
were rejected. Magnús Guðmundsson did not lodge a petition for reopening.

C. The procedural issues raised during and after the proceedings

1. Access to documents
15.  During the investigation, the Special Prosecutor, on the basis of 

court warranted searches, seized large amounts of documents and electronic 
data, including from Kaupþing and KBL. The Government identified three 
different categories of data: “full collection of data” (heildarsafn gagna) 
referred to all the data seized and held by the Special Prosecutor, regardless 
of whether it had relevance to the case or not; “investigation documents” 
(rannsóknargögn) referred to the data, documents and other materials 
extracted from the full collection of data which had been defined by the 
Special Prosecutor as relevant to the case and which were marked as part of 
the “investigation file”; “evidence in the case” referred to the documents 
and other materials that were submitted in court by the prosecution or the 
defence and were part of the “case file” in the court proceedings.

16.  In order to conduct a search of the electronic data, the Special 
Prosecutor used an e-Discovery system named “Clearwell”. Certain 
keywords were entered into the programme, which then gave a collection of 
documents containing those words. Three separate Clearwell searches were 
carried out to sort out roughly the documents that might have relevance to 
the case, and after the searches new Clearwell case folders were created 
containing these “tagged” documents (which the applicants regard as a 
separate category). These folders were given the following names:

-  ESS KAU Q Iceland, containing 8,956 documents, derived from 
Kaupþing’s computer systems, where e-mails and personal drives of 62 
employees were searched through, and from other items seized in searches 
at three companies related to the applicants and at a law firm, as well as 
from items handed over by the FME;

-  ESS KAU Q Iceland 2, containing 54,468 documents, from 
Kaupþing’s computer systems and from KBL; the e-mails of 11 employees 
of these companies in the period from 1 September to 31 October 2008 were 
searched;

-  KAU KBLUC, containing 712,378 documents, derived from KBL’s 
computer systems after searching through all e-mails of 13 employees from 
December 2006.

The documents in these Clearwell folders were subsequently reviewed by 
the investigators by making further searches using the Clearwell system and 
by reviewing them manually. Those documents that were regarded as 
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having a connection with the case were then tagged and exported and made 
into “investigation documents”.

17.  During the course of the investigation, the applicants’ lawyers were 
regularly provided with copies of the “investigation documents”. However, 
they were denied copies of dvd recordings of statements by witnesses and 
the accused, on the ground that the requested material did not constitute a 
“document” within the meaning of section 37 § 1 of the Criminal 
Procedures Act (Law No. 88/2008: see paragraph 36 below); instead, they 
were invited to access these recordings in the premises of the Special 
Prosecutor, a procedure which was validated by the Supreme Court in 
decisions of 21 September 2009 by which it rejected the applicants’ requests 
to obtain copies. However, transcripts of all recorded depositions were made 
and handed over to the applicants, albeit with some delay on account of the 
volume of the material.

18.  When the case was submitted to the District Court, the defence 
received a copy of all the evidence submitted to the court by the 
prosecution, except for the aforementioned dvd recordings, of which 
transcripts were however provided. Moreover, the prosecution also 
submitted a list of all “investigation documents”, as well as those that it had 
decided not to submit as evidence. Included in the submitted evidence were 
files on all seized items in the case, along with rough overviews of what the 
items contained and which evidence, if any, had been collected from each 
seized item.

19.  The applicants and their lawyers repeatedly complained to the 
Special Prosecutor that their right of access to documents had been 
breached. At preliminary court sessions on 29 March and 27 April 2012 the 
applicants requested that the Special Prosecutor be required to hand over “a 
copy of the register of events (log-register) about connections between 
telephone calls or any other data which may have been created during the 
investigation of the case at the Office of the Special Prosecutor and which 
contains an overview of telephone calls which were tapped on the basis of 
rulings on tappings in the case”, as well as copies of all e-mails which had 
passed through their e-mail addresses and had been seized by the Special 
Prosecutor during the investigation. On 4 May 2012 the District Court 
dismissed the request, noting that the prosecution had stated that the data in 
question was accessible in the premises of the Special Prosecutor, where the 
defence could review it and, if appropriate, request that documents be 
submitted to the court as evidence. Following an appeal, the Supreme Court 
instructed the District Court to take a substantive position on the request. In 
a ruling of 29 May 2012 the District Court reiterated that the documentation 
was accessible to the accused. It further observed that while the prosecution 
should be considered generally to be under an obligation to grant the 
defence access to data acquired by the police during an investigation but not 
submitted to the court, the police and prosecution were not obliged to hand 
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over copies of such data to the defence. On 8 June 2012 the Supreme Court 
upheld the District Court’s decision. Subsequently, the Special Prosecutor 
granted access to the data in question upon request.

20.  On 20 November 2012 the District Court dismissed the applicants’ 
request for dismissal of the case on account of the alleged breach of their 
right of access to documents. The indictment was partly dismissed on other 
grounds but that decision was overturned by the Supreme Court on 
10 December 2012.

21.  In January 2013 the Special Prosecutor informed the defence that 
only documents and data marked by the investigators as relevant were 
considered to constitute “investigation documents” and that access did not 
extend to the “full collection of data” or to the collection of documents 
which had been identified in the Clearwell rough searches. However, the 
applicants would have access to their own e-mails, as well as to recordings 
of their own tapped telephone conversations, in so far as these were still 
stored at the relevant time. The defence was also informed that a complete 
list of recorded telephone conversations did not exist.

22.  The defence disputed that the above limitations were in compliance 
with domestic law and the Convention. The Special Prosecutor replied on 
22 January 2013, referring to the obligation of the police to consider equally 
evidence against and in favour of the accused. He noted that an indictment 
was not accompanied by all investigative documents but only those on 
which the prosecution based its case, and that all investigation documents 
were nevertheless listed in the main document file, so that it was clear 
which documents had not been submitted. Those investigation documents 
could be reviewed in the premises of the prosecution after the case had been 
submitted to the court.

23.  At a court session on 24 January 2013 the prosecution submitted a 
large part of the documents requested by the applicant 
Hreiðar Már Sigurðsson, as well as transcripts of certain phone calls which 
had been unknown to the prosecution until after the court proceedings 
began. On 7 March 2013 the prosecution submitted further evidence 
requested by the defence, as well as further transcripts of phone calls which 
it had received after submitting the case to the court.

24.  At a preliminary court session on 21 March 2013 the applicants 
requested “a summary of all documents and other materials which have 
been acquired by the police and have not been submitted in the case” or, 
alternatively, a summary of all documents which had been acquired during 
the investigation by the police, that had been identified in a Clearwell search 
programme, and had been given the names “ESS KAU Q Iceland”, 
“ESS KAU Q Iceland 2” and “KAU KBLUC” and had not been submitted 
in the case. As a further alternative, they requested a summary of all 
documents which had been acquired during the investigation, identified 
using the Clearwell programme and given the aforementioned names, which 
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could be found using 15 specified search words or connections. The 
prosecution opposed those requests on the ground that such documents did 
not exist. The District Court, in a ruling of 26 March 2013, dismissed the 
applicants’ requests on the ground that section 37 § 1 of the Criminal 
Procedures Act applied only to data which had come into being and were 
still available but did not oblige the police or the prosecution to prepare 
documents at the request of the defence. On 4 April 2013 the Supreme 
Court dismissed an appeal on the ground that the ruling in question could 
not be appealed against.

25.  In the context of the applicants’ appeal against their conviction, they 
requested dismissal of the case inter alia on the ground that their right to 
have access to documentation, guaranteed by Article 70 § 1 of the 
Constitution and Article 6 of the Convention, had been violated. In its 
judgment, the Supreme Court noted that the applicants had been invited to 
access the “aggregate collections of data”. It then observed in relation to the 
request dismissed by the District Court on 29 May 2012 that it could not be 
overlooked that the collection of data seized by the police was enormous in 
scope and that among the data were e-mail communications that by their 
nature had to concern the financial affairs of a great many customers of 
Kaupþing and which had to be kept confidential, as well as personal 
messages concerning the private lives of employees. It further noted that the 
requests dismissed by the District Court on 26 March 2013 had related to 
the preparation of specific documents for the applicants rather than access to 
them. In neither of the District Court’s rulings had the applicants been 
denied access to specific documents; rather, they had been refused copies of 
an extensive collection of documents, which they had however been invited 
to access on the police premises. Thus, the rejection of the requests had not 
restricted the applicants’ right to access documents.

26.  The Supreme Court finally noted that the applicants had not made 
any other requests to the District Court for access to documents. It observed 
that “when an assessment is made as to whether the right of an accused man 
to access to documents has been restricted ..., the basic condition must be 
satisfied that a demand concerning that matter has been referred to the 
courts.” Consequently, it held that there were no grounds for dismissal of 
the case on the basis of a violation of the right of access to documents.

2. Hearing of witnesses
27.   Shortly after the investigation began, the Special Prosecutor 

contacted Mr S.S., a British lawyer who had represented Al Thani and his 
relative and adviser, Sheik Sultan (hereafter “Sultan”), in their dealings with 
Kaupþing. Representatives of the Special Prosecutor met with Sultan in 
London in October 2009 and with Al Thani in October 2011, to obtain 
information about the case. The defence was not notified of these interviews 
or given an opportunity to participate. In the view of the Special Prosecutor, 
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the interviews did not constitute formal depositions within the meaning of 
chapter VIII of the Criminal Procedures Act but rather informal questioning 
within the meaning of section 60 § 2 of the Criminal Procedures Act. The 
interviews were recorded and the audio recordings as well as written 
transcripts were included in the evidence submitted by the prosecution to 
the trial court.

28.  When the case was submitted to the District Court, the prosecution 
submitted a list of witnesses which it wished to have summoned to testify, 
including Al Thani and Sultan. On 10 February 2013 the prosecution 
contacted S.S. by e-mail and asked him to inform his clients of the 
prosecution’s decision and the court’s wish to hear both of them in person 
during a hearing in April. S.S. was also informed that his clients could, if 
they preferred, give evidence by telephone. On 21 February 2013 S.S.’s law 
firm informed the prosecution that Al Thani and Sultan were prepared to 
provide short statements confirming what they had previously said during 
their interviews but that they did not otherwise wish to participate in the 
proceedings in Iceland. At a court hearing on 7 March 2013, the prosecution 
informed the District Court that Al Thani and Sultan had refused to testify 
in court. No further attempts were made by the prosecution or the court to 
have them testify. The records of the hearing do not indicate that the 
defence at that point or before the main hearing commented on the 
witnesses not testifying or made any claims or requests that further attempts 
be made to summon them.

29.  In their appeals to the Supreme Court against their convictions, the 
applicants submitted that insufficient attempts had been made to have 
Al Thani and Sultan testify in court. The Supreme Court considered, 
however, that the District Court judgment could only be quashed on that 
basis “if it were shown that [their] testimony ... might have had a significant 
impact on the conclusion regarding some issue in the case”. It also 
emphasised that the prosecution would have to bear the adverse 
consequences of the lack of that evidence.

3. Telephone tapping
30.  In connection with the investigation of the case, and of other cases 

involving the applicants which were being investigated at the same time, the 
Vesturland District Court granted the Special Prosecutor several warrants to 
tap all phone calls made to and from all phone numbers registered to or 
being used by the applicants. The applicants’ phones were tapped in the 
period from 9 to 27 March 2010. The Special Prosecutor informed the 
applicants by letter of 28 December 2011 that the tapping had taken place 
and informed them that the records from the phone tapping would be 
deleted in accordance with section 85 § 1 of the of Criminal Procedures Act.

31.  During the period from February to April 2013, the applicants 
examined their tapped telephone conversations which were stored by the 
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Special Prosecutor and discovered that among the phone calls were four 
calls between Hreiðar Már Sigurðsson and his lawyer and one call between 
Magnús Guðmundsson and his lawyer. Those applicants’ lawyers each 
wrote to the Special Prosecutor in this connection and also submitted a 
complaint to the State Prosecutor against the employees at the Office of the 
Special Prosecutor. The Special Prosecutor replied to 
Hreiðar Már Sigurðsson’s lawyer, stating that a mistake had been made as 
the phone calls in question had not been deleted immediately pursuant to 
section 85 of the Criminal Procedures Act, but that they had since been 
deleted. He described the phone tapping process as follows. The calls had 
been recorded with help from the Computer Forensics Division of the 
Rejkjavík Metropolitan Police; they had been scanned by the investigators, 
who had at the same time made brief notes about what they regarded as 
relevant to the investigation of the case; the investigators had been 
instructed to stop listening to phone calls when it became clear that a 
defendant was speaking to his defence lawyer and not to record what had 
been revealed in the conversation up until that point. However, an employee 
responsible for documenting the phone calls had made the mistake of not 
mentioning the phone calls in question when writing a memorandum, and as 
a result they had been omitted from a list of phone calls that should be 
deleted. The Special Prosecutor emphasised that the phone calls had not 
been listened to and that confidentiality had been respected.

32.  The State Prosecutor, by letters of 24 April 2013 and 14 February 
2014, decided to suspend the investigations into the complaints which had 
been lodged. In the letter to Hreiðar Már Sigurðsson, it was considered that 
the explanations provided by the Special Prosecutor were satisfactory; in the 
letter to Magnús Guðmundsson, it was noted that the tapping had been 
carried out in accordance with the Criminal Procedures Act, which was 
based on the premise that it was unavoidable that conversations between 
defendants and their lawyers would be recorded along with other 
conversations. It was added that nothing seemed to indicate that the 
applicant’s conversations had been listened to or used for the purposes of 
the investigation or in the submission of evidence. It therefore had to be 
considered that it had been a mistake or accident, and could not be 
considered to constitute gross negligence or intent.

33.  In their appeals to the Supreme Court against their convictions, the 
applicants in question referred to the recording of telephone conversations 
between them and their lawyers. The Supreme Court emphasised that there 
were no transcripts of any such recorded conversations in the case file, so 
that it was clear that they had not been used as evidence before the court. It 
further noted that it was not apparent how the police could arrange their 
procedures for tapping a defendant’s telephone in any other way, since it 
could not be known in advance whether the conversation would be with a 
defence lawyer. Moreover, as to the applicants’ suggestion that parties other 
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than police employees could have ascertained the nature of the 
conversations, the Supreme Court observed that the police had no authority 
to assign this task, which involved intrusion into private life, to others. 
Finally, the Supreme Court noted that no arguments had been presented to 
the effect that any such recordings had actually affected the investigation of 
the case or that there could have been a realistic danger of that.

4. Impartiality
34.  On 8 December 2014 the Supreme Court informed the parties that 

Á.K., a former Supreme Court judge, would be sitting as an ad hoc judge in 
the appeal. The Supreme Court received no comments in that respect, but 
the defence commented on the possible lack of impartiality of another 
Supreme Court judge, who subsequently withdrew. By e-mail of 
19 December 2014, the Supreme Court informed the parties that Á.K.’s 
wife, Mrs S., had been a member of the Board of the FME until January 
2009 and invited them to submit their observations on the matter. Upon a 
request from one of the defence lawyers, further information on the exact 
day Mrs S. had left the FME Board was sent to the parties. By 23 December 
2014 the Supreme Court had received answers from all the parties, stating 
that no objections were made as to the participation of Á.K. in the 
proceedings.

35.  The Government informed the Court in their observations that they 
had received a statement from Á.K. dated 19 September 2016 in which he 
stated that his wife, Mrs S., had been appointed Vice-Chair of the Board of 
the FME on 1 January 2007 and that she had resigned on 25 January 2009. 
She had confirmed that between 9 December 2008, when the transactions at 
issue had been sent to the FME, and the date of her resignation, the 
transactions had been discussed once in a Board meeting, on 19 January 
2009, when the director of the FME had announced that a specialist had 
been appointed to make further inquiries into them; the specialist had 
handed his report to the FME on 6 March 2009 and the FME had submitted 
its complaint to the Special Prosecutor on 13 March 2009. Consequently, 
the matter had never been discussed while Mrs S. had been on the Board. 
Á.K. further stated that he had not regarded himself as being disqualified 
from sitting but that he had not wished to sit unless it was clear that the 
defence had no reservations, and he had therefore requested that the defence 
be informed of the connection.

36.  The Government had also received a statement from Á.K.’s son, 
Mr K., dated 19 September 2016, confirmed by a former member of the 
Winding-Up Committee of Kaupþing, according to which Mr K. had 
worked in Kaupþing’s legal department from November 2007 until the bank 
collapsed in October 2008. Shortly after the appointment of the Resolution 
Committee, Mr K. had started working for the Committee and he had been 
head of its legal department from December 2008. After the Resolution 
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Committee had been discontinued at the end of 2011 and a Winding-Up 
Committee had been appointed, Mr K. had taken up the position as head of 
the legal department of the latter committee, a post which he had held until 
August 2013. Mr K. noted in his statement that when he had taken the 
position of head of the legal department of the Resolution Committee, it had 
been decided that cases concerning criminal investigations and actions for 
damages against former employees would not form part of the work of the 
legal division of the Resolution Committee, because he had been an 
employee of Kaupþing before its collapse; the same applied after the 
Winding-Up Committee was appointed. These cases were entrusted to other 
employees who reported directly to the Resolution and Winding-Up 
Committees. Mr K. thus stated that he had not been involved in any way in 
the case against the applicants or civil actions against them. He added that 
there had never been any contracts between him and the said committees 
with an incentive tied to the recovery of Kaupþing’s assets. Following his 
resignation in 2013, he had acted as a consultant to the Winding-Up Board 
but the consultancy agreement had not related to the present case and had 
not included performance-related payments. Finally, with regard to the 
applicants’ assertion that the defence had not been notified that he had been 
head of Kaupþing’s legal department, Mr K. observed that he was 
personally acquainted with all of the defence lawyers in the case and had 
worked with three of them. Moreover, he had been in contact with two of 
them while head of the legal department.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

37.  The relevant provisions of the Criminal Procedures Act (Law 
no. 88/2008) are as follows:

Section 6

“1. A judge, including an associate judge, is disqualified from conducting a case if:

...

g. there are other conditions or circumstances which are likely to cast reasonable 
doubt on his impartiality.”

Section 7

“1. A judge shall be responsible for ensuring his own eligibility to hear a case. 
Parties may, however, require a judge to recuse himself. In the same manner, the 
presiding chief judge shall ensure the eligibility of expert associate judges.”

Section 37

“1. The defence attorney must, as soon as possible, obtain a copy of all case 
documents1 relating to his client, as well as facilities to examine other materials in the 
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case. The police, however, can deny a defence attorney access to individual 
documents or other data for up to three weeks after they were created or came into 
their custody if it is believed that such access would damage the investigation of the 
case. The police may deny the defence attorney copies of individual documents while 
the case is being investigated for the same reason. Denial of access may be referred to 
a judge.

...

3. In addition, the police may deny the defence attorney access to individual 
documents and other data during the investigation of the case if the interests of the 
State or the public are at stake, or if the urgent interests of individuals other than his 
client are at stake, or if communications with authorities in other countries prevent 
such access. Such denial of access may be referred to a judge.

...

5. The police must give the defence attorney the opportunity to follow the progress 
of the investigation in so far as possible. The police are to take into account any 
suggestions the defence attorney may submit as regards individual investigative 
actions, unless the police consider such suggestions prohibited or irrelevant.”

Section 116

“1. Anybody aged fifteen or older who is subject to Icelandic jurisdiction and is not 
the defendant or his representative must appear before the court as a witness to 
respond verbally to questions asked of them about the facts of the case ...

...

4. If the witness is located far from the court or if attending the court would 
otherwise cause him significant inconvenience, the judge may decide that testimony is 
to be given during the court session by telephone ot other telecommunications 
methods, provided that the testimony is given in such a manner that everyone present 
during the session is able to hear the testimony. This authorisation cannot be applied if 
the testimony of the witness may be expected to be of substance in the resolution of 
the case.”

Section 120

“1. The prosecutor shall be responsible for summoning witnesses to the court. The 
defendant may, however, summon witnesses to the court if he so chooses. ...

2. If necessary, the judge shall summon a witness to the court by means of a written 
summons issued on his own initiative or at the request of either party. The summons 
shall state the name and address of the witness, the main reasons for the summons, the 
name of the court, where and when the testimony is to be given and what the 
consequences may be if the witness does not attend or comply with his duty in other 
respects. The prosecutor shall be responsible for the issuance of the summons and 
such issuance shall be conducted in the same manner as the issuance of the charges, 
...”

1.  The Supreme Court has established in its case-law that the term “document” in this 
provision only applies to documents in their traditional form, which is on paper. Data in 
electronic form is not considered a document within the meaning of the provision but falls 
under the term “other materials” or “other data”.
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Section 121

“1. If a witness does not attend the court according to a legitimately issued summons 
and has not provided a legitimate reason for not doing so, the prosecutor may instruct 
the police to fetch the witness or to bring the witness before the court at a later date. 
The police are under an obligation to comply with such instructions from the 
prosecutor.

...”

38.  According to the Criminal Procedures Act, judicial proceedings can 
be reopened under certain conditions. Section 228 of the Act states that 
when a District Court judgment has not been appealed or the time limit to 
appeal has passed, the Committee on Reopening of Judicial Proceedings can 
approve a request of a person who considers that he or she has been wrongly 
convicted or convicted of a more serious offence than he or she committed 
to reopen the judicial proceedings before the District Court, if certain 
conditions are fulfilled. The conditions are, inter alia, that there were 
serious defects in the processing of the case which affected its conclusion 
(item d). The State Prosecutor can request a reopening to the advantage of 
the convicted person if he considers that the conditions in paragraph 1 of 
section 228 of the Act are fulfilled. In accordance with section 229 of the 
Act, the request for reopening shall be in writing and sent to the Committee 
on Reopening of Judicial Proceedings. It shall include detailed reasoning on 
how the conditions for reopening are considered to be fulfilled. According 
to section 231 of the Act, the Committee on Reopening of Judicial 
Proceedings decides whether proceedings will be reopened. If a request for 
reopening is approved the first judgment remains in force until a new 
judgment is delivered in the case. Section 232 of the Act states that the 
Committee on Reopening of Judicial Proceedings can accept a request for 
the reopening of a case which has been finally decided by the Court of 
Appeal or the Supreme Court and a new judgment will be delivered if the 
conditions of section 228 are fulfilled.

THE LAW

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE 
CONVENTION

39.  The applicants complained that the Supreme Court had not been 
independent and impartial, in that (i) the wife of one of its judges had been 
Vice-Chair of the Board of the FME while it was conducting its 
investigation into Kaupþing, and (ii) the son of the same judge had had a 
strong professional affiliation with the bank, in particular having been 
employed as head of the legal department of Kaupþing after its collapse and 
in that capacity having brought large civil claims against two of the 
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applicants. The applicants relied on Article 6 § 1 of the Convention, which 
in so far as relevant reads as follows:

“In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a 
fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal ...”

40.  The Government contested that argument.

A. Admissibility

1. The parties’ arguments
41.  The Government maintained that the applicants had failed to exhaust 

domestic remedies as they had not challenged Á.K. prior to the delivery of 
the Supreme Court’s judgment. While acknowledging that under section 7 
§ 1 of the Criminal Procedures Act, a judge should on his own initiative 
evaluate the existence of reasons warranting his withdrawal, so that 
disqualification was not primarily the responsibility of the parties, the 
Government pointed out that the applicants had been made aware before the 
main hearing that the judge in question would sit and that his wife had been 
a member of the Board of the FME until 25 January 2009. They further 
maintained that information relating to Á.K.’s son’s former position as head 
of Kaupþing’s legal department had been available and could easily have 
been obtained by the time the case was heard by the Supreme Court. In that 
connection, the Government pointed out that the son, Mr K., had been an 
employee of Kaupþing at the same time as two of the applicants were 
directors of the bank and that, according to his statement of 16 September 
2016, he was personally acquainted with all of the defence lawyers, having 
studied with three of them and worked with two of them. On that basis, and 
taking into account the small size of Iceland’s legal community, the 
Government considered that Mr K.’s connection with Kaupþing should 
have been known to the defence. The Government accepted, however, that 
the applicants had not been aware of Mr K.’s consultancy agreement with 
the bank from 2013.

42.  In the Government’s view the applicants had failed to exhaust 
domestic remedies, as they had not raised these issues before or during the 
main hearing. The Government maintained that had a request for 
withdrawal been made, the Supreme Court would have given it due 
consideration and decided on the matter. They noted in this respect that one 
of the other judges initially appointed had withdrawn after an observation 
from the defence. In their view, the explanation provided by the applicants 
for not objecting to Á.K. was not consistent with the defence’s comment on 
that other judge and they also noted that one of the defence lawyers had 
inquired further about the date of Á.K.’s wife’s resignation before stating 
that no observations would be made. The Government concluded that the 
applicants could not reasonably have assumed that an objection would be in 
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vain or detrimental to their case. While considering that a failure to 
challenge judges may not in general be regarded as a waiver of the right to 
an impartial tribunal, the Government maintained that such a failure, 
without justifiable reasons, constituted non-exhaustion of domestic 
remedies. Finally, the Government submitted that the use of the 
extraordinary measure of requesting reopening of the case could not be 
regarded as exhaustion of domestic remedies.

43.  The applicants considered that they had exhausted domestic 
remedies. They acknowledged that they had not objected to the judge in 
question despite having been informed of his wife’s position but claimed 
that they had feared a negative bias if they objected after the judge and his 
colleagues had not raised and decided on the issue on their own initiative. 
The applicants pointed out that once they had no longer been dependent on 
those specific judges, they had filed a petition for extraordinary reopening 
of the case, inter alia on the ground of Á.K.’s lack of impartiality. They 
further noted that in the cases of Pfeifer and Plankl v. Austria 
(no. 10802/84, 25 February 1992, Series A no. 227), and Oberschlick 
v. Austria (no. 11662/85, 23 May 1991, Series A no. 204), the Court had not 
considered a failure to object to judges on the ground of their lack of 
impartiality to constitute a waiver of the right to an impartial tribunal.

2. The Court’s assessment
44.  The Court considers at the outset that a distinction must be drawn 

between the two branches of the applicants’ allegations, and it will 
accordingly deal with them separately.

(a) Lack of impartiality of Á.K. on account of his wife’s membership of the 
FME Board

45.  The Court does not consider it necessary to decide whether an 
objection to a judge’s participation in a trial on account of his alleged lack 
of impartiality constitutes an effective remedy to be exhausted for the 
purposes of Article 35 § 1 of the Convention, as it considers that this 
complaint is in any event inadmissible for the reasons given below.

46.  The Court does not consider either that the matter should be 
regarded as one of waiver of rights in the classic sense of that term as used 
in its case-law, although it acknowledges that in certain cases similar 
situations have been examined in the light of the principles relating to 
waiver (notably Pfeifer and Plankl and Oberschlick, both cited above). 
Rather, the issue in the present case is whether the applicants, when faced 
with a situation in which it was arguable that a judge should be disqualified, 
but he was not unequivocally excluded by law, by not objecting to his 
participation can be said to have accepted that there were no legitimate 
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reasons to doubt the impartiality of the court (see Smailagić v. Croatia 
(dec.), no. 77707/13, §§ 34 and 36, 10 November 2015).

47.  In that connection, the Court recalls that in the case of Zahirović 
v. Croatia (no. 58590/11, §§ 31-37, 25 April 2013) it held in similar 
circumstances to those of the present case that due to the applicant’s failure 
to use the opportunity to submit his complaints about, inter alia, a specific 
judge’s alleged lack of impartiality at the trial stage of the proceedings, it 
could not conclude that the alleged procedural defect complained of had 
interfered with the applicant’s right to a fair trial. It consequently declared 
the applicant’s complaint inadmissible as manifestly ill-founded. It stated in 
that respect that “when the domestic law offers a possibility of eliminating 
the causes for concerns regarding the impartiality of the court or a judge, it 
would be expected (and in terms of the national law required) of an 
applicant who truly believes that there are arguable concerns on that account 
to raise them at the first opportunity”. A similar situation arose in 
Smailagić, cited above, where the Court concluded that, “given the failure 
of the applicant to use the opportunity to eliminate the concerns as to the 
lack of impartiality ... at the relevant time ..., and thus to ensure that his 
rights were respected, without invoking any relevant reason for such an 
omission, it cannot be considered that he had legitimate reasons to doubt the 
impartiality of the court.” The Court was therefore prevented from 
concluding that the alleged procedural defect complained of had interfered 
with the applicant’s right to a fair trial.

48.  The Court notes that in the present case the applicants do not dispute 
that under Icelandic law it was possible for them to challenge Á.K.’s 
participation on the ground at issue – and indeed, they were given an 
express opportunity to do so – but that they explicitly stated that they had no 
objection in that respect. Rather, they submit that they had reservations 
about making an objection as they feared that this might have negative 
repercussions, given that neither Á.K. himself nor the Supreme Court bench 
as a whole had considered it necessary for him to withdraw. However, the 
Court finds that argument speculative and unconvincing. First, it sees no 
concrete grounds for fearing that the Supreme Court and Á.K. in particular 
would have adopted a negative attitude towards the applicants merely on 
account of an objection to Á.K. Second, it agrees with the Government that 
the argument is seriously weakened by the fact that a query from the 
defence led to another judge withdrawing.

49.  In the present case, it is clear that the applicants’ lawyers, in full 
knowledge of the circumstances and the implications, explicitly stated that 
they had no objection to Á.K.’s participation. In these circumstances, the 
Court considers that their acceptance of that participation when they were 
given an express opportunity to challenge it constituted an unequivocal 
indication that they did not at that time consider Á.K.’s participation to be 
problematic from the point of view of his impartiality on account of his 
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wife’s former position in the FME. Consequently, the complaint must be 
declared inadmissible as manifestly ill-founded pursuant to Article 35 
§§ 3(a) and 4 of the Convention.

(b) Lack of impartiality of Á.K. on account of his son’s role as head of the 
bank’s legal department

50.  The Court notes that the defense was at no point officially notified of 
the fact that Á.K.’s son, Mr. K., had held various positions within the legal 
departments of the bank or of his subsequent role as a consultant. It takes 
note of the information submitted by the Government that Mr. K. was 
personally acquainted with all of the defense lawyers in the case and that 
two of the applicants had been directors of the bank while he was working 
in its legal department. The Court further takes note of the Government’s 
submission that in the context of a small legal community there is little 
doubt that Mr. K.’s position was known to the defense. Nevertheless, the 
Court is unable to accept that such presumed general knowledge is 
sufficiently certain to put the defense on notice of a potential issue of lack of 
impartiality of a judge and it cannot therefore agree that the applicants 
should have objected to Á.K.’s participation on this ground in order to 
exhaust domestic remedies, even assuming that such an objection 
constituted an effective remedy to be exhausted for the purposes of 
Article 35 § 1 of the Convention. It therefore concludes that the complaint 
cannot be dismissed for non-exhaustion of domestic remedies. Moreover, it 
is clear that, contrary to the situation relating to Á.K.’s wife, the defense at 
no time expressly stated that it had no objection to Á.K.’s participation 
despite his relationship to Mr. K. The Court therefore considers that the 
complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 
§ 3 (a) of the Convention. Moreover, it is not inadmissible on any other 
ground and it must therefore be declared admissible.

B. Merits

1. The parties’ arguments
51.  The applicants made no allegations of personal bias on the part of 

Á.K. However, they maintained that Á.K.’s objective impartiality was 
compromised on account of his son’s role in three specific situations. First, 
in their initial submissions the applicants pointed out that the Winding-Up 
Committee had in January 2013 initiated proceedings in the District Court 
against Hreiðar Már Sigurðsson and Ólafur Ólafsson for damages on 
account of their participation in the “Al Thani transaction” and maintained 
that it could not be denied that the outcome of the criminal case might have 
a substantial influence on the outcome of those proceedings. Second, the 
applicants submitted that following his resignation in 2013, Mr K. had been 
engaged as a consultant by Kaupþing’s Winding-Up Committee until mid-
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2015, as a consequence of which he had been financially dependent on 
Kaupþing or at least receiving payment of substantial amounts from the 
bank, which was the alleged “victim” in the criminal proceedings against 
the applicants, when the case was heard by the Supreme Court and when its 
judgment was delivered. The defence had been unaware of the consultancy 
agreement and in the applicants’ view the connection could not be regarded 
as “remote” as claimed by the Government. Third, the applicants submitted 
that the fact that Mr K. had been an employee of the bank was a sensitive 
matter when he was carrying out his duties as head of the legal department 
following the collapse, and this was underlined by the fact that he had 
absented himself from meetings of a committee he chaired when cases 
against former employees were being considered. The applicants accepted 
that there was no reason to doubt that Mr K. had had nothing to do with the 
case against them in his capacity as head of Kaupþing’s legal department 
but stressed that the crucial point was how Á.K. must have appeared. In that 
respect, referring to the case of Pétur Thór Sigurđsson v. Iceland 
(no. 39731/98, 10 April 2003), the applicants submitted that it was obvious 
that an effective defence of former managers or board members of a 
collapsed bank had to be ready to include whether certain practices had been 
tolerated and also whether or not the bank’s legal department had 
participated in or accepted certain practices. Such a defence became 
extremely difficult, if not impossible, when one of the judges was closely 
connected to a senior employee in the bank’s legal department in the years 
leading up to its collapse and when the offences charged were committed.

52.  The Government asserted firstly that there was no question of any 
lack of subjective impartiality on the part of Á.K. and that it was only 
necessary to determine whether the circumstances were such that serious 
doubts arose as to his objective impartiality. As to the applicants’ concerns 
regarding Mr. K., the Government noted that these related to the claim that 
as head of Kaupþing’s legal department from 2008 to August 2013 he had 
been responsible for managing a sizeable lawsuit against two of the 
applicants. They considered that Mr K.’s previous position did not 
constitute a connection that would in itself disqualify Á.K. from sitting; in 
the Government’s view, in order for fear of lack of impartiality to be 
objectively justified, it would have to be shown that Mr K. was involved in 
or had some financial or other ties to the case and that it would have been 
reasonable to assume that the outcome mattered to him personally. 
According to the Government, it was not clear how much interest Kaupþing 
had in the outcome of the case, if any, and even if it might be regarded as 
having some interest, that interest did not automatically extend to Mr K. as 
an employee; he was neither the owner nor the main representative of 
Kaupþing. Moreover, he had resigned from his position around 16 months 
before the case was heard by the Supreme Court, and his agreement to 
continue to work as an adviser to the Winding-Up Committee in a specific 
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matter unrelated to the case or other cases against the applicants was a 
remote connection. The Government referred to the statement from Mr K. 
which they had submitted and which they regarded as evidence that he had 
at no point been involved in any cases against the applicants, criminal or 
civil. Moreover, the outcome of the criminal case could not have affected 
him financially or otherwise. In conclusion, the Government maintained that 
the applicants could not entertain legitimate doubts as to Á.K.’s impartiality 
on this account. They referred in that respect to Walston v. Norway ((dec.), 
no. 37372/97, 11 December 2001).

53.  The Government acknowledged that appearances may be of a certain 
importance when assessing objective impartiality but pointed out that the 
only evidence cited by the applicants as to Mr K.’s substantial connection to 
the case was an announcement of his resignation from Kaupþing and a press 
article about supposed fixed payments that several current and former 
employees of Kaupþing would receive if the bank were to reach a 
composition agreement. In the Government’s view, this information alone 
could not be regarded as sufficient to raise questions in the minds of the 
applicants as to a lack of impartiality on the part of Á.K.

54.  The Government added that they did not agree with the applicants’ 
assertion that Mr K.’s consultancy agreement with Kaupþing had made him 
“financially dependent” on it and that he was to receive “substantial 
amounts” and maintained that there was no evidence of that. At the time the 
case was heard by the Supreme Court, Mr K. held a position in an 
organisation unrelated to Kaupþing and the consultancy agreement had 
nothing to do with the case or the applicants and the payments to be made 
had no relation with the outcome of the case. There was no indication that 
the connection had been capable of putting financial pressure on Á.K. 
Finally, the Government submitted that nothing in the case file indicated 
that the defence strategies referred to by the applicants were an option.

2. The Court’s assessment
(a) The general principles

55.  For the general principles relating to the impartiality of a tribunal, 
the Court refers to the judgment in the case of Denisov v. Ukraine [GC] 
(no. 76639/11, §§ 61-63, 25 September 2018; see also Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá v. Portugal [GC], nos. 55391/13, 57728/13 and 74041/13, 
§§ 145-49, 6 November 2018, and in the criminal context, Kyprianou 
v. Cyprus [GC], no. 73797/01, §§ 118-21, 15 December 2005):

“61. As a rule, impartiality denotes the absence of prejudice or bias. According to 
the Court’s settled case-law, the existence of impartiality for the purposes of Article 6 
§ 1 must be determined according to (i) a subjective test, where regard must be had to 
the personal conviction and behaviour of a particular judge – that is, whether the 
judge held any personal prejudice or bias in a given case; and (ii) an objective test, 
that is to say, by ascertaining whether, quite apart from the personal conduct of any of 
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its members, the tribunal itself and, among other aspects, its composition, offered 
sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in respect of its impartiality (see, 
among other authorities, Micallef v. Malta [GC], no. 17056/06, § 93, ECHR 2009, 
with further references).

62. However, there is no watertight division between subjective and objective 
impartiality, as the conduct of a judge may not only prompt objectively held 
misgivings as to the tribunal’s impartiality from the point of view of the external 
observer (the objective test) but may also go to the issue of the judges’ personal 
conviction (the subjective test) (see Kyprianou v. Cyprus [GC], no. 73797/01, § 119, 
ECHR 2005-XIII). Thus, in some cases where it may be difficult to procure evidence 
with which to rebut the presumption of the judge’s subjective impartiality, the 
requirement of objective impartiality provides a further important guarantee (see 
Pullar v. the United Kingdom, 10 June 1996, § 32, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-III).

63. In this respect, even appearances may be of a certain importance, or in other 
words, “justice must not only be done, it must also be seen to be done”. What is at 
stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the 
public (see Morice v. France [GC], no. 29369/10, § 78, ECHR 2015).”

56.  As to the subjective test, the personal impartiality of a judge must be 
presumed until there is proof to the contrary (Dorozhko and Pozharskiy v. 
Estonia (nos. 14659/04 and 16855/04, § 51, 24 April 2008; see also 
Kyprianou, cited above, § 119, with further references). As concerns the 
objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge’s 
conduct, there are ascertainable facts which may raise justified doubts as to 
his or her impartiality. This implies that, in deciding whether in a given case 
there is a legitimate reason to fear that a particular judge lacks impartiality, 
the standpoint of the person concerned is important but not decisive. What 
is decisive is whether this fear can be held to be objectively justified 
(Dorozhko and Pozharskiy, cited above, § 52, referring to Micallef, cited 
above, § 74; see also Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7 August 1996, 
§ 58, Reports 1996-III, and Wettstein v. Switzerland, no. 33958/96, § 44, 
ECHR 2000-XII).

57.  The objective test has been applied in numerous cases where a judge 
had either been involved in the same proceedings in a different capacity or 
had exercised dual functions in separate proceedings involving one of the 
parties or had links with third parties who had been or were connected in 
some way with the proceedings.

58.  Thus, in the case of Wettstein, cited above, the Court held that there 
had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in circumstances 
where the judge in question had acted in separate appeal proceedings as 
representative of the party’s opponent. It laid emphasis on the fact that the 
proceedings, although there was no material link between them, had been 
pending simultaneously, so that there was an overlap in time. Conversely, in 
the case of Puolitaival and Pirttiaho v. Finland (no. 54857/00, 
23 November 2004), the Court held that there had been no violation where 
the (part-time) appeal court judge in question was a partner in the firm 
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which had represented the appellant’s opponent in separate proceedings. 
The Court distinguished the case from Wettstein essentially on the basis that 
the dual functions of judge/representative had not overlapped in time and 
although the two sets of proceedings had been contemporaneous for a year 
and had been pending simultaneously before the Court of Appeal for two or 
three months, the judge’s role as a representative during that time had been 
limited to drafting and signing the notice of appeal in the first set of 
proceedings, the case having been otherwise handled by another lawyer. In 
Steck-Risch v. Liechtenstein (no. 63151/00, 19 May 2005), the Court 
considered that the fact that a Constitutional Court judge’s partner in a law 
firm had been the presiding judge when the case was examined by the 
Administrative Court did not constitute grounds to justify objective fears as 
to lack of impartiality, taking into account in particular that neither of them 
had exercised dual functions, that their relationship was purely professional 
without any interdependence and that there was no indication that they had 
shared any substantial information about the applicant’s case. Finally, in 
Mežnarić v. Croatia (no. 71615/01, 15 July 2005), M.V., one member of a 
panel of five judges of the Constitutional Court which had dismissed the 
applicant’s constitutional complaint in December 2000 had represented the 
other party at an early stage of the same proceedings, some nine years 
before, his participation being however limited to lodging one set of 
submissions, responding to the applicant’s arguments; he had subsequently 
been replaced by his daughter, who had acted for the other party until 1996. 
The Court concluded that there had been a violation of Article 6 of the 
Convention. While it recognised that M.V.’s previous involvement had been 
both minor and remote in time, and that his dual function had in fact related 
to different legal issues, it placed decisive weight on the fact that M.V. had 
acted in both capacities in the course of the same proceedings. This, 
reinforced by the involvement of his daughter, had created a situation which 
was capable of raising legitimate doubts about his impartiality.

59.  With regard to the specific issue of a judge’s relative being 
connected in one way or another to the proceedings with which the judge is 
dealing, the Court recalls that in the case of Dorozhko and Pozharskiy, cited 
above, it found that there had been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention on account of the lack of objective impartiality of a judge 
whose husband had headed the criminal investigation leading to the trial 
over which she had presided, notwithstanding the Government’s assertion 
that his role had been of a formal nature. Similarly, in Huseyn and Others 
v. Azerbaijan (nos. 35485/05, 45553/05, 35680/05 and 36085/05, 26 July 
2011), a violation was found on account of the fact that a judge’s brother 
had initially been a member of the investigation team working on the 
applicants’ criminal case and that they had therefore been de facto involved 
in the same criminal case concerning the same defendants and the same 
criminal charges, notwithstanding any regrouping of defendants into 
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separate sets of proceedings and formal reassignment of case numbers that 
had taken place in the meantime; it was also taken into account that the 
majority, if not all, of the main incriminating evidence subsequently used 
against the applicants at the trial had been collected by the investigation 
team prior to the date on which the brother had left the investigation. 
Moreover, the fact that the son of another judge had been an employee of 
the State Prosecutor’s Office and directly subordinate to the prosecutor who 
had served as a head of the investigation team in the applicants’ case, 
despite never having been assigned to work on the case, and however 
insignificant and remote the link of the judge with the prosecution might 
have been considered if viewed separately, in the specific context of the 
case at least compounded the justified fears as to lack of impartiality arising 
from the situation of the first judge. Finally, in the case of 
Pétur Thór Sigurðsson, cited above, the Court found a violation of Article 6 
§ 1 on the ground that, irrespective of whether the Supreme Court judge in 
question or her husband had any direct interest in the outcome of the case 
between the applicant and the National Bank, “there was at least the 
appearance of a link between the steps taken by [the judge] in favour of her 
husband and the advantages he obtained from the National Bank”, so that 
“the judge’s involvement in the debt settlement [concerning her husband], 
the favours received by her husband and his links to the National Bank were 
of such a nature and amplitude and were so close in time to the Supreme 
Court’s examination of the case that the applicant could entertain reasonable 
fears that it lacked the requisite impartiality.”

(b) Application of those principles to the present case

60.  The Court observes firstly that neither Á.K. nor Mr K. exercised dual 
functions in the same proceedings and secondly that neither of them was 
directly involved in both sets of proceedings. Thus, unlike in the cases 
referred to above, Mr K. did not participate in any capacity in the criminal 
proceedings in which his father sat as a Supreme Court judge. Nevertheless, 
Mr K., in his role as head of the bank’s legal department, had a connection 
with the civil proceedings brought by the bank against two of the applicants. 
Even if he had no direct involvement in those proceedings, which according 
to his letter submitted by the Government were dealt with outside the legal 
department, and even if he had no personal or financial interest in the 
outcome of the proceedings, his position as a senior legal adviser within the 
bank meant that he could at least have appeared to retain a certain formal 
responsibility for the proceedings. Moreover, such a perception could have 
been compounded by the fact that he was chairman of the committee set up 
to deal with, inter alia, damages claims against former directors of the bank, 
notwithstanding his efforts to distance himself from them by absenting 
himself from meetings where cases against former staff members were to be 
discussed. In the Court’s view, the internal measures taken within the bank 
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to avoid any direct involvement of Mr K. in civil proceedings arising out of 
the bank’s collapse were not sufficient to make up for the fact that, for the 
purposes of appearances, he was formally responsible for the legal affairs of 
the bank at a time when it was pursuing a civil action against two of the 
applicants. On that basis, the applicants could legitimately have regarded 
him as a representative of their “opponent” – the bank – in the civil 
proceedings. While the bank was not a party to the criminal proceedings and 
the proceedings were not materially related, the charges clearly concerned 
acts of which the bank was a victim and the two sets of proceedings had 
their origins in the same events (see, in that connection, Indra v. Slovakia, 
no. 46845/09, 1 February 2005, in which the Court found that there had 
been a violation of Article 6 § 1 on account of the fact that the judge in 
question had previously sat in related proceedings, considering that it was 
necessary to take into account that both proceedings referred to the same set 
of facts). Indeed, from the applicants’ standpoint they were defendants in 
two sets of parallel proceedings in which their respective criminal and civil 
responsibility for the essentially same conduct was at issue.

61.  It is true that Mr K. no longer held any position in the bank when the 
case was before the Supreme Court, of which his father was a judge 
(cf. Walston, cited above, where the judge in question had left the 
employment of the bank which was a party to the proceedings before him 
five years earlier). Nevertheless, Mr K worked at the legal department of the 
bank from 2007 and was subsequently head of the legal departments of its 
Resolution Committee and Winding-Up Committee, from 2008 until 2013, 
and thus during the time of the criminal investigation and the trial before the 
District Court, as well as during the civil proceedings, and he continued in 
the role of consultant to the bank while the case was before the Supreme 
Court. In these circumstances, the Court considers that the family link 
between Mr K. and Á.K. was sufficient to create objectively justified fears 
as to Á.K.’s impartiality as a judge in the criminal appeal proceedings 
against the applicants. Á.K. was acting as a judge in a criminal case 
concerning transactions which had taken place within a bank with which his 
son had had close connections as a senior employee both before and after its 
collapse and which had been the opposing party in civil proceedings 
brought against two of the applicants while he was head of its legal 
department. Moreover, the fact that Mr K. was in receipt of payments as a 
consultant for the bank after having left its employment is an additional 
element which must be taken into account, especially in view of the fact that 
the consultancy was contemporaneous with the Supreme Court proceedings. 
Finally, the Court considers that all of the applicants could legitimately 
harbour doubts as to Á.K.’s objective impartiality, although the civil 
proceedings in question were brought against only two of them.

62.  It follows that there has been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention in this respect.
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3(B) OF THE 
CONVENTION

63.  The applicants complained that they had not been allowed adequate 
time and facilities for the preparation of their defence and that they had not 
had a fair hearing because they had not had access to all the evidence in the 
case against them. They submitted in particular that they had been denied 
access to the documents of the case as well as to a list of documents, during 
both the investigation and the trial at both instances. They maintained that 
no one had reviewed the prosecution’s cherry-picking of the documents 
submitted to the court and that they had been denied the possibility of 
searching using the electronic system applied. In their view, the principle of 
equality of arms required that they should have had the same opportunities 
as the prosecution to access and select evidence from the collection of 
documents gathered by the police during the investigation. They relied on 
Article 6 §§ 1 and 3(b) of the Convention, which is so far as relevant read as 
follows:

“1.  In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ... by [a] ... tribunal ...

...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(b)  to have adequate time and facilities for the preparation of his defence ...”

64.  The Government contested that argument.

A. Admissibility

65.  The Court considers that this complaint is not manifestly ill-founded 
within the meaning of Article 35 § 3(a) of the Convention. It further notes 
that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be 
declared admissible.

B. Merits

1. The arguments of the parties
66.  The applicants submitted that the prosecution had applied advanced 

search facilities, using the Clearwell software, to identify evidence from the 
“full collection of data” – which was “enormous in scope” – which it 
wished to examine more closely in order to choose which parts it would 
submit to the court. The applicants and their lawyers, by contrast, had not 
been allowed to conduct their own searches, although this would have been 
possible with very limited effort, the software being easy and fast to apply. 
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Moreover, access to lists of the documents “tagged” as a result of the 
prosecution’s search had also been refused. As a result, the defence had 
been denied the right of access to evidence and the principle of equality of 
arms had been violated. The defence had been entirely dependent on access 
being granted by the prosecution, as it had had no other way of obtaining 
access to any of the transaction documents or indeed any other Kaupþing 
documents.

67.  The applicants further maintained that the evaluation of the evidence 
identified through the Clearwell search had been made by the prosecution 
alone, the defence being excluded from this “filtering” process. According 
to them, the defence was “to some extent invited in” once this assessment 
had taken place, lists of the “investigation documents” having been 
provided to the defence. However, while this had enabled the defence to 
identify evidence which it wished to be submitted to the court, since the 
prosecution had already selected evidence to be submitted there was 
practically nothing further for the defence to request. In the applicants’ 
view, although they had access to the “investigation documents”, it was far 
too late and insufficient at that stage to invite the defence to examine 
evidence; in the earlier search and selection process evidence that might 
have been of importance to the defence had been left in the dark and had 
never been known to or assessed by the defence.

68.  In the applicants’ view, a de facto monopoly of the prosecution in 
using advanced digital search facilities, excluding the defence from 
searching with keywords or combinations of potential importance to the 
defence, would undermine the fundamental rights of the accused. For the 
applicants, if the prosecution feared that the data contained sensitive 
personal information or matters involving public interests, it would have to 
filter such data and the defence would have to have an opportunity to 
contest the filtering. It was utterly disproportionate to deny the defence any 
access at all on account of such fears. The applicants maintained that in the 
present day the defence was very often dependent on the cooperation of the 
police, as it could only to a very limited extent conduct its own 
investigations and had to request the police to hear witnesses, conduct 
technical inspections and go through vast quantities of documents not 
accessible to the defence. The applicants submitted that the practice of the 
Icelandic police and courts could lead to substantially wrong decisions in 
serious criminal cases, and referred in that connection to another case 
arising out of the financial crisis, in which the incorrectness of the 
prosecution’s claim that a loan had been granted without security had only 
been discovered after the defence had finally been allowed to search in 
certain e-mails.

69.  In conclusion, the applicants maintained that they had been denied 
access to the “full collection of data” (including the data “tagged” using the 
Clearwell searches but not included in the investigation file), and that there 
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had been no proper judicial review of the scope, necessity and 
proportionality of the limitation.

70.  The Government maintained that the applicants had had access to all 
evidence submitted in court by the prosecution and that at no stage of the 
trial had the prosecution referred to any evidence which the applicants had 
not had a chance to review. Furthermore, given the length of the 
proceedings, the applicants had had adequate time to review and assess that 
evidence before the main hearing. In addition, the applicants had been 
afforded access to all the “investigation documents”, that is the materials 
which were regarded by the Special Prosecutor as relevant during the 
investigation and which were marked as part of the investigation file. The 
applicants had also been granted access to all seized e-mails that had passed 
through their own accounts and their recorded phone calls that were still 
stored by the Special Prosecutor. Finally, the applicants’ requests during the 
proceedings before the District Court for submission of certain specified 
documents had been met to the extent that they were held by the Special 
Prosecutor or were easily available. There was nothing to indicate that the 
prosecution had withheld material evidence in its possession, and the 
applicants had not specified any such evidence, which distinguished the 
case from Natunen v. Finland (no. 21022/04, 31 March 2009) and Rowe 
and Davis v. the United Kingdom ([GC], no. 28901/05, 16 February 2000).

71.  The Government accepted that the applicants had not been given 
access to the “full collection of data”, that is all data gathered during the 
investigation and held by the Special Prosecutor. In that connection, they 
submitted that the Special Prosecutor had gathered masses of data, including 
by the use of intrusive measures. The collection of data had been 
exceptionally extensive, as the Special Prosecutor had at the time been 
investigating more than one case relating to Kaupþing. The Government 
emphasised that included in the Clearwell folders were a multitude of 
documents unrelated to the case, and among the seized items were hard 
drives containing e-mails, personal drives and records of phone 
conversations of numerous Kaupþing and KBL employees, as well as the 
personal laptops of several individuals. The data in question were by their 
nature likely to contain sensitive personal information, such as financial 
information, and giving access would have violated the privacy of other 
individuals. The greater part of the “full collection of data” had not been 
regarded as relevant to the case by the investigators: thus, the prosecution 
had submitted some 6,300 pages to the District Court, whereas the e-mails 
were estimated to number around 20 million.

72.  In the Government’s view, data irrelevant to a case could not be 
automatically defined as evidence, despite having been gathered by the 
police during an investigation. In any investigation the police could obtain 
access to all sorts of data and some kind of assessment had to take place 
before data became part of an investigation file; it was normal that the initial 
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assessment of what constituted potential evidence was made by the 
investigating or prosecuting authorities. The Government observed that in 
the light of the legal obligations resting on those authorities to take into 
consideration facts both for and against a suspect, that assessment was 
already up to a certain point entrusted to them. The Government also 
considered that the need for such an assessment was even stronger when 
intrusive measures had been used, in particular when seized items such as 
electronic devices had to be searched further for information but were likely 
to contain data unrelated to the case.

73.  The Government likened the situation to a search of premises of a 
third party. In their view, had the Special Prosecutor gone to the premises of 
Kaupþing or KBL and carried out the necessary searches in their computer 
systems there, there would have been no question that the applicants would 
only have had access to those documents extracted and defined as 
investigation documents. Thus, although the searches had taken place in the 
premises of the Special Prosecutor, the information obtained could not be 
regarded as part of the investigation file and accessible to the applicants 
without limitation. Allowing the defence to conduct a search independently 
would have equated to giving it investigative authority which by law was 
restricted to the police. During the investigation the defence could have 
requested that the Special Prosecutor search for specific information related 
to the case and such a request would have had to be considered pursuant to 
section 37 § 5 of the Criminal Procedures Act.

74.  The Government noted that, as established in the Court’s case-law, 
the right to access evidence is not absolute and in certain circumstances 
limitations can be necessary, such as withholding evidence to preserve the 
fundamental rights of another individual or to safeguard important public 
interests. While the Government did not consider that evidence had been 
withheld in the present case, they submitted that the Special Prosecutor’s 
decision to deny access to the “full collection of data” was based on similar 
considerations, in particular the protection of the rights of other individuals.

75.  The Government considered that for the Special Prosecutor to be 
able to determine whether access should be allowed to data outside the 
investigation file, the applicants would have had to specify further which 
data they wanted access to and give reasons for that access. However, it 
appeared that the only specific requests made by the defence which had 
been denied were to access the collections of e-mails and tapped telephone 
calls of individuals other than the applicants which had not been put in the 
investigation file. It was thus unclear whether the Special Prosecutor would, 
or would not, have allowed access to other specified data.

76.  The Government referred to the safeguards incorporated in 
section 37 §§ 1 and 3 of the Criminal Procedures Act, providing that the 
refusal of the investigating authorities of a request for copies of case 
documents or facilities to examine other materials can be referred to a 
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judge. In that respect, the Government noted that the defence could at any 
stage of the proceedings have asked the District Court to rule on the denial 
of access to the “full collection of data” or to any other specific data to 
which they had not been granted access. However, they had failed to do so, 
as a result of which no assessment of the limitation of their right of access 
had ever been made by the judicial authorities. The Government recognised 
that the defence had on at least three occasions made requests to the court to 
obtain copies of certain other documents and materials, all of which had 
been rejected. As to other limitations on access, the Supreme Court had 
stated that “the basic condition must be satisfied that a demand concerning 
[access to documents] has been referred to the courts”. This possibility of 
obtaining a judicial assessment of the matter distinguished the case from 
Natunen, cited above, and Fitt v. the United Kingdom ([GC], no. 29777/96, 
ECHR 2000-II). Furthermore, according to the Government the case file did 
not indicate that before the Supreme Court or at any stage of the 
proceedings the applicants had pointed to any specific evidence which they 
believed was being withheld and that could have led to their exoneration.

77.  As to the courts’ rejection of the defence requests for copies of 
certain documents, the Government submitted that this had not restricted the 
applicants’ rights under Article 6, as this “aggregate collection of data” had 
been accessible to the defence in the premises of the Special Prosecutor and 
the defence had had the opportunity to ask for it to be submitted as evidence 
after reviewing it. It was on this basis that the District Court had rejected the 
applicants’ request on 29 May 2012.

78.  The Government objected to the applicants’ contention that the 
Special Prosecutor had made any statements about allowing access to all 
gathered data, maintaining that his statement and the District Court’s ruling 
were clear that the offered access related to the specified data indicated by 
the defence. That access had indeed been granted. Moreover, the District 
Court’s ruling rejecting the request for copies of certain data could not be 
regarded as ordering the Special Prosecutor to allow access to the “full 
collection of data”. While the court had made a statement about the general 
obligation of the prosecution to grant the defence access to data gathered by 
the police, that statement had clearly been made in connection with the 
defence’s requests for copies of certain data.

79.  In its ruling of 26 March 2013 the District Court had rejected the 
defence’s request for copies of specified summary lists of seized data on the 
ground that such summaries did not exist and the defence’s right to obtain 
copies of documents in a case did not extend to the police being obliged to 
prepare documents at the request of the defence. While the Supreme Court 
had held that the ruling could not be appealed against, it had nonetheless 
examined whether the refusal of the police had constituted a breach of the 
applicants’ rights and had concluded that it had not. In the Government’s 
submission, the refusal to provide specified summaries did not constitute a 
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denial of access to evidence held by the police; furthermore, it was in fact 
impossible to make or review the requested summary list, as a summary list 
of only the e-mails would have constituted around 400,000 pages, and a 
summary list of documents in the Clearwell folders would have totalled 
around 15,000 pages. Allowing a new search would have meant conducting 
a part of the investigation again.

80.  In the Government’s view, the detailed files on the seized items 
which were among the evidence submitted to the court gave a sufficient 
overview of the data collected by the police and their rough content, and by 
reviewing them, with the knowledge the defence had of the case, the 
defence could easily have formed more specific claims for access to certain 
data.

81.  The Government disputed the applicants’ statement that the lack of 
access to the collected documents had been repeatedly brought to the courts’ 
attention without them being heard on the matter, pointing out that the 
courts had examined the issue when it had been brought before them by the 
proper means. The applicants could not have expected the courts to order 
the Special Prosecutor to allow access to the “full collection of data” 
without such a request being brought before them. Moreover, the applicants 
had not pointed to specific data, documents or materials being held from 
them, contrary to the situation in Leas v. Estonia (no. 59577/08, 6 March 
2012). Instead, the defence had insisted on access to the “full collection of 
data”, which was impossible to comply with.

82.  As to whether the lack of access to the “full collection of data” was 
sufficiently counter-balanced by the procedures followed by the judicial 
authorities, the Government reiterated that the applicants had had the chance 
to review and comment on all the evidence adduced by the prosecution and 
that there had never been any refusal by the courts to order disclosure of 
certain evidence. The defence had had an opportunity equal to that of the 
prosecution to submit evidence and its requests to the prosecution to submit 
certain evidence had been satisfied when possible. The applicants had not 
pointed to any documents that the Special Prosecutor had failed to provide 
that would have affected the outcome of the case. In addition to the 
submitted evidence, the defence had been provided with a detailed list of 
other investigative documents which were available on request and among 
the submitted evidence had been overviews of seized items and their rough 
content, giving the applicants an opportunity to at least delimit their claims 
for access to more specific data.

83.  The Government submitted that the principle of equality of arms did 
not entail that the defence should be given the same powers as the police to 
investigate criminal cases. The point was not how easy a given investigation 
method was but rather how far the accused should be afforded the same 
authorities and devices as the police and prosecution to search in collections 
of sensitive and unrelated data belonging to and regarding other individuals. 
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Furthermore, the Government noted that there was nothing to indicate that 
the applicants had requested or been repeatedly denied the right to conduct 
their own search using Clearwell, but were in any event of the opinion that 
the Special Prosecutor could not have acceded to such a request, at least not 
without a court order. To compensate for the defence’s lack of investigative 
authority, section 37 § 5 of the Criminal Procedures Act provided defence 
lawyers with the possibility of making suggestions as to investigative 
actions, and the applicants’ lawyers could thus have requested that the 
seized data be searched for certain information or using specific keywords. 
A refusal could have been brought before the District Court. However, the 
case file did not disclose any such request. The defence had requested, inter 
alia, copies of lists of documents that would be found by using a certain 
keyword search but in order to comply with that request the Special 
Prosecutor would have had to import all data in the Clearwell folders into 
the system again and run a fresh search from which a list could be 
generated. The defence’s request for such lists had been rejected by the 
District Court. In the absence of arguments from the defence specifying 
what evidence could be found in the lists, the Government did not consider 
that that rejection amounted to a denial of access to evidence.

84.  The Government denied that summary lists of the documents in the 
three folders existed; such lists had not been made at the time of the 
searches and the data were no longer in the Clearwell system when the 
defence requested lists. The Government were unable to elaborate on the 
case referred to by the applicants, as it was pending on appeal before the 
Supreme Court but in their view the crucial point in that case was that the 
defence had asked for access to specific e-mail accounts. With regard to the 
applicants’ suggestion that the prosecution should filter data if there were 
fears it contained personal information, the Government noted that this was 
in fact what had happened in the present case. The defence could have 
contested that filtering before the District Court. In conclusion, the 
Government maintained that to regard all seized electronic data 
automatically as evidence would be highly impractical, as the police would 
be unable to search collections of data without the entire collection 
becoming available to the accused.

2. The Court’s assessment
(a) The general principles

85.  The principles relating to the right of the defence to have access to 
evidence in the possession of the prosecution were reiterated in the 
judgment of Van Wesenbeeck v. Belgium (nos. 67496/10 and 52936/12, 
§§ 67-68, 23 May 2017), as follows:

“67. In this context the Court reiterates that it is a fundamental aspect of the right to 
a fair trial that criminal proceedings, including the elements of such proceedings 
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which relate to procedure, should be adversarial and that there should be equality of 
arms between the prosecution and the defence. The right to an adversarial trial means, 
in a criminal case, that both prosecution and defence must be given the opportunity to 
have knowledge of and to comment on the observations filed and the evidence 
adduced by the other party (see Jasper v. the United Kingdom [GC], no. 27052/95, 
§ 51, 16 February 2000; Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], no. 28901/95, 
§ 60, ECHR 2000-II; Fitt v. the United Kingdom [GC], no. 29777/96, § 44, 
ECHR 2000-II; Edwards and Lewis v. the United Kingdom [GC], nos. 39647/98 
and 40461/98, §§ 46 and 48, ECHR 2004-X; and Öcalan v. Turkey [GC], 
no. 46221/99, § 146, ECHR 2005-IV). In addition Article 6 § 1 requires that the 
prosecution authorities should disclose to the defence all material evidence in their 
possession for or against the accused (see Jasper, Rowe and Davis, Fitt, and Edwards 
and Lewis, cited above).

68. That having been said, the entitlement to disclosure of relevant evidence is not 
an absolute right. In any criminal proceedings there may be competing interests, such 
as national security or the need to protect witnesses at risk of reprisals or keep secret 
police methods of investigation of crime, which must be weighed against the rights of 
the accused. In some cases it may be necessary to withhold certain evidence from the 
defence so as to preserve the fundamental rights of another individual or to safeguard 
an important public interest. However, only such measures restricting the rights of the 
defence which are strictly necessary are permissible under Article 6 § 1. Moreover, in 
order to ensure that the accused receives a fair trial, any difficulties caused to the 
defence by a limitation on its rights must be sufficiently counterbalanced by the 
procedures followed by the judicial authorities (see Jasper, cited above, § 52; Rowe 
and Davis, cited above, § 61; Fitt, cited above, § 45; and Edwards and Lewis, cited 
above, §§ 46 and 48; see also Al-Khawaja and Tahery, cited above, § 145).”

86.  The Court further specified in Natunen, cited above (§§ 42-43) that:
“42. ... Article 6 § 3 (b) guarantees the accused “adequate time and facilities for the 

preparation of his defence” and therefore implies that the substantive defence activity 
on his behalf may comprise everything which is “necessary” to prepare the main trial. 
The accused must have the opportunity to organise his defence in an appropriate way 
and without restriction as to the possibility to put all relevant defence arguments 
before the trial court and thus to influence the outcome of the proceedings (see Can 
v. Austria, no. 9300/81, § 53, Commission’s report of 12 July 1984, Series A no. 96, 
and Moiseyev v. Russia, no. 62936/00, § 220, 9 October 2008). Furthermore, the 
facilities which should be enjoyed by everyone charged with a criminal offence 
include the opportunity to acquaint himself, for the purposes of preparing his defence, 
with the results of investigations carried out throughout the proceedings (see 
C.G.P. v. the Netherlands (dec.), no. 29835/96, 15 January 1997, and Galstyan 
v. Armenia, no. 26986/03, § 84, 15 November 2007).

43. Failure to disclose to the defence material evidence, which contains such 
particulars which could enable the accused to exonerate himself or have his sentence 
reduced would constitute a refusal of facilities necessary for the preparation of the 
defence, and therefore a violation of the right guaranteed in Article 6 § 3 (b) of the 
Convention (see C.G.P., cited above). The accused may, however, be expected to give 
specific reasons for his request (see Bendenoun v. France, 24 February 1994, § 52, 
Series A no. 284) and the domestic courts are entitled to examine the validity of these 
reasons (see C.G.P., cited above).”
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(b) Application of those principles to the present case

87.  As the requirements of Article 6 § 3 are to be seen as particular 
aspects of the right to a fair trial guaranteed by Article 6 § 1 of the 
Convention, the Court will examine the complaint from the point of view of 
these two provisions taken together (see Murtazaliyeva v. Russia [GC], 
no. 36658/05, § 90, 18 December 2018).

88.  The Court notes that there were several collections of 
documents/data: the “full collection of data” which encompassed all the 
material obtained by the prosecution (and included as a sub-category data 
“tagged” as a result of the Clearwell searches using specified keywords but 
not subsequently included in the investigation file); the “investigation 
documents”, identified from that material by means of further searches and 
manual review as potentially relevant to the case; and the “evidence in the 
case”, that is the material selected from the “investigation documents” and 
actually presented to the District Court by the prosecution. It is undisputed 
that the defence was provided with the “evidence in the case” and thus no 
issue arises of use of evidence by the prosecution which was not disclosed 
to the defence. It is also undisputed that the defence was given an 
opportunity to consult the “investigation file” containing material which had 
not been submitted to the court, a list of which was submitted in the District 
Court proceedings; while the Special Prosecutor had refused to provide 
copies of some of that material, the Supreme Court confirmed that it was 
sufficient that the defence had access to it in his premises. The Court 
therefore considers that no issues of denial of access to evidence arise in this 
respect.

89.   The applicants’ complaint focuses rather on the fact that the defence 
did not have access to the “full collection of data”. While the Government 
do not consider that data to constitute “evidence” for the purposes of the 
case, the applicants maintain that it may have contained evidence in their 
favour and that the denial of access to it breached the principle of equality 
of arms, in particular as the prosecution selected the material it considered 
relevant to the case without being subject to any control. They maintain 
moreover that there were no technical obstacles to allowing them to conduct 
their own search of the “full collection of data” using the Clearwell 
technology. The Government, on the other hand, refer to the mass of data 
involved and to the confidential nature of certain information, as well as to 
the failure of the applicants to specify what evidence might have been 
relevant to their defence. The issue in the case is thus whether the defence 
had a right to obtain access, on the one hand, to the mass of information 
collected indiscriminately by the prosecution and not included in the 
investigation file, and on the other hand to the “tagged” data obtained by 
Clearwell searches, in order to identify potentially disculpatory evidence.

90.  The Court accepts that by its nature the “full collection of data” 
inevitably included a mass of data which was not prima facie relevant to the 
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case. Moreover, it can accept that when the prosecution is in possession of a 
vast volume of unprocessed material it may be legitimate for it to sift the 
information in order to identify what is likely to be relevant and thus reduce 
the file to manageable proportions. It considers nevertheless that in principle 
an important safeguard in such a process would be to ensure that the 
defence is provided with an opportunity to be involved in the definition of 
the criteria for determining what may be relevant. In the present case, 
however, the applicants did not point to any specific issue which they 
suggested could have been clarified by further searches, and in the absence 
of such specification – which was open to them under section 37 § 5 of the 
Criminal Procedures Act – the Court has difficulty in accepting that a 
“fishing expedition” of this kind would have been justified. In that respect, 
the data in question were more akin to any other evidence which might have 
existed but had not been collected by the prosecution at all than to evidence 
of which the prosecution had knowledge but which it refused to disclose to 
the defence. Thus, while the Court reiterates that the prosecution authorities 
should disclose to the defence all material evidence in their possession for 
or against the accused, and indeed the prosecution in the present case had a 
duty under domestic law to take into consideration facts both for and against 
a suspect – in line with the Court’s own case-law –, the prosecution was not 
in fact aware of what the contents of the mass of data were, and to that 
extent it did not hold any advantage over the defence. In other words, it was 
not a situation of withholding evidence or “non-disclosure” in the classic 
sense.

91.  The situation is different with regard to the data “tagged” as a result 
of the initial Clearwell searches. These data were reviewed by the 
investigators, both manually and by means of further Clearwell searches, in 
order to determine which material should be included in the investigation 
file. While here again the excluded material was a priori not relevant to the 
case, this selection was made by the prosecution alone, without the defence 
being involved and without any judicial supervision of the process. In that 
connection, the Court recalls that “a procedure, whereby the prosecution 
itself attempts to assess the importance of concealed information to the 
defence and weigh this against the public interest in keeping the information 
secret, cannot comply with the above-mentioned requirements of Article 6 
§ 1” (Rowe and Davis, cited above, § 63). Moreover, the defence was 
denied lists of the documents – and in particular the “tagged” documents – 
on the ground that they did not exist and that there was no obligation to 
create such documents, and reference was also made to the technical 
obstacles to remigrating the data and conducting new searches, given the 
volume in question. As to the denial of lists, the Court has no reason to 
question the finding of the Supreme Court that under domestic law there 
was no obligation on the prosecution to create documents which did not 
already exist. It notes, however, that it appears that further searches in the 
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data would have been technically rather straightforward and it considers that 
in principle it would been appropriate for the defence to have been afforded 
the possibility of conducting – or having conducted – a search for 
potentially disculpatory evidence. While it is sensitive to the privacy issues 
raised by the Government, the Court does not consider that there were 
insurmountable obstacles in that respect. It thus finds that any refusal to 
allow the defence to have further searches of the “tagged” documents 
carried out would in principle raise an issue under Article 6 § 3(b) with 
regard to the provision of adequate facilities for the preparation of the 
defence.

92.  That said, the Court finds that despite frequent complaints to the 
prosecution about lack of access to documents, the applicants do not appear 
at any stage to have formally sought a court order under section 37 § 3 of 
the Criminal Procedures Act for access to the “full collection of data” or for 
further searches to be carried out, nor do they appear to have suggested 
further investigative measures – such as a fresh search using keywords 
suggested by them – under section 37 § 5 of the same Act. Thus, the 
Supreme Court, in its judgment, dismissed the applicants’ claims in this 
respect, referring to the requirement that “the basic condition must be 
satisfied that a demand concerning [access to documents] has been referred 
to the courts”. This possibility of review by a court was, however, an 
important safeguard in determining whether access to data should be 
ensured. The Court takes note in this connection of the Government’s 
submission that among the evidence submitted to the District Court were 
overviews of the seized items and their rough content. In these 
circumstances, and bearing in mind that the applicants did not provide any 
specification of the type of evidence they were seeking, the Court is 
satisfied that the lack of access to the data in question was not such that the 
applicants were denied a fair trial overall.

93.  The Court therefore concludes that there has been no violation of 
Article 6 §§ 1 and 3(b).

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 §§ 1 AND 3(D) OF THE 
CONVENTION

94.  The applicants complained that neither the District Court nor the 
Supreme Court had heard Al Thani or Sultan as witnesses and that 
insufficient efforts had been made to summon them or to obtain their 
testimony via video or telephone. They also complained that the statements 
taken from those individuals during the investigation had been totally 
disregarded. They relied on Article 6 §§ 1 and 3(d) of the Convention, 
which in so far as relevant read as follows:

“1.  In the determination ... of any criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing ... by [a] ... tribunal...
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...

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

...

(d)  to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses 
against him ...”

95.  The Government contested those assertions.

A. Admissibility

96.  The Court considers that this complaint is not manifestly ill-founded 
within the meaning of Article 35 § 3(a) of the Convention. It further notes 
that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be 
declared admissible.

B. Merits

1. The arguments of the parties
97.  The applicants maintained that the witnesses Al Thani and Sultan 

were key defence witnesses who could have demonstrated that the former 
had invested in Kaupþing for legal and proper business purposes. Al Thani 
had been a key player in the transactions at issue and the precise role of 
each participant could not be understood without his testimony, while 
Sultan, as his close adviser, had also played an important role in the 
transactions. In particular, it was likely that they would have confirmed that 
the company owned by Al Thani was the sole owner of the shares in 
Kaupþing, contrary to the prosecution’s allegation that Ólafur Ólafsson was 
a co-investor. However, neither of them had been effectively heard in that 
connection. The applicants had never been given an opportunity to question 
them during the trial, and according to the applicants the attempts to hear 
them as witnesses had been half-hearted and insufficient. Moreover, the 
defence had not been invited to participate in the interviews with Al Thani 
and Sultan in London but had only learned of them later. In the applicants’ 
view, the police had failed to ask them crucial questions about the nature of 
Al Thani’s interest in Kaupþing and the purpose of his investment.

98.  The applicants emphasised that after Al Thani and Sultan had 
declined the invitation to testfy – sent by e-mail to his lawyer in London – 
no further attempts had been made to have them examined. The applicants 
maintained that the defence had pushed very hard and consistently on this 
matter, raising the question of these witnesses several times. In their view, it 
could have been arranged for the two witnesses to be questioned by the 
prosecution and the defence at Al Thani’s home in London or at an 
Embassy. Alternatively, the prosecution could have requested the District 
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Court to summon the witnesses under section 120 § 2 of the Criminal 
Procedures Act, or the court could have summoned them on its own 
initiative. Although this would not have had any legal effect outside 
Icelandic jurisdiction, it would have highlighted the importance of their 
presence, much more so than an informal e-mail. In sum, the Icelandic 
authorities had not made all reasonable efforts to secure the attendance of 
the two witnesses. The applicants referred in this respect to the Court’s 
findings in the cases of Schatschaschwili v. Germany ([GC], no. 9154/10, 
15 December 2015), Mirilashvili v. Russia (no. 6293/04, 11 December 
2008), and Klimentyev v. Russia (no. 46503/99, 16 November 2006), in 
which the Court had found the efforts made to be reasonable.

99.  In conclusion, the applicants stressed that the complaint related not 
to the use of statements of absent witnesses but rather to the absence of two 
witnesses whom the defence wished to examine and who could possibly 
have been persuaded to testify in an alternative way than appearing before 
the court.

100.  The Government maintained that the criminal proceedings against 
the applicants had complied with Article 6 §§ 1 and 3(d) of the Convention 
despite the fact that the defence had not had an opportunity to question the 
witnesses Al Thani and Sultan during the trial. The Government accepted 
that the principles established in the cases of Schatschaschwili, cited above, 
and Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom ([GC], nos. 26766/05 
and 22228/06, 15 December 2011), were applicable but considered that the 
case differed in fundamental aspects from those cases. In particular, the 
applicants did not complain that the statements of the absent witnesses had 
been used as evidence against them – and there was no indication that their 
conviction was based on those statements, even in part – but rather that the 
witnesses could have given evidence leading to their exoneration, so that the 
statements should have been taken into consideration. In that respect, the 
Government maintained that the witnesses were not only prosecution 
witnesses and that the applicants could have called them as defence 
witnesses.

101.  Proceeding on the basis of the three-step test laid down in 
Al-Khawaja, the Government firstly maintained that there was a good 
reason for the non-attendance of the two witnesses and that the prosecution 
had made all reasonable efforts to have them testify before the District 
Court. Pursuant to section 120 of the Criminal Procedures Act, the 
prosecutor was responsible for summoning witnesses to court but the 
defendant could also do so. Moreover, a judge could summon a witness by 
means of a written summons issued on his or her own initiative or at the 
request of either of the parties.

102.  The Government recalled that the Special Prosecutor had 
summoned the two witnesses by an e-mail sent to their lawyer in the United 
Kingdom, and maintained that this was in accordance with domestic law 
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and standard practice. The Special Prosecutor had moreover made it clear to 
Sultan that the informal statements would have very little evidential value 
and had emphasized the importance of the witnesses giving testimony 
before the court. In addition, the witnesses had been informed of the 
possibility of giving evidence by telephone. Nevertheless, they had not 
wished to take part in the proceedings. The Government maintained that in 
the light of that position, there had been no further reasonable means for the 
prosecution or the court to enable the applicants to examine the witnesses, 
both Qatari citizens living in Qatar, and enjoying diplomatic status, in court. 
In particular, a summons from the court would not have had any legal 
effects outside Icelandic jurisdiction and there were no international treaties 
or other mechanisms to which the prosecution or the court could have 
resorted for legal assistance.

103.  The Government added that the applicants had not made any 
comments or demands in connection with the absence of the witnesses when 
it was announced at the hearing on 7 March 2013 that the witnesses had 
declined to attend, nor had the matter been brought up before the main 
hearing in November 2013. Indeed, at no stage had the applicants made any 
formal requests regarding the witnesses. As the applicants submitted that the 
testimony of those witnesses was material for the defence, they could have 
requested that further attempts be made or that the judge issue a written 
summons, or they could have summoned the witnesses themselves. 
Moreover, even at the appeal stage, they had not asked that witness 
statements be taken by the District Court, as they could have done by virtue 
of section 203 of the Criminal Procedures Act.

104.  As to whether the evidence in question was the sole or decisive 
basis for the applicants’ conviction, or whether it could have led to their 
acquittal, the Government reiterated that there was no indication in the court 
judgments that the applicants’ convictions were in any part based on the 
statements of Al Thani and Sultan; on the contrary, the applicants 
complained that the courts had not relied on those statements. In the 
Government’s view, the two witnesses were not key witnesses as to the 
offences of which the applicants had been convicted. As to breach of trust, 
the conduct of which the applicants had been found guilty related to failure 
to follow proper procedures within the bank concerning specific loans and it 
was highly unlikely that either of the witnesses could have given any 
evidence in that respect; indeed, they had not indicated in their statements 
that they had any knowledge of how the loans had been handled inside the 
bank. As to market manipulation, the Government disagreed with the 
applicants’ understanding of Sultan’s statement concerning 
Ólafur Ólafsson’s role but regardless of how that statement was to be 
interpreted or of how the witnesses would have testified in that connection, 
they considered that the outcome would not have changed. Moreover, the 
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applicants had not referred to any other specific statements made by either 
witness that could have led to their exoneration.

105.  As to whether there were sufficient counter-balancing factors, the 
Government pointed out that the applicants had had an opportunity to give 
their own version and to cast doubt on or support the statements of the two 
witnesses. Furthermore, the Supreme Court had explicitly stated that the 
prosecution would have to bear the burden of the witnesses not appearing, 
which the Government interpreted as a clear indication that the Supreme 
Court was of the opinion that the statements would not be used against the 
applicants. The Government considered that the Supreme Court had indeed 
reviewed the statements and concluded that nothing in them could affect the 
outcome of the case. Finally, in the Government’s view there was a 
multitude of other incriminating evidence. When the proceedings were 
viewed as a whole, the evidence in question had had no bearing on the 
outcome.

106.  As to the applicants’ complaint that they had not been able to 
participate in the interviews with the two witnesses, the Government 
pointed out that it was not normal practice to invite the defence to attend 
such pre-trial questioning, and considered that there had been no reason to 
do so in the present case, since it had been the intention to have the 
witnesses give evidence at the trial.

2. The Court’s assessment
(a) The general principles

107.  The Court observes at the outset that the applicants do not complain 
about the absence of any possibility to question witnesses whose previous 
statements were used in evidence in their conviction but rather about the 
absence of any opportunity to question witnesses whose evidence they 
consider would have supported their defence, due to the failure of the 
authorities to make sufficient efforts to ensure the presence of those 
witnesses or to make alternative arrangements for their questioning by the 
defence. The Court notes in this respect that the prosecution did initially 
wish to call the witnesses to give evidence before the court but that 
ultimately the witnesses did not appear. However, the statements which they 
had given during their earlier interviews were not used in the applicants’ 
conviction; on the contrary, the applicants claim that those statements 
should have been used in evidence, as they were favourable to the defence. 
In that light, the Court considers that the complaint relates to the right “to 
obtain the attendance and examination of witnesses on [the accused’s] 
behalf”, set out in the second part of sub-paragraph (d) of Article 6 § 3, 
rather than to the right “to examine or have examined witnesses against [the 
accused]”. Consequently, the principles set out in the judgments of 
Schatschaschwili, Al-Khawaja and Tahery, both cited above, and more 
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recently Ibrahim and Others v. the United Kingdom ([GC], nos. 50541/08, 
50571/08, 50573/08 and 40351/09, 30 September 2016), are not directly 
relevant in this case. The Court will therefore rely rather on the principles 
set out in the recent Grand Chamber judgment of Murtazaliyeva v. Russia 
(cited above, §§ 150-168), which clarified the case-law established in Perna 
v. Italy ([GC], no. 48898/99, ECHR 2003-V). In Murtazaliyeva, the Grand 
Chamber formulated the following three-pronged test:

 whether the request to examine a witness was sufficiently 
reasoned and relevant to the subject matter of the accusation;

 whether the domestic courts considered the relevance of that 
testimony and provided sufficient reasons for their decision not to 
examine a witness at trial;

 whether the domestic courts’ decision not to examine a witness 
undermined the overall fairness of the proceedings.

(b) Application of those principles to the present case

108.  The Court will examine the present case in the light of the three 
elements specified above, while bearing in mind the practical obstacles 
faced by the Icelandic courts in securing the attendance of the witnesses in 
question.

(i) Whether the request to examine the witnesses was sufficiently reasoned 
and relevant to the subject matter of the accusation

109.  The Court observes that the prosecution had made some efforts to 
secure the attendance of the two witnesses but did not pursue these efforts 
once it had been informed that they did not wish to participate, considering 
that since they were foreign diplomats living abroad there were no means of 
obliging them to attend. The Court notes that the applicants maintain that 
they raised the issue of the absent witnesses on several occasions, whereas 
according to the Government the records do not indicate that the matter was 
raised at the hearing on 7 March 2013 and that it was only at the main 
hearing in November 2013 that reference was made to this, although even 
then no formal request was made. The Court further notes the Government’s 
argument that the defence never requested the court or the prosecution to 
summon the witnesses and that it could in any event have summoned them 
itself. Finally, it notes the Government’s position that the applicants could 
have requested at the appeal stage that evidence be taken by the District 
Court for use in the appeal proceedings.

110.  Although it appears from the case file that the defence raised the 
issue of the absence of the witnesses in exchanges with the prosecution, the 
Court is satisfied that no formal request for the witnesses to be summoned 
was made in the proceedings before the District Court after the prosecution 
had informed the court on 7 March 2013 that the witnesses had declined to 
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appear. In any event, it finds that it not decisive whether the applicants 
raised the issue before the District Court and whether that court failed, as 
claimed, to give an answer, as three of the applicants (Magnús 
Guðmundsson did not specifically raise this issue in his appeal) did raise the 
issue of the witnesses in their appeals to the Supreme Court, which gave 
reasons for dismissing their claims (cf. Murtazaliyeva, cited above, 
§§ 172-74).

111.  In his appeal to the Supreme Court, Hreiðar Már Sigurðsson 
referred to the insufficient efforts to summon Al Thani and Sultan, whom he 
decribed as having played a “key role” in the transactions at issue; he 
stressed the importance of having these witnesses heard “in order to obtain a 
clearer view of the events leading up to the transaction”, adding that 
Al Thani would have been able to say whether “he had been a participant in 
a play of deception and artifice ... or whether this had been a case of a 
normal transaction.” Sigurður Einarsson in his appeal referred to Al Thani 
and Sultan as “key witnesses” whom the prosecution had made insufficient 
attempts to summon, and submitted that the testimony of the “main 
spokesman for the buyers of the shares and his assistant” was missing. 
Ólafur Ólafsson’s appeal also raised the matter of those witnesses not 
having been summoned despite repeated requests. Referring to them as “key 
players”, he maintained that their testimony could have “thrown a much 
clearer light on the events ... supplied information on the purposes of the 
transaction from their point of view”; Al Thani, as the owner of Q, had 
attended meetings where the transactions were discussed and had entered 
into agreements with Kaupþing and could therefore testify as to the precise 
role of each individual concerned, while Sultan had also “played an 
important role” in the transactions, having represented Al Thani and taken 
care of the details. In particular, Al Thani could have “cleared up many 
things that were important for the evaluation of proof in the case”, such as 
whether it had been the intention that the appellant would share in the 
profits, whether Al Thani considered the price of the transaction to be fair 
and what his intentions and those of the appellant and Sultan had been in 
establishing an investment fund.

112.  On the basis of the foregoing, the Court does not consider that the 
applicants submitted a sufficiently reasoned request for examination of the 
witnesses in question. In particular, they did not, in the proceedings before 
the domestic courts, elaborate on the purpose of such an examination. In 
their submissions to the Supreme Court, the applicants merely maintained in 
a rather general manner that the witnesses could shed light on the 
background to the transactions and clarify their purpose, and in particular 
that it had not been the intention that Ólafur Ólafsson should profit from 
them. While it is indisputable that Al Thani and Sultan played a key role in 
the transactions, the evidence which it was proposed they would provide 
was not in the Court’s view such as to put in question the charges against 
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the applicants. The fact that Al Thani might have maintained that his 
intentions were bona fide was of no direct relevance to the way in which the 
loans had been set up within the bank, something of which neither he nor 
Sultan could be expected to have any knowledge. In these circumstances, 
the Court concludes that the request for the witnesses to be examined 
remained vague and unsubstantiated.

(ii) Whether the domestic courts considered the relevance of that testimony 
and provided sufficient reasons for their decision not to examine a 
witness at trial?

113.  The Court notes at the outset that under Icelandic law it was open 
to the defence to call the witnesses directly but that no attempt was made by 
the defence to secure their attendance, although they were regarded as key 
witnesses for the defence. However, the Court recognises that a summons 
issued by the court itself could have had greater authority than a summons 
by the defence, especially given that the witnesses in question were foreign 
nationals living abroad (and furthermore enjoying diplomatic status), and 
that primary responsibility for securing the attendance of witnesses lay with 
the prosecution. It therefore considers it appropriate to examine whether the 
Supreme Court responded adequately to the defence’s request that those 
witnesses be heard.

114.  The Court notes that the Supreme Court considered that the District 
Court judgment could only be quashed if it could be established that the 
evidence of the two witnesses, or the absence thereof, might have had a 
significant impact on the outcome of the case. It also emphasised that the 
prosecution would have to bear the adverse consequences of the lack of that 
evidence. Given the limited and vague scope of the applicants’ request, the 
Court is satisfied that this was an adequate response to that request. 
Moreover, the Court bears in mind that the witnesses were not within 
Icelandic jurisdiction and could not be compelled to attend, and that they 
had made it clear that they did not wish to participate in the proceedings, 
despite having been informed informally by the Special Prosecutor that the 
prosecution and the court itself wished to hear them and that they could give 
evidence by telephone. In these circumstances, it appears unlikely that 
further efforts to secure their participation would have met with any success.

(iii) Whether the domestic courts’ decision not to examine a witness 
undermined the overall fairness of the proceedings?

115.  The Court notes firstly that a considerable volume of evidence was 
taken into account in the applicants’ conviction: forty witnesses were heard 
by the District Court, which also relied on large amounts of data, including 
many e-mail exchanges, and the results of phone tappings. The Supreme 
Court also conducted a thorough review of the evidence in the case. 
Moreover, the evidence which the absent witnesses could have provided did 
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not go to the core of the charges against the applicants: even if they could 
have testified that for them it was a bona fide transaction, their subjective 
perception of the purpose of the transactions was not directly relevant to the 
establishment of how the loans themselves were processed or whether the 
wrong impression was given regarding demand for shares in the bank.

116.  Finally, in so far as the applicants complain that the statements 
given by the two witnesses were not relied on by the courts, the Court refers 
to De Tomasso v. Italy [GC], no. 43395/09, § 170, 23 February 2017:

“While Article 6 guarantees the right to a fair hearing, it does not lay down any rules 
on the admissibility of evidence or the way in which evidence should be assessed, 
these being primarily matters for regulation by national law and the national courts. In 
principle, issues such as the weight attached by the national courts to particular items 
of evidence or to findings or assessments submitted to them for consideration are not 
for the Court to review. The Court should not act as a fourth-instance body and will 
therefore not question under Article 6 § 1 the national courts’ assessment, unless their 
findings can be regarded as arbitrary or manifestly unreasonable (see, for example, 
Dulaurans v. France, no. 34553/97, §§ 33-34 and 38, 21 March 2000; Khamidov 
v. Russia, no. 72118/01, § 170, 15 November 2007; Anđelković v. Serbia, no. 1401/08, 
§ 24, 9 April 2013; and Bochan v. Ukraine (no. 2) [GC], no. 22251/08, §§ 64-65, 
ECHR 2015).”

In the present case, the Court sees nothing arbitrary or manifestly 
unreasonable in the decision not to rely on those statements as evidence in 
the case, firstly as they had been obtained in informal interviews and 
secondly as there was no opportunity to have the evidence tested in court. 
Furthermore, the Supreme Court made it clear that the prosecution would 
have to bear the consequences of the absence of that evidence.

117.  In the light of the foregoing, the Court concludes that there has 
been no violation of Article 6 §§ 1 and 3(d) of the Convention.

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION

118.  The applicants complained that the prosecution had tapped and 
listened to telephone conversations between them and their respective 
lawyers, in violation of Article 8 of the Convention, which reads as follows:

“1.  Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and 
his correspondence.

2.  There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society 
in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the 
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, 
or for the protection of the rights and freedoms of others.”

119.  The Government contested that argument.
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1. The arguments of the parties
120.  The Government submitted that the applicants had not exhausted 

domestic remedies with regard to their complaint under Article 8 of the 
Convention. In the first place, they had not raised that complaint in 
substance before the domestic courts; while the applicant Hreiðar Már 
Sigurðsson had made a passing reference to Article 8 in his appeal to the 
Supreme Court, the applicants had in their written pleadings relied 
principally on Article 6 of the Convention. The Supreme Court’s judgment 
did not indicate that it had addressed directly the question whether the 
phone tapping had infringed Article 8 and the summary of the applicants’ 
oral pleadings did not mention that this had been argued at the main hearing. 
Furthermore, the applicants had not brought any other proceedings, such as 
a civil action against the State seeking damages for the violation of their 
rights under Article 8. In their submissions in reply to the applicants’ 
observations, the Government indicated that the applicant Hreiðar Már 
Sigurðsson had lodged a civil action against the State in the District Court 
on 15 November 2016. They subsequently informed the Court that in a 
judgment of 30 April 2018 the District Court had awarded him ISK 300,000 
in respect of telephone tapping which had taken place after the applicant had 
been told that he was a suspect but had rejected his claim as regards 
conversations with his lawyer on the ground that they had not been listened 
to beyond for the purpose of identifying who was speaking.

121.  The applicants maintained that domestic remedies had been 
exhausted as the question of the recording of privileged conversations had 
been brought before both the District Court and the Supreme Court, and the 
latter had seen no problem in the way in which the tapping had been 
handled. The applicants did not comment specifically on the question of a 
civil action.

2. The Court’s assessment
122.  The Court observes firstly that although all four of the applicants 

complained in this respect, only Hreiðar Már Sigurðsson and Magnús 
Guðmundsson mentioned specific incidents which had been acknowledged 
by the Special Prosecutor; the other two applicants did not refer to any 
concrete incidents and did not raise this issue in their appeals to the 
Supreme Court. In view of the Special Prosecutor’s explanation that the 
incidents in respect of Hreiðar Már Sigurðsson and Magnús Guðmundsson 
had been errors and in the absence of any evidence to suggest otherwise, the 
Court finds that the complaints by Sigurður Einarsson and Ólafur Ólafsson 
in this respect are unsubstantiated and must be declared inadmissible as 
manifestly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3(a) and 4 of the 
Convention.
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123.  The Court notes that Magnús Guðmundsson made no mention of 
Article 8 of the Convention or of his right to respect for private life or 
correspondence in his appeal to the Supreme Court, but specifically referred 
to the Criminal Procedures Act and Article 6 § 3(c) of the Convention. 
Consequently, it cannot be held that he raised a complaint under Article 8 in 
substance. Conversely, Hreiðar Már Sigurðsson made specific reference to 
Article 8 in his appeal to the Supreme Court, maintaining that his right to 
privacy had been violated, and to that extent it may be accepted that he 
raised his complaint under that provision explicitly, albeit without further 
elaboration. However, the Court observes that while the Supreme Court 
could undoubtedly have declared the telephone tapping in question to be 
unlawful and/or unjustified, it is less clear whether it was open to the 
Supreme Court, in the context of criminal proceedings, to deal with the 
substance of the Convention complaint that the interference with the 
applicant’s right to respect for his private life was not “in accordance with 
the law” or not “necessary in a democratic society” and to grant appropriate 
relief in that respect (see Akhlyustin v. Russia, no. 21200/05, § 24, 
7 November 2017, and Zubkov and Others v. Russia, nos. 29431/05, 
7070/06 and 5402/07, § 88, 7 November 2017, and Konstantin Moskalev 
v. Russia, no. 59589/10, § 22, 7 November 2017; see also, in connection 
with the existence of an effective remedy under Article 13 of the 
Convention, Khan v. the United Kingdom, no. 35394/97, § 44, 
ECHR 2000-V, P.G. and J.H. v. the United Kingdom, no. 44787/98, § 86, 
ECHR 2001-IX, Goranova-Karaeneva v. Bulgaria, no. 12739/05, § 59, 
8 March 2011 (where the question of exhaustion was joined to the merits of 
the Article 13 complaint), and İrfan Güzel v. Turkey, no. 35285/08, 
§§ 106-107, 7 February 2017; and, by contrast, Dragojević v. Croatia, 
no. 68955/11, §§ 35, 42, 47 and 72, 15 January 2015; Šantare 
and Labazņikovs v. Latvia, no. 34148/07, §§ 25 and 40-46, 31 March 2016; 
and Radzhab Magomedov v. Russia, no. 20933/08, §§ 20 and 77-79, 
20 December 2016). Indeed, the Supreme Court did not address the issue of 
private life in its judgment, referring rather to the fact that the recordings 
had not been used in evidence and the absence of any argument to the effect 
that they might have affected the investigation. While the Government do 
not explicitly maintain that this remedy was ineffective (nonetheless 
qualifying the notion of an examination of the Article 8 complaint by the 
Supreme Court as “unconventional”), the Court finds in the light of its 
aforementioned case-law that an appeal to the Supreme Court in the context 
of criminal proceedings did not constitute an effective remedy in respect of 
a complaint of a violation of the right to private life under Article 8 of the 
Convention.

124.  The question remains whether the applicants should, as suggested 
by the Government, have made use of a civil action for damages against the 
State. The Court has no reason to doubt that in the context of civil 
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proceedings the domestic courts would be able to examine the lawfulness 
and necessity of the measure in question and, if appropriate, award 
compensation. The applicants have not contested the Government’s 
submission in that respect. As to the applicant Magnús Guðmundsson, the 
Court notes that he has not brought a civil action against the State; as to the 
applicant Hreiðar Már Sigurðsson, it notes that he lodged a civil action in 
November 2016 and that the District Court gave judgment on 30 April 
2018, inter alia rejecting his claim as regards conversations with his lawyer. 
The Court has not been informed whether the applicant has lodged an 
appeal against that judgment. In these circumstances, the applicants’ 
complaints under Article 8 of the Convention must be rejected for non-
exhaustion of domestic remedies in accordance with Article 35 §§ 1 and 4 
of the Convention.

V. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

125.  Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party.”

A. Damage

126.  Each applicant claimed 100,000 euros (EUR) in respect of 
non-pecuniary damage. The applicants did not claim an award for pecuniary 
damage.

127.  The Government submitted that the finding of a violation would in 
itself constitute just satisfaction for any non-pecuniary damage. They also 
maintained that the claim for non-pecuniary damage was excessively high.

128.  Taking account of the particular circumstances of the present case, 
the Court agrees with the Government that the finding of a violation of 
Article 6 § 1 of the Convention constitutes in itself sufficient just 
satisfaction in respect of any non-pecuniary damage. The Court further 
notes that it is for the respondent State to choose, subject to supervision by 
the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual 
measures to be adopted in its domestic legal order to put an end to the 
violation or violations found by the Court and to redress as far as possible 
the effects. In this regard, the Court observes that Articles 228 and 232 of 
the Criminal Procedures Act provide that the Committee on Reopening of 
Judicial Proceedings can, when certain conditions are fulfilled, order the 
reopening of criminal proceedings that have been terminated by a final 
judgment rendered in the Court of Appeal or the Supreme Court (see, 
mutatis mutandis, Ibrahim and Others v. the United Kingdom, cited above, 
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§ 315, and Ramos Nunes de Carvalho E SÁ v. Portugal, cited above, § 222). 
In this regard, the Court emphasises the importance of ensuring that 
domestic procedures are in place whereby a case may be re-examined in the 
light of a finding that Article 6 of the Convention has been violated. As the 
Court has previously stressed, such procedures may be regarded as an 
important aspect of the execution of its judgments and their availability 
demonstrates a Contracting State’s commitment to the Convention and to 
the Court’s case-law (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], 
no. 19867/12, § 99, 11 July 2017).

B. Costs and expenses

129.  The applicants submitted the following claims in respect of the 
costs and expenses incurred before the domestic courts and before the 
Court:

Hreiðar Már Sigurðsson: ISK 58,526,931 for the domestic proceedings 
and EUR 13,500 plus ISK 2,600,000 for the proceedings before the Court;

Sigurður Einarsson: ISK 28758,883 for the domestic proceedings and 
EUR 13,500 plus ISK 2,600,000 for the proceedings before the Court;

Ólafur Ólafsson: ISK 33,492,706 for the domestic proceedings and EUR 
13,500 plus ISK 3,375,000 for the proceedings before the Court;

Magnús Guðmunsson: ISK 40,729,681 for the domestic proceedings and 
EUR 13,500 plus ISK 1,338,624 for the proceedings before the Court.

The applicants submitted invoices totalling EUR 54,000 in respect of the 
proceedings before the Court.

130.  The Government submitted that not all the costs incurred could be 
attributed to preventing the alleged violations or obtaining redress, since the 
applicants’ defence had also been based on other grounds. However, the 
Government were unable, in the absence of a clear breakdown of the costs, 
to define which costs related to the alleged violations. They further observed 
that any violations in connection with the Supreme Court proceedings 
would not entail reimbursement of the costs incurred in the District Court 
proceedings. Finally, they noted that there was no evidence of the costs 
expressed in Icelandic krónur for the proceedings before the Court.

131.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the 
reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown 
that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as 
to quantum. In the present case, regard being had to the documents in its 
possession and the above criteria, and in particular taking into account that a 
violation has been found in respect of only one of the complaints submitted 
by the applicants, relating to an issue of impartiality of the Supreme Court 
which only came to light after the domestic proceedings had ended, the 
Court dismisses the claim in respect of the costs of the domestic 
proceedings. On the other hand, it considers it reasonable to award each of 
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the applicants the sum of EUR 2,000 in respect of the costs of the 
proceedings before the Court, taking into account that the observations 
submitted by the applicants’ representative were common to all four 
applicants.

C. Default interest

132.  The Court considers it appropriate that the default interest rate 
should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, 
to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Declares, unanimously, the complaints concerning the alleged lack of 
impartiality of Á.K. on account of the positions held by his son, the 
alleged denial of access to data and the alleged failure to summon 
witnesses admissible, and the remainder of the application inadmissible;

2. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 6 § 1 of 
the Convention on account of Á.K.’s lack of impartiality;

3. Holds, by six votes to one that there has been no violation of Article 6 
§§ 1 and 3(b) of the Convention in respect of the alleged denial of access 
to data;

4. Holds, unanimously, that there has been no violation of Article 6 §§ 1 
and 3(d) of the Convention in respect of the alleged failure to summon 
witnesses;

5. Holds, unanimously, that the finding of a violation constitutes in itself 
sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage sustained by 
the applicants;

6. Holds, unanimously,
(a) that the respondent State is to pay to each of the applicants, within 

three months from the date on which the judgment becomes final in 
accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 2,000 (two 
thousand euros), plus any tax that may be chargeable to the 
applicants, in respect of costs and expenses, to be converted into the 
currency of the respondent State at the rate applicable at the date of 
settlement:

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until 
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a 
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rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points;

7. Dismisses, unanimously, the remainder of the applicant’s claim for just 
satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 4 June 2019, pursuant to 
Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Stanley Naismith Paul Lemmens
Registrar President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 
the Rules of Court, the separate opinion of Judge Pavli is annexed to this 
judgment.

S.H.N.
P.L.
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PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLI

1.  I have voted with the majority in all respects but one. I regret that I 
cannot agree with their finding that there has been no violation of Article 6 
in respect of the alleged denial of access to investigative data. My 
disagreement concerns both the general approach followed by the majority 
under this heading and its specific findings on the merits.

A. The relevant test under Article 6 § 3(b)

2.  The relevant principles regarding the rights of the accused, under 
Article 6 §§ 1 and 3(b) of the Convention, to obtain access to the 
investigative materials of the case against them, including any exculpatory 
evidence contained therein, were summarised in the Van Wesenbeeck 
v. Belgium (nos. 67496/10 and 52936/12, 23 May 2017) and Natunen 
v. Finland (no. 21022/04, 31 March 2009) cases, as described in 
paragraphs 85 and 86 of the current judgment. The defence rights of access 
to and disclosure of prosecution evidence are not absolute; however, any 
restrictions must be “strictly necessary” in view of the central role of 
equality of arms in the Article 6 architecture governing criminal due process 
(see Van Wesenbeeck, § 68).

3.  The majority opinion concedes that denying the applicants access 
with respect to at least one of the evidentiary data sets (the “tagged” 
documents) “raises an issue under Article 6 § 3(b)” (see paragraph 91). 
However, at no time is a proper review carried out as to whether the 
restrictions meet the test of strict necessity. Instead, the relevant part of the 
judgment moves to the conclusion that, in view of certain supposed 
procedural failures by the defence and the availability of judicial review at 
national level, the applicants were not “denied a fair trial overall.”

4.  I find the majority’s approach on this issue, which presents significant 
novelties for our Article 6 jurisprudence, problematic for a number of 
reasons. First, it fails to grant sufficient weight, in my view, to the serious 
disclosure issues raised by the applicants in the context of a highly complex 
criminal trial. By choosing to bypass the Van Wesenbeeck test in favour of 
a global finding that the overall fairness of the trial was not affected, the 
judgment does a disservice to the clarity and consistency of our case law, 
and misses an opportunity to weigh in on the complicated questions at the 
intersection of new technologies and high-volume evidentiary issues. On the 
merits, I find the reasons relied on by the majority to dismiss the applicants’ 
claims as partly inadmissible and partly insufficient.
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B. Whether the access rights of the defence were restricted

5.  The current case involves an unusually complex financial crimes 
prosecution, with multiple defendants and a very high volume of electronic 
material seized or otherwise obtained by the prosecution. This included at 
least four data sets of decreasing size: the “full collection of data” resulting 
from the investigation; the “tagged” data set of potentially relevant 
evidence, which the prosecution selected from the full data using advanced 
search technologies; the “investigation documents” resulting from further 
filtering of the tagged data set; and the actual evidence submitted in court, 
which included a subset of the investigation documents.

6.  To recap, the applicants claim that they were denied adequate access 
to the first and second data sets. In particular, they were not allowed to 
conduct their own searches of the first data set, using the same software that 
had been extensively used by the prosecution. In addition, the prosecution - 
and the courts on at least three occasions - refused to grant them access to 
the list of documents “tagged” (as relevant or potentially relevant evidence) 
as a result of the prosecution’s searches, to summary lists of seized data, and 
to other investigative materials. The prosecution also denied the defence 
teams’ specific requests for access to “collections of emails and tapped 
telephone calls of individuals other than the applicants which had not been 
put in the investigation file” (see paragraph 75 of the judgment). This had 
given the prosecution a de facto monopoly on the use of advanced digital 
search facilities, without proper judicial review in the early stages of the 
process.

7.  The majority’s choice to steer straight into a global fairness review 
means that there are no clear conclusions as to whether the access rights of 
the defence were restricted and, if so, to what extent. But some indirect 
conclusions can be drawn.

8.  The judgment draws a distinction between the first and second data 
sets. With respect to the former, it finds in effect that electronic searches by 
the defence would amount to a “fishing expedition” in the absence of any 
specification as to “what could have been clarified by further searches” (see 
paragraph 90). In this context, involving millions of documents, this 
argument seems akin to a requirement to specify the precise location of a 
needle within a haystack. It also tends to turn on its head the prosecutorial 
duty to disclose any exculpatory evidence (more on this point below). The 
defence searches would have been no more of a fishing expedition than that 
carried out by the prosecution.

9.  With the respect to the “tagged” data, the majority concedes that, 
under our case-law, the prosecution cannot exclude the defence from the 
process of assessing the importance of non-disclosed information; and that 
further searches of the tagged data set would have been technically “rather 
straightforward” (see paragraph 91). It is satisfied, however, with the 
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Government’s argument that there was no prosecutorial duty under national 
law to create documents (specifically, lists of seized data) that did not 
already exist. There is no discussion of the implications of this national 
legislative choice for the purposes of Article 6 of the Convention.

10.  It is worth recalling at this point that what is at stake in this case is a 
fundamental tenet of criminal due process, namely equality of arms. In the 
light of this cardinal principle, the majority’s overall approach seems 
insufficiently attuned to the complexities of electronic disclosure in criminal 
(or for that matter, civil) proceedings involving high-volume data; to the use 
of modern technological tools in this context; and to their combined 
implications for equality of arms. The assumption that standard rules of 
disclosure ought to apply unchanged in this context is one that, at the very 
least, needs to be tested.

11.  A basic review of comparative law in jurisdictions with relevant 
experience in this field – a more extensive version of which would have 
been helpful in the novel context of this case – suggests that the prosecution 
is required to provide the defence with the fullest possible access to 
electronic investigative materials, including the ability to conduct their own 
searches, in terms and with capacities comparable to those of the 
prosecution. This is considered the minimum or baseline safeguard required 
in complex cases by the principle of equality of arms.1

12.  Furthermore, in order to meet its duty of disclosing any exculpatory 
material in its possession, as both our case-law and Icelandic law require, 
the prosecution may also be required to show its good faith through 
additional proactive steps, for example by indexing the documents, 
providing files in a searchable format, and specifying any known 
exculpatory evidence. A finding, on the other hand, that the prosecution has 
engaged in a malicious “data dump,” in order to make it harder for the 
defence to analyse the data may lead to a conclusion of suppression of 
evidence.2

13.  The above approach recognises that, even where the defence benefits 
from substantial access, the prosecution still holds distinct advantages: it 
will normally have had a longer period of time to analyse the evidence, 
generally greater analytical resources, and more intimate knowledge of the 
material, including in relation to any exculpatory elements. In view of these 
considerations, the current majority’s conclusion that the prosecution “did 

1 See, for example, the leading U.S. case of United States v. Skilling, 554 F.3d 529 
(5th Circuit 2009) (involving several hundred million electronic records).
2 Ibid. See also U.S. Department of Justice’s electronic discovery protocol (2012), which 
recommends that, to meet the challenges of the digital age, prosecutors should provide to 
the defence a searchable file, as well as a table of contents with a high-level description of 
the “general categories of information” available within the material. See 
Recommendations for Electronically Stored Information (ESI) Discovery Production in 
Federal Criminal Cases, at Strategies, 5(b), available at: 
https://www.justice.gov/archives/dag/page/file/913236/download. 
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not hold any advantage over the defence” in the circumstances of the current 
case (see paragraph 90) seems rather far-fetched.

14.  Secondly, it is a logical consequence of the preceding argument that 
full electronic disclosure in high-volume criminal investigations must be 
provided by default, that is, as a matter of standard prosecutorial practice 
and without the need for the defence to initiate and litigate a litany of 
procedural requests. Judicial oversight should, in principle, be exercised at 
this preliminary stage, when the terms of disclosure and searchability of 
data ought to be agreed and approved, whenever possible, by a judicial 
officer.

15.  Emerging practice in the Council of Europe area is in line with this 
general approach. Thus, courts in at least two jurisdictions (the United 
Kingdom and Ireland) have approved in recent years the use of technology-
assisted review, employing a form of artificial intelligence known as 
predictive coding, for the purposes of electronic disclosure in high-stakes 
civil litigation.3 The rationale would apply with equal force in criminal 
cases of comparable complexity.4 Again, the underlying premise for the use 
of such advanced technology is, of course, that both sides are granted the 
fullest possible access to begin with. And, secondly, that criminal-law 
frameworks and investigative practices are organised in such a way as to 
facilitate adequate access for the defence at the appropriate (that is, early) 
stage of proceedings.

16.  On the facts of the current case, I would conclude that the 
applicants’ access rights were significantly restricted by virtue of the 
national authorities’ refusal to grant their defence teams meaningful and 
equitable access to the data sets at issue, and in particular the tagged data.

17.  In addition, as a structural matter – and even allowing some margin 
for the specificities of each national system – the relevant Icelandic laws 
and prosecutorial practices do not appear to be organised in a way capable 
of ensuring adequate compliance with the disclosure rights of defendants in 
high-volume criminal cases. This is obvious from the Government’s 
explanations, whether of a legal or technical nature, as to why access to 
most of the additional data requested by the defence teams was not possible 
or warranted (see below for specifics). Equally, it is fair to say that the 

3 See Pyrrho Investments Ltd v. MWB Property Ltd [2016] EWHC 256 (UK High Court); 
and Irish Bank Resolution Corporation Ltd & ors v. Quinn & ors [2015] IEHC 175 (High 
Court of Ireland).
4 The predictive coding technology, already in wide use in some jurisdictions, allows 
parties to save a significant amount of time and resources in analysing large data sets. See, 
among other sources in the criminal context: Elle Byram, The Collision of the Courts and 
Predictive Coding: Defining Best Practices and Guidelines in Predictive Coding for 
Electronic Discovery, 29 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 675 (2013); 
and Brandon L. Garrett, Big Data and Due Process, 99 CORNELL L. REV. ONLINE 207 
(2014).
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complex nature of the criminal investigation in the current case ought to 
have been apparent to the national authorities virtually from the outset.

18.  This structural flaw would be a sufficient basis, in my view, for 
finding a violation of the overall fairness of proceedings under Article 6 § 1 
of the Convention.

C. C.Whether the restrictions on access were justified

19.  For the sake of argument, let me nevertheless address the specific 
justifications offered for the restrictions on the applicants’ access rights and 
whether they were “strictly necessary” under our case law.

20.  While the Government puts forward a long list of arguments as to 
why the restrictions were justified, the majority appears to single out two 
main lines of justification, in paragraph 92. First, it places great emphasis on 
the fact that the applicants did not seek a formal court order “for access to 
the ‘full collection of data’ or for further [database] searches to be carried 
out” (see paragraph 92). This line of reasoning is objectionable on at least 
three grounds. To begin with, the Government’s argument under this 
heading is in the nature of a non-exhaustion claim; not having raised such 
an argument at the admissibility stage, the Government is normally 
estopped from relying on it on the merits. In second place, it does not appear 
to be entirely correct factually: the applicants did file, for example, requests 
for lists of documents that would be found by using a certain keyword, 
which were rejected by the domestic courts on unspecified grounds (see 
paragraph 83). But finally and most importantly, this line of reasoning is 
inconsistent with the duty of the prosecution to provide extensive disclosure 
by default in cases involving large volumes of electronic investigative data, 
as the only way to begin to ensure genuine equality of arms.

21.  The same would apply to the second justification put forward by the 
majority, namely that the defence failed to specify what kind of additional 
evidence they were seeking, relying for example on “overviews of the 
seized items and their rough content” (see paragraph 92 in fine). With 
respect, this argument severely underestimates, in my view, the 
complexities of analysing large and interconnected amounts of investigative 
data, whether one is equipped with “merely” human intelligence or aided by 
artificial intelligence.

22.  When one parses through the multiple lines of justification offered 
by the Government under this heading, it seems clear that concerns about a 
supposedly excessive effort played a significant role: the high volume of 
material that would have to be produced to meet the defence requests (see 
paragraph 79) or the need to re-import data into a certain software (see 
paragraph 83). One would hope that this is not what is meant by “strictly 
necessary” restrictions: it would be a sad day for Article 6 if mere 
convenience were to trump fundamental fair-trial rights.
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23.  This is not to say that extensive electronic disclosure of the kind 
envisaged in this opinion does not raise other thorny issues, including 
matters related to the protection of the basic rights and interests of third 
parties. The majority notes these concerns, but finds that they did not 
present “insurmountable obstacles”, a conclusion that I share on the 
grounds, inter alia, that the Government failed to show that it had properly 
and genuinely considered ways to reconcile disclosure to the defence with 
minimisation of the potential risks to third-party rights.5 In any event, one 
would hope that these will be the kinds of issues that will preoccupy our 
future case-law in this area.

24.  As a general matter, the reluctance to engage directly with the 
applicants’ claims under Article 6 § 3 of the Convention, with its various 
fundamental guarantees of criminal due process, has consequences – and 
not only of a theoretical nature. In the first place, it tends to water down the 
protections guaranteed by the five sub-headings of that provision, as if they 
were not capable of being violated on their own terms. Secondly, it 
constitutes a missed opportunity to provide clear and coherent guidance to 
national courts and other authorities on how these intricate Convention 
guarantees are to be interpreted and applied at the national level. This, in my 
view, is one of the central functions of this Court, which tends to be 
undermined if all competing considerations are reflexively force-fed into a 
less-than-transparent meat grinder labelled “the overall fairness of 
proceedings.”

25.  To be clear, an ultimate ruling on overall fairness under Article 6 § 1 
in no way precludes or replaces the need to carry out a proper review of 
claims made under the various limbs of Article 6 § 3. A cursory look at 
recent Grand Chamber judgments would confirm this: e.g. in Ibrahim 
and Others v. the United Kingdom ([GC], nos. 50541/08 and 3 others, 
13 September 2016), a case involving denial of access to counsel and 
related rights, the Court proceeded, in a clear and systematic fashion, to 
review, first, whether the applicants’ rights under Article 6 § 3(c) had been 
restricted, and, secondly, whether the restrictions were justified under the 
relevant tests. Having addressed those two questions, the Grand Chamber 
went on to consider the impact of the restrictions on the overall fairness of 
proceedings for each of the four applicants.

26.  The majority relies on Murtazaliyeva v. Russia ([GC], no. 36658/05, 
18 December 2018) in opting to review the applicants’ claims from the 
point of view of Article 6 §§ 1 and 3(d) “taken together” (see paragraph 87). 
However, even in Murtazaliyeva, a case involving a failure to hear 
witnesses proposed by the defence, the Grand Chamber identified an 
(updated) three-step test, with the impact on the overall fairness of 

5 For an example of a considered approach to these questions, see item 10 (Security: 
Protecting Sensitive ESI Discovery from Unauthorized Access or Disclosure) of the U.S. 
Department of Justice’s electronic discovery protocol, note 2 above.
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proceedings constituting only the final prong. The majority follows this 
same approach in assessing the current applicants’ claims under Article 6 
§ 3(d) (starting at paragraph 94), in contrast to the method chosen under 
paragraph 3(b) of the same article.

27.  To put it another way, “taken together” is not the same as mashed 
together. A rigorous analysis of the complaints made under the various 
limbs of Article 6 § 3 has the added, and not insignificant, benefit of 
attenuating the inherently subjective nature of the global fairness review, 
thus enhancing the legitimacy of the final outcome.

28.  Finally, had the majority chosen to engage more meaningfully with 
the challenges of complex criminal investigations in our high-tech age, it 
could have provided an incentive to the Icelandic authorities, and perhaps 
others, to do the same. That will have to wait for another day.
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Cass. (3e ch.) RG S.17.0089.F, 20 mai 2019 (G.A. / T.D. Williamson sprl)

Cass. (3e ch.) RG S.17.0089.F, 20 mai 2019 (G.A. / T.D. Williamson sprl) https://juportal.be (21 juin 2019); J.L.M.B.
2020, liv. 10, 443 et http://jlmbi.larcier.be/ (24 mars 2020), note -; Ors. 2020 (reflet PATERNOSTRE, B.), liv. 2, 21;
Chron. D.S. 2020, liv. 2, 54, concl. GENICOT, J., note GILSON, S.
Sommaire
L'arrêt qui considère qu'il est sans intérêt de savoir si le travailleur a ou non donné son accord pour que
l'employeur accède à ses courriels, dès lors que, s'agissant de courriels sans rapport avec sa vie privée, la
prise de connaissance de ceux-ci ne peut enfreindre l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, viole cette disposition légale qui elle n'opère pas de distinction entre courriels privés
et professionnels.

Commentaire:

La revue «Ors.» 2020, liv. 2, 21 mentionne S.17.0089.F/1 en tant que numéro de rôle de l'arrêt.

Mots-clés:
Preuve du licenciement pour motif grave (contrat de travail)
Secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée (communications électroniques)
Protection de la vie privée (obligations employeur, contrat de travail), généralités
Contrôle des données de communication électroniques en réseau (protection de la vie privée, contrat de travail)

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- Ors. 2020 (reflet PATERNOSTRE, B.), liv. 2, 21

- Chron. D.S. 2020, liv. 2, 54, concl. GENICOT, J.

Texte intégral
G. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

T.D. WILLIAMSON, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Nivelles, rue du Travail, 6,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles,
avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 29 avril 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

articles 22, 29, 149 et 159 de la Constitution;
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
article 314bis du Code pénal;
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
articles 1er, 3, § 1er, 4, 5 et 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, avant sa modification par la loi du 18 mars 20[ 1]4;
articles 124 et 125, tant avant qu'après sa modification par les lois des 10 juillet 2012, 27 mars 2014 et 29 mai
2016, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
articles 35 et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, avant sa modification par la loi
du 26 décembre 2013;
en tant que de besoin, articles 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril
2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à
l'égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 12 juin 2002.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit établies la réalité et la gravité du motif grave invoqué et déboute le demandeur de ses demandes visant le
paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, d'une indemnité d'éviction de clientèle, d'une indemnité pour
licenciement abusif et de la prime de fin d'année 2012, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et
spécialement par les motifs que

«En octobre 2011, [la défenderesse] apprend qu'une enquête a été lancée sur d'éventuelles
manipulations de soumissions d'offres dans le cadre de marchés publics en Roumanie. [La
défenderesse] et la société anonyme Cis Gaz (cette dernière étant le bureau de représentation de [la
défenderesse] en Roumanie) figurent parmi les sociétés visées par l'enquête;

[Le demandeur], en tant que responsable du marché roumain, est entendu par la direction de [la
défenderesse] le 28 novembre 2011 au sujet de l'enquête en cours. À cette occasion, il est demandé
[au demandeur] de décrire et préciser les relations qu'entretient en Roumanie [la défenderesse] avec
les autres sociétés visées par l'enquête des autorités roumaines; [le demandeur] affirme ne disposer
d'aucune information permettant d'éclairer [la défenderesse] sur la nature de l'enquête en cours. Lors
de cet entretien, [le demandeur] propose toutefois de fournir tous les documents en sa possession
concernant les marchés en cours en Roumanie. Selon [la défenderesse], il marque son accord pour
que son employeur accède à ses courriels dans le but de récolter toute information utile dans le cadre
de cette enquête des autorités de la concurrence. Cet accord est cependant contesté par [le
demandeur];

Par lettre du 24 février 2012, [la défenderesse] est contactée directement par les autorités roumaines
de la concurrence. Il lui est précisément demandé de fournir de plus amples informations sur le type
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de relations qu'elle entretenait avec la société A., dans la mesure où [elle] aurait participé à non moins
de cinq procédures de marché public en collaboration avec cette dernière et la société Cis Gaz. Cette
lettre est rédigée comme suit: Conformément à l'article 35, paragraphe 7, lettre a), de la loi, pour les
besoins de l'enquête, nous vous demandons de nous envoyer au plus tard le 12 mars 2012 les
données, documents et informations suivants: […] spécifier la nature des relations commerciales avec
la société anonyme Cis Gaz et la société anonyme A. en relation avec les procédures sous
investigation (si vous avez activement participé à la rédaction des propositions financières et
techniques, si vous êtes au courant de possibles accords entre la société Cis Gaz, la société A. et
d'autres participants, autres informations similaires, envoyez tous les documents prouvant […] les
négociations, échanges d'informations, vos opinions, correspondances, etc. en relation avec ces
entreprises;

Une nouvelle réunion est organisée entre [le demandeur], madame S. et monsieur D. (responsables
de la région Europe) le 6 mars 2012. La direction de [la défenderesse] demande, pour la deuxième
fois, [au demandeur] s'il a déjà entendu parler de ou s'il connaissait la société A. ou ses dirigeants. [Le
demandeur] répond à nouveau par la négative. Cette position est actée par [la défenderesse]. [Celle-
ci] procède à une enquête interne quant à la nature des relations que la société ou ses représentants
entretiendraient avec les sociétés roumaines visées, dont la société A.;

Il en ressort que, contrairement aux affirmations [du demandeur] lors de la réunion du 6 mars 2012, ce
dernier connaît en réalité la société A., dont il est fait mention, à deux reprises au moins, dans des
échanges de courriels datant de 2011 entre [lui] et monsieur A.F., directeur technique de la société Cis
Gaz: le 25 février 2011, monsieur F. transfère [au demandeur] un courriel qui lui a été envoyé par le
service technique de la société A.; si le corps du message est vide, il comporte toutefois une pièce
jointe qui consiste dans la dernière page d'un projet de convention entre Cis Gaz, A. et [la
défenderesse], contresignée par un représentant de la société A.; le 4 avril 2011, [le demandeur] lui-
même écrit à monsieur F. un courriel portant comme objet: Quelles nouvelles du projet de
collaboration avec A.?, auquel monsieur F. répond qu'il n'en sait encore rien;

Sur la base de ces nouvelles informations, [la défenderesse] décide de convoquer une troisième fois
[le demandeur] afin d'obtenir des explications quant à ses déclarations du 6 mars 2012. Une nouvelle
réunion est fixée au 12 mars 2012, [le demandeur] étant de retour au siège de Nivelles après un
séjour en Roumanie;

[Le demandeur] ne se présente pas à cette réunion, invoquant un rendez-vous de dernière minute fixé
avec un client en Roumanie. Une nouvelle réunion est fixée et se tient le 14 mars 2012 en présence
[du demandeur], de monsieur D. et de monsieur V. (responsable des ressources humaines). [Le
demandeur] confirme ne connaître, directement ou indirectement, ni la société A. ni ses dirigeants. Il
ne fournit toutefois pas la moindre explication quant à la raison pour laquelle le nom de la société A.
figure à deux reprises dans ses échanges de courriels avec monsieur F.;

À l'issue de la réunion, [la défenderesse] notifie verbalement [au demandeur] son licenciement pour
motif grave;

Celui-ci lui est confirmé par une lettre recommandée du 15 mars 2012, suivie d'une deuxième lettre
recommandée du 16 mars 2012 énonçant les motifs ayant donné lieu à ce licenciement:

‘Cher Monsieur,

Nous faisons suite à votre licenciement pour motif grave intervenu verbalement ce mercredi 14 mars
2012 et qui vous a été confirmé par notre lettre de ce jeudi 15 mars 2012.

Conformément aux dispositions légales applicables, vous trouverez ci-après la description du motif
grave ayant donné lieu à votre licenciement.

Fin février 2012, notre société a reçu de la part des autorités roumaines de la concurrence agissant
dans le cadre d'une investigation une demande d'informations portant sur les relations
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qu'entretiendrait notre société avec un certain nombre de sociétés dont, notamment, la société
roumaine A..

Au cours d'une réunion tenue ce 6 mars 2012 en nos locaux de Nivelles, entre vous-même - en votre
qualité de responsable du marché roumain -, madame S., en charge des affaires juridiques, et
monsieur D., en charge de l'Europe, notre société vous a demandé si vous aviez notamment entendu
parler de ou connaissiez cette société A. ou ses dirigeants.

Vous avez affirmé avec conviction que vous n'aviez pas entendu parler de et ne connaissiez pas cette
société ou ses dirigeants.

Vous avez de surcroît ajouté avec force que notre agent en Roumanie, la société Cis Gaz, ne vous
avait également jamais mentionné le nom d'A..

Nous vous avons cru.

Peu après cette réunion, nos avocats roumains en charge de cette investigation, dont l'une des tâches
était d'examiner l'ensemble de vos courriels, que vous aviez accepté de mettre à leur disposition, nous
ont fait part qu'il résultait d'un échange de courriels du 4 avril 2011 entre vous et monsieur A. A. F.,
employé par Cis Gaz, que vous aviez entendu parler et deviez connaître la société A.. En effet, cette
société était expressément citée dans ledit échange de courriels.

Sur la base de cette information et vu que notre société ne pouvait se permettre de répondre de façon
erronée aux autorités roumaines de la concurrence - ce qui aurait pu mettre en danger notre société -,
monsieur D. vous a convoqué pour une réunion le lundi 12 mars 2012 à dix heures en nos bureaux de
Nivelles, prenant en considération les différents agendas des personnes devant assister à cette
réunion, dont le vôtre. Le but de cette rencontre était d'obtenir de votre part les explications
nécessaires sur les relations entretenues par notre société directement ou indirectement avec la
société A..

Cette réunion initialement fixée le lundi 12 mars 2012 s'est finalement tenue le mercredi 14 mars 2012
car vous aviez décidé de prolonger votre séjour en Roumanie plus longtemps que prévu, sans
d'ailleurs avoir pris la peine de prévenir à l'avance notre société. En effet, ce n'est que le 12 mars au
matin que vous avez indiqué par courriel à monsieur D. que vous ne pouviez être présent car vous
étiez toujours en Roumanie pour rencontrer un client non précisé dans la région de Valcea. En
réponse à un courriel de monsieur D. vous indiquant que votre comportement n'était pas acceptable,
vous avez répondu, toujours ce 12 mars, que vous n'aviez été contacté par ce client non précisé que
le vendredi soir (soit le 9 mars) pour une réunion le 12 mars.

Au cours de la réunion tenue le mercredi 14 mars avec messieurs D. et V., du département des
ressources humaines, il vous a été demandé à nouveau si vous aviez entendu parler de ou
connaissiez la société A. ou ses dirigeants. Lors de cette réunion, nous vous avons notamment
montré l'échange de courriels du 4 avril 2011 avec la société Cis Gaz.

Vous avez maintenu à nouveau avec force que vous n'aviez pas entendu parler ni ne connaissiez
cette société A. directement ou au travers de Cis Gaz mais n'avez donné toutefois aucune justification
de la raison pour laquelle ces courriels mentionnaient expressément la société A..

Le fait que vous avez persisté à mentir avec aplomb en maintenant lors de la confrontation du 14 mars
2012 que la société A. ou ses dirigeants ne vous étaient pas connus et que vous n'en n'aviez pas
entendu parler et, ce faisant, que vous n'avez pas voulu collaborer en toute transparence et honnêteté
à l'investigation lancée par les autorités roumaines de la concurrence a rendu toute collaboration
professionnelle immédiatement et définitivement impossible.

Vous ne pouviez douter un seul instant que des propos mensongers seraient sanctionnés par votre
licenciement pour motif grave:
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1. Vos mensonges constituent une violation inacceptable des dispositions du code de déontologie et
d'éthique professionnelle de notre société, que vous avez signé, lequel prévoit, notamment, que les
employés doivent respecter les valeurs de la société d'intégrité, d'interdépendance et d'initiative et que
tout employé participant à une investigation du gouvernement doit répondre honnêtement et de
manière exhaustive, concise, exacte et sans ambiguïté.

2. Par lettre du 10 octobre 2011, notre société vous avait envoyé un sérieux et dernier avertissement
quant à la nécessaire confiance que nous devions avoir et ce, à la suite de la problématique d'un
contrat d'association avec la société C. que vous avez nié avoir signé, alors que votre signature
apparaissait sur les documents contractuels transmis par C. et en violation des procédures en vigueur
au sein de la société.

3. La nécessité d'agir de façon ouverte et éthique vous avait été également mentionnée expressément
dans différents rapports d'évaluation dont notamment celui du 22 juin 2011, et ce, à plusieurs endroits.
La nécessité de respecter les différentes procédures en vigueur ou sein de la société vous a été
maintes fois rappelée compte tenu d'une tendance certaine en votre chef à ne pas respecter les
procédures.

Nous vous prions de croire, cher Monsieur, à nos sentiments distingués’;

Après le licenciement et après que [le demandeur] eut restitué l'ensemble des documents et
équipements appartenant à la [défenderesse], cette dernière a procédé au nettoyage d'usage des
appareils électroniques mis à la disposition [du demandeur]. Dans le BlackBerry de ce dernier, ils
découvrent le message suivant adressé par [le demandeur] le 11 mars 2012 à un certain D-A. C.:
Demain matin, je rencontre les gens de A. et puis je m'arrange pour un billet Cluj, Budapest-Bruxelles;

[...] Discussion

I. Indemnité compensatoire de préavis

A. Thèse des parties

Selon [le demandeur], le motif invoqué à l'appui de la rupture ne serait pas établi ou en tout cas pas
suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat conformément à l'article 35 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

En toute hypothèse, tant le contenu du courriel que le contenu du message de téléphonie mobile du
11 mars 2012 relèvent de la vie privée [du demandeur] et ne peuvent constituer des éléments de
preuve contre ce dernier;

La [défenderesse] ne partage pas ce point de vue. Elle soutient que [le demandeur] a donné la
permission à son employeur, expressément, de consulter ses courriels professionnels et,
implicitement, de consulter ses messages de téléphonie mobile;

La preuve de la faute [du demandeur] est donc régulièrement rapportée et sa gravité ne fait pas de
doute;

B. Position de la cour [du travail]

1. La régularité des preuves

En ce qui concerne les courriels échangés entre [le demandeur] et monsieur F. les 25 février 2011 et
4 avril 2011, la cour [du travail] constate que leur contenu est purement professionnel; que le
correspondant [du demandeur], monsieur F., est une relation professionnelle [de celui-ci] et de [la
défenderesse] puisqu'il est directeur technique de la société anonyme Cis Gaz, bureau de
représentation de [la défenderesse] en Roumanie; que les courriels ont été adressés et reçus à partir
de matériel appartenant à [la défenderesse], mis à la disposition [du demandeur] et destiné à un
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usage professionnel; que l'article 4 du document qui reprend les règles relatives à la mise à disposition
de matériel informatique dispose que: 1. [la défenderesse] assure un backup automatique de certaines
parties du disque dur et réplique ces informations sur ses serveurs; 2. les techniciens du service
informatique [de la défenderesse] ont accès à l'entièreté des données stockées sur la machine; 3.
l'entièreté du trafic internet en provenance ou à destination de l'ordinateur est scannée et les sites
visités sont tracés à des fins de sécurité au travers de la plate-forme Cisco Scansafe; que le code de
déontologie et d'éthique professionnelle de [la défenderesse] stipule que, en tant qu'employés, nous
sommes en droit de compter sur l'accès à nos dossiers personnels limité à ceux qui ont une raison
légitime de les traiter. En revanche, nous comprenons le droit de [la défenderesse] d'accéder à tout
bien, communication, dossier et information de la société créé dans le cadre des affaires;

Les principes de finalité et de proportionnalité prévus par la convention collective de travail n° 81 du
26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la protection de la vie privée
des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ont été
respectées en la cause; [le demandeur] ne soutient d'ailleurs pas le contraire;

En outre, il ressort des faits précédemment exposés et des circonstances énumérées ci-dessus que
les courriels litigieux ne contiennent pas d'informations de nature privée: il s'agit d'informations
échangées entre un préposé de [la défenderesse], agissant en cette qualité et non à titre personnel, et
le bureau de représentation de son employeur en Roumanie;

S'agissant de courriels sans rapport avec la vie privée [du demandeur], la prise de connaissances de
ces courriels ne peut enfreindre ni l'article 22 de la Constitution, ni la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni encore
l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques: ces dispositions ne
visent pas les courriels en cause;

Il est donc sans intérêt de savoir si, lors de la réunion du 28 novembre 2011, [le demandeur] a ou non
donné son accord pour que [la défenderesse] accède à ses courriels;

2. La réalité et la gravité du motif de rupture

Il est donc établi que, lorsqu'il a été interrogé par son employeur, [le demandeur] a soutenu ne pas
connaître la société A. et n'avoir aucun contact avec cette dernière alors qu'il savait ou devait savoir
que les relations de cette société et de son employeur faisaient l'objet d'une enquête de la part du
conseil de la concurrence roumain;

C'est donc volontairement qu'il a caché à son employeur une information particulièrement sensible. La
gravité de la faute est d'autant plus certaine que [le demandeur] avait fait l'objet d'un avertissement
très sévère le 10 octobre 2011 pour des faits de même nature;

[Le demandeur] ne peut sérieusement prétendre avoir oublié avoir eu connaissance de l'existence de
la société A. dans la mesure où, dans son courriel du 4 avril 2011, c'est lui qui relance le bureau de
représentation en Roumanie pour s'inquiéter de l'état d'avancement du projet de collaboration avec A.;

Un tel comportement constitue un motif grave de rupture au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail;

Aucune indemnité compensatoire de préavis n'est due;

En ce qui concerne le message de téléphonie mobile du 11 mars 2012, qui fait état d'une rencontre
d'A. avec [le demandeur] le 12 mars 2012, selon ce dernier, cet élément de preuve devrait être écarté
pour les mêmes motifs que ceux qui sont invoqués pour écarter les courriels;

Selon [le demandeur] toujours, le destinataire du message de téléphonie mobile du 11 mars 2012, un
certain D-A. C., serait son fils;
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Pour les motifs repris ci-dessus, la cour [du travail] estime que la réalité et la gravité du motif de
rupture sont suffisamment rapportées sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité d'une rencontre
[du demandeur] avec A. le 12 mars 2012;

La cour [du travail] se bornera à observer que [le demandeur] ne conteste pas, à tout le moins, avoir
eu l'intention de rencontrer A. le 12 mars 2012, soit deux jours avant son audition par la direction de la
[défenderesse] au cours de laquelle il a maintenu ne pas connaître cette société;

II. Indemnité d'éviction de clientèle

En cas de licenciement pour motif grave et en application de l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978,
aucune indemnité d'éviction de clientèle n'est due;

Ce chef de demande n'est pas fondé;

III. Bonus 2011 et 2012

[…] IV. Dommages et intérêts pour abus de droit

Le licenciement étant parfaitement justifié, il ne peut être abusif. Aucune indemnité n'est due de ce
chef;

V. Prime de fin d'année

En vertu de l'article 6 de la convention collective de travail conclue le 13 novembre 2003 au sein de la
commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (209), aucune prime n'est due à
l'employé licencié pour motif grave;

VI. Dommages causés au véhicule de société (demande reconventionnelle originaire)

L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que, en cas de dommages causés par le travailleur à
l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et
de sa faute lourde et qu'il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un
caractère habituel plutôt qu'accidentel;

Les quelques éclats et griffures à la carrosserie du véhicule ne démontrent ni le dol, ni la faute lourde,
ni même la faute légère habituelle [du demandeur] pour un véhicule utilisé, apparemment, depuis plus
de quatre ans;

Ce chef de demande n'est pas fondé».

Griefs

L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail impose à l'employeur la charge de la preuve du
motif grave.

Cette preuve ne peut être obtenue par l'utilisation des informations contenues dans des courriels ou des messages
de téléphonie mobile adressés ou reçus par le travailleur dont l'employeur a pris connaissance sans le consentement
libre et personnel de celui-ci.

Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la
Constitution garantissent le respect de la vie privée, y compris dans la sphère du travail, tandis que l'article 29 de la
Constitution garantit le secret des correspondances.

L'article 314bis du Code pénal punit quiconque, intentionnellement, prend connaissance ou fait prendre connaissance
de communications non accessibles au public auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les
participants, ou utilise les informations obtenues de cette manière.
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En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel, toute opération effectuée ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquée à des données à
caractère personnel, telles la collecte, la consultation et l'utilisation de données et d'informations concernant une
personne physique identifiée ou identifiable (la personne concernée) (article 1er), est soumise au respect des libertés
et droits fondamentaux (article 2).

L'article 4 dispose que les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et
ne pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec ces finalités.

Hormis les hypothèses prévues à l'article 6, le traitement automatisé ou non de données à caractère personnel
figurant ou appelées à figurer dans un fichier (article 3, § 1er) n'est permis que dans certaines hypothèses.

L'article 5 dispose:

«Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants:

lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;a.
lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou àb.
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
lorsqu'il est nécessaire au respect d'une obligation à laquelle le responsable du traitement estc.
soumis par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
lorsqu'il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée;d.
lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice dee.
l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données
sont communiquées;
lorsqu'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable duf.
traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à
une protection au titre de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection
de la vie privée, préciser les cas où la condition mentionnée sous f) est considérée ne pas être
remplie».

L'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, disposition d'ordre public reprise à la
section secret des communications, traitement des données et protection de la vie privée, et applicable tant au
traitement des données de transfert que des données de contenu, dispose:

«S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne
peut:

1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise
par voie de communications électroniques et qui ne lui est pas destinée personnellement;

2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son
contenu;

3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123, prendre connaissance intentionnellement de
données en matière de communications électroniques relatives à une autre personne;

4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de
l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non».

En vertu de l'article 125, § 1er, de la même loi, les dispositions de l'article 124 et les articles 259bis et 314bis du Code
pénal ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques ou
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n'agissent pas à la demande de telles autorités 1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés;
2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon fonctionnement du réseau et d'assurer
la bonne exécution d'un service de communications électroniques; 3° lorsque les actes sont accomplis en vue de
permettre l'intervention des services de secours et d'urgence en réponse aux demandes d'aides qui leur sont
adressées.

Dans la sphère des relations de travail, le consentement éclairé et individuel du travailleur ne peut résulter de la seule
mention des conditions du contrôle dans le règlement du travail ou un code de déontologie ou de conduite ou tout
autre document; il faut qu'il résulte d'un avenant au contrat de travail ou de tout autre document signé par le
travailleur ou de modalités garantissant le caractère individuel de son consentement.

Il s'en déduit que, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées, le contrôle des données de communications
électroniques de toutes personnes, la prise de connaissance et l'utilisation du contenu de ces communications ne
sont licites qu'avec le consentement libre, spécifique, individuel et préalable de toutes les personnes concernées et
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

La dérogation à l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 visée au 2° [lire 1°] de l'article 125 de cette loi implique la
prescription ou la permission par une loi ou une norme supérieure à celle-ci et non par une norme inférieure, telle la
convention collective de travail n° 81 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 juin 2002.

Si la convention collective de travail n° 81 doit être lue en ce sens qu'elle permet le contrôle des données de
communications électroniques des travailleurs, la prise de connaissance et l'utilisation du contenu de ces
communications par l'employeur sans que le consentement libre, individuel et préalable du travailleur concerné
soit requis, cette convention collective et l'arrêté royal qui la rend obligatoire violent l'article 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 22 et 29 de la Constitution, l'
article 314bis du Code pénal, les articles 4 et 5 de la loi du 8 décembre 1992 et l'article 124 de la loi du 13 juin
2005. En vertu de l'article 159 de la Constitution, il ne peut en être fait application.

En outre, à supposer - quod non - que la convention collective de travail n° 81 constitue l'autorisation de la loi visée
à l'article 125, 2°, de la loi du 13 juin 2005, permettant à l'employeur le contrôle des données de communications
électroniques d'un travailleur et l'utilisation du contenu de ces dernières sans le consentement individuel du
travailleur, ces actes ne seraient néanmoins réguliers que pour autant qu'il soit satisfait au principe de finalité
précisé à l'article 5 (articles 1er et 2), à la procédure d'information individuelle et à son contenu, qui doit porter sur la
ou les finalités poursuivies (article 9), et aux conditions précisant les modalités pour l'individualisation directe desdites
données (articles 11, 12, 13 et 15).

L'article 5 de ladite convention collective de travail dispose:

«§ 1er. Le contrôle de données de communications électroniques en réseau n'est autorisé que lorsque
l'une ou plusieurs des finalités suivantes sont poursuivies:

la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou1.
susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui;
la protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l'entreprise auxquelles2.
est attaché un caractère de confidentialité ainsi que la lutte contre les pratiques contraires;
la sécurité ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de3.
l'entreprise, y compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des
installations de l'entreprise;
le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies en réseau fixées4.
dans l'entreprise.

§ 2. L'employeur définit clairement et de manière explicite la ou les finalités du contrôle».

L'article 13, § 2, prévoit que, si les données de communications électroniques en réseau sont traitées en vue de
finalités autres que celle pour laquelle le contrôle a été installé, l'employeur doit s'assurer que ce traitement est
compatible avec la finalité initialement poursuivie et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les erreurs
d'interprétation.
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Il s'en déduit qu'à tout le moins, l'utilisation des données de communications électroniques d'un travailleur et leur
contenu afin de faire la preuve d'un motif de licenciement n'est pas autorisée lorsque la finalité du contrôle, définie
par l'employeur, vise le trafic internet en provenance ou à destination de l'ordinateur et les sites visités à des fins de
sécurité au travers de la plate-forme Cisco Scansave ou même le cadre des affaires, pareille utilisation ultérieure
étant incompatible avec la finalité définie à la procédure d'information collective et aux conditions des modalités
d'individualisation directe des données.

Il s'ensuit que

Première branche

L'arrêt dit régulièrement établie la preuve du motif grave par les courriels échangés entre le demandeur et un sieur F.
les 25 février et 4 avril 2011.

Il fonde cette décision sur les motifs que les courriels litigieux ont été adressés et reçus à partir du matériel
appartenant à la défenderesse et destiné à un usage professionnel; qu’ils ne contiennent pas d'informations de
nature privée: il s'agit d'informations échangées entre un préposé de [la défenderesse], agissant en cette qualité et
non à titre personnel, et le bureau de représentation de son employeur en Roumanie, et enfin que, s'agissant de
courriels sans rapport avec la vie privée [du demandeur], la prise de connaissance de ces courriels ne peut
enfreindre ni l'article 22 de la Constitution, ni la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée […], ni
encore l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques: ces dispositions ne visent pas
les courriels en cause; qu'il est donc sans intérêt de savoir si, lors de la réunion du 28 novembre 2011, [le
demandeur] a ou non donné son accord pour que [la défenderesse] accède à ses courriels.

L'arrêt, qui ne constate pas le consentement individuel du demandeur à la prise de connaissance du contenu des
courriels litigieux et considère cet accord comme sans intérêt, viole les articles 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 et 29 de la Constitution, qui visent toutes communications
et correspondances, y compris celles qui sont intervenues dans la sphère des relations de travail, l'article 314bis du
Code pénal, les dispositions de la loi du 8 décembre 1992, spécialement les articles 4 et 5, qui imposent le
consentement indubitable de la personne concernée, l'article 124 de la loi du 13 juin 2005, qui interdit la prise de
connaissance des informations de toute nature transmises par voie de communications électroniques obtenues sans
le consentement personnel des personnes directement ou indirectement concernées, et l'article 35 de la loi du 3 juillet
1978, qui impose à l'employeur la charge de la preuve du motif grave.

Seconde branche

S'il considère que la prise de connaissance des courriels dont le contenu est purement professionnel, qui ont été
adressés et reçus à partir du matériel appartenant à la défenderesse destiné à un usage professionnel, est permise
sans que le consentement personnel du demandeur soit requis, aux motifs que l'article 4 du document qui reprend les
règles relatives à la mise à disposition du matériel informatique stipule que: 1. [la défenderesse] assure un backup
automatique de certaines parties du disque dur et réplique ses informations sur ces serveurs; 2. les techniciens du
service informatique [de la défenderesse] ont accès à l'entièreté des données stockées sur la machine; 3. l'entièreté
du trafic internet en provenance ou à destination de l'ordinateur est scannée et les sites visités sont tracés à des fins
de sécurité au travers de la plate-forme Cisco Scansafe; 4. le code de déontologie et d'éthique professionnelle de [la
défenderesse] stipule que: en tant qu'employés, nous sommes en droit de compter sur l'accès à nos dossiers
personnels limités à ceux qui ont une raison légitime de les traiter. En revanche, nous comprenons le droit de [la
défenderesse] d'accéder à tous bien, communication, dossiers et informations de la société créés dans le cadre des
affaires; que les principes de finalité et de proportionnalité prévus par la convention collective de travail n° 81 […] ont
été respectés en la cause; que [le demandeur] ne soutient d'ailleurs pas le contraire, l'arrêt en serait tout autant
illégalement justifié.

Premier rameau

L'article 125 de la loi du 13 juin 2005, tant avant qu'après sa modification par les lois des 10 juillet 2012,
27 mars 2014 et 29 mai 2016, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des
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autorités publiques ou habilitées ou n'agissent pas sur ordre ou à la demande de celles-ci, ne prévoit de
dérogation à l'interdiction d'effectuer, sans le consentement des personnes directement ou indirectement
concernées, les actes visés à l'article 124 de la loi et à l'article 314bis du Code pénal que 1° lorsque la loi permet ou
impose l'accomplissement de ces actes; 2° lorsque les actes sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon
fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de communications électroniques, et
3° lorsque les actes sont accomplis en vue de permettre l'intervention des services de secours et d'urgence.

Hors ces deux dernières hypothèses, étrangères à l'espèce, l'article 125 précité implique un ordre ou une autorisation
de la loi ou d'une norme supérieure à celle-ci et une convention collective de travail, fût-elle rendue obligatoire, ne
peut entraîner de dérogation à l'article 124 de la loi du 13 juin 2005.

Il s'ensuit que, si elle permet à l'employeur de prendre connaissance des courriels échangés entre un travailleur et un
tiers, sans le consentement individuel des personnes directement ou indirectement concernées par ces courriels, la
convention collective de travail n° 81 est contraire aux articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, 22 et 29 de la Constitution, 314bis du Code pénal, 4 et 5 de la loi du
8 décembre 1992 et 124 de la loi du 13 juin 2005, et est, partant, illégale.

En vertu de l'article 159 de la Constitution, son application, et celle de l'arrêté royal qui la rend obligatoire, doit être
écartée par les cours et tribunaux.

Il s'ensuit que l'arrêt, en faisant application de la convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 pour décider
que les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 22 de
la Constitution, les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 et l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 ne visent
pas les courriels en cause et qu'il est sans intérêt de savoir si le demandeur a donné ou non son accord pour
que la défenderesse accède à ses courriels, viole l'article 159 de la Constitution et toutes les dispositions visées au
moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et, spécialement, les
articles 314bis du Code pénal, 4 et 5 de la loi du 8 décembre 1992, 124 et 125 de la loi du 13 juin 2005.

Deuxième rameau

Dans ses conclusions de synthèse d'appel, le demandeur soutenait que la défenderesse ne pouvait prendre
connaissance de ses courriels sans son accord, qu'il contestait avoir donné, et que la convention collective de travail
n° 81 [...] prévoit que l'employeur ne peut contrôler ces données que sous certaines conditions qui ne sont pas
remplies en l'occurrence.

Ce faisant, il contestait que chacune des conditions prévue à la convention collective de travail n° 81 fût remplie.

L'arrêt décide que les principes de finalité et de proportionnalité prévus par la convention collective de travail n° 81 du
26 avril 2002 [...] ont été respectés en la cause.

Il fonde sa décision sur la considération que [le demandeur] ne soutient d'ailleurs pas le contraire.

Si, par cette considération, l'arrêt entend que le demandeur ne contestait pas que les principes de finalité et de
proportionnalité étaient respectés en la cause, il méconnaît la foi due aux conclusions du demandeur en donnant de
celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes et leur portée et en y lisant un élément qui n'y figure pas
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisième rameau

À supposer - quod non - qu'en vertu de la convention collective de travail n° 81, le consentement personnel du
travailleur ne soit pas requis pour la prise de connaissance des courriels qui lui sont adressés ou reçus à partir du
matériel informatique mis à sa disposition, le contrôle de ces communications et, a fortiori, la prise de connaissance
de leur contenu ne sont autorisés, en vertu de l'article 5 de ladite convention collective n° 81, que pour la poursuite
des finalités énumérées à cette disposition et rappelées en tête du moyen lorsque l'employeur a défini clairement et
de manière explicite la ou les finalités du contrôle et que ces finalités sont légitimes au regard des articles 4 et 5 de la
loi du 8 décembre 1992.
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L'arrêt considère que le principe de finalité prévu à la convention collective de travail n° 81 a été respecté en l'espèce.

À défaut d'indiquer quelle(s) finalité(s) déterminée(s) étai(en)t poursuivie(s), outre les fins de sécurité au travers
de la plate-forme Osa Scansave, soit la sécurité du système informatique, ont été définies par l'employeur et
pour le contrôle, l'arrêt ne permet pas de contrôler la légalité de sa décision au regard des articles 4 et 5 de la
loi du 8 décembre 1992 et, en tant que de besoin, 5 et 13 de la convention collective de travail n° 81 et n'est,
partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche:

Aux termes de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, s'il n'y est pas
autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut 1° prendre
intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de
communication électronique et qui ne lui est pas destinée personnellement; 2° identifier intentionnellement les
personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu; 3° sans préjudice de l'application des
articles 122 et 123, prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications
électroniques relatives à une autre personne; 4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque
de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non.

Pour dire établi le motif grave de rupture du contrat de travail liant les parties qu'invoquait la défenderesse, l'arrêt se
fonde sur des courriels échangés entre le demandeur et un sieur F., dont il relève qu'ils ont été adressés et reçus à
partir de matériel appartenant à [la défenderesse], mis à la disposition [du demandeur] et destiné à un usage
professionnel, que [leur] contenu […] est purement professionnel et qu'ils ne contiennent pas d'information de nature
privée.

En considérant qu’il est sans intérêt de savoir si […] [le demandeur] a ou non donné son accord pour que [la
défenderesse] accède à ses courriels dès lors que, s'agissant de courriels sans rapport avec [sa] vie privée, la prise
de connaissance de [ceux-ci] ne peut enfreindre […] l'article 124 de la loi du 13 juin 2005, l'arrêt viole cette disposition
légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs, La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur les bonus réclamés par le demandeur et sur la demande
reconventionnelle de la défenderesse;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en
audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Texte intégral, Orientations. Droit social - Gestion du personnel

Texte intégral, Chroniques de droit social

Ce document est disponible sur Jurisquare:

- Ors. 2020 (reflet PATERNOSTRE, B.), liv. 2, 21

- Chron. D.S. 2020, liv. 2, 54, concl. GENICOT, J.
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Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2017/AB/917, 8 februari 2019

Arbh. Brussel (3e k.) nr. 2017/AB/917, 8 februari 2019 JTT 2019, afl. 1342, 321
Samenvatting 1
Enkel wanneer de begane onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces niet in het gedrang brengt, de
betrouwbaarheid van het bewijs niet aantast en geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste miskent,
kan de rechter om rekening te kunnen houden met de bewijselementen die onregelmatig werden bekomen in
overweging nemen dat de begane onwettigheid niet in verhouding staat tot de ernst van de inbreuk waarvan de
onregelmatige handeling de vaststelling mogelijk heeft gemaakt.

Trefwoorden:
Bewijs ontslag om dringende reden (arbeidsovereenkomst) Eerbiediging privé- en gezinsleven
Geheimhouding communicatie, verwerking van gegevens en bescherming persoonlijke levenssfeer (elektronische
communicatie)
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, algemeen Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging)
Controle op elektronische on-linecommunicatiegegevens (bescherming persoonlijke levenssfeer,
arbeidsovereenkomst)
Toepasselijkheid in het sociaal recht (recht op een eerlijk proces E.V.R.M.)
Recht op eerbiediging briefwisseling (EVRM)

Samenvatting 2
Het overmaken van vertrouwelijke informatie over de onderneming, zoals het overmaken van facturen aan een
concurrent, maakt een dringende reden tot ontslag uit.

Trefwoorden:
Principe en begrip (ontslag om dringende reden, arbeidsovereenkomst) Geheimen (verplichtingen werknemer)
Indiscretie en onkies gedrag (ontslag om dringende reden)
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Grondwettelijk Hof nr. 4/2019, 23 januari 2019 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 4/2019, 23 januari 2019 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (24 januari 2019); BS 19
juni 2019 (eerste uitgave) (uittreksel), 62907 en http://staatsblad.be (21 juni 2019)
Samenvatting 1
Het ontbreken van een uitdrukkelijke rechtsgrond voor de identificatie, door de politiediensten, van de
kentekenplaathouder schendt niet de artikelen 10, 11 en 22 Gw, in samenhang gelezen met artikel 8 EVRM.

De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de voormelde artikelen worden geschonden in zoverre de
wetgever niet voorziet in een uitdrukkelijke rechtsgrond met voorwaarden die de inmenging evenredig maakt ten
aanzien van het nagestreefde doel om over te gaan tot de identificatie van de houder van een kentekenbewijs, terwijl
de wetgever via artikel 46bis Sv. wel uitdrukkelijk in een rechtsgrond heeft voorzien met evenredige voorwaarden om
over te gaan tot de identificatie van de gebruiker van een telecommunicatiemiddel.

De verdachten wier identiteit moet worden vastgesteld zijn vergelijkbaar, ongeacht of die gegevens zich bevinden bij
een overheidsdienst dan wel bij een derde persoon en ongeacht of die gegevens al dan niet deel uitmaken van een
private, commerciële relatie. Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van de
inlichting die wordt opgevraagd.

Rekening houdend met arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 waren er voldoende wettelijke waarborgen
voorhanden om misbruiken te voorkomen bij de verwerking door de politiediensten van persoonsgegevens en was
het in redelijkheid te verantwoorden dat gegevens die tot wettelijk doel hadden de identificatie van de eigenaar van
een voertuig mogelijk te maken en waarover een overheidsdienst reeds beschikte, ter beschikking worden gesteld
aan andere overheidsdiensten die belast zijn met de opsporing van misdrijven. Bovendien zijn de gegevens waarvan
sprake in artikel 46bis, § 1 Sv. niet in het bezit van overheidsdiensten, maar in het bezit van derde partijen en worden
die gegevens niet bijgehouden, noch verzameld met als uitdrukkelijke doelstelling de overheid in staat te stellen die
personen te identificeren. Het verschil in behandeling is redelijk verantwoord.

Trefwoorden:
Opsporingsonderzoek, algemeen Gelijkheid en niet-discriminatie inzake strafrecht, algemeen
Eerbiediging privé- en gezinsleven Politioneel informatiebeheer, algemeen
Verwerking persoonsgegevens, algemeen
Identificatie gebruiker van telecommunicatiemiddel (opsporingsonderzoek)
Kentekenplaat (inschrijving voertuig), algemeen Recht op eerbiediging privéleven en privacy (EVRM)

Samenvatting 2
De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of artikel 32 V.T. Sv. strijdig is met de artikelen 10, 11 en 22
Gw, met de artikelen 3 en 8 EVRM en met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie, in zoverre het voorziet in de nietigheid van het onrechtmatig verkregen bewijs wanneer dat bewijs is
verkregen in strijd met het recht op een eerlijk proces, maar niet wanneer dat bewijs is verkregen in strijd met een
ander grondrecht, zoals het recht op eerbiediging van het privéleven of persoonsgegevens en het verbod op foltering.
Deze prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Ingevolge de wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en het vernietigingsarrest nr.
153/2018 van 8 november 2018 met handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling, is het bewijs dat in de
voor de verwijzende rechter hangende geschillen in het geding is, wettig verkregen, zodat het beantwoorden van de
tweede prejudiciële vraag niet meer nuttig is voor de oplossing van de bodemgeschillen.

Trefwoorden:
Verhouding Grondwettelijk Hof - verwijzende rechter (prejudiciële vraag)
Handhaving van de gevolgen (vernietigingsarrest Grondwettelijk Hof)
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Nietigheid onregelmatig verkregen bewijs in strafzaken

Samenvatting 3
De Ministerraad voert aan dat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat zij niet alle noodzakelijke
elementen zou omvatten (eerste exceptie).

Wanneer noch uit de prejudiciële vraag, noch uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan worden opgemaakt
welke categorieën van personen met elkaar dienen te worden vergeleken, en wanneer daaruit evenmin kan worden
afgeleid op welke wijze de in het geding zijnde bepalingen een schending zouden inhouden van de artikelen 10 en 11
Gw, bevat de prejudiciële vraag niet de noodzakelijke elementen op grond waarvan het Hof uitspraak moet kunnen
doen.

Deze exceptie wordt verworpen. Uit de verwijzingsbeslissingen blijkt dat het Hof wordt ondervraagd over het
ontbreken van een rechtsgrond die de bevoegdheid toekent aan de politie om tot identificatie van de
kentekenplaathouder over te gaan, waarbij die situatie wordt vergeleken met de gevallen waarin tot de identificatie
van de gebruiker van een communicatiedienst (art. 46bis Sv.) of de identificatie van de gebruiker van een
bankrekeningnummer (art. 46quater Sv.) wordt overgegaan. De identificatie van een persoon via een opvraging bij de
Dienst voor Inschrijving van Voertuigen zou niet aan een wettelijke machtiging met voorwaarden onderworpen zijn,
terwijl een identificatie van een gebruiker van een communicatiedienst of een bankrekeningnummer wel aan een
wettelijke machtiging met voorwaarden onderworpen is.

Trefwoorden:
Formulering prejudiciële vraag (Grondwettelijk Hof)

Samenvatting 4
De Ministerraad voert aan dat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat zij niet nuttig zou zijn voor de
beslechting van de bodemgeschillen (tweede exceptie).

Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe te oordelen of het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig is
voor het oplossen van het geschil. Alleen indien dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag
geen antwoord behoeft.

Deze exceptie wordt verworpen. Bij zijn arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 heeft het Hof in verband met de
wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geoordeeld dat door «
terugwerkende kracht te verlenen aan de bij art. 2 van de bestreden wet ingevoerde vrijstelling, voor de
politiediensten, van elke wettelijk of reglementair voorgeschreven verplichting betreffende een voorafgaande
machtiging door een sectoraal comité, […] art. 3 van de bestreden wet tot gevolg [heeft] dat de rechtsonderhorige de
waarborg wordt ontnomen dat de door de politiediensten en de vervolgende instanties na te leven regels betreffende
de bewijsvoering van de schuld van een persoon, niet in het nadeel van die persoon kunnen worden gewijzigd met
terugwerkende kracht » (B.26). Hoewel het Hof het voormelde art. 3 van de wet van 14 juni 2017 heeft vernietigd,
werden de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd, waardoor de rechtbanken, wanneer zij worden
geconfronteerd met bewijsmiddelen die voortvloeien uit de identificatie van voertuigen, die bewijsmiddelen om die
redenen niet als onwettig dienen te beschouwen. Derhalve zijn de persoonsgegevens die in de voor de verwijzende
rechter hangende zaken in het geding zijn, wettig verkregen en is het nuttig na te gaan of het gebrek aan « een
uitdrukkelijke rechtsgrond met voorwaarden die de inmenging evenredig maakt ten aanzien van het nagestreefde
doel », al dan niet strijdig is met de artikelen 10, 11 en 22 Gw, in samenhang gelezen met art. 8 EVRM.

Trefwoorden:
Verhouding Grondwettelijk Hof - verwijzende rechter (prejudiciële vraag)

Samenvatting 5
De Ministerraad voert aan dat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat zij minstens deels zou berusten
op een verkeerd uitgangspunt (derde exceptie).

De situatie van de beklaagden in de bodemgeschillen wordt vergeleken met de situatie van de verdachten die worden
onderworpen aan een van de maatregelen in de artikelen 46bis, § 1, en 46quater, § 1, Sv. Art. 46quater, § 1, Sv.
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regelt het inzage nemen, door de opsporingsdiensten, van de financiële gegevens van een verdachte van wie de
identiteit op dat ogenblik reeds bekend is, en heeft derhalve niets uit te staan met de regeling van de toegang van de
opsporingsdiensten tot een databank van de overheid of tot een privédatabank om een persoon te identificeren.

Deze exceptie dient deels te worden ingewilligd, waardoor de eerste prejudiciële vraag geen antwoord behoeft in
zoverre zij betrekking heeft op art. 46quater, § 1, Sv.

Trefwoorden:
Grondwettelijk Hof, prejudiciële vraag, specifieke procedureregels, algemeen

Volledige tekst
In zake: de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering en
artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven.
Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E.
Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder
voorzitterschap van voorzitter A. Alen,

wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij twee vonnissen van 27 april 2017 in zake het openbaar ministerie respectievelijk tegen I.S. en tegen K.B.,
waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 10 juli 2017, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven de volgende identieke prejudiciële vragen gesteld:

1. Worden artikel 10, 11 en 22 van de Grondwet en artikel 8 EVRM geschonden in zoverre de wetgever niet
voorziet in een uitdrukkelijke rechtsgrond met voorwaarden die de inmenging evenredig maakt ten aanzien van het
nagestreefde doel (evenredigheidstoets) om over te kunnen gaan tot de identificatie van de houder van de
nummerplaat, terwijl de wetgever via artikel 46bis en artikel 46quater Sv. wel uitdrukkelijk een rechtsgrond heeft
bepaald met evenredige voorwaarden om te kunnen overgaan tot de identificatie van de gebruiker van een
telecommunicatiemiddel of bankrekening?.

2. Schendt artikel 32 VT.Sv., zoals ingevoegd bij wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre deze
bepaling uitsluitend bewijs verkregen met een inbreuk op het recht op een eerlijk proces zoals bepaald in artikel 6
EVRM als nietig bewijs beschouwt, terwijl bewijs verkregen met inbreuken op andere grondrechten zoals op het recht
op eerbiediging van het privéleven of persoonsgegevens zoals voorzien in artikel 7 en 8 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, artikel 8 EVRM of artikel 22 Gw. en zoals het verbod op foltering zoals voorzien
in artikel 3 EVRM niet leiden tot bewijsuitsluiting, hoewel deze laatste grondrechten eveneens grondrechten zijn die
bovendien dezelfde waarde hebben als het recht op een eerlijk proces?.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6706 en 6707 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:

I.S., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. K. Stas en Mr. J. Gellynck, advocaten bij de balie te Brussel (in
de zaak nr. 6706);
K.B., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. K. Stas (in de zaak nr. 6707);
P.M., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. K. Stas (in elke zaak);
P.T., bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Kairis, Mr. F. Judo en Mr. K. Stas, advocaten bij de balie te
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Brussel (in elke zaak);
de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Wirtgen en Mr. T. Moonen, advocaten bij de
balie te Brussel (in elke zaak).

Bij beschikking van 27 juni 2018 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul te hebben
gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij
binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 18 juli 2018 en de
zaken in beraad zullen worden genomen.

Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, zijn de zaken op 18 juli 2018 in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en rechtspleging in de bodemgeschillen

De Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep, ondervraagt het Hof tweemaal op
identieke wijze in het kader van geschillen naar aanleiding van inbreuken op het wegverkeer, te weten de miskenning
van een parkeerverbod (zaak nr. 6707) en de miskenning van de maximum toegelaten snelheid (zaak nr. 6706).

In beide gevallen werd een eerdere veroordeling van de beklaagden door de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, verbroken door het Hof van Cassatie bij arresten van 13 december 2016. De zaken werden verwezen naar
de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

In beide strafzaken werd de identiteit van de houder van de kentekenplaat van het betrokken voertuig achterhaald via
de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (hierna: DIV). Bij zijn arresten van 13 december 2016 oordeelde het Hof
van Cassatie echter dat de politie voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat via de DIV niet zonder
machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid toegang kan hebben tot de persoonsgegevens van
de Kruispuntbank van de voertuigen, waarin die gegevens worden bewaard. Bij gebrek aan machtiging betwisten de
beklaagden voor de Rechtbank van eerste aanleg de regelmatigheid van het verkrijgen van de persoonsgegevens
van de Kruispuntbank van de voertuigen en de verwerking ervan door de politiediensten.

Op voorstel van de beklaagden stelt de verwijzende rechter de bovenvermelde prejudiciële vragen, waarbij de
eerste prejudiciële vraag handelt over het ontbreken van een rechtsgrond om tot identificatie over te gaan van de
houder van een nummerplaat en de tweede prejudiciële vraag handelt over de mogelijke ongrondwettigheid van
artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. Voor wat het mogelijkerwijs ontbreken
van een rechtsgrond betreft, zou er, volgens de beklaagden, geen verantwoording bestaan waarom de identificatie
van een persoon met behulp van gegevens afkomstig van een telecommunicatiedienst of op basis van een
bepaald bankrekeningnummer, zoals geregeld in de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering,
wel onderworpen is aan een wettelijke machtiging die een evenredigheidstoets impliceert, en de identificatie van een
persoon via een opzoeking in de Kruispuntbank van de voertuigen via de DIV niet. Voor wat de mogelijke
ongrondwettigheid van artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering betreft, zou, volgens
de beklaagden, het gelijkheidsbeginsel zijn geschonden omdat artikel 32 enkel betrekking heeft op bewijs dat
verkregen werd met miskenning van het recht op een eerlijk proces, en niet op bewijs dat verkregen werd met
miskenning van andere grondrechten.

III. In rechte

- A -

A.1. P.M en P.T. wensen beiden tussen te komen in de procedure voor het Hof. Overeenkomstig artikel 87, § 1, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, kan, wanneer het Hof bij wijze van prejudiciële
beslissing uitspraak doet op vragen zoals bedoeld in artikel 26, ieder, die van een belang doet blijken, een memorie
aan het Hof richten. Personen die daarbij het afdoende bewijs leveren van het rechtstreekse gevolg dat het antwoord
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dat het Hof op een prejudiciële vraag zal geven, op hun persoonlijke situatie kan hebben, doen blijken van een belang
om voor het Hof tussen te komen.

Beide personen zijn reeds in eerste aanleg veroordeeld voor een verkeersinbreuk, terwijl zij voor de bodemrechter
zowel het ontbreken van een rechtsgrond alsook de mogelijke ongrondwettigheid van artikel 32 van de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering hadden opgeworpen. Beide personen zijn in beroep gegaan tegen hun
veroordeling door de politierechtbank. Zij menen dat de beslissing van het Hof hun situatie rechtstreeks zou kunnen
raken, zodat zij doen blijken van het vereiste belang.

Wat betreft de eerste prejudiciële vraag

A.2.1. Beide beklaagden voor de verwijzende rechter en beide tussenkomende partijen menen dat de eerste
prejudiciële vraag de schending betreft, door de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering,
van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van mens,
doordat de wetgever niet heeft voorzien in een uitdrukkelijke rechtsgrond voor de identificatie van de houder van
de nummerplaat, noch in voorwaarden die de inmenging evenredig maken ten aanzien van het nagestreefde doel,
terwijl hij met de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering uitdrukkelijk heeft voorzien in een
rechtsgrond en evenredige voorwaarden om te kunnen overgaan tot de identificatie van de gebruiker van een
telecommunicatiemiddel of een bankrekening.

De personen die geïdentificeerd worden via het onderzoek, bedoeld in artikel 46bis, § 1, en 46quater, § 1, van het
Wetboek van strafvordering, zien hun recht op de naleving van het privéleven beperkt krachtens een wettelijke
machtiging die de inmenging in dat recht aan een aantal voorwaarden onderwerpt waardoor die inmenging evenredig
is ten aanzien van het nagestreefde doel. Personen die geïdentificeerd worden via een opvraging bij de
Kruispuntbank van de voertuigen in zin van de wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank
van de voertuigen (hierna: de wet van 19 mei 2010) genieten niet het voordeel van een wettelijke machtiging met
waarborgen die beantwoorden aan de evenredigheidstoets. Evenwel vereisen artikel 22 van de Grondwet en artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens een uitdrukkelijke rechtsgrond voor het identificeren van de
houder van een nummerplaat.

A.2.2. De beklaagden voor de verwijzende rechter en de tussenkomende partijen verwijzen tevens naar de artikelen 7
en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De voormelde bepalingen zijn, volgens hen,
rechtstreeks van toepassing aangezien de verwerking van persoonsgegevens thans onder meer gebaseerd is op de
richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, en het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van
persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. In de
toekomst zal tevens de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad relevant zijn.

A.2.3.1. Volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter en de tussenkomende partijen is het Hof van Cassatie
zeer duidelijk over de inmenging in een grondrecht tijdens een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. De algemene
bepalingen inzake het strafrechtelijk opsporingsonderzoek kunnen op zichzelf niet worden aangewend om informatie
of persoonsgegevens te verkrijgen door middel van gebruik van dwang of via een inmenging in het privéleven. Dit kan
enkel wanneer die bepalingen steunen op een rechtsgrond die het gebruik van dwang of een inmenging toestaat.
Immers, gelet op het wettigheidsbeginsel in strafzaken moeten de vervolgingen van een persoon overeenkomstig de
wet gebeuren en de wet moet vaststellen wie met onderzoeksbevoegdheden is bekleed. Bovendien houdt dit in dat,
wanneer de uitoefening van een onderzoeksbevoegdheid een inbreuk inhoudt op een door het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens beschermd grondrecht, bij wet de voorwaarden moeten worden bepaald waaronder aan
een dergelijk recht afbreuk kan worden gedaan.

A.2.3.2. De tussenkomende partijen wijzen er tevens op dat die lacune zich niet beperkt tot het ontbreken van een
formele rechtsgrond, maar ook verband houdt met de vereisten die artikel 8 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens stelt inzake de kwaliteit van de wettelijke regeling. Die vereisten houden in dat de regeling voor
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de burger voldoende toegankelijk en voorzienbaar moet zijn en dat de regeling waarborgen moet bieden tegen de
willekeurige inmenging van de overheid in het persoonlijke leven van de burger en tegen het misbruik van
bevoegdheid. De voormelde eisen brengen met zich mee dat de regeling voldoende precies moet zijn geformuleerd,
zodat de burger vooraf kan weten onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de inmenging mag
worden toegepast.

Volgens de tussenkomende partijen breidt de lacune zich ook uit tot het ontbreken van voorwaarden voor het kunnen
opvragen van persoonsgegevens. De wetgever legt niet vast in welke gevallen de politie of het openbaar ministerie
persoonsgegevens kan opvragen bij een overheidsdienst of in welke gevallen de overheidsdienst de
persoonsgegevens kan bezorgen aan de politie of het openbaar ministerie. Evenmin wordt vastgelegd in welke
gevallen en omstandigheden de betrokken overheid moet ingaan op het verzoek van de politie of het openbaar
ministerie. Minstens geeft dit aanleiding tot een onwettige delegatie in zoverre de politieambtenaar of de ambtenaar
bij de betrokken overheidsdienst of het openbaar ministerie oordeelt over het verzoek betreffende de
persoonsgegevens en over het al dan niet inwilligen ervan. De wetgever regelt niet bij welke overheidsdienst
persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd. De wetgever legt niet vast op welke wijze en in welke vorm de politie
of het openbaar ministerie persoonsgegevens kan opvragen bij elke overheidsdienst. De wetgever bepaalt niet dat de
politie of het openbaar ministerie de redenen bekend moet maken aan de betrokken overheidsdienst bij het opvragen
van persoonsgegevens zodat de overheidsdienst niet kan controleren of de politie of het openbaar ministerie handelt
binnen haar of zijn bevoegdheid. De wetgever bepaalt evenmin a posteriori controlemogelijkheden voor de persoon
van wie de persoonsgegevens werden opgevraagd. Evenmin wordt aan de persoon van wie de persoonsgegevens
werden opgevraagd, melding gemaakt van het verzoek tot opvraging van de persoonsgegevens. De wetgever
beperkt evenmin de categorieën van personen van wie persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, noch de
categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden opgevraagd door de politie. Dit geldt ook voor de categorieën
van personen bij de politie of het openbaar ministerie die persoonsgegevens kunnen opvragen bij de overheidsdienst.

Volgens de tussenkomende partijen is in veel gevallen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de
opdrachten van de politie of het openbaar ministerie ook onverenigbaar met de doeleinden waarvoor de
overheidsdiensten die persoonsgegevens initieel verwerken. De persoonsgegevens die worden verzameld door elke
overheidsdienst moeten, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de wet van 8 december 1992), voldoen
aan bepaalde vereisten. Een van die vereisten heeft betrekking op de doeleinden waarvoor die gegevens worden
verzameld (artikel 4, 2°, van de wet van 8 december 1992). Hieruit volgt dat overheidsdiensten die gegevens
verzamelen met een specifiek doel. De verwerking van de persoonsgegevens moet derhalve gebeuren in
overeenstemming met welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het doel dient zo te
worden geformuleerd dat eenieder begrijpt wat het doel van de verwerking inhoudt. Het doeleinde moet eveneens
gerechtvaardigd zijn. Bijgevolg staat het overheidsdiensten niet vrij persoonsgegevens ten behoeve van de politie of
het openbaar ministerie ter beschikking te stellen zonder rechtsgrond en kan de politie of het openbaar ministerie niet
zonder meer die gegevens van overheidsdiensten opvragen.

A.2.3.3. Bovendien betekent, volgens de beklaagden voor de verwijzende rechter en de tussenkomende partijen, de
eventuele vaststelling dat het openbaar ministerie of de politie toegang heeft tot een bepaalde databank waarin die
persoonsgegevens worden bewaard, niet dat die overheden de bevoegdheid hebben om over te gaan tot identificatie.
Het spreekt voor zich dat de toegang tot een bepaalde databank en de bevoegdheid tot de identificatie van de houder
van een nummerplaat, twee verschillende zaken zijn. Als voorbeeld wordt verwezen naar artikel 33, vierde lid, van de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

A.3.1. De Ministerraad merkt allereerst op dat de Kruispuntbank van de voertuigen werd opgericht bij de wet van
19 mei 2010. Overeenkomstig artikel 5 van die wet heeft de Kruispuntbank tot doel, enerzijds, de opspoorbaarheid
van voertuigen te waarborgen en, anderzijds, op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de houder van hun
inschrijving te kunnen identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen. Met toepassing
van artikel 7 wordt ieder voertuig, gebouwd of geassembleerd in België of ingevoerd, intracommunautair verworven of
intracommunautair overgebracht op het Belgisch grondgebied, in de Kruispuntbank geregistreerd. De registratie gaat
gepaard met de opgave van een aantal gegevens, waaronder de identificatiegegevens van de natuurlijke of
rechtspersoon, eigenaar van het voertuig. Artikel 18 regelt ook de toegang tot en het gebruik van de gegevens,
opgenomen in de Kruispuntbank, maar de in artikel 18 opgenomen verplichting tot het verkrijgen van een machtiging
door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
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In zijn arresten van 13 december 2016 oordeelde het Hof van Cassatie echter dat het gegeven dat het tot de opdracht
van de politie behoort om overtredingen op de verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen, […] niet tot
gevolg [heeft] dat de politie voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat via de Dienst Inschrijving
Voertuigen zonder machtiging van het Sectoraal comité toegang heeft tot de persoonsgegevens van de
Kruispuntbank Voertuigen. Bij beslissing van 15 december 2016 machtigde het Sectoraal Comité voor de Federale
Overheid tot mededeling van persoonsgegevens van de DIV aan de politiediensten, met eerbiediging en binnen de
beperkingen van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

A.3.2.1. De Ministerraad voert aan dat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat, ofwel zij niet alle
elementen zou omvatten die noodzakelijk zijn om die te begrijpen, ofwel zij niet nuttig is voor de beslechting van het
bodemgeschil, ofwel, minstens gedeeltelijk, zij berust op een verkeerd uitgangspunt.

A.3.2.2. Allereerst meent de Ministerraad dat nergens in de prejudiciële vraag, noch in de verwijzingsvonnissen, de te
toetsen norm of normen worden geïdentificeerd. Het verwijzende rechtscollege beperkt zich tot de vage omschrijving
van een onduidelijkheid met betrekking tot de grondwettigheid van het ontbreken van een rechtsgrond om personen
te identificeren op basis van het kenteken van hun voertuig. Het is wel mogelijk om de grondwettigheid van een
leemte in een wettelijke regeling ter beoordeling aan het Hof voor te leggen, maar dan moet in de prejudiciële vraag
worden aangegeven in welke wettelijke bepaling of bepalingen die leemte zou zijn gesitueerd. Zo niet, kan de
Ministerraad niet nagaan of de leemte werkelijk bestaat. Hij kan bijgevolg slechts gissen welke wettelijke bepaling ter
toetsing aan het Hof wordt voorgelegd, en op welke wijze hij daarbij een nuttig verweer kan ontwikkelen.
Mogelijkerwijs moet het onderwerp van de eerste prejudiciële vraag worden gezocht in artikel 18 van de wet van
19 mei 2010.

Evenwel moet, volgens de Ministerraad, worden vastgesteld dat ook artikel 36, derde lid, van de wet van 8 december
1992 relevant zou kunnen zijn.

Bovendien meende het Hof, naar aanleiding van de kennisgeving van de verwijzingsbeslissingen aan de
Ministerraad, dat het ging om een prejudiciële vraag betreffende de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van
strafvordering. Maar uit de formulering van de prejudiciële vraag en uit de verwijzingsbeslissingen blijkt daarentegen
dat in die twee bepalingen net de situatie wordt geregeld van de categorie van personen met wie de beklaagde in het
bodemgeschil zou moeten worden vergeleken.

A.3.2.3. Vervolgens voert de Ministerraad aan dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet nuttig is voor de
oplossing van het bodemgeschil. De prejudiciële vraag is immers gebaseerd op de vaststelling dat de rechtsgrond
voor de identificatie van personen, op basis van toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van de voertuigen,
de evenredigheid van de inmenging in het recht op naleving van het privéleven op minder gunstige wijze garandeert
dan de rechtsgronden die de identificatie van personen, op basis van hun telecommunicatiegegevens of hun
bankrekeningnummer, mogelijk maken. Het antwoord op die vraag zou evenwel slechts nuttig zijn mocht de
identificatie van de beklaagde in dat geschil effectief zijn gebeurd met inachtneming van de wettelijke regeling ter
zake. Immers, slechts in dat geval zou het relevant zijn voor de verwijzende rechter te weten of die wettelijke regeling
minder garanties biedt voor die categorie van personen, nu slechts in dat geval het toepassen van die regeling door
de opsporingsdiensten zou kunnen leiden tot de vaststelling van de onregelmatigheid van de verkrijging van dat
bewijselement.

Het staat echter vast, gelet op de arresten van het Hof van Cassatie van 13 december 2016, dat het verkrijgen van
dat bewijselement in het bodemgeschil onregelmatig is verlopen, nu de beklaagde werd geïdentificeerd na inzage van
de gegevens van de Kruispuntbank van de voertuigen, terwijl het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid de
machtiging voor de toegang tot de gegevens niet had verleend.

Met andere woorden, het antwoord op de eerste prejudiciële vraag zou de vaststelling niet kunnen beïnvloeden dat
het bewijselement op onregelmatige wijze werd verworven, nu de onregelmatigheid van de verwerving van dat
bewijselement reeds vaststaat. Wat ook het antwoord van het Hof zou zijn, het betrokken bewijselement zou er niet
meer onregelmatig door kunnen worden. Het verwijzende rechtscollege kan enkel nog beoordelen wat het gevolg is
van die onregelmatigheid voor het vervolg van de strafrechtspleging.

A.3.2.4. Als laatste punt merkt de Ministerraad op dat de eerste prejudiciële vraag minstens gedeeltelijk berust op
een verkeerd uitgangspunt. Uit de verwijzingsbeslissingen blijkt dat de situatie van een persoon, zoals de
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beklaagden in de bodemgeschillen, wordt vergeleken met de situatie van verdachten die worden onderworpen aan
een van de maatregelen bepaald in de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering. Die
prejudiciële vraag dient zo te worden begrepen dat aan het Hof ter beoordeling wordt voorgelegd, het gegeven dat
een verdachte die wordt geïdentificeerd aan de hand van het kenteken van zijn voertuig, minder gunstig zou
worden behandeld dan een verdachte die met toepassing van artikel 46bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering
wordt geïdentificeerd op basis van de elektronische communicatiedienst of -middelen die hij gebruikt. Immers, in dat
laatste geval is die identificatie beperkt tot de opsporing van misdaden en wanbedrijven, dient de beslissing om
daartoe over te gaan schriftelijk te worden genomen en moet zij gemotiveerd zijn op het stuk van de proportionaliteit,
met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer, en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.
Die voorwaarden gelden niet voor de identificatie van de verdachte op basis van het kenteken van zijn voertuig.
Toegang tot die gegevens wordt immers verschaft op basis van een algemene machtiging aan de opsporingsdiensten
vanwege het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid.

De Ministerraad stelt zich echter de vraag op welke wijze artikel 46quater, § 1, van het Wetboek van strafvordering te
dezen relevant is. Die bepaling betreft duidelijk niet de identificatie van een verdachte aan de hand van zijn
bankrekeningnummer, zoals het verwijzende rechtscollege lijkt te veronderstellen, maar wel het inzage nemen, door
de opsporingsdiensten, van de financiële gegevens van een verdachte van wie de identiteit op dat ogenblik reeds
bekend is.

A.3.3. Ten gronde meent de Ministerraad dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Allereerst zijn, volgens de Ministerraad, de vergeleken categorieën van personen niet vergelijkbaar. Het betreft,
enerzijds, verdachten die door de opsporingsdiensten worden geïdentificeerd aan de hand van de kentekenplaat van
hun voertuig, hetgeen informatie betreft die op wettige gronden reeds in handen van de overheid is. De bij artikel 18
van de wet van 19 mei 2010 voorgeschreven machtiging is niet meer dan een toelating vanwege het Sectoraal
Comité voor de Federale Overheid aan de ene overheidsdienst, om kennis te nemen van informatie in het bezit van
een andere overheidsdienst. Anderzijds, gaat het om verdachten die geïdentificeerd moeten worden aan de hand van
informatie die geenszins bekend is bij de overheid, maar daarentegen in het bezit is van derde partijen, wier
activiteiten in beginsel volkomen vreemd zijn aan welke taak van algemeen belang dan ook. Bovendien heeft het
aanbrengen van een kentekenplaat op een voertuig als expliciete doelstelling om, van overheidswege, de houder
ervan identificeerbaar te maken, zodat misdrijven gepleegd bij het besturen van dat voertuig zouden kunnen worden
vervolgd. Ook in dat opzicht bevinden de beklaagden voor het verwijzende rechtscollege zich in een volkomen
andere situatie dan, bijvoorbeeld, de klant of de gebruiker van een operator van een elektronisch
communicatienetwerk, van een verstrekker van een elektronische communicatiedienst of van een bank. De gegevens
waarover die operator, verstrekker of bank beschikt, hebben niet die identificatie, van overheidswege, van de klant of
de gebruiker tot doel, maar vormen in beginsel een normaal onderdeel van de private, vaak commerciële, relatie
tussen de klant of gebruiker en de operator of de bank. Die gegevens behoren duidelijk tot de privésfeer. De persoon
die ervoor kiest zich met een voertuig op de openbare weg te begeven, weet dat hij in voorkomend geval door de
overheid te allen tijde kan worden geïdentificeerd aan de hand van de gegevens waarover de overheid, optredend in
het algemeen belang, reeds beschikt.

In elk geval is, volgens de Ministerraad, het gemaakte onderscheid redelijk verantwoord. Het is volkomen redelijk
dat gegevens die tot wettig doel hebben de identificatie van de eigenaar van een voertuig en waarover een
overheidsdienst reeds beschikt, mits een algemene machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale
Overheid, toegankelijk zouden zijn voor andere overheidsdiensten die belast zijn met de opsporing van misdrijven.
Het spreekt voor zich dat dit anders is voor gegevens die niet door de overheid om redenen van algemeen belang
worden behouden of verzameld, maar die in het bezit zijn van derde partijen, en die bovendien niet worden
verzameld of bijgehouden met als uitdrukkelijke doelstelling de overheid in staat te stellen personen te
identificeren. De artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering dienen een volledig andere
finaliteit en zijn van toepassing in een totaal andere context dan de regels die de identificatie van de eigenaar van
een voertuig toelaten. Er moet, volgens de Ministerraad, ook rekening worden gehouden met de veelal eenvoudige
aard van de misdrijven die door middel van de identificatie op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van
de voertuigen kunnen worden opgespoord. Die aard noopt niet tot een geïndividualiseerde afweging die de
artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering opleggen, zeker niet nu de beperking van het recht
op de naleving van het privéleven in niets meer bestaat dan dat de opsporingsdiensten een band kunnen leggen
tussen een bepaald voertuig en de eigenaar ervan. Daarenboven mag niet uit het oog worden verloren dat de
machtiging die wordt verleend door het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid, op zichzelf reeds een finaliteits-
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en evenredigheidstoets omvat in het licht van de bescherming van het recht op naleving van het privéleven.

A.4.1.1. De beklaagden voor de verwijzende rechter en de tussenkomende partijen menen dat de excepties
betreffende de onontvankelijkheid van de eerste prejudiciële vraag niet kunnen worden gevolgd.

A.4.1.2. Ten aanzien van de afwezigheid van alle elementen die noodzakelijk zijn om de vraag te begrijpen, voeren
die partijen aan dat het Hof in essentie wordt ondervraagd over het ontbreken van een rechtsgrond die de
bevoegdheid toekent aan de politie en het openbaar ministerie om tot identificatie over te gaan van de houder van
een kentekenplaat. In tegenstelling tot wat de Ministerraad beweert, moet het onderwerp van de prejudiciële vraag
niet worden gezocht in artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 of artikel 36 van de wet van 8 december 1992,
aangezien de vraag geen betrekking heeft op de voorwaarden tot toegang tot een databank waarin de
persoonsgegevens van de houder van de kentekenplaat worden opgenomen. De Ministerraad maakt geen
onderscheid tussen de toegang tot een bepaalde databank en de bevoegdheid om over te kunnen gaan tot de
identificatie van de houder van een kentekenplaat, maar dit zijn, volgens die partijen, twee verschillende zaken.
Het verschil in behandeling is gelegen in het ontbreken van een norm die vergelijkbaar is met de artikelen 46bis
en 46quater van het Wetboek van strafvordering.

De Ministerraad kan zich niet nuttig beroepen op een exceptie van onduidelijkheid, want uit zijn memorie blijkt dat hij
de prejudiciële vraag wel correct heeft begrepen.

A.4.1.3. Wat betreft de exceptie aangaande de nuttigheid van de prejudiciële vraag, merken de partijen allereerst
op dat de wetgever de door het Hof van Cassatie vastgestelde problematiek heeft trachten op te lossen door
middel van de wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De voormelde wet geeft, met
terugwerkende kracht tot 26 februari 2003, aan de politie een algemene vrijstelling van machtiging voor de toegang
tot alle federale overheidsdatabanken. Alle onrechtmatig verkregen persoonsgegevens worden middels die wet
geacht rechtmatig te zijn verkregen. Bovendien moet de bodemrechter nog steeds het onrechtmatig verkregen
bewijs, overeenkomstig artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, onderwerpen aan
een concrete Antigoon-toets. Volgens die bepaling mag onrechtmatig verkregen bewijs niet automatisch worden
getoetst. Het Hof kan derhalve niet vooruitlopen op de toetsing door de bodemrechter. De bodemrechter zou van
oordeel kunnen zijn dat een onrechtmatige toegang tot de databank waarin de persoonsgegevens zich bevinden niet
tot bewijsuitsluiting leidt, maar dat dat wel het geval moet zijn wanneer het gaat om een onrechtmatige identificatie
van de houder van een nummerplaat, aangezien dit een identificatie is die zonder wettelijke grondslag is gebeurd.
Het antwoord op de prejudiciële vraag is wel degelijk nuttig voor de beslechting van de bodemgeschillen.

A.4.1.4. Wat betreft de exceptie die steunt op het feit dat het uitgangspunt van de vraag verkeerd zou zijn,
menen die partijen dat artikel 46quater van het Wetboek van strafvordering wel toelaat dat een persoon wordt
geïdentificeerd aan de hand van een bankrekeningnummer. De Ministerraad vergeet bovendien artikel 46quater, § 1,
tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, dat bepaalt dat de procureur des Konings, om de in het eerste lid
bedoelde maatregelen mogelijk te maken, voor bepaalde misdrijven het Centraal Aanspreekpunt, gehouden door de
Nationale Bank van België, om informatie kan vragen. Dat Aanspreekpunt houdt de identiteit van de cliënten en de
nummers van hun rekeningen en contracten bij. Derhalve is die rechtsgrond wel relevant.

A.4.2.1. Ten gronde voeren die partijen aan dat de Ministerraad er ten onrechte van uitgaat dat de verwijzende
rechter zich vragen stelt over de grondwettigheid van artikel 18 van de wet van 19 mei 2010. De vraag heeft evenwel
geen betrekking op de voorwaarden tot toegang tot de databank van de Kruispuntbank van de voertuigen, zodat de
artikelen 15 tot 22 van de wet van 19 mei 2010 niet als rechtsgrond kunnen worden aangewend om over te gaan tot
identificatie van de houder van de nummerplaat. Zij bepalen immers niet onder welke voorwaarden en in welke
omstandigheden de politie en het openbaar ministerie kunnen overgaan tot de identificatie van de houder van de
nummerplaat. Zij regelen enkel de toegang en de doeleinden van een databank waarin die gegevens worden
opgenomen. Zij hebben bijgevolg enkel betrekking op de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling tussen bepaalde
instellingen en de Kruispuntbank van de voertuigen, maar zij kennen geen bevoegdheid toe aan de politie of het
openbaar ministerie waardoor die zouden kunnen overgaan tot identificatie van de houder van de nummerplaat.

A.4.2.2. Wat betreft de beweerde niet-vergelijkbaarheid, merken die partijen op dat zowel personen die
geïdentificeerd worden op basis van de nummerplaat, als personen die geïdentificeerd worden in het kader van de
artikelen 46bis of 46quater van het Wetboek van strafvordering, het voorwerp uitmaken van een identificatie van de
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persoon door middel van het verkrijgen van persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt in het kader van een
strafrechtelijke vervolging. In beide gevallen gaat het dus om een beperking van het recht op privacy in het kader van
een strafrechtelijke vervolging. Daarbij is het irrelevant dat de persoonsgegevens die verbonden zijn aan de
nummerplaat reeds in het bezit zijn van de overheid en de persoonsgegevens die verbonden zijn aan een
bankrekeningnummer of IP-adres in het bezit zijn van derde partijen. Het feit dat de overheid een taak van algemeen
belang behartigt en de derde partijen niet, is evenmin relevant. Het gegeven dat een nummerplaat van
overheidswege tot doel heeft de houder ervan te identificeren, terwijl de gegevens bij derde partijen daarvoor kunnen
dienen, maar niet tot doel hebben de klant te identificeren, is ook niet relevant.

Het standpunt van de Ministerraad komt, volgens die partijen, neer op een ontkenning van de vereisten inzake
artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het verkrijgen van
persoonsgegevens vereist een uitdrukkelijke en kwaliteitsvolle rechtsgrond, ongeacht of die persoonsgegevens zich
reeds bevinden bij een bepaalde overheid of een derde en ongeacht de doelstellingen van de databank waarin die
zich bevinden of redenen waarom die gegevens zich in een databank bevinden.

Ook de stelling dat de persoonsgegevens die verbonden zijn aan een nummerplaat niet behoren tot de persoonlijke
levenssfeer, faalt, volgens die partijen, naar recht. Het Hof van Cassatie oordeelde in diverse arresten dat de
identificatiegegevens van de houder van de nummerplaat moeten worden beschouwd als persoonsgegevens,
waarvan de verwerking derhalve valt onder het toepassingsgebied van artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

A.4.2.3. Wat betreft de redelijke verantwoording, voeren de partijen aan dat de prejudiciële vraag niets te maken heeft
met de vraag of de overheid toegang heeft tot een bepaalde databank. Ook de opmerking van de Ministerraad dat de
identificatie van de houder van de nummerplaat meestal betrekking heeft op veelal eenvoudige misdrijven is niet
relevant. Het is evident dat de identificatie van de houder van de nummerplaat nuttig kan zijn voor elk misdrijf en
bijgevolg ook voor de zware misdrijven. De identificatie is ook geenszins beperkt tot misdrijven.

De finaliteit van de onderzoeksbevoegdheid in de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering is
dus niet verschillend van die van de onderzoeksbevoegdheid met betrekking tot de persoonsgegevens van de houder
van de nummerplaat. Zij dienen elk om over te kunnen gaan tot identificatie van een persoon in het kader van een
strafonderzoek. Dit verantwoordt ook niet waarom het verkrijgen van persoonsgegevens die reeds in het bezit zijn
van de overheid aan andere voorwaarden is onderworpen.

De verkregen machtiging van de politie om toegang te krijgen tot de Kruispuntbank van de voertuigen is, volgens de
partijen, irrelevant. Dit toont enkel aan dat de politie sinds eind 2016 toegang heeft tot die databank, maar niet dat zij
daartoe over een kwaliteitsvolle rechtsgrond beschikt. De wetgever heeft trouwens de politie vrijgesteld van enige
machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid bij de wet van 14 juni 2017.

A.5.1. De Ministerraad herhaalt dat de in het geding zijnde bepalingen geen betrekking hebben op de artikelen 46bis
en 46quater van het Wetboek van strafvordering. Zoals ook het Hof van Cassatie vaststelde, behoort het tot de
opdracht van de politie om overtredingen op verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen. Om die opdracht te
kunnen uitvoeren, moet de politie de houders van het kenteken van het voertuig kunnen identificeren. Daartoe is
toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen nodig. Daarom lijkt artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 het
voorwerp te zijn van de prejudiciële vraag, aangezien in het voormelde artikel de toegang tot de gegevens van die
Kruispuntbank wordt geregeld.

De Ministerraad begrijpt derhalve niet waarom de partijen lijken te beweren dat er geen rechtsgrond zou bestaan om
over te gaan tot de identificatie van de houder van een nummerplaat. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van
19 mei 2010 heeft de Kruispuntbank net tot doel om, enerzijds, de opspoorbaarheid van voertuigen te waarborgen
en, anderzijds, op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de houder van hun inschrijving te identificeren,
alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen. Vóór de wetswijziging van 14 juni 2017 was een
machtiging van het Sectoraal Comité noodzakelijk; thans is er voorzien in een vrijstelling van machtiging voor
politiediensten voor de mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een openbare
instelling met rechtspersoonlijkheid. Er was dus een wettelijke grondslag aanwezig.

A.5.2.1. Daarnaast merkt de Ministerraad op dat de identificatie van een persoon aan de hand van zijn elektronische
communicatie of bankgegevens een inmenging in het privéleven is die van veel ingrijpender aard is dan de

rn300113810 10/21© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 540



identificatie van een persoon aan de hand van een kenteken. Het Wetboek van strafvordering voorziet voor dat
verhoogde niveau van inmenging in verhoogde garanties.

Bovendien voldoet de verwerking van de betrokken gegevens door de opsporingsdiensten aan de vereisten van de
bescherming van het privéleven, hetgeen duidelijk wordt uiteengezet in de parlementaire voorbereiding van de wet
van 14 juni 2017. Ook kan niet worden aanvaard dat de toegang tot een bepaalde databank niet de bevoegdheid zou
inhouden om over te gaan tot identificatie. Toegang hebben tot gegevens zou anders een volslagen inhoudsloze
bevoegdheid zijn.

A.5.2.2. De Ministerraad wijst erop dat de tussenkomende partijen het Hof verzoeken de draagwijdte van de
prejudiciële vraag te wijzigen en uit te breiden tot een mogelijke schending van de artikelen 7 en 8 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie. Het Hof kan echter de toetsingsmaatstaf die in de prejudiciële vraag
werd vooropgesteld niet uitbreiden.

Wat betreft de tweede prejudiciële vraag

A.6.1. Beide beklaagden voor de verwijzende rechter en beide tussenkomende partijen menen dat artikel 32 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, doordat het
uitsluitend het bewijs verkregen met inbreuk op het recht op een eerlijk proces, zoals bepaald in artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, als een nietig bewijs beschouwt, terwijl het bewijs verkregen met
inbreuken op andere grondrechten niet leidt tot bewijsuitsluiting, hoewel die grondrechten dezelfde waarde hebben
als het recht op een eerlijk proces. Het voormelde artikel 32 stelt dat enkel in drie specifieke gevallen kan worden
besloten tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijsmateriaal, zodat bewijsmateriaal verkregen buiten die drie
gevallen, moet worden aanvaard.

Die partijen menen dat er voor dat onderscheid in behandeling geen redelijke verantwoording bestaat. De mogelijke
schending van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 3 en 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens of artikel 22 van de Grondwet leidt niet automatisch tot
uitsluiting van het bewijs, zodat personen ten aanzien van wie het bewijs werd verzameld in strijd met die artikelen
worden gediscrimineerd ten opzichte van de personen bij wie het bewijs wel automatisch wordt uitgesloten bij een
inbreuk op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Het systeem inzake de uitsluitingsregels
van onrechtmatig verkregen bewijs stelt bijgevolg een hiërarchie in tussen de grondrechten, die evenwel niet bestaat
aangezien alle grondrechten een directe werking hebben.

Het verschil in behandeling steunt, volgens die partijen, niet op een pertinent criterium. De drie criteria die vroeger
door het Hof van Cassatie werden ontwikkeld in zijn Antigoon-rechtspraak zijn overgenomen door de wetgever, maar
die worden op geen enkele wijze verantwoord in de parlementaire voorbereiding. Het is zo dat bij gebrek aan enige
motivering omtrent de gekozen criteria die criteria als willekeurig moeten worden beschouwd. Het enkel opnemen van
een schending van artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens is bovendien niet in
overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Bovendien bestaat er, volgens die partijen, geen evenredig verband tussen de aangewende middelen en het
nagestreefde doel. Het doel van de wetgeving is duidelijk. De wetgever wenst zo weinig mogelijk
bewijsuitsluitingsgronden te hebben, maar het verschil in behandeling steunt niet op een redelijk verantwoord
criterium. Er zijn geen redenen waaruit zou kunnen blijken dat de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie, de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en
artikel 22 van de Grondwet niet dezelfde bescherming zouden moeten genieten zoals die geldt voor artikel 6 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De burger moet ervan kunnen uitgaan dat de krijtlijnen waarin zijn
grondrechten kunnen worden ingeperkt correct worden toegepast en dat een inbreuk op de grondrechten ook
gevolgen heeft op het vlak van de bewijsuitsluiting.

A.6.2. De tussenkomende partij merken nog op dat artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering ook zo kan worden geïnterpreteerd dat een inbreuk op artikel 22 van de Grondwet, de artikelen 3 en 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens of de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie automatisch een inbreuk inhoudt op het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd in
artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. In die interpretatie schendt artikel 32 de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
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A.7.1. Wat betreft de tweede prejudiciële vraag merkt de Ministerraad allereerst op dat met het voormelde artikel 32
de wetgever een codificatie voor ogen had van de Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende de
nietigheid van onregelmatige bewijselementen in strafzaken. Het doel van de wetgever was de nood aan een
doeltreffende strafrechtspleging te verzoenen met de rechten van degene die het voorwerp is van een strafvervolging.
Volgens het Hof van Cassatie oordeelt de feitenrechter onaantastbaar, wat betreft de toepassing van artikel 32, op
grond van de gegevens van de zaak, of ingevolge de begane onregelmatigheid het gebruik van het bewijs in strijd is
met het recht op een eerlijk proces.

A.7.2.1. De Ministerraad is tevens van oordeel dat de tweede prejudiciële vraag minstens gedeeltelijk op een
verkeerd uitgangspunt berust of dat het onderwerp van de prejudiciële vraag moet worden beperkt.

A.7.2.2. Volgens de Ministerraad suggereert de prejudiciële vraag dat artikel 32 zou bepalen dat bewijs dat werd
verkregen met miskenning van het recht op een eerlijk proces nietig zou worden verklaard. Echter, dat wordt in
artikel 32 niet bepaald, aangezien enkel de nietigheid van bewijselementen in drie gevallen wordt vermeld, namelijk
wanneer de naleving van vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, wanneer de begane
onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of wanneer het gebruik van het bewijs in strijd
is met het recht op een eerlijk proces. Bewijs wordt dus niet als nietig beschouwd als het werd verkregen met
miskenning van het recht op een eerlijk proces, maar wel wanneer het gebruik ervan met dat recht in strijd zou zijn.
Of nog, bewijselementen verkregen met miskenning van het recht op een eerlijk proces zijn nietig wanneer minstens
een van de hypothesen van artikel 32 zich voordoet, en niet louter omdat ze werden verkregen met miskenning van
het recht op een eerlijk proces.

Het in de prejudiciële vraag aangevoerde onderscheid in behandeling bestaat in werkelijkheid niet, nu bewijs slechts
nietig is in de daartoe bij wet bepaalde gevallen, welke ook de aard is van het grondrecht dat werd miskend bij de
verwerving ervan.

A.7.2.3. Minstens moet, volgens de Ministerraad, het onderwerp van de tweede prejudiciële vraag worden beperkt.
Niet de grondwettigheid van het volledige artikel 32 wordt in het geding gebracht, maar enkel artikel 32, derde
streepje.

A.7.3. Ten gronde meent de Ministerraad dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord.

Allereerst zijn, volgens de Ministerraad, de vergeleken categorieën van personen niet vergelijkbaar. De wetgever had
immers tot doel de doeltreffendheid van de strafrechtspleging in overeenstemming te brengen met de rechten van de
beklaagde. De wetgever had daarbij expliciet het recht op een eerlijk proces voor ogen. Het is dan ook niet meer dan
logisch dat beklaagden, tegen wie bewijselementen zouden worden aangevoerd die werden verkregen met
miskenning van het recht op een eerlijk proces, worden beschermd door de nietigheid van die bewijselementen op te
leggen. Beklaagden tegen wie bewijselementen dreigen te worden gebruikt die werden verworven met miskenning
van een ander grondrecht, bevinden zich in dat opzicht in een fundamenteel andere situatie. Er is in dat geval geen
noodzakelijk noch rechtstreeks verband tussen het onregelmatig verworven bewijs en het doel dat met de eventuele
uitsluiting ervan wordt nagestreefd. De rechtstoestand van de vermelde beklaagden kan derhalve niet nuttig worden
vergeleken.

In elk geval meent de Ministerraad dat het gemaakte onderscheid redelijk verantwoord is. De in het geding zijnde
maatregel dient een legitiem doel en het gemaakte onderscheid is pertinent in het licht van dat doel. Het is niet
logisch in het kader van de bescherming van de beklaagde tegen de schending van zijn recht op een eerlijk proces,
ook bewijselementen die met miskenning van andere rechten werden verworven, nietig te verklaren. Wanneer het
recht op een eerlijk proces niet werd miskend of dreigt te worden miskend, is er geen reden een nietigheid op te
leggen, die de sanctie behoort te zijn voor de miskenning of dreigende miskenning van dat recht. Bovendien heeft
artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering geen onevenredige gevolgen voor de
beklaagden, aangezien niet wordt uitgesloten dat een dergelijk bewijs alsnog nietig zou kunnen worden verklaard,
wanneer aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 32 is voldaan. Ook bewijs verworven met miskenning van
andere grondrechten kan nietig zijn, wanneer het verwerven (of in ieder geval het gebruik) van dat bewijs tegelijk ook
het recht op een eerlijk proces schendt, de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of wanneer de
miskenning van dat grondrecht ook de schending van een op straffe van nietigheid voorgeschreven norm inhoudt. Dit
zal in veel situaties het geval zijn.
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Het in de tweede prejudiciële vraag opgeworpen verschil in behandeling is in werkelijkheid kleiner dat het op het
eerste gezicht lijkt. De beperking van de sanctie van de nietigheid is volkomen evenredig in het licht van de
doelstelling van het stelsel van de nietigheden, te weten de bescherming van het recht op een eerlijk proces in
evenwicht te brengen met de doelmatigheid van de strafrechtspleging. Dit wordt tevens bevestigd door het Hof bij zijn
arrest nr. 158/2010, door het Hof van Cassatie bij zijn arresten van 5 januari 2016 en 19 april 2016 en door het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij zijn arrest van 31 januari 2017.

A.8.1. Volgens de twee beklaagden voor de verwijzende rechter en de twee tussenkomende partijen berust de
tweede prejudiciële vraag niet op een verkeerd uitgangspunt. Het is niet omdat de prejudiciële vraag het werkwoord
verkrijgen of verzamelen in de plaats van het werkwoord gebruiken hanteert, dat er sprake is van een verkeerd
uitgangspunt. Het Hof oordeelde reeds dat niet de letterlijke formulering van de prejudiciële vraag van belang is, maar
wel de reële draagwijdte van de vraag, eventueel gelezen in samenhang met andere processtukken. Het onderscheid
dat de Ministerraad wenst te maken, bestaat niet. Er kan niet worden ingezien hoe een bewijs dat werd verkregen in
strijd met een grondrecht, vervolgens niet wordt gebruikt in strijd met dat grondrecht. De bedoeling van bewijs is net
dat het wordt verkregen om te worden gebruikt in een strafprocedure.

A.8.2.1. Ten gronde menen die partijen dat de te vergelijken categorieën van personen wel voldoende vergelijkbaar
zijn. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek kunnen bewijzen worden verkregen of gebruikt met miskenning
van verschillende soorten grondrechten. Evenwel bepaalt artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering dat enkel bewijzen verkregen of gebruikt in strijd met het recht op een eerlijk proces tot bewijsuitsluiting
aanleiding kunnen geven.

Bovendien vertrekt de Ministerraad van een foutief uitgangspunt. Het doel van de wetgever is niet de nood aan een
doeltreffende strafrechtspleging te verzoenen met de rechten van degene die het voorwerp is van een strafvervolging.
De toelichting, waarnaar de Ministerraad verwijst, betreft een wetsvoorstel van 29 juli 2010 en geenszins het
voormelde artikel 32 of de codificatie van de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Dienvolgens kan die toelichting
niet worden aangewend ter verantwoording van artikel 32.

A.8.2.2. Daarnaast kan, volgens de partijen, niet worden aanvaard dat er een redelijke verantwoording bestaat voor
het onderscheid in behandeling. De opmerking van de Ministerraad dat in de meeste gevallen de schending van een
ander grondrecht aanleiding geeft of zal geven tot bewijsuitsluiting is inderdaad niet ondenkbaar, maar irrelevant. Er
is geen verantwoording voor het feit dat enkel het grondrecht op een eerlijk proces een volwaardige bescherming
krijgt en een ander grondrecht niet. Bovendien klopt de bewering van de Ministerraad niet dat die situatie zich in de
meeste gevallen voordoet. Overigens haalt de Ministerraad geen enkel voorbeeld aan waar bewijs in strijd met een
ander grondrecht werd uitgesloten. Het verschil in behandeling is dus niet veel kleiner.

Volgens die partijen kan het Hof geen goedkeuring geven aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie, noch een
probleem inzake cassatierechtspraak opwerpen. Het standpunt van de Ministerraad zou betekenen dat het Hof kritiek
zou uiten op de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de regels inzake de nietigheden van het bewijs bij
strafzaken.

Ook de stelling van de Ministerraad dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Antigoon-rechtspraak zou
goedkeuren, kan volgens die partijen niet worden gevolgd. Het Europees Hof stelt zeer duidelijk dat dit wordt
overgelaten aan het nationale recht en gaat enkel na of de beoordeling een inbreuk vormt op de bepalingen van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Indien er zich dus een ongelijkheid in de huidige regelgeving zou
bevinden, zal het Europees Hof die bijgevolg niet opwerpen, omdat dit zijn bevoegdheid niet is.

A.9.1. Volgens de Ministerraad kan het standpunt van de partijen, al zou er een hiërarchie tussen de grondrechten
bestaan, niet worden gevolgd. De wetgever had immers tot doel de doeltreffendheid van de strafrechtspleging in
overeenstemming te brengen met de rechten van de beklaagde en had daarbij expliciet het recht op een eerlijk
proces voor ogen. Het is dan ook een pertinente maatregel om bewijselementen die met miskenning van andere
rechten zijn verkregen niet ontoelaatbaar te verklaren. Wanneer het recht op een eerlijk proces niet werd miskend of
dreigt te worden miskend, is er geen reden om een bewijselement te weren.

Dit open criterium laat de strafrechter toe voor zover nodig in een ruim aantal gevallen over te gaan tot
bewijsuitsluiting.
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A.9.2. Ook hier kan, volgens de Ministerraad, de draagwijdte van de prejudiciële vraag niet worden gewijzigd op
verzoek van de partijen. Bovendien is het Unierecht niet van toepassing op de hypothese zoals die door het
verwijzende rechtscollege aan het Hof wordt voorgelegd. Grondrechten van de Europese Unie zijn slechts gericht tot
de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer leggen. Er valt, volgens de Ministerraad, niet in
te zien hoe het Unierecht ten uitvoer zou worden gelegd in de geschillen die aanhangig zijn voor het verwijzende
rechtscollege, die betrekking hebben op het verkeersstrafrecht, waarbij geen enkel grensoverschrijdend element aan
de orde is.

- B -

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.1. De verwijzende rechter vraagt het Hof uitspraak te doen over de mogelijke schending van de artikelen 10, 11
en 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens in zoverre de
identificatie, door de politie, van de kentekenplaathouder berust op geen enkele uitdrukkelijke rechtsgrond en niet
gepaard moet gaan met een evenredigheidstoets, terwijl dat wel het geval is voor de situaties die worden geregeld
in de artikelen 46bis en 46quater van het Wetboek van strafvordering.

B.2.1. Artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering handelt over de identificatie van de gebruiker van een
telecommunicatiemiddel en bepaalt:

«§ 1. Bij het opsporen van de misdaden en wanbedrijven kan de procureur des Konings bij een met
redenen omklede en schriftelijke beslissing overgaan of doen overgaan op basis van ieder gegeven in
zijn bezit of door middel van een toegang tot de klantenbestanden van de actoren bedoeld in het
tweede lid, eerste en tweede streepje, tot:

1° de identificatie van de abonnee of de gewoonlijke gebruiker van een dienst bedoeld in het tweede
lid, tweede streepje, of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;

2° de identificatie van de diensten bedoeld in het tweede lid, tweede streepje, waarop een bepaald
persoon geabonneerd is of die door een bepaald persoon gewoonlijk gebruikt worden.

Hiertoe kan hij zo nodig, rechtstreeks of via de door de Koning aangewezen politiedienst, de
medewerking vorderen van:

de operator van een elektronisch communicatienetwerk, en
iedereen die binnen het Belgisch grondgebied, op welke wijze ook, een dienst beschikbaar
stelt of aanbiedt, die bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische
communicatienetwerken, of er in bestaat gebruikers toe te laten via een elektronisch
communicatienetwerk informatie te verkrijgen of te ontvangen of te verspreiden. Hieronder
wordt ook de verstrekker van een elektronische communicatiedienst begrepen.

De motivering weerspiegelt de proportionaliteit met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer en
de subsidiariteit ten opzichte van elke andere onderzoeksdaad.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan de procureur des Konings de maatregel mondeling
bevelen. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

Voor strafbare feiten die geen correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf
tot gevolg kunnen hebben, kan de procureur des Konings de in het eerste lid bedoelde gegevens
slechts vorderen voor een periode van zes maanden voorafgaand aan zijn beslissing.

§ 2. De actoren bedoeld in § 1, tweede lid, eerste en tweede streepje, van wie gevorderd wordt de in
paragraaf 1 bedoelde gegevens mee te delen, verstrekken de procureur des Konings of de officier van
gerechtelijke politie de gegevens in werkelijke tijd of, in voorkomend geval, op het tijdstip bepaald in de
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vordering, volgens de nadere regels vastgesteld door de Koning, op het voorstel van de minister van
Justitie en de minister bevoegd voor Telecommunicatie.

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en op voorstel van de Minister van Justitie en van de minister die bevoegd is voor
Telecommunicatie, de technische voorwaarden voor de toegang tot de in § 1 bedoelde gegevens, die
beschikbaar zijn voor de procureur des Konings en voor de in dezelfde paragraaf aangewezen
politiedienst.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maatregel of daaraan zijn
medewerking verleent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Iedere persoon die de gegevens weigert mee te delen of niet meedeelt in werkelijke tijd of, in
voorkomend geval, op het tijdstip bepaald in de vordering, wordt gestraft met geldboete van
zesentwintig euro tot tienduizend euro».

B.2.2. Artikel 46quater van het Wetboek van strafvordering handelt over de identificatie van de gebruiker van een
bankrekening en bepaalt:

«§ 1. Bij het opsporen van de misdaden en de wanbedrijven kan de procureur des Konings, wanneer
er ernstige aanwijzingen zijn dat de misdrijven een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of
een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben, de volgende inlichtingen vorderen:

de lijst van bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 2,a.
1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten, waarvan de verdachte titularis, gevolmachtigde of de uiteindelijk
gerechtigde is, en, in voorkomend geval alle nadere gegevens hieromtrent;
de bankverrichtingen die in een bepaald tijdvak zijn uitgevoerd op één of meerdere van dezeb.
bankrekeningen of financiële instrumenten, met inbegrip van de bijzonderheden betreffende de
rekening van herkomst of bestemming;
de gegevens met betrekking tot de titularissen of gevolmachtigden, die in een bepaald tijdvakc.
toegang hebben of hadden tot deze bankkluizen.

Om de in het eerste lid bedoelde maatregelen mogelijk te maken, kan de procureur des Konings in
geval van misdrijven bedoeld in de artikelen 137 tot 141 of 505, eerste lid, 2° tot 4°, van het
Strafwetboek, of in het kader van fiscale fraude zoals bedoeld in de artikelen 449 en 450 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de artikelen 73 en 73bis van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, in de artikelen 133 en 133bis van het Wetboek der
successierechten, in de artikelen 206 en 206bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, in de artikelen 207 en 207bis van het Wetboek diverse rechten en taksen, in de
artikelen 220, § 2, 259 en 260 van de Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen,
in de artikelen 3.15.3.0.1. en 3.15.3.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
en in de artikelen 68 en 68ter van het Wetboek van met inkomsten gelijkgestelde belastingen, alsook
in geval van het misdrijf bedoeld in artikel 4, 23°, 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, op specifiek en met redenen omkleed verzoek, het Centraal Aanspreekpunt gehouden door
de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een
centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot
het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en
protest, om informatie vragen.

§ 2. Ingeval de noodwendigheden van het opsporingsonderzoek dit vergen, kan de procureur des
Konings bovendien vorderen dat:

gedurende een vernieuwbare periode van maximum twee maanden de bankverrichtingen meta.
betrekking tot een of meerdere van deze bankrekeningen, bankkluizen of financiële
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instrumenten van de verdachte onder toezicht worden geplaatst;
de bank of de kredietinstelling de tegoeden en verbintenissen die verbonden zijn met dezeb.
bankrekeningen, bankkluizen of financiële instrumenten, niet meer uit handen mag geven
voor een termijn die hij bepaalt, maar die niet langer kan zijn dan de termijn die loopt van
het ogenblik waarop de bank of de kredietinstelling kennis neemt van zijn vordering tot vijf
werkdagen na de kennisgeving van de hier bedoelde gegevens door deze instelling. Deze
maatregel kan slechts gevorderd worden wanneer ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden dit verantwoorden en enkel in geval de opsporing betrekking heeft op
misdaden of wanbedrijven als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot 4, van het Wetboek van
strafvordering.

§ 3. De procureur des Konings kan, bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing de
medewerking van de bank of de kredietinstelling vorderen teneinde de maatregelen bedoeld in de §§ 1
en 2 mogelijk te maken. De bank of de kredietinstelling is gehouden haar medewerking onverwijld te
verlenen. In de beslissing bepaalt de procureur des Konings de vorm waarin de in § 1 vermelde
gegevens hem worden meegedeeld.

Iedere persoon die uit hoofde van zijn bediening kennis krijgt van de maatregel of daaraan zijn
medewerking verleent, is tot geheimhouding verplicht. Iedere schending van het geheim wordt gestraft
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Iedere persoon die zijn medewerking weigert aan de vorderingen bedoeld in dit artikel wordt gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot
tienduizend euro of met een van die straffen alleen».

Wat de excepties van onontvankelijkheid betreft

B.3. De Ministerraad voert aan dat de eerste prejudiciële vraag niet ontvankelijk is omdat zij ofwel niet alle
noodzakelijke elementen zou omvatten (eerste exceptie), ofwel niet nuttig zou zijn voor de beslechting van de
bodemgeschillen (tweede exceptie), ofwel minstens deels zou berusten op een verkeerd uitgangspunt (derde
exceptie).

Eerste exceptie

B.4.1. Wanneer noch uit de prejudiciële vraag, noch uit de motivering van de verwijzingsbeslissing kan worden
opgemaakt welke categorieën van personen met elkaar dienen te worden vergeleken, en wanneer daaruit evenmin
kan worden afgeleid op welke wijze de in het geding zijnde bepalingen een schending zouden inhouden van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, bevat de prejudiciële vraag niet de noodzakelijke elementen op grond waarvan
het Hof uitspraak moet kunnen doen.

B.4.2. Uit de verwijzingsbeslissingen blijkt dat het Hof wordt ondervraagd over het ontbreken van een rechtsgrond
die de bevoegdheid toekent aan de politie om tot identificatie van de kentekenplaathouder over te gaan, waarbij
die situatie wordt vergeleken met de gevallen waarin tot de identificatie van de gebruiker van een
communicatiedienst (artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering) of de identificatie van de gebruiker van
een bankrekeningnummer (artikel 46quater van het Wetboek van strafvordering) wordt overgegaan. De identificatie
van een persoon via een opvraging bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen zou niet aan een wettelijke
machtiging met voorwaarden onderworpen zijn, terwijl een identificatie van een gebruiker van een
communicatiedienst of een bankrekeningnummer wel aan een wettelijke machtiging met voorwaarden onderworpen
is.

B.4.3. De eerste exceptie wordt verworpen.

Tweede exceptie

B.5.1. Het komt in de regel aan de verwijzende rechter toe te oordelen of het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig
is voor het oplossen van het geschil. Alleen indien dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de
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vraag geen antwoord behoeft.

B.5.2. Uit de verwijzingsbeslissingen blijkt dat het opvragen van de in het geding zijnde persoonsgegevens gebeurd is
zonder machtiging, terwijl, volgens het Hof van Cassatie, het gegeven dat het tot de opdracht van de politie behoort
om overtredingen op de verkeersreglementen op te sporen en vast te stellen, […] niet tot gevolg [heeft] dat de politie
voor de identificatie van de houder van een kentekenplaat via de Dienst Inschrijving Voertuigen zonder machtiging
van het Sectoraal comité toegang heeft tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank Voertuigen (Cass.,
13 december 2016, P.16.0682.N). De vraag van de wettelijke grondslag van die machtiging en daarmee
samenhangend van de evenredigheidstoets zou dan, volgens de Ministerraad, enkel van belang zijn voor de
oplossing van de bodemgeschillen indien het bewijs op wettige wijze verkregen zou zijn geweest.

Noch in de bodemgeschillen voor de verwijzende rechter, noch in de bodemgeschillen van de tussenkomende
partijen, werd een machtiging tot toegang tot de Kruispuntbank van de voertuigen gevraagd, zodat geen machtiging
werd verkregen.

B.5.3.1. Bij de wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is echter een algemene
retroactieve vrijstelling gegeven aan de politie voor wat de toegang tot de databanken betreft, zodat alle
persoonsgegevens die onrechtmatig zijn verkregen, sinds de inwerkingtreding van die wet moeten worden geacht
rechtmatig te zijn verkregen.

B.5.3.2. Bij zijn arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 heeft het Hof in verband met de voormelde wet van 14 juni
2017 geoordeeld dat door terugwerkende kracht te verlenen aan de bij artikel 2 van de bestreden wet ingevoerde
vrijstelling, voor de politiediensten, van elke wettelijk of reglementair voorgeschreven verplichting betreffende een
voorafgaande machtiging door een sectoraal comité, […] artikel 3 van de bestreden wet tot gevolg [heeft] dat de
rechtsonderhorige de waarborg wordt ontnomen dat de door de politiediensten en de vervolgende instanties na te
leven regels betreffende de bewijsvoering van de schuld van een persoon, niet in het nadeel van die persoon kunnen
worden gewijzigd met terugwerkende kracht (B.26).

Hoewel het Hof het voormelde artikel 3 van de wet van 14 juni 2017 heeft vernietigd, werden de gevolgen van de
vernietigde bepaling gehandhaafd, waardoor de rechtbanken, wanneer zij worden geconfronteerd met
bewijsmiddelen die voortvloeien uit de identificatie van voertuigen, die bewijsmiddelen om die redenen niet als
onwettig dienen te beschouwen.

Derhalve zijn de persoonsgegevens die in de voor de verwijzende rechter hangende zaken in het geding zijn, wettig
verkregen en is het nuttig na te gaan of het gebrek aan een uitdrukkelijke rechtsgrond met voorwaarden die de
inmenging evenredig maakt ten aanzien van het nagestreefde doel, al dan niet strijdig is met de artikelen 10, 11 en
22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

B.5.4. De tweede exceptie wordt verworpen.

Derde exceptie

B.6.1. De situatie van de beklaagden in de bodemgeschillen wordt vergeleken met de situatie van de verdachten
die worden onderworpen aan een van de maatregelen in de artikelen 46bis, § 1, en 46quater, § 1, van het Wetboek
van strafvordering.

Artikel 46quater, § 1, van het Wetboek van strafvordering regelt het inzage nemen, door de opsporingsdiensten, van
de financiële gegevens van een verdachte van wie de identiteit op dat ogenblik reeds bekend is, en heeft derhalve
niets uit te staan met de regeling van de toegang van de opsporingsdiensten tot een databank van de overheid of tot
een privédatabank om een persoon te identificeren.

B.6.2. De derde exceptie dient deels te worden ingewilligd, waardoor de eerste prejudiciële vraag geen
antwoord behoeft in zoverre zij betrekking heeft op artikel 46quater, § 1, van het Wetboek van strafvordering.

Ten gronde
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B.7. Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of de artikelen 10, 11
en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, worden geschonden in zoverre de wetgever niet voorziet in een uitdrukkelijke rechtsgrond met voorwaarden
die de inmenging evenredig maakt ten aanzien van het nagestreefde doel om over te gaan tot de identificatie van
de houder van een kentekenbewijs, terwijl de wetgever via artikel 46bis van het Wetboek van strafvordering wel
uitdrukkelijk in een rechtsgrond heeft voorzien met evenredige voorwaarden om over te gaan tot de identificatie van
de gebruiker van een telecommunicatiemiddel.

B.8.1. Artikel 22 van de Grondwet bepaalt:

«Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen
en onder de voorwaarden door de wet bepaald.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht».

B.8.2. Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt:

«1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit
recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het
belang van's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen».

B.8.3. De Grondwetgever heeft gestreefd naar een zo groot mogelijke concordantie tussen artikel 22 van de
Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (Parl. St., Kamer, 1992-1993,
nr. 997/5, p. 2).

De draagwijdte van dat artikel 8 is analoog aan die van de voormelde grondwetsbepaling, zodat de waarborgen die
beide bepalingen bieden, een onlosmakelijk geheel vormen.

B.9.1. Volgens de Ministerraad zouden de te vergelijken categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. Verdachten
die door de politie worden geïdentificeerd aan de hand van de kentekenplaat van hun voertuig zouden niet te
vergelijken zijn met verdachten die worden geïdentificeerd aan de hand van hun telecommunicatiemiddel, aangezien
de informatie betreffende de kentekenplaat reeds beschikbaar is bij een overheidsdienst, terwijl de informatie
betreffende een telecommunicatiemiddel in het bezit is van derde partijen. Bovendien zou het aanbrengen van een
kentekenplaat op een voertuig als expliciete doelstelling de identificatie van de houder van een voertuig hebben
(artikel 5 van de wet van 19 mei 2010), terwijl de gebruiker van een elektronisch communicatiemiddel die
identificatiegegevens doorgeeft aan de operator als onderdeel van de private commerciële relatie tussen de gebruiker
en de operator.

B.9.2. De vergelijkbaarheid dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de te vergelijken categorieën van
personen, te dezen de verdachten. De verdachten wier identiteit moet worden vastgesteld zijn vergelijkbaar,
ongeacht of die gegevens zich bevinden bij een overheidsdienst dan wel bij een derde persoon en ongeacht of die
gegevens al dan niet deel uitmaken van een private, commerciële relatie.

B.9.3. De exceptie wordt verworpen.

B.10.1. Het recht op eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd in de voormelde grondwets- en
verdragsbepalingen, heeft als essentieel doel de personen te beschermen tegen inmengingen in hun privéleven. Dat
recht heeft een ruime draagwijdte en omvat, onder meer, de bescherming van persoonsgegevens en van persoonlijke
informatie. De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet ervan blijken dat, onder meer,
de volgende gegevens en informatie betreffende personen vallen onder de bescherming van dat recht: de naam, het
adres, de professionele activiteiten, de persoonlijke relaties, digitale vingerafdrukken, camerabeelden, foto's,
communicatiegegevens, DNA-gegevens, gerechtelijke gegevens (veroordeling of verdenking), financiële gegevens
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en informatie over bezittingen (zie onder meer EHRM, 23 maart 1987, Leander t. Zweden, §§ 47-48; grote kamer,
4 december 2008, S. en Marper t. Verenigd Koninkrijk, §§ 66-68; 17 december 2009, B.B. t. Frankrijk, § 57;
10 februari 2011, Dimitrov-Kazakov t. Bulgarije, §§ 29-31; 18 oktober 2011, Khelili t. Zwitserland, §§ 55-57; 18 april
2013, M.K. t. Frankrijk, § 26; 18 september 2014, Brunet t. Frankrijk, § 31).

B.10.2. De rechten die bij artikel 22 van de Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens worden gewaarborgd, zijn evenwel niet absoluut. Zij sluiten een overheidsinmenging in het recht op
eerbiediging van het privéleven niet uit, maar vereisen dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze
wettelijke bepaling, dat zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische
samenleving en dat zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling. Die bepalingen houden voor
de overheid bovendien de positieve verplichting in om maatregelen te nemen die een daadwerkelijke eerbiediging
van het privéleven verzekeren, zelfs in de sfeer van de onderlinge verhoudingen tussen individuen (EHRM,
27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Nederland, § 31; grote kamer, 12 oktober 2013, Söderman t. Zweden, § 78).

B.11.1. Overeenkomstig artikel 5 van de wet van de wet van 19 mei 2010 heeft de Kruispuntbank van de voertuigen
tot doel om, enerzijds, de opspoorbaarheid van voertuigen te waarborgen vanaf de dag van hun constructie of van
hun invoer of intracommunautaire levering, en, anderzijds, op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de
houder van hun inschrijving te kunnen identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring te achterhalen.

Door het oprichten van de Kruispuntbank is een efficiënte gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn met voertuigen in de uitvoering van hun opdrachten van
openbaar nut mogelijk (Parl. St., Kamer, 2009-2010, DOC 52-2493/001, p. 3).

«De oprichting van een Kruispuntbank van de voertuigen is een onontbeerlijke voorwaarde om de gewenste
opspoorbaarheid van de voertuigen te kunnen invoeren.

Maar de verwachte baten zijn ruimer; ze gaan tevens over:

de strijd tegen de autocriminaliteit;
de politionele samenwerking en de gegevensuitwisseling in het kader van de verdragen Schengen en Eucaris;

[…]» (ibid., p. 5).

B.11.2. Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van de inlichting die wordt
opgevraagd.

B.11.3. Zoals het Hof heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 (B.11.1 tot B.12.3), was
de politionele gegevensverwerking in overeenstemming met het recht op eerbiediging van het privéleven van de
personen van wie de gegevens politioneel werden verwerkt. De politiediensten beschikten, overeenkomstig het
ten tijde van de in het geding zijnde feiten van toepassing zijnde hoofdstuk IV, afdeling 1bis, inzake het
informatiebeheer van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, over een gedetailleerde wettelijke basis voor
wat betreft de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien voorzagen de wet van 5 augustus 1992 en de wet van 8 december 1992, zoals van toepassing ten tijde
van de feiten, in diverse systemen ter controle van de naleving, door de politiediensten, van de wettelijke bepalingen
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en ter bevordering van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (B.12.4, arrest nr. 153/2018).

B.11.4. Rekening houdend met het voorgaande waren er voldoende wettelijke waarborgen voorhanden om
misbruiken te voorkomen bij de verwerking door de politiediensten van persoonsgegevens (B.13, arrest nr. 153/2018)
en was het in redelijkheid te verantwoorden dat gegevens die tot wettelijk doel hadden de identificatie van de
eigenaar van een voertuig mogelijk te maken en waarover een overheidsdienst reeds beschikte, ter beschikking
worden gesteld aan andere overheidsdiensten die belast zijn met de opsporing van misdrijven.

Bovendien zijn de gegevens waarvan sprake in artikel 46bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering, niet in het bezit
van overheidsdiensten, maar in het bezit van derde partijen en worden die gegevens niet bijgehouden, noch
verzameld met als uitdrukkelijke doelstelling de overheid in staat te stellen die personen te identificeren.
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Het verschil in behandeling is redelijk verantwoord.

B.11.5. De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.12. Met de tweede prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of artikel 32 van de
voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering strijdig is met de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, met
de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7 en 8 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in zoverre het voorziet in de nietigheid van het onrechtmatig
verkregen bewijs wanneer dat bewijs is verkregen in strijd met het recht op een eerlijk proces, maar niet wanneer dat
bewijs is verkregen in strijd met een ander grondrecht, zoals het recht op eerbiediging van het privéleven of
persoonsgegevens en het verbod op foltering.

B.13. De tweede prejudiciële vraag kan niet los worden gezien van de sinds een arrest van 14 oktober 2003
ontwikkelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, waaruit voortvloeit dat de omstandigheid dat een bewijselement
op onregelmatige wijze werd verkregen - ook wanneer het gaat om een bewijselement dat met miskenning van
verdragsrechtelijk of grondwettelijk gewaarborgde grondrechten werd verkregen -, slechts tot gevolg heeft dat de
rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag
nemen, hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid,
hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij wanneer de
aanwending van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces (Cass., 14 oktober 2003, P.03.0762.N).

B.14.1. Artikel 32 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering bepaalt:

«Tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien:

de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van
nietigheid, of;
de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of;
het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces».

B.14.2. Uit de parlementaire voorbereiding van de in het geding zijnde bepaling blijkt dat de wetgever een codificatie
voor ogen had van de zogenaamde Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie, betreffende de nietigheid van
onregelmatig verkregen bewijselementen in strafzaken, vermeld in B.13:

«De publieke ergernis over mislukte strafvervolgingen ten gevolge van de niet-naleving van de in de wet
voorgeschreven vormvereisten is zeer groot. Zeer moeilijk wordt aanvaard dat een schending van vormvoorschriften
tot nietigheden leidt, zonder dat de belangen van de verdachte zijn geschaad.

De recente rechtspraak van het Hof van Cassatie (de zogenaamde Antigoonleer, zie Cass. 14 oktober 2003, T. Strafr.
2004, 129, noot Ph. TRAEST) beperkt weliswaar de sanctie van de nietigheid en de daaruit volgende uitsluiting
van onrechtmatig verkregen bewijs. Ingevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie en in tegenstelling tot
vroeger, is bewijsuitsluiting dus geen automatische sanctie meer bij onrechtmatig verkregen bewijs. De vervolgde
moet kunnen aantonen dat er sprake is van 1) een schending van een op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvoorwaarde; 2) een aantasting van de betrouwbaarheid van het bewijs; 3) een gebruik van bewijs strijdig
met het recht op een eerlijk proces» (Parl. St., Kamer, B.Z. 2010, DOC 53-0041/001, p. 3).

«Door expliciet de link te maken met de Antigoon-rechtspraak en de daaropvolgende verfijningsarresten van het Hof
van Cassatie, impliceert dit amendement eveneens, net zoals het oorspronkelijk wetsvoorstel, dat de strafrechter
rekening moet houden met het belang dat de beklaagde kan doen gelden bij het geschonden voorschrift en met de
aard van de miskende procesregel: gaat het om een bewijsregel of enkel om een loutere formaliteit? In dit laatste
geval kan er geen sprake van zijn dat de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs zouden hebben
aangetast, dan wel in strijd zou zijn met een eerlijk proces (zie in die zin: Cass., 2 maart 2005, P04 1644F en Cass.,
3 mei 2005, P05 618N).
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Dit amendement moet dan ook zo worden begrepen dat in geval van vormfouten en onregelmatigheden, de sanctie
van bewijsuitsluiting een uitzondering wordt in plaats van de regel.

De letterlijke overname van de bewoordingen uit de cassatierechtspraak garandeert bovendien dat deze
formulering de toets van de hoogste rechtscolleges van dit land aan ondermeer de bepalingen van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, zal doorstaan» (Parl. St., Kamer, 2012-2013, DOC 53-0041/002, pp. 2-3).

B.15.1. In de regel komt het de verwijzende rechter toe te oordelen of het antwoord op de prejudiciële vraag nuttig is
voor het oplossen van het geschil. Alleen indien dat klaarblijkelijk niet het geval is, kan het Hof beslissen dat de vraag
geen antwoord behoeft.

B.15.2. Ingevolge de wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en het
vernietigingsarrest nr. 153/2018 van 8 november 2018 met handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling,
is het bewijs dat in de voor de verwijzende rechter hangende geschillen in het geding is, wettig verkregen, zodat het
beantwoorden van de tweede prejudiciële vraag niet meer nuttig is voor de oplossing van de bodemgeschillen.

B.16. De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.
Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht:

Het ontbreken van een uitdrukkelijke rechtsgrond voor de identificatie, door de politiediensten, van de
kentekenplaathouder schendt niet de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 23 januari 2019.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
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Cass. (2e k.) AR P.16.0854.N, 17 oktober 2017 (P.M.R.D.M., L.H.R., A.J.O.W., e.a.)

Cass. (2e k.) AR P.16.0854.N, 17 oktober 2017 (P.M.R.D.M., L.H.R., A.J.O.W., e.a.) http://www.cass.be (7 november
2017); NC 2018, afl. 3, 304 en http://www.nullumcrimen.be/ (12 juli 2018); RABG 2018, afl. 1, 73, noot X.; RW 2017-
18 (samenvatting), afl. 38, 1499 en http://www.rw.be/ (24 mei 2018)
Samenvatting 1
Uit artikel 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering en de artikelen 16.6.4 en 16.6.6 DABM volgt dat hij die
cassatieberoep instelt tegen een op grond van die bepalingen van het DABM bevolen herstelmaatregel, zijn
cassatieberoep moet laten betekenen aan het Openbaar Ministerie bij het gerecht dat de beslissing heeft gewezen.

Trefwoorden:
Betekening (cassatie in strafzaken) Strafbepalingen (milieubeleid, Vlaams Gewest)

Samenvatting 2
Uit de wetgeschiedenis van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de doelstelling en de
algemene economie van de regeling van de lasthebber ad hoc volgt dat de onderzoeksrechter met het oog op het
vrijwaren van het recht van verdediging van de rechtspersoon ambtshalve of op verzoek een lasthebber ad hoc kan
aanstellen om deze te vertegenwoordigen.

Trefwoorden:
Lasthebber ad hoc (strafrechtspleging)

Samenvatting 3
Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de rechtspersoon
te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber
ad hoc is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om
namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen met inbegrip van cassatieberoep aan te wenden tegen de beslissingen
over de tegen deze rechtspersoon ingestelde strafvordering. (Art. 2bis voorafgaande titel Sv.).

Trefwoorden:
Lasthebber ad hoc (strafrechtspleging)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2017-18 (samenvatting), afl. 38, 1499 en http://www.rw.be/ (24 mei
2018)

Volledige tekst
I

1. P M R D M,

beklaagde,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest,

eiser,

2. L H R,
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beklaagde,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie,

3. A J O W,

beklaagde,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie.

II

AGRISTO nv, met zetel te 8531 Harelbeke, Waterstraat 40, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc Luc Arnou
met kantoor te 8210 Loppen, Rijselsestraat 2,

beklaagde,

eiseres,

met als raadsman mr. Marianne Callens, advocaat bij de balie te Brugge.

III

AGRISTO bv, met zetel te 5047 SX Tilburg (Nederland), Heiende 1, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc Kris
Vincke, met kantoor te 8310 Brugge (Assebroek), Jan Moritoenstraat 1/7,

beklaagde,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 30 juni
2016.

De eiser I.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eisers I.2 en I.3 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

De eiseres III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een met de eisers I.2 en I.3 gelijkluidend middel aan.

Raadsheer Ilse Couwenberg heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de
rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of samenhangende feiten, door de rechtbank
een lasthebber ad hoc is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad
hoc bevoegd om namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen met inbegrip van cassatieberoep aan te wenden tegen
de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon ingestelde strafvordering.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cassatieberoep voor de eiseres III werd
ingesteld door of namens de lasthebber ad hoc.

Het cassatieberoep van de eiseres III is niet ontvankelijk.

3.Artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: De partij die cassatieberoep instelt, moet het
cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het gericht is. De vervolgde persoon is daartoe evenwel enkel
verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.

4. Met deze bepaling heeft de wetgever aan de eisers in cassatie een algemene verplichting tot betekening opgelegd,
met als enige en dus strikt te interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een
vervolgde partij tegen een beslissing over de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen.

5. De rechter kan op grond van de artikelen 16.6.4 of 16.6.6 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid (hierna DABM) hij die afvalstoffen achterlaat in strijd met de bepalingen van het
toepasselijke decreet, veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan en een dwangsom bepalen per
dag vertraging in de uitvoering van die maatregel.

6. De maatregelen die de strafrechter beveelt op grond van de artikelen 16.6.4 of 16.6.6 DABM zijn maatregelen van
burgerlijke aard, die niettemin onder de strafvordering vallen.

7. Daaruit volgt dat hij tegen wie een dergelijke maatregel is bevolen, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing
moet laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen.

8. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers I en II hun cassatieberoep hebben
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat de op grond van het DABM genomen beslissing op
de herstelvordering heeft gewezen.

In zoverre de cassatieberoepen van deze eisers betrekking hebben op de bevolen herstelmaatregel, zijn zij niet
ontvankelijk.

Middel van de eiser I.1

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR en artikel 2, tweede lid, Strafwetboek,
alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de terugwerkende kracht van de mildere strafwet: het arrest
oordeelt dat de ladingen bestonden uit uitgegraven bodem die niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 162 van
het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna Vlarebo); de appelrechters maken hierbij ten
onrechte geen toepassing van de minder stringente voorwaarden van deze bepaling, zoals toepasselijk op het
ogenblik van de uitspraak, die een mildere strafwet uitmaakt.
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10. Artikel 7.1 EVRM bepaalt: Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar
feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of het nalaten geschiedde. Evenmin zal
een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing
was.

Artikel 15.1 IVBPR bepaalt: Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar
feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakt ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin, mag
een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing
was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient
de overtreder daarvan te profiteren.

Artikel 2 Strafwetboek bepaalt: Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld
voordat het misdrijf werd gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde
van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast.

11. De in deze bepalingen vervatte regel en het algemeen rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere strafwet
zijn enkel van toepassing indien de wet ten tijde van de rechterlijke beslissing verschilt van de wet ten tijde van het
misdrijf. Die regel is niet van toepassing wanneer een uitvoeringsbesluit wordt vervangen door een ander
uitvoeringsbesluit, zonder dat de wet zelf wordt gewijzigd. Uit het ongewijzigd blijven van de strafbepaling blijkt het
ongewijzigd inzicht van de wetgever op het vlak van de bestraffing. Een wijziging van een uitvoeringsbesluit dat door
zijn aard tijdelijk en veranderlijk is, doet hieraan geen afbreuk.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

12. De strafbepaling op grond waarvan overtredingen van het Afvalstoffendecreet worden bestraft, namelijk
artikel 16.6.3, § 1, DABM, is ongewijzigd gebleven bij de wijziging van artikel 162 Vlarebo.

Uit de versoepeling van de voorwaarden voor het gebruik van uitgegraven bodem kan niet worden afgeleid dat het de
bedoeling van de wetgever was om de bestraffing in het kader van het Afvalstoffendecreet te wijzigen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Eerste onderdeel

13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest bevat een dubbelzinnige motivering; het
arrest oordeelt dat de gecontroleerde lading stenen bevatte die niet voldeden aan de vereisten van artikel 162
Vlarebo, zonder hierbij te verduidelijken welke versie van deze bepaling zij toepasselijk achten; de versie van
artikel 162 Vlarebo, zoals van toepassing op het ogenblik van de uitspraak, bevat minder strenge voorwaarden dan
de versie van deze bepaling, zoals van toepassing op het ogenblik van de feiten, zodat enkel bij toepassing van deze
mildere versie de beslissing naar recht is verantwoord.

14. Met de redenen die het bevat, geeft het arrest te kennen dat het artikel 162 Vlarebo toepast in de op het ogenblik
van de feiten toepasselijke versie.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

15. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de in het tweede onderdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid en
is het niet ontvankelijk.

Derde onderdeel

16. Het onderdeel voert schending aan artikel 149 Grondwet, de artikelen 2.1, 12 en 56 Afvalstoffendecreet, zoals hier
van toepassing, de artikelen 12 en 22 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna Materialendecreet), artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, DABM en artikel 162
Vlarebo, alsook miskenning van het wettelijk begrip afvalstof: het arrest oordeelt ten onrechte uitsluitend op basis van
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foto's dat het gehalte aan en de afmetingen van de stenen in de ladingen, die het voorwerp uitmaken van de
telastlegging, niet voldeden aan de voorwaarden van artikel 162 Vlarebo; deze bepaling bevat immers zeer precieze
en cijfermatig bepaalde criteria die onmogelijk de visu op grond van fotomateriaal getoetst kunnen worden; het arrest
verantwoordt de beslissing dat de ladingen beschouwd dienen te worden als afvalstoffen dan ook niet naar recht.

17.Artikel 162 Vlarebo, zoals toepasselijk op het ogenblik van de feiten, bepaalt: Met behoud van de toepassing van
de voorwaarden van artikel 161 kan uitgegraven bodem alleen als bodem worden gebruikt, op voorwaarde dat het
gehalte aan stenen die niet van nature aanwezig zijn, maximaal vijf massa procent bedraagt, de afmetingen van de
stenen die niet van nature aanwezig zijn, niet groter is dan 50 millimeter, en het gehalte aan andere bodemvreemde
materialen maximaal één massa- en volume procent bedraagt.

18. De rechter kan wel degelijk het gehalte aan stenen en de afmetingen van de stenen die niet van nature in de
bodem aanwezig zijn, aan de hand van foto's de visu beoordelen.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Middel van de eisers I.2 en I.3

Eerste onderdeel

19. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, 4, 12, 56 en 59 Afvalstoffendecreet, zoals hier van
toepassing, artikel 3 Materialendecreet; de artikelen 136 tot en met 139 van het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna Bodemdecreet), artikel 162 Vlarebo, zoals hier van
toepassing, en de artikelen 16.6.3 en 16.6.4 DABM: het arrest stelt ten onrechte op basis van foto's vast dat de op
6 april 2010 gecontroleerde lading en aldus ook de overige ladingen die een gelijkaardige samenstelling hadden, niet
voldeden aan de voorwaarden van artikel 162 Vlarebo; deze foto's geven immers geen aanduiding over massa- of
volumeprocenten van bepaalde aanwezige stenen of materialen, noch van de precieze grootte in millimeter van de
stenen in de gefotografeerde lading; het arrest heeft de ladingen dan ook ten onrechte als afvalstoffen in de zin van
het Afvalstoffendecreet gekwalificeerd.

20. Uit het antwoord op het derde onderdeel van het middel van de eiser I.1 volgt dat dit onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

19. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsook miskenning van de algemene rechtsbeginselen
van het vermoeden van onschuld en het recht van verdediging en de regels inzake de bewijslast en de bewijsregels
in strafzaken: het arrest legt de kwalijke gevolgen van het gebrekkig onderzoek waarin geen stalen zijn genomen
onwettig ten laste van de eisers die a posteriori onmogelijk het bewijs konden leveren; het arrest kon de
geloofwaardige aanvoering van de eisers dat de ladingen niet het karakter van afvalstoffen hadden niet verwerpen en
hen niet veroordelen op basis van foto's ter ondersteuning van de enige objectieve vaststellingen van de
verbalisanten dat de op 6 april 2010 gecontroleerde lading hoofdzakelijk bestond uit aarde, hout en aardappelen.

20. De rechter oordeelt onaantastbaar op basis van de hem overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de
partijen zijn onderworpen of stoffen voldoen aan de voorwaarden van artikel 162 Vlarebo. Hij kan dit oordeel gronden
op vaststellingen van verbalisanten en hem overgelegde foto's zonder dat noodzakelijk staalnames en analyses van
die stalen zijn uitgevoerd.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

21. Het arrest oordeelt op basis van de vaststellingen van de verbalisanten, zoals gestaafd door foto's, dat de
ladingen moeten worden beschouwd als afvalstoffen. Het oordeelt tevens dat, gelet op deze duidelijke vaststellingen,
geen verdere onderzoeksdaden in de vorm van staalnames waren vereist. Met deze redenen beoordelen de
appelrechters zonder miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht van verdediging of het recht op een
eerlijk proces en zonder aan de eisers een onrechtmatige bewijslast op te leggen, de bewijswaarde van de hen
voorgelegde en aan tegenspraak onderworpen gegevens en verantwoorden zij de schuldigverklaring van de eisers
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naar recht.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Middelen van de eiseres II

Eerste middel

22. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest beantwoordt niet eiseres’ verweer dat het
misdrijf noch materieel noch moreel toe te rekenen is aan de rechtspersoon bij gebrek aan bewijs van een
deelnemingsdaad en een deelnemingsopzet; het arrest beantwoordt evenmin eiseres’ ondergeschikte verweer dat er
geen bewijs is dat er bij 53 transporten misdrijven werden gepleegd.

23. Het arrest oordeelt als volgt: Uit artikel 5, eerste lid, Strafwetboek volgt dat, behoudens de in het vierde lid van
deze bepaling vermelde publiekrechtelijke rechtspersonen, elke rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld
kan worden voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de
waarneming van zijn belangen, of die, naar het blijkt uit concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.
[De eisers I.2 en I.3] handelden als gedelegeerd bestuurders van [de eiseres II] en [de eiseres III] voor rekening van
deze rechtspersonen en de misdrijven hebben een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel van de
respectieve rechtspersonen. Het gebrek aan aandacht voor het naleven van de afvalstoffenreglementering is een
eigen strafrechtelijke fout van de rechtspersoon die hen de misdrijven toerekenbaar maken en het hiervoor vereiste
opzet opleveren.

Het arrest oordeelt verder dat uit de verklaringen van de eisers I.2 en I.3 over de aard van de lading van de
transporten, voorwerp van de telastlegging, volgt dat het een bewust beleid was van de gedelegeerd bestuurders van
de eiseres II en de eiseres III en aldus van deze rechtspersonen zelf om de tarragrond, niettegenstaande de
duidelijke omschrijving ervan in de Nederlandse milieuvergunning als zijnde afval, formeel niet als afval te
beschouwen en te beheren.

Met deze redenen beantwoorden de appelrechters eiseres’ verweer over het gebrek aan bewijs van een aan de
rechtspersoon toerekenbaar misdrijf zonder dat zij daarbij elk argument tot ondersteuning van dit verweer afzonderlijk
dienden te beantwoorden.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

24. Het arrest oordeelt verder dat uit de samenhang tussen de hiervoor vermelde dossiergegevens met zekerheid
vast (staat) dat de lading die gecontroleerd werd op 6 april 2010 eenzelfde karakter had als de 53 andere ladingen
van de te last gelegde periode, namelijk kluiten afkomstig van het rooien van aardappelen. Met deze redenen
beantwoorden de appelrechters eveneens eiseres’ voormeld ondergeschikte verweer.

In zoverre mist het middel eveneens feitelijke grondslag.

Tweede middel

Eerste onderdeel

25. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en artikel 14.1 en 14.3.d IVBPR, alsook
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging: het arrest neemt ten onrechte aan dat de
eisers I.2 en I.3 bij het afleggen van hun verklaringen de stelling van de eiseres II vertolkten; de stellingen vertolkt
door de gedelegeerde bestuurders vallen niet noodzakelijk samen met de stelling van de rechtspersoon; het recht
van verdediging en het recht op een eerlijk proces vereisen dat de rechtspersoon tijdens het vooronderzoek eigen
verklaringen, los van die van de natuurlijke personen die hem vertegenwoordigen, kan afleggen; door aldus te
oordelen werd de eiseres II in een meer kwetsbare positie geplaatst dan de natuurlijke persoon die wel verklaringen
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voor zichzelf kan afleggen en heeft zij ten onrechte geen gebruik kunnen maken van het recht om te zwijgen, geen
raadsman kunnen raadplegen noch bijstand genoten van een raadsman bij haar verhoor.

26. Het arrest oordeelt niet enkel zoals het onderdeel vermeldt. Het oordeelt ook dat:

de eisers I.2 en I.3 als gedelegeerd bestuurders de beslissings- en handelingsbevoegdheid hadden om het
zwijgrecht van de eiseres II uit te oefenen, of voor deze rechtspersoon een verklaring af te leggen, zoals zij
deden;
het mogelijk belangenconflict tussen de eisers I.2 en I.3 en de eiseres II niet tot gevolg heeft dat het grondig
onderzoek van de feiten daardoor wordt gedwarsboomd of dat de eisers I.2 en I.3 noodzakelijk voor de
eiseres II nadelige verklaringen afleggen;
de geloofwaardigheid van de verklaringen van de eisers I.2 en I.3 door de rechter hoe dan ook beoordeeld
moet worden, zodat deze niet in rechte onaantastbaar zijn door de afwezigheid van derdenwerking van de
Salduzexceptie, zoals aangevoerd door de eiseres II;
naast de eisers I.2 en I.3 ook andere personen werden ondervraagd over de handelingen, de beslissingen en
het beleid van de rechtspersoon; de waarheidsvinding gebeurde ook niet alleen door verklaringen maar
tevens door andere onderzoekshandelingen waaronder vaststellingen door opsporingsambtenaren,
huiszoekingen, rogatoire opdrachten en beslagname van documenten;
het mogelijk belangenconflict tussen de eisers I.2 en I.3 en de eiseres II verband houdt met de
strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek; voor zover de telastlegging is
bewezen, is de toepassing van deze verschoningsgrond evenwel uitgesloten;
er in casu in de verklaringen van de eisers I.2 en I.3 nergens sprake was van een verschuiving van de schuld
naar de rechtspersonen die zij vertegenwoordigden, dus ook niet ten aanzien van de eiseres II;
er tijdens de behandeling van de zaak voor de eerste rechter en het hof van beroep, waar de eiseres II
vertegenwoordigd werd en wordt door een door de eerste rechter aangestelde lasthebber ad hoc evenmin
sprake is van een verschuiving van schuld: de eisers I.2 en I.3 verwijzen in hun conclusie voor het hof van
beroep voor hun verdediging uitdrukkelijk naar de conclusie van de lasthebber ad hoc en vertolken eenzelfde
standpunt; de lasthebber ad hoc heeft ook geen andersluidende verklaringen afgelegd.

Met deze redenen verantwoorden de appelrechters naar recht de beslissing dat het recht op een eerlijk proces en het
recht van verdediging van de eiseres II niet zijn miskend.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

27. Het onderdeel voert schending aan van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: het arrest
oordeelt ten onrechte dat deze bepaling niet uitsluit dat de onderzoeksrechter een lasthebber ad hoc kan aanstellen;
een onderzoeksrechter, die het gerechtelijk onderzoek à charge en à décharge voert, is immers geen rechtbank die
bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering tegen de rechtspersoon, zoals vereist door deze bepaling.

28.Artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt: Ingeval de strafvordering tegen een
rechtspersoon en tegen degene die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt ingesteld wegens
dezelfde of samenhangende feiten, wijst de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering
tegen de rechtspersoon, ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad hoc aan om deze te vertegenwoordigen.

29. Uit de wetgeschiedenis, de doelstelling en de algemene economie van de regeling van de lasthebber ad hoc volgt
dat de onderzoeksrechter met het oog op het vrijwaren van het recht van verdediging van de rechtspersoon
ambtshalve of op verzoek een lasthebber ad hoc kan aanstellen om deze te vertegenwoordigen.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek

30. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de
beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoepen.

Bepaalt de kosten in het geheel op 217,32 euro, waarvan de eisers I, II en III elk 72,44 euro verschuldigd zijn.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit voorzitter Paul Maffei,
als voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Ilse Couwenberg, en op de openbare
rechtszitting van 17 oktober 2017 uitgesproken door voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal
Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: RW 2017-18 (samenvatting), afl. 38, 1499 en http://www.rw.be/ (24 mei
2018)

rn300105134 8/8© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.14.1001.N 

D J M C V,  

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Joachim Meese, advocaat bij de balie te Gent. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, cor-

rectionele kamer, van 16 mei 2014. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Voorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd. 
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II.  BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, alsmede 

miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht op een eerlijk 

proces, waaronder het recht op bijstand van een raadsman en de cautieplicht. 

Eerste onderdeel 

2. Het onderdeel voert aan dat het arrest ten onrechte oordeelt dat de vragen 

die aan de eiser in het kader van de huiszoeking werden gesteld, geen “verhoor” 

uitmaken en dat het aldus geen rekening mocht houden met de spontane gezegdes 

en aanwijzingen van de eiser ter gelegenheid van de huiszoeking en de daaruit 

voortvloeiende vaststellingen: onderzoekshandelingen, zoals een huiszoeking, die 

een actieve medewerking vereisen van de verdachte die van zijn vrijheid is be-

roofd, kunnen slechts worden gesteld nadat hij in kennis gesteld is van het bestaan 

van het zwijgrecht en het verbod van gedwongen zelfincriminatie of nadat hij in 

de mogelijkheid werd gesteld overleg te hebben met een raadsman, wat hier niet is 

gebeurd;  de politie stelde bij de huiszoeking aan de eiser, die van zijn vrijheid 

was beroofd, bepaalde vragen die door de eiser werden beantwoord, maar liet na 

hem in kennis te stellen van zijn zwijgrecht en het verbod van gedwongen zelfin-

criminatie of hem minstens in de mogelijkheid te stellen telefonisch contact te 

nemen met een advocaat teneinde zich van zijn rechten te vergewissen; door het 

gebrek daaraan heeft de eiser verklaringen afgelegd en medewerking verleend in 

strijd met de vereiste van een weloverwogen vrije wil. 

De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwette-

lijk Hof:  

“Schenden de artikelen 87 en 89bis van het Wetboek van Strafvordering, de arti-

kelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, 

doordat zij niet vereisten dat bij een huiszoeking verricht in de woning van de 

verdachte die verdachte zich kan laten vergezellen door zijn raadsman, terwijl dat 
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wel het geval is bij een plaatsbezoek dat georganiseerd wordt met het oog op een 

reconstructie overeenkomstig artikel 62, tweede lid van het Wetboek van Straf-

vordering?” 

“Schenden de artikelen 87 en 89bis van het Wetboek van Strafvordering, de arti-

kelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, 

doordat zij niet vereisen dat voorafgaand aan een huiszoeking verricht in de wo-

ning van de verdachte die verdachte in kennis moet zijn gesteld van zijn rechten 

(inzonderheid het zwijgrecht en het verbod van gedwongen zelfincriminatie) of 

contact moet hebben kunnen nemen met een raadsman, zelfs niet wanneer die 

verdachte op dat ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, terwijl bij een plaatsbezoek 

dat georganiseerd wordt met het oog op een reconstructie overeenkomstig artikel 

62, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering de verdachte, zelfs wanneer hij 

niet is aangehouden, zich kan laten vergezellen door zijn raadsman en dus ook 

reeds kennis kan hebben van zijn rechten?” 

3. Uit de interpretatie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft 

aan het zwijgrecht en het verbod op gedwongen zelfincriminatie blijkt dat deze 

rechten niet van toepassing zijn op bewijsmiddelen die kunnen worden verkregen 

door het gebruik van dwang en die bestaan onafhankelijk van de wil van de ver-

dachte.  Verder blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens dat het recht op bijstand van een advocaat geldt bij onderzoekshan-

delingen die een actieve medewerking van de verdachte veronderstellen. 

De noodzakelijke dialoog tussen de agenten die met een huiszoeking zijn belast en 

de persoon bij wie de onderzoekshandeling wordt uitgevoerd, vereist geen actieve 

medewerking. 

4. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat in het kader van een huiszoe-

king in de woning van de eiser, op regelmatige wijze bevolen door een onder-

zoeksrechter, aan de eiser werd gevraagd een slotvast kistje te openen, waarin 

twee wapens werden aangetroffen.  Vervolgens werd hem gevraagd of er zich in 

de woning nog andere wapens bevonden.  Op deze vraag antwoordde de eiser dat 

er zich in het huis nog wapens bevonden en verklaarde hij spontaan dat hij ook 

nog op twee andere locaties wapens bewaarde. 
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Verder stelden de appelrechters vast: “Het is ook niet zo dat, eventueel behoudens 

de spontane aanwijzing door de [eiser] van het vuurwapen in de woning op de M-

weg, de wapens zonder die vraagstelling in de woning aan de V-straat en het be-

drijf niet zouden zijn gevonden: zij waren alle zonder bijzonder moeilijke en uit-

gebreide opsporingen vindbaar en lagen vaak onveilig in het bereik van eenieder 

die toegang kon hebben in de plaatsen waar zij werden aangetroffen.” 

5. De aan de eiser in het kader van de huiszoeking gestelde vragen hadden al-

dus slechts betrekking op het verkrijgen van bewijsmiddelen die onafhankelijk 

van de wil van de verdachte bestaan en die, gelet op de uitgevaardigde huiszoe-

kingsbevelen, door het gebruik van dwang konden worden verkregen.  In derge-

lijk geval diende de eiser niet voorafgaand uitdrukkelijk in kennis te worden ge-

steld van zijn zwijgrecht en het verbod van gedwongen zelfincriminatie of in de 

mogelijkheid te worden gesteld telefonisch contact te nemen met een advocaat.  

De appelrechters die op grond van die redenen oordelen dat de door de eiser ver-

strekte aanwijzingen ter gelegenheid van de uitvoering van de huiszoeking niet te 

beschouwen zijn als een verhoor en dat de aldus verkregen bewijsmiddelen re-

gelmatig zijn, verantwoorden hun beslissing naar recht. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

6. De reconstructie van de feiten, georganiseerd overeenkomstig artikel 62, 

tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals hier toepasselijk, vereist dat de on-

derzoeksrechter vergezeld wordt door de procureur des Konings, de griffier van 

de rechtbank, alsook de verdachte en de burgerlijke partij en hun advocaten.  In 

het kader van een reconstructie van de feiten is de actieve medewerking van de 

verdachte vereist.  De huiszoeking daarentegen kan plaatsvinden buiten de aanwe-

zigheid van de verdachte en leidt tot het verzamelen van bewijs dat bestaat los van 

de wil van de verdachte.  Bijgevolg bevinden personen bij wie een huiszoeking 

wordt uitgevoerd, zich niet in een situatie die vergelijkbaar is met deze waarin 

personen die meewerken aan een reconstructie van de feiten, zich bevinden. 

De prejudiciële vragen dienen niet te worden gesteld. 
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Tweede onderdeel  

7. Het onderdeel voert aan dat het arrest dat het begrip “verhoor” te eng inter-

preteert, ten onrechte rekening houdt met de spontane gezegdes en aanwijzingen 

van de eiser ter gelegenheid van de huiszoeking en de daaruit voortvloeiende vast-

stellingen: elke verdachte die van zijn vrijheid wordt beroofd, moet onmiddellijk 

in kennis worden gesteld van het bestaan van het zwijgrecht en het verbod van 

gedwongen zelfincriminatie, zodat zelfs spontaan afgelegde verklaringen die op 

de vrijheidsberoving volgen van een verdachte die niet van die rechten in kennis 

is gesteld, onregelmatig worden verkregen. 

8. Het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel vergeefs aangevoer-

de onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 84,21 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit voorzitter Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Filip Van 

Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens en Ilse Couwenberg, en op de openbare 

rechtszitting van 14 maart 2017 uitgesproken door voorzitter Paul Maffei, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van 

griffier Frank Adriaensen. 
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F. Adriaensen I. Couwenberg A. Lievens 

A. Bloch F. Van Volsem P. Maffei 
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Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

(…)

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank Antwer-
pen, rechtszitting houdend in hoger beroep, anders samen-
gesteld.

(…)

Noot
Zie T. DECAIGNY, “De stille evolutie inzake de uit-
sluiting van onbetrouwbaar bewijs”, opgenomen in dit
nummer.

(T.D.)

......................................................................................................................

2015/48

Hof van Cassatie 16 juni 2015, P.14.0748.N

Voorzitter: P. Maffei
Raadsheren: G. Jocqué, A. Bloch, E. Francis (verslaggever) en S.
Berneman
Openbaar Ministerie: P. Duinslaeger (procureur-generaal)
Advocaat: J. Meese
Griffier: V. Kosynsky

Misdrijf – Afpersing – Constitutieve bestanddelen – Be-
dreiging – Rechtsvordering – Wettelijk middel

Behoudens in bijzondere gevallen die te maken hebben met de
concrete omstandigheden waarin de feiten plaatsvinden of met
de persoon van het slachtoffer, is er geen bedreiging in de zin
van artikelen 470 en 483 Sw. wanneer het vermeende slachtof-
fer een beroep kan doen opwettelijkemiddelen om de dreiging
te doen ophouden of af te wenden, wat het geval is wanneer hij
zich kan verdedigen voor de rechters voor wie de vermeende af-
perser dreigt de rechtsvorderingen in te stellen. Het enkele feit
dat die rechtsvorderingen overdreven of ongerechtvaardigd
zouden zijn, doet daaraan geen afbreuk.
............

L.P.K. nv, L.P./ E.S.G.G.

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
van 20 maart 2014.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht,
een middel aan.

(…)

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 470 en
483 Strafwetboek: het arrest steunt de buitenvervolgingstel-
ling van de verweerder op de reden: “Eenieder heeft het recht
om voor de rechter zijn vermeende rechten te laten gelden;
het dreigen van vorderingen in te stellen voor burgerlijke en
administratieve rechtscolleges indien geen dadingsovereen-
komst voor een bedrag van € 600.000,00 afgesloten wordt is
dan ook geen bedreiging in de zin van artikel 483 Strafwet-
boek; noch de hallucinante omvang van de gevorderde som,
noch het voorgehouden tergend en roekeloos karakter van
de geplande rechtsvorderingen, doen hieraan afbreuk;” al-
dus sluit het arrest uit dat het dreigen met rechtsvorderingen
een bedreiging kan uitmaken in de zin van de vermelde be-
palingen, terwijl een dergelijke dreiging een morele dwang
kan uitmaken door het verwekken van vrees voor een drei-
gend kwaad; door te oordelen dat het dreigen met gerechte-
lijke procedures nooit een bedreiging kan uitmaken zoals
hier bedoeld, ongeacht de omvang van de gevorderde som
en ongeacht het tergend en roekeloos karakter van de ge-
plande rechtsvorderingen, miskent het arrest de vermelde
bepalingen.

2. Artikel 470 Strafwetboek stelt strafbaar “hij die met be-
hulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waar-
den, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promes-
sen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig
stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding in-
houdt of teweegbrengt”.

Onder bedreiging wordt, krachtens artikel 483, tweede lid,
Strafwetboek, verstaan “alle middelen van morele dwang
door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad”.
Als zodanig moet worden beschouwd het kwaad waartegen
de bedreigde persoon denkt niets te kunnen ondernemen.

3. Behoudens in bijzondere gevallen die te maken hebben
met de concrete omstandigheden waarin de feiten plaatsvin-
den of met de persoon van het slachtoffer, is er geen bedrei-
ging in de zin van de vermelde bepalingen wanneer het ver-
meende slachtoffer een beroep kan doen op wettelijke
middelen om de dreiging te doen ophouden of af te wenden,
wat het geval is wanneer hij zich kan verdedigen voor de
rechters voor wie de vermeende afperser dreigt de rechtsvor-
deringen in te stellen. Het enkele feit dat die rechtsvorderin-
gen overdreven of ongerechtvaardigd zouden zijn, doet daar-
aan geen afbreuk.

4. Met de reden zoals in het middel aangehaald, oordeelt
het arrest niet dat een dreiging met rechtsvorderingen nooit
afpersing kan opleveren, maar verantwoordt het de beslis-
sing tot buitenvervolgingstelling van de verweerder omdat
het hem verweten feit geen misdrijf uitmaakt, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Rechtspraak

264 – T.Strafr. 2015/4-5 – [2015/48] Tijdschrift voor Strafrecht – Wolters Kluwer
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Verwerpt de cassatieberoepen.

(…)

Noot – Het gerecht als ‘bedreiging’ in de zin
van artikel 483, lid 2 van het Strafwetboek

1. Artikel 470 Sw. stelt strafbaar hij die met behulp
van geweld of bedreiging hetzij gelden, waarden, roe-
rende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promes-
sen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte
van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of
schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt, afperst.
Het constitutieve bestanddeel ‘bedreiging’ wordt door
artikel 483 lid 2 Sw. nader omschreven als “alle mid-
delen van morele dwang door het verwekken van vrees
voor een dreigend kwaad”, en dit zonder onderscheid
of dit kwaad bestaat in het behoud van een nadelige
toestand, dan wel in het scheppen ervan.1 Het moet
gaan om een kwaad waartegen het slachtoffer denkt
niets te kunnen ondernemen.2 In principe kunnen alle
vormen van moreel geweld die van aard zijn om vol-
doende indruk te maken op het slachtoffer en deze
zodoende zijn vrije beslissingsmacht en keuze- of han-
delingsvrijheid te doen verliezen, onder deze bepaling
vallen.3 Of anders gezegd: het slachtoffer dient in een
situatie te worden gebracht waarin hij redelijkerwijze
zijn vrije wil, zijn vrijheid van handelen en denken
verliest en bezwijkt voor de macht die over hem wordt
uitgeoefend.4 De feitenrechter stelt op onaantastbare
wijze het bestaan van een bedreiging in de zin van
artikel 483, tweede lid Sw. als constitutief bestand-
deel van het misdrijf afpersing vast.5 Daarbij dient re-
kening te worden gehouden met de concrete situatie
van de bedreigde persoon, zoals leeftijd, positie, ver-
standelijke vermogens …6

2. In dit geval werd een persoon in verdenking gesteld
wegens afpersing, omdat hij (de ondertekening van)
een dadingsovereenkomst voor een aanzienlijke som
van de burgerlijke partij zou hebben afgedwongen
onder dreiging in geval van weigering een rechtsvor-
dering in te zullen stellen. Inderdaad is niet alleen de
afpersing van welbepaalde documenten zelf, maar ook
de afpersing van de ondertekening ervan strafbaar. Zo
zal de afperser die het slachtoffer een document doet
ondertekenen dat reeds in het bezit van de eerstge-
noemde was en eventueel zelfs door hemzelf werd op-

gesteld, evenzeer strafbaar zijn, hoewel er geen mate-
riële overhandiging van een niet aan de afperser
toebehorend goed aanwezig is.7 Bij arrest van de KI te
Brussel dd. 20 maart 2014 werd de inverdenkingge-
stelde evenwel buiten vervolging gesteld wegens de
afwezigheid van het constitutieve bestanddeel ‘bedrei-
ging’ met de volgende motivering: “Eenieder heeft het
recht om voor de rechter zijn vermeende rechten te
laten gelden; het dreigen van vorderingen in te stellen
voor burgerlijke en administratieve rechtscolleges in-
dien geen dadingsovereenkomst wordt afgesloten is
dan ook geen bedreiging in de zin van artikel 483 Sw.;
noch de hallucinante omvang van de gevorderde som,
noch het voorgehouden tergend en roekeloos karakter
van de geplande rechtsvorderingen, doen hieraan af-
breuk”. De burgerlijke partij kon zich daarmee even-
wel niet verzoenen en trok naar het Hof van Cassatie.
Zij was immers van mening dat het bestreden arrest
de artikelen 470 juncto 483 Sw. schond door te oorde-
len dat het dreigen met gerechtelijke procedures nooit
een bedreiging kan uitmaken in de zin van de voor-
melde bepalingen.

3. De burgerlijke partij werd door het Hof van Cassa-
tie in het ongelijk gesteld. Het Hof was immers van
oordeel dat wanneer het vermeende slachtoffer een
beroep kan doen op wettelijke middelen om de drei-
ging te doen ophouden of af te wenden er geen bedrei-
ging is in de zin van de vermelde bepalingen. Zulks
was in casu volgens het Hof ontegensprekelijk het
geval vermits het slachtoffer zich kan verdedigen voor
de rechters voor wie de vermeende afperser dreigt de
rechtsvorderingen in te stellen. Het enkele feit dat die
rechtsvorderingen overdreven of ongerechtvaardigd
zouden zijn, doet, aldus nog het Hof, hieraan geen af-
breuk. De stelregel als zou er geen bedreiging zijn
wanneer het slachtoffer een beroep kan doen op (de
overheid of andere) wettelijke middelen om de drei-
ging af te wenden of te doen ophouden, is een prin-
cipe dat in de rechtsleer reeds lange tijd wordt gehul-
digd.8 En ook in de rechtspraak werd het principe
reeds eerder toegepast. Zo oordeelde het hof van be-
roep te Antwerpen onder verwijzing naar voormeld
principe bv. reeds dat er geen sprake was van ‘bedrei-
gingen’ in de zin van artikel 483 Sw. wanneer de be-
dreiging bestond in de tenuitvoerlegging van een rech-
terlijke beschikking.9 Desalniettemin werd geoordeeld
dat een voorafgaande aangifte bij de politie geen belet-
sel vormt voor de rechter om in feite te oordelen dat

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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6. D. MERCKX (bijgewerkt door T. LOQUET), “Afpersing” in Artikelsgewijze commentaar Strafrecht en strafvordering, Kluwer, Mechelen, 2014, 13, nr. 18; P. VAN

CAENEGEM, “De interpretatie van het begrip ‘bedreiging’ in art. 470 Sw.” (noot onder Cass. 24 januari 1995), AJT 1995-96, (251) 251, nr. 2.
7. D. MERCKX (bijgewerkt door T. LOQUET), “Afpersing” in Artikelsgewijze commentaar Strafrecht en strafvordering, Kluwer, Mechelen, 2014, 8, nr. 10, en de verwijzin-

gen aldaar.
8. Zie in dat verband o.m. L. HUYBRECHTS, “Afpersing en eigenrichting” (noot onder Antwerpen 22 juni 2004), T.Srafr. 2005, (55) 56, nr. 4 en de verwijzingen aldaar;

D. MERCKX (bijgewerkt door T. LOQUET), “Afpersing” in Artikelsgewijze commentaar Strafrecht en strafvordering, Kluwer, Mechelen, 2014, 13, nr. 18 en de verwij-
zingen aldaar; en P. VAN CAENEGEM, “De interpretatie van het begrip ‘bedreiging’ in art. 470 Sw.”, (noot onder Cass. 24 januari 1995), AJT 1995-96, (251) 251, nr. 2,
en de verwijzingen aldaar.

9. Antwerpen 22 juni 2004, T.Strafr. 2005, 54, noot L. HUYBRECHTS.

Rechtspraak
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Hof van Cassatie van België  

Arrest 

Nr. P.12.1150.F 

I. DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE 

BRUSSEL, 

 

II. M. A., 

 Mr. Greet Blockx, advocaat bij de balie te Leuven, 

 

III. 1. R. B. e.a., 

 burgerlijke partijen, 

mrs. Geert Lenssens, advocaat bij de balie te Brussel, en Roel Coveliers, 

advocaat bij de balie te Antwerpen, 

 

IV. I. P., 

Mrs. Geert Lenssens, advocaat bij de balie te Brussel, en Roel Coveliers, 

advocaat bij de balie te Antwerpen, 
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cassatieberoepen gericht tegen 

 

1. CITIBANK BELGIUM nv,   

2. F. S., 

Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie. 

I.  RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 21 mei 2012. 

De eerste eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier mid-

delen aan. 

De eisers S. H.-L. en W. R. voeren in een memorie die op de griffie is toegeko-

men op 24 augustus 2011, een middel aan. 

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 3 juni 2013 een conclusie 

neergelegd op de griffie. 

Op de rechtszitting van 12 juni 2013 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uit-

gebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd. 

 

II.  BESLISSING VAN HET HOF  

Het Hof slaat geen acht op de stukken die de dag van de rechtszitting zijn toege-

komen, nadat de zaak in beraad werd genomen. 

A. Cassatieberoep van de procureur-generaal 

Eerste middel 

Het middel verwijt de appelrechters dat zij de stukken en de inlichtingen uit het 

dossier hebben verwijderd die de eiseres heeft toegezonden ingevolge de aan haar 
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gerichte verzoeken van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie 

en van het openbaar ministerie. 

Volgens de eiser is de toezending daarvan in overeenstemming met de wettelijke 

middelen die krachtens artikel 104, 2°, Handelspraktijkenwet 1991, ter beschik-

king van die ambtenaren en van de procureur des Konings zijn gesteld, aangezien 

die bepaling geen onderscheid maakt tussen stukken en inlichtingen die in het ka-

der van het administratief onderzoek of van het strafonderzoek zijn verkregen. 

Het middel voert aan dat de appelrechters, door de stukken, onderzoeksverrichtin-

gen en vaststellingen uit het debat de weren die onverenigbaar worden beschouwd 

met het beginsel van het zwijgrecht, dat voortvloeit uit een onderzoek dat zij als 

strafrechtelijk omschrijven, op onrechtmatige wijze het toepassingsgebied van de 

voormelde wetsbepaling hebben beperkt. 

Artikel 104, 2°, Handelspraktijkenwet 1991, zoals het op het ogenblik van de fei-

ten van kracht was, stelde een geldboete op het met opzet verhinderen of belem-

meren van het vervullen van de opdracht van de ambtenaren die met de opsporing 

en vaststelling van de inbreuken of het niet-naleven van deze wet zijn belast. 

Het zwijgrecht, dat besloten ligt in het recht op een eerlijke behandeling van de 

zaak, houdt niet alleen het recht in om niet tegen zichzelf te getuigen maar ook het 

recht van iedere inverdenkinggestelde om niet mee te werken aan zijn eigen be-

schuldiging. Aangezien de verdachte niet kan worden gedwongen om mee te wer-

ken aan het bewijs van de gegrondheid van de beschuldiging die tegen hem zal 

worden ingebracht, kan hij niet gestraft worden voor het niet-meedelen van gege-

vens die hem zullen ontmaskeren. 

Daaruit volgt dat de rechter die uitspraak moet doen over een strafvervolging, het 

bewijs moet weren dat ontleend is aan gegevens die van de verdachte onder be-

dreiging van een sanctie zijn verkregen. 

Uit het bestreden arrest blijkt dat 

- de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheids-

dienst Economie, bij post van 4 november 2008 de verweerster een bericht 

heeft gestuurd waarin zij vermeldt dat zij onder het toezicht van de procureur 

des Konings handelde en waarin zij verzoekt om bepaalde stukken over te leg-
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gen en inlichtingen mee te delen, onder bedreiging van de toepassing van de 

strafrechtelijke sancties bepaald in het voormelde artikel 104 ; 

- per e-mail van 7 april 2009 heeft diezelfde directie de verweerster een nieuw 

verzoek om inlichtingen toegestuurd ;  

- per e-mail van 16 april 2009 heeft het openbaar ministerie, dat het voormelde 

verzoek voor eigen rekening overneemt, de verweerder verweten dat hij daar-

aan niet heeft voldaan en daar tegelijkertijd aan toegevoegd dat het niet meede-

len van de gevraagde stukken neerkwam op het misdrijf verhinderen van toe-

zicht, dat volgens de wet van 14 juli 1991 strafbaar is, en dat, wanneer het de 

totaliteit van die stukken ten laatste tegen 17 april 2009 niet zou hebben ont-

vangen, de Federale Overheidsdienst Economie dat bij proces-verbaal zou 

vaststellen. 

De appelrechters hebben vastgesteld dat de verweerster, bij de toezending van het 

bericht van 4 november 2008 de hoedanigheid van beschuldigde had in de zin van 

artikel 6 EVRM en dat zij bijgevolg op die datum zwijgrecht genoot. 

De appelrechters hebben vervolgens geoordeeld dat de herhaalde bedreiging met 

strafrechtelijke sancties ten aanzien van een natuurlijk persoon of rechtspersoon 

tegen wie een strafonderzoek is ingesteld, een ernstige aantasting uitmaakt van het 

recht van de beschuldigde om niet aan het onderzoek mee te werken en, bijgevolg, 

van zijn zwijgrecht. 

Het arrest besluit daaruit dat aangezien de eerbiediging van dat zwijgrecht deel 

uitmaakt van de eerlijke behandeling van de zaak in de zin van artikel 6 EVRM, 

er grond toe is om de stukken te weren die met die verschillende berichten zijn 

toegezonden, evenals de onderzoeksverrichtingen en vaststellingen die op grond 

daarvan zijn gebeurd en die daaruit voortvloeien, behoudens de stukken à déchar-

ge. 

Het hof van beroep heeft aldus niet geoordeeld dat die antwoorden zijn verkregen 

buiten de bij artikel 104, 2°, Handelspraktijkenwet 1991 toegestane wettelijke 

middelen om, en heeft het in dat artikel bepaalde misdrijf evenmin in overeen-

stemming willen brengen met de eerbiediging van het zwijgrecht. Het heeft beslist 

dat het geen acht vermocht te slaan op de stukken die, wanneer ze op de hierboven 
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beschreven wijze zijn verkregen, dat recht, dat voortvloeit uit bepalingen met 

rechtstreekse werking in het Belgisch recht, miskenden. 

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht, zonder dat de 

door de eiser voorgestelde prejudiciële vraag kan worden gesteld aan het Grond-

wettelijk Hof dat, krachtens artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Grondwettelijk 

Hof, niet bevoegd is om kennis te nemen van de eventuele miskenning van het 

beginsel van het zwijgrecht zoals vastgelegd in artikel 6 van het voormelde Ver-

drag door een interne rechtsnorm. 

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen. 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van R. B. e.a. 

Verwerpt de overige cassatieberoepen. 

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eerste eiser ten laste van de Staat. 

Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afde-

lingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cor-

nelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 19 

juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezig-

heid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier 

Tatiana Fenaux. 

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Erwin Francis en overge-

schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky. 

De afgevaardigd griffier,                                                De raadsheer, 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.09.1674.N 

A. J. L. 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Raf Verstraeten, advocaat bij de balie te Brussel. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 29 oktober 2009. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht. 

Eerste Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1. EVRM alsmede miskenning 

van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces, het recht 

van verdediging en de wapengelijkheid: het arrest oordeelt ten onrechte dat er 

geen reden is de gegevensdragers bij de Nederlandse overheid op te vragen 

alhoewel het in overwegende mate de beslissing dat de eiser schuldig is aan de 

hem ten laste gelegde feiten op die bewijsmiddelen laat steunen; de beklaagde 

heeft het recht die gegevens aan een eigen onderzoek te onderwerpen. 

2. In strafzaken beoordeelt de rechter onaantastbaar de bewijswaarde van de 

hem overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd 

op voorwaarde dat zulks gebeurt zonder miskenning van het recht op een eerlijk 

proces en het recht van verdediging. Die rechten vereisen dat wanneer de rechter 

zijn overtuiging laat steunen op bepaalde bewijsgegevens die zelf verwijzen naar 

andere gegevens welke niet aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd, de 

rechter zijn overtuiging niet zonder miskenning van de vermelde rechten op die 

laatste gegevens kan laten steunen indien hij de beklaagde de mogelijkheid niet 

biedt ze te onderzoeken of te laten onderzoeken. 

3. Voor de appelrechters heeft de eiser bij conclusie gevraagd de 

geluidsbanden met de telefoongesprekken die hem door de Nederlandse 

verbalisanten zijn toegeschreven, over te leggen voor verder onderzoek ter 

rechtszitting dan wel te onderwerpen aan een deskundigenonderzoek. De eiser 

verzocht aldus om de mogelijkheid die geluidsbanden te onderzoeken of te laten 

onderzoeken omdat hij betwistte de auteur te zijn van de telefoongesprekken 

waarop de beschuldiging gesteund is. 

4. Het arrest laat eisers schuldigverklaring op beslissende wijze steunen op de 

door de Nederlandse overheid opgenomen telefoongesprekken. Het oordeelt dat 

eisers medebeklaagde zijn stem op de telefoongesprekken heeft herkend en dat er 

geen reden is eraan te twijfelen dat de verbalisanten deze stem konden herkennen. 
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Het laat de eiser evenwel niet toe die gegevensdragers zelf te onderzoeken of te 

laten onderzoeken. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond. 

Tweede middel 

5. Het middel kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft 

bijgevolg geen antwoord. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest. 

Laat de kosten ten laste van de Staat. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Bepaalt de kosten op 118,70 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de 

raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Geert Jocqué en Filip Van 

Volsem, en op de openbare rechtszitting van 4 mei 2010 uitgesproken door 

afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-

generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique 

Kosynsky. 
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V. Kosynsky F. Van Volsem G. Jocqué 

L. Van hoogenbemt P. Maffei E. Goethals 
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36 – T.Strafr., 2009/1 Kluwer

worden afgewogen tegen, onder andere, de vrijheid
van meningsuiting en meer specifiek de persvrijheid.
Artikel 10 EVRM waarborgt echter niet eender welke
persvrijheid. Het onderscheid moet worden gemaakt
tussen het verspreiden van feitelijke informatie als on-
derdeel van een maatschappelijk debat enerzijds en
smakeloze beschuldigingen betreffende het privéle-
ven van een persoon anderzijds. De bescherming van
het privéleven is er om de persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren, waaronder een sociale dimensie die de fa-
miliekring overschrijdt. De bescherming van medische
gegevens, in het bijzonder, en hun confidentialiteit is
een fundamenteel principe in de rechtssystemen van
de lidstaten. Dit geldt des te meer wat betreft de HIV-
status van een persoon aangezien de vrijmaking van
die gegevens een dramatisch effect kan hebben, ook op
het sociaal en beroepsniveau. Het Hof meent dat de
feiten binnen het toepassingsgebied van artikel 8
EVRM vallen. Voornamelijk het feit dat beklaagde en
haar man in een dorp woonden maakt, volgens het
Hof, dat de impact van de publicatie op hun privéleven
des te groter is. Het Hof schaart zich daarom achter de
conclusie van de nationale rechters dat er een schen-
ding heeft plaatsgevonden van hun recht op privacy.
De publicatie van informatie over de gezondheidstoe-
stand van de man van beklaagde draagt geenzins bij tot
een maatschappelijk debat en diende enkel om de
nieuwsgierigheid van een bepaald lezerspubliek te die-
nen. De balans weegt daarom in casu in het voordeel
van het individuele recht op privacy. De overheid had
de plicht om ervoor te zorgen dat dit recht kon worden
afgedwongen ten opzichte van de pers.
Het Hof tilt overigens zwaar aan de bewering in het ar-
tikel dat de informatie over de gezondheidstoestand
was bevestigd door de werknemers van het aidscen-
trum. Dit zou, volgens het Hof, ontmoedigend kunnen
werken op anderen om vrijwillig aidstesten te laten af-
nemen. De bescherming van de persoonsgegevens in
deze context is van bijzonder belang. Het nationaal
recht beschikte over beschikkingen ter bescherming
van vertrouwelijke informatie en een schadevergoe-
ding werd toegekend. Echter, de vraag is of de hoogte
van de schadevergoeding evenredig is tot de schade en
in welke mate de wettelijke beperkingen op de bereke-
ning ervan conform artikel 8 EVRM zijn. Ook al laat
het Hof een zekere beoordelingsmarge aan staten inza-
ke het regelen van financiële vergoedingen, en moet
rekening gehouden worden met de socio-economische
toestand van een land, de beperkingen mogen er niet
toe leiden dat het recht op zich wordt uitgehold. Het
Hof erkent dat het opleggen van al te zware sancties op
de pers een chilling effect kan hebben op de persvrij-
heid. Echter, in geval van een manifest misbruik van
die vrijheid zoals in casu het geval is, meent het Hof
dat de zware wettelijke beperkingen op de compensa-
tie van de slachtoffers niet in lijn ligt met de verwach-
tingen die men daaromtrent conform artikel 8 EVRM
heeft. Er is daarom een schending van artikel 8 EVRM
Zie ook de dissenting opinion van rechter Zagrebelsky
en de partly dissenting opinion van rechters Popovic
en Tsotsoria.

EHRM, 27 november 2008, Salduz v. Turkije, Appl. 
nr.36391/02

Art. 6 § 3 (c) EVRM, art. 6 § 1 EVRM, art. 41 EVRM
Recht op bijstand van een raadsman tijdens arrestatie
en verhoor. Schending van recht op bijstand van een
raadsman in samenhang met het recht op eerlijk pro-
ces. Niet-meedelen aan verzoeker van het schriftelijk
standpunt van de openbare aanklager bij het Hof van
Cassatie. Schending van het recht op eerlijk proces.
Recht op billijke genoegdoening. Meest aangewezen
vorm van herstel. Hernemen van het proces met eer-
biediging van het art. 6 § 1 EVRM

Feiten

Verzoeker, Yusuf Salduz, is een Turkse onderdaan die
in 1984 werd geboren en die in Izmir (Turkije) woont.
Hij beklaagt zich erover dat hij geen bijstand van een
raadsman kreeg toen hij door de politie gearresteerd
werd en dat hij geen kennis kon nemen van het schrif-
telijke standpunt van de procureur bij het Hof van Cas-
satie.
Op 29 mei 2001 werd verzoeker gearresteerd omdat
hij ervan verdacht werd deelgenomen te hebben aan
een verboden betoging als steunbetuiging aan een lei-
der van de PKK (de Koerdische arbeidspartij is een
verboden organisatie) die zich in gevangenschap be-
vindt. Hij werd er ook van beschuldigd dat hij een ver-
boden vlag aan een brug gehangen had.
Op 30 mei 2004 werd verzoeker door de politie onder-
vraagd zonder de bijstand van een advocaat waarbij hij
toegaf dat hij deel had genomen aan de betoging als-
ook woorden had geschreven op de vlag. De verzoeker
heeft vervolgens geweigerd om de inhoud van zijn
verklaring bij de politie te bevestigen, aangezien hij
deze verklaring onder dwang had moeten afleggen. De
onderzoeksrechter hield verzoeker aan, waarna hij de
bijstand van een advocaat kreeg.
Voor het Hof (voor de staatsveiligheid) van Izmir
(İzmir State Security Court) weigerde verzoeker op-
nieuw om de inhoud van zijn verklaring bij de politie
te bevestigen, en stelde hij dat deze verklaring was af-
gelegd onder dwang.
Op 5 december 2002 veroordeelde het Hof voor de
Staatsveiligheid verzoeker voor zijn hulp en steun aan
de PKK en veroordeelde hem hiervoor tot een gevan-
genisstraf van 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
Later werd zijn straf verminderd naar een gevangenis-
straf van twee jaar en een half omdat hij op het mo-
ment van de inbreuk geen 18 jaar oud was.
Bij de beoordeling steunde het Hof voor de Staatsvei-
ligheid zich op de verklaringen die verzoeker had af-
gelegd bij de politie, het openbaar ministerie en de on-
derzoeksrechter. Tevens hield zij rekening met de
verklaringen van een medebeklaagde bij het openbaar
ministerie en met twee andere overtuigingsstukken.
Zij concludeerde dat de bekentenis van verzoeker aan
de politie authentiek was.
Op 27 maart 2002 diende de Eerste Procureur bij het
Hof van Cassatie zijn geschreven standpunt in waarin
hij verzocht om het arrest van het Hof voor de Staats-
veiligheid van Izmir te bevestigen. Noch verzoeker
noch zijn vertegenwoordiger kregen kennis van dit
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standpunt. Op 10 juni 2002 werd het cassatieberoep
van verzoeker door het Hof van Cassatie verworpen.

Klachten

Voor het Europees Hof beklaagt Salduz zich erover dat
hij in het kader van de strafrechtelijke procedures te-
gen hem hij geen bijstand van een advocaat heeft ge-
had terwijl hij door de politie gearresteerd was en dat
hij bij de behandeling van zijn zaak voor het Hof van
Cassatie niet in het bezit werd gesteld van een kopie
van het standpunt van de Eerste Procureur dat deze aan
het Hof overmaakte. Hij steunde zich op de art. 6 §§ 1
en 3 (c).
Het verzoekschrift werd op 8 augustus 2002 bij het
Europees Hof ingediend en op 28 maart 2006 deels
onontvankelijk verklaard.
Op 26 april 2007 besloot een kamer van het Hof bij
unanimiteit dat er een schending was van het artikel 6
§ 1 EVRM wegens het niet-meedelen van het schrifte-
lijke standpunt van de Eerste Procureur en met vijf
stemmen tegen twee dat er geen schending was van het
artikel 6 § 3 (c) omdat verzoeker geen bijstand van een
raadsman kreeg toen hij gearresteerd was door de poli-
tie. Op 20 juli 2007 verzocht verzoeker dat de zaak
zou worden verzonden naar de Grote Kamer
(artikel 43 van het verdrag). Op 24 september 2007
besliste een panel van de Grote kamer om dit verzoek
te aanvaarden, waarop op 27 november het arrest volg-
de van de Grote Kamer (17 rechters)

Beoordeling door het Hof

Art. 6 §§ 1 en 3 (c) EVRM Bijstand van een advocaat
bij de arrestatie door de politie

Het Hof start zijn analyse met een uiteenzetting van
«de algemene principes die van toepassing zijn op
deze zaak» (par. 50-55 van het arrest). Artikel 6 § 3 (c)
EVRM stelt dat een ieder tegen wie een vervolging is
ingesteld, recht heeft om zichzelf te verdedigen of
daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar
eigen keuze of, indien hij niet over voldoende midde-
len beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos
door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bij-
gestaan, indien de belangen van een behoorlijke
rechtspleging dit eisen. Het Hof beklemtoont dat dit
recht een element vormt van het breder recht op een
eerlijk proces neergelegd in artikel 6 § 1 EVRM
(par. 50), meer zelfs, hoewel het geen absoluut recht
is, vormt het een van de fundamentele kenmerken van
een eerlijk proces (par. 51). Evenwel geeft artikel 6 § 3
(c) EVRM niet op concrete wijze aan hoe dit recht
moet gerealiseerd worden, wat aan lidstaten een zeke-
re interpretatieruimte geeft. Het Hof zal daarbij con-
troleren of het eindresultaat te verenigen is met de eis
van een eerlijk proces waarbij het vertrekt van het uit-
gangspunt dat rechten er zijn om effectieve bescher-
ming te bieden, en niet louter een theoretisch bestaan
mogen leiden (par. 51).
Het Hof oordeelde dat om het recht op een eerlijk pro-
ces op grond van artikel 6 § 1 te garanderen een vol-
doende praktische en effectieve toegang tot een advo-
caat moet worden gegarandeerd als regel, tenzij kan
worden aangetoond dat in het licht van bijzondere om-

standigheden in een welbepaalde zaak dit recht be-
perkt moet worden. Zelfs wanneer er uitzonderlijke
omstandigheden zijn die het recht op de toegang van
een advocaat kunnen rechtvaardigen, dan kan een der-
gelijke beperking, ongeacht de reden, de rechten van
de verdachte op grond van artikel 6 niet ontnemen
(art. 52). De rechten van de verdediging worden in
principe onherstelbaar beschadigd wanneer belasten-
de verklaringen zonder de bijstand van een advocaat
tijdens het politieverhoor werden afgelegd en gebruikt
werden als basis voor een veroordeling (par. 55).
Deze principes zijn, aldus het Hof, in lijn met interna-
tionale mensenrechtelijke standaarden (die in par. 37-
42 van het arrest worden geanalyseerd), beschermen
personen tegen willekeur en «miscarriages of justice»
en realiseren het ideaal van wapengelijkheid tussen
opsporingsorganen en verdediging (par. 53). Respect
van deze principes is des te meer aangewezen door het
groeiende belang van de onderzoeksfase voor het eind-
resultaat van een procedure, door de steeds complexe-
re wetgeving met betrekking tot het onderzoek die ju-
ridische bijstand nodig maakt en door de
mensenrechtelijke eis dat verdachten niet tegen zich-
zelf moeten getuigen (par. 54).
Vervolgens past het Hof deze algemene principes toe
om de concrete zaak van Salduz (par. 56-63). De Turk-
se overheid gaf geen verklaring voor het miskennen
van het recht van verzoeker op de bijstand van een ad-
vocaat anders als op systematische wijze voorzien was
door de relevante wettelijke bepalingen. Dit komt als
zodanig reeds niet tegemoet aan de vereisten als voor-
zien in artikel 6.
Bovendien stelt het Hof vast dat het Turkse Hof voor
de Staatsveiligheid de verklaring van verzoeker bij de
politie als het belangrijkste bewijsstuk om hem te ver-
oordelen gebruikt, niettemin diens ontkenning van de
juistheid daarvan. Dit gebruik van een bewijsmiddel
uit de politiefase, toont zonder enige twijfel aan, aldus
het Hof, dat Salduz's rechtspositie daadwerkelijk aan-
getast werd door de beperkingen van zijn recht op bij-
stand van zijn advocaat. Noch de latere bijstand door
een advocaat noch de latere contradictoire procedures
kunnen deze tekortkomingen ten tijde van de arrestatie
door de politie ongedaan maken.
Het Hof wijst tenslotte op de jeugdige leeftijd van ver-
zoeker. Gelet op het grote aantal relevante internatio-
nale regelgeving inzake de bijstand van een raadsman
bij minderjarigen die zich in hechtenis bevinden, be-
klemtoont het Hof het fundamenteel belang om toe-
gang («access») tot een raadsman te verlenen wanneer
de persoon in hechtenis een minderjarige is (par. 60).
In deze zaak is het probleem evenwel algemeen en
staat het los van de leeftijd van de persoon in hechte-
nis: de beperking van recht op bijstand van een advo-
caat is systematisch en geldt voor iedereen die door de
politie aangehouden wordt m.b.t. misdrijven waarvoor
het Turkse Hof voor de Staatsveiligheid bevoegd is, en
dit onafhankelijk van de leeftijd van de aangehouden
persoon (par. 61).
Samengevat oordeelde het Hof dat, zelfs wanneer de
verzoeker de mogelijkheid had om het bewijs tegen
hem te betwisten op zijn proces en later in beroep, de
afwezigheid van bijstand van een advocaat tijdens zijn
arrestatie door de politie zijn rechten van verdediging
op onherstelbare wijze had aangetast. Bijgevolg werd
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een schending van het artikel 6 § 3 (c) in samenhang
met het artikel 6 § 1.

Art. 6 § 1 Niet-mededeling van het schriftelijke
standpunt van de Eerste Procureur bij het Hof van
Cassatie

Een tweede klacht van verzoeker betreft een schending
van het recht op een eerlijk proces die het gevolg is
van de onmogelijkheid voor de verdediging om inzage
te krijgen in de standpunten van het openbaar ministe-
rie bij het Turkse Hof van Cassatie. Het Hof oordeel-
de, op basis van de redenen die reeds gegeven werden
in een arrest van de kamer van 26 april 2007, dat hier-
door het recht van verzoeker op een tegensprekelijke
procedure geschonden werd. In het arrest van 26 april
2007 werd het argument van de Turkse Regering dat
de geschreven conclusies van het openbaar ministerie
bij het Hof van Cassatie niet bindend zijn en dat de
wetgeving inmiddels is aangepast, terzijde geschoven.
Met verwijzing naar een eerder arrest (Göç v. Turkey,
applic. nr. 36590/97) stelt het Hof vast dat gezien de
aard van deze conclusies en gezien het feit dat geen te-
genspraak mogelijk is, er een schending is van het
recht op tegenspraak.

Art. 41 EVRM Recht op billijke genoegdoening

Luidens artikel 41 EVRM kent het Hof, indien nodig,
een billijke genoegdoening toe aan de benadeelde, in-
dien het nationale recht van de betrokken Hoge Ver-
dragsluitende Partij slechts gedeeltelijk rechtsherstel
toelaat. Het Hof knoopt aan bij een beginsel uit zijn
rechtspraak dat erin bestaat om verzoeker zoveel als
mogelijk terug te plaatsen in een situatie die zich zou
hebben voorgedaan moest het verdragsrecht niet ge-
schonden zijn. Het Hof is van oordeel dat dit principe
ook in deze zaak moet worden toegepast. In concreto
betekent dit dat Salduz's proces moet worden herno-
men, dit keer met eerbiediging van de eisen vervat in
het artikel 6 § 1 EVRM, indien Salduz dit wenst
(par. 72).
Zie ook de joint concurring opinion van rechters Ro-
zakis, Spielmann, Ziemele en Lazarova Trajkovska
over het recht op herstel bij veroordelende arresten van
het Hof in de sfeer van het strafrecht.

EHRM, 2 december 2008, K.U. v. Finland, Appl. 
nr. 2872/02

Art. 8 EVRM; art. 13 EVRM. Kindermisbruik via het
internet; vertrouwelijkheid van gegevens; efficiënte
strafbaarstelling vereist identificatie van de dader; ge-
noegdoening via derde partij volstaat niet; primauteit
van de ordehandhaving ten opzichte van de vrijheid
van meningsuiting of het recht op privacy. Schending
artikel 8 EVRM

Feiten

Op 15 maart 1999 plaatst een onbekende een adverten-
tie op een dating-site op het internet, in naam van be-
klaagde en zonder zijn medeweten hiervan. Beklaagde
is op het ogenblik van deze feiten twaalf jaar oud. De
advertentie vermeldt leeftijd en lichaamskarakteristie-

ken, alsook een foto van beklaagde via een link naar
zijn webpagina. Bovendien maakt de advertentie ook
melding van het telefoonnummer van beklaagde, dat
correct wordt weergegeven op één cijfer na. Volgens
de advertentie zou beklaagde op zoek zijn naar een
jongen van dezelfde leeftijd of ouder «om hem de weg
te wijzen». Beklaagde komt op de hoogte van deze ad-
vertentie wanneer hij, als reactie op deze advertentie,
een e-mail ontvangt met een voorstel van een man om
hem te ontmoeten. Vader van beklaagde vraagt aan de
politie de identiteit te achterhalen van de persoon die
de advertentie heeft geplaatst. De service provider
weigert echter de identiteit van de houder van het IP-
adres te onthullen en beroept zich op de geldende pri-
vacywetgeving. Ook de Helsinki District Court besluit
dat het wettelijk niet mogelijk is de service provider te
dwingen om de informatie te onthullen wegens het be-
roepsgeheim. De politie kan volgens de Finse privacy-
wetgeving wel bepaalde gegevens opvragen maar en-
kel met betrekking tot vooraf beschreven misdrijven.
Laster, de kwalificatie die in casu van toepassing was,
behoort daar echter niet toe. Deze beslissing wordt in
beroep bevestigd. De klacht tegen de service provider
leest dat deze een lasterlijke advertentie had geplaatst
zonder de identiteit van de zender te hebben achter-
haald. Uit het besluit van het openbaar ministerie, in
de procedure voor het hof van beroep, zou echter blij-
ken dat de verjaring ten aanzien van het vermeende
misdrijf was ingetreden en het bedrijf dat de internet-
dienst aanbood daarom niet kon worden aangeklaagd.

Relevante internationale instrumenten

Het Hof verwijst in zijn uitspraak naar een aantal rele-
vante internationale instrumenten, zowel bindend als
niet-bindend, inzake computergerelateerde misdrijven.
Het betreft bijvoorbeeld aanbeveling nr. R(95) 13 be-
treffende strafprocedurele problemen gerelateerd aan
informatietechnologie. Daarin worden staten onder
meer aangemoedigd om verplichtingen op te leggen
aan service providers «who offer telecommunication
services to the public, either through public or private
networks, [in order] to provide information to identify
the user, when so ordered by the competent investiga-
ting authority». Vermeld wordt ook de Convention on
Cybercrime van 23 november 2001 en de Guidelines
for the cooperation between law enforcement and in-
ternet service providers against cyber crime van 1-
2 april 2008. Ook de Verenigde Naties hebben ver-
schillende resoluties aangenomen in deze materie
(55/63 en 56/121). Voorts is er op het vlak van de Eu-
ropese Unie de richtlijn 2006/24 van 15 maart 2006
betreffende de bewaring van gegevens (...). Het Euro-
pees Hof wijst er nog op dat in de meeste lidstaten van
de Raad van Europa voorzien is in een specifieke wet-
geving die service providers verplicht, ongeacht de
aard van het misdrijf, data over te dragen aan de be-
voegde onderzoeksinstanties.

Klachten

Beklaagde meent dat er een schending heeft plaatsge-
vonden van de artikelen 8 en 13 EVRM in zoverre hij
niet beschikte over de mogelijkheid om een genoeg-
doening te krijgen wegens een schending van zijn pri-
véleven. Immers, het was onmogelijk om de identiteit
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te achterhalen van de persoon die de advertentie had
geplaatst. De uitbetaling van een civiele schadevergoe-
ding gebeurde niet door de persoon die de inbreuk
heeft gepleegd en is daarom een ineffectieve remedie.

Beoordeling door het Hof

Artikel 8 EVRM Meer rigide strafbaarstelling ten
aanzien van kindermisbruik. Nood aan identificatie
van de dader voor een efficiënte bescherming

Artikel 8 EVRM is van toepassing. Ook al geldt op na-
tionaal vlak eerder de kwalificatie laster, het Hof on-
derzoekt de inbreuk liever vanuit de noties van een
mogelijke bedreiging voor het fysisch en psychisch
welzijn van beklaagde, gelet op zijn jonge leeftijd en
kwetsbare situatie. Deze zaak valt onder de noemer
van de positieve verplichtingen van de Staat. Zware
schendingen van het privéleven vereisen strafrechte-
lijk efficiënte voorzieningen. Het Hof wijst erop dat
we hier te maken hebben met het kwetsbaar opstellen
van een minderjarige voor toenaderingen vanwege pe-
dofielen. Het strafbaar stellen van een misdrijf volstaat
echter niet. In casu bestond de mogelijkheid om een
procedure aan te vatten wegens laster, maar zolang de
dader niet kan worden geïdentificeerd, heeft de straf-
baarstelling slechts een beperkt afschrikkend effect.
Waar het fysisch en psychisch welzijn van een kind in
gevaar komt, is dit des te erger. Het feit dat beklaagde
genoegdoening kon bekomen vanwege een derde par-
tij, namelijk de service provider, volstaat niet. Gege-
ven de omstandigheden vereisen de openbare belangen
en de bescherming van het kind dat van de eigenlijke
dader een financiële schadevergoeding kan worden be-
komen. Het Hof herhaalt hier echter dat dit geen af-
breuk doet aan het feit dat positieve verplichtingen
geen onevenredige last mogen leggen op de overheid
en dat steeds moet worden toegezien op het respect
van het recht op een eerlijk process. De artikelen 8 en
10 EVRM bevatten ook deze waarborgen, en kunnen
door de overtreders zelf aangehaald worden in hun
verdediging. Het Hof is ook niet ongevoelig voor de
sociale omstandigheden die aan de basis kunnen lig-
gen van een tekortkomende wetgeving. In casu meent
het Hof echter dat, net omwille van het anonieme ka-
rakter van het internet, de overheid zelfs al in 1999 had
moeten voorzien dat het internet voor misdrijfdoelein-
den zou kunnen worden gebruikt. Ook seksueel mis-
bruik van kinderen was al een welgekend probleem. Er
kan daarom niet gezegd worden dat de overheid niet
bewust was van de nood aan een systeem ter bescher-
ming van kindermisbruik via het internet. Praktische
en efficiënte beschermingsmaatregelen dienden daar-
om toe te laten om de identiteit van de betrokkene te
achterhalen. Een efficiënt onderzoek was niet mogelijk
omwille van de overmacht van de confidentialiteit, ter-
wijl die niet absoluut is en naargelang de omstandighe-
den zelfs moet buigen voor de primauteit van de orde-
handhaving. Er is daarom een schending van artikel 8
EVRM
Het Hof acht het niet noodzakelijk de klacht met be-
trekking tot artikel 13 EVRM te onderzoeken.

EHRM, 4 december 2008, Marper e.a. v. Verenigd 
Koninkrijk, Appl. nrs. 30562/04 en 30566/04

Art. 8 EV.R.M.; art. 14 EVRM. Bewaren van vingeraf-
drukken, celstalen en DNA-profielen voor onbepaalde
tijd; herziening standpunt Europees Hof; bijzondere
plaats van kinderen in een proces; link met het VN-
Kinderrechtenverdrag. Schending art. 8 EVRM. Geen
onderzoek naar schending art. 14 EVRM

Feiten

In het Verenigd Koninkrijk kunnen vingerafdrukken,
celstalen en DNA-profielen voor onbepaalde tijd be-
waard worden, zelfs na een vrijspraak van de betrok-
ken persoon. Het Europees Hof veroordeelt deze Brit-
se praktijk in het arrest van 4 december 2008. Het voor
onbepaalde tijd bewaren van vingerafdrukken, celsta-
len en DNA-profielen van vrijgesproken verdachten
schendt het recht op een privéleven. Het verzoek voor
het Europees Hof wordt ingediend door S., die op 11-
jarige leeftijd gearresteerd wordt voor een poging tot
overval en daarvoor wordt vrijgesproken, en
M. Marper, tegen wie een klacht wordt neergelegd
door zijn partner wegens huiselijk geweld, een klacht
die achteraf wordt ingetrokken. Gedurende het onder-
zoek dat tegen hen loopt, worden zowel vingerafdruk-
ken als celstalen afgenomen en een DNA-profiel van
de betrokkenen opgesteld. Na de vrijspraak en de in-
trekking van de klacht proberen S. en Marper via de
nationale rechter de schrapping van hun gegevens uit
de Britse politiedatabanken te verkrijgen, wat hen ech-
ter niet lukt. Uiteindelijk stappen ze naar het Europees
Hof.

Klachten

Beide klagers voeren een schending van hun recht op
een privéleven aan (art. 8 EVRM), een recht dat even-
wel niet absoluut is en aan beperkingen kan onderwor-
pen worden op voorwaarde dat deze in overeenstem-
ming zijn met de wet, een legitiem doel nastreven en
noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.
Tevens klagen ze over een schending van artikel 14
EVRM (verbod op discriminatie) omdat de Britse wet-
geving in bepaalde gevallen wel, doch in andere geval-
len (zoals die waarin klagers zich bevinden) niet een
vernietiging eist van DNA-gegevens en vingerafdruk-
ken wanneer het niet tot een veroordeling komt.

Beoordeling door het Hof

Artikel 8 EVRM Inbreuk op het privéleven?

Het Hof onderzoekt eerst of de Britse overheid zich in-
derdaad in het privéleven van klagers gemengd heeft.
Wat betreft celstalen en DNA-profielen wijst het Hof
erop dat deze veel persoonlijke en gevoelige informa-
tie bevatten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt wor-
den om familiebanden vast te stellen of om de etnische
afkomst van een persoon te bepalen. Gezien het poten-
tieel gebruik ervan, is het systematisch bijhouden van
deze twee gegevens volgens het Hof op zich een in-
breuk op het privéleven. Over vingerafdrukken beslist
het Hof in dezelfde zin, omdat deze ook unieke infor-
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Cass. (2e k.) AR P.05.0672.F, 25 mei 2005 (L.H.)

Cass. (2e k.) AR P.05.0672.F, 25 mei 2005 (L.H.) Arr.Cass. 2005, afl. 5, 1116; http://www.cass.be (13 juni 2005); JT
2005, afl. 6188, 481 en http://jt.larcier.be/ (1 juli 2008), noot -; JLMB 2005, afl. 32, 1408 en http://jlmbi.larcier.be/ (4
november 2005); NC 2006, afl. 6, 402 en http://www.nullumcrimen.be/ (17 augustus 2011); Pas. 2005, afl. 5-6, 1113;
Rev.dr.pén. 2005, afl. 12, 1297
Samenvatting 1
Om een wettelijk bewijs van identificatie door DNA-onderzoek uit te maken, moeten de voorschriften betreffende de
methode voor het onderzoek van celmateriaal en het opstellen van DNA-profielen worden nageleefd, evenals die
inzake de vergelijking en de statistische waarschijnlijkheid die vervat liggen in de art. 7 en 8 KB van 4 februari 2002
ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
en die in de bijlage bij dat KB (art. 3 en 7 Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-
onderzoek in strafzaken).

Trefwoorden:
DNA-onderzoek (strafrechtspleging) Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging)
Identificatieprocedure via DNA-onderzoek (opsporingsonderzoek)

Samenvatting 2
Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het oordeelt dat de bepalingen van de art. 7 en 8, en
van de bijlage bij het KB 4 februari 2002, genomen in uitvoering van de wet 22 maart 1999 betreffende de
identificatieprocedure via DNA-analyse niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven en dat een
deskundigenonderzoek dat deze bepalingen niet naleeft bewijswaarde behoudt en het recht van verdediging niet
schaadt.

Trefwoorden:
DNA-onderzoek (strafrechtspleging) Regelmatigheid van het bewijs (strafrechtspleging)
Identificatieprocedure via DNA-onderzoek (opsporingsonderzoek) Recht van verdediging (strafrechtspleging)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2005, afl. 12, 1297

- NC 2006, afl. 6, 402 en http://www.nullumcrimen.be/ (17 augustus 2011)

Volledige tekst
Afdelingsvoorzitter: Fischer
Raadsheren: de Codt, Mathieu, Velu, Dejemeppe
Openbaar Ministerie: Cornelis
Adjunct-griffier: De Wadripont
Advocaten: Bailly

R.G. P.05.0672.F

Uitspraak

rn300019934 1/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 18/06/2021

M&D Seminars 599

https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b15178&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18344&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b15165&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b15178&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b18344&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b15165&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b5211&view=resultview
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=RDPC_2005_12-H.pdf&jura=1
http://www.jurisquare.be/external/index.jsp?clientid={clientId}&pdf=NC_01_06_0402.pdf&jura=1


L. A.,
mr. Jacques Bailly, advocaat bij de balie te Verviers.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 10 mei 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.

III. Cassatiemiddelen

Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is
gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel

Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het, als ernstige aanwijzingen van schuld die de handhaving
van de voorlopige hechtenis rechtvaardigen, de deskundigenverslagen aanneemt, het eerste, betreffende het
opstellen van het DNA-profiel van een staal dat van een pet die op de plaats van de feiten werd gevonden is
genomen en, het tweede, betreffende de vergelijkende analyse met een staal dat aan de persoon van eiser werd
afgenomen;
Overwegende dat artikel 7 van het Koninklijk besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart
1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken bepaalt dat voormeld onderzoek
wordt uitgevoerd en het DNA-profiel wordt opgesteld volgens de in bijlage I bij dit besluit beschreven methode en
met behulp van de technieken die erin worden gepreciseerd;
Dat het deskundigenverslag, krachtens artikel 8 van dat Koninklijk besluit, een statistische waarschijnlijkheid bevat
die aangeeft in welke mate de identificatie verschilt van een toevallige overeenkomst;
Dat voormelde bijlage, in artikel N, met name bepaalt dat de deskundige “onvoorwaardelijk” de zeven DNA-
merkers die erin staan opgesomd en tevens de test op basis van amelogenine die erin wordt gepreciseerd dient
te gebruiken, waarbij die zeven merkers en de amelogenine als “strikt minimum” worden beschouwd, en dat “de
detectie bij voorkeur gebeurt met behulp van laserfluorescentie”;
Overwegende dat eiser aanvoert dat de voormelde verslagen niet met die voorschriften in overeenstemming zijn
in zoverre zij geen enkele statistische waarschijnlijkheid bevatten die aangeeft in welke mate de identificatie
verschilt van een toevallige overeenkomst, noch de nomenclatuur en het aantal van de gebruikte DNA-merkers,
en in zoverre dat zij vermelden dat de analyse volgens een andere methode dan deze met behulp van
laserfluorescentie is gebeurd zonder dat de reden ervan wordt uitgelegd;
Overwegende dat om een wettelijk bewijs van identificatie door DNA-onderzoek uit te maken, de voormelde
voorschriften moeten worden nageleefd;
Overwegende dat het arrest, met overname van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie,
oordeelt dat de argumentatie van eiser betreffende de geldigheid van de DNA-analyse irrelevant is met name op
grond dat “de aangevoerde bepalingen niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; dat men overigens niet
inziet hoe het deskundigenonderzoek zoals het is uitgevoerd aan de conclusie ervan elke bewijswaarde zou
ontnemen of het recht van verdediging zou miskennen”;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot vernietiging zonder
verwijzing kan leiden;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Francis Fischer,
de raadsheren Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu en Benoît Dejemeppe, en in openbare terechtzitting
van vijfentwintig mei tweeduizend en vijf uitgesproken door afdelingsvoorzitter Francis Fischer, in aanwezigheid
van advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Patricia De
Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Ghislain Londers en overgeschreven met assistentie van
afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- Rev.dr.pén. 2005, afl. 12, 1297

- NC 2006, afl. 6, 402 en http://www.nullumcrimen.be/ (17 augustus 2011)
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ÖCALAN v. TURKEY JUDGMENT 1

In the case of Öcalan v. Turkey,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber 

composed of:
Mr L. WILDHABER, President,
Mr C.L. ROZAKIS,
Mr J.-P. COSTA,
Mr G. RESS,
Sir Nicolas BRATZA,
Mrs E. PALM,
Mr L. CAFLISCH,
Mr L. LOUCAIDES,
Mr R. TÜRMEN,
Mrs V. STRÁŽNICKÁ,
Mr P. LORENZEN,
Mr V. BUTKEVYCH,
Mr J. HEDIGAN,
Mr M. UGREKHELIDZE,
Mr L. GARLICKI,
Mr J. BORREGO BORREGO,
Mrs A. GYULUMYAN, judges,

and Mr P.J. MAHONEY, Registrar,
Having deliberated in private on 9 June 2004 and 19 January 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted in its final form 

after further consideration on 22 April 2005.

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 46221/99) against the 
Republic of Turkey lodged with the Court under Article 34 of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“the Convention”) by a Turkish national, Mr Abdullah Öcalan (“the 
applicant”), on 16 February 1999.

2.  The applicant was represented by Sir Sydney Kentridge, 
Mr M. Muller and Mr T. Otty, who are London barristers, and 
Ms A. Tuğluk of the Istanbul Bar. The Turkish Government (“the 
Government”) were represented by their Co-Agents in the present case, 
Mr Ş. Alpaslan, of the Istanbul Bar, and Mr M. Özmen.

3.  The applicant alleged, in particular, violations of various provisions of 
the Convention, namely Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of 
ill-treatment), 5 (right to liberty and security), 6 (right to a fair trial), 7 (no 
punishment without law), 8 (right to respect for private and family life), 
9 (freedom of thought, conscience and religion), 10 (freedom of 
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expression), 13 (right to an effective remedy), 14 (prohibition of 
discrimination), 18 (limitation on use of restrictions on rights) and 34 (right 
of individual application).

4.  The application was allocated to the First Section of the Court 
(Rule 52 § 1 of the Rules of Court).

5.  On 4 March 1999 the Court requested that the Government take 
interim measures within the meaning of Rule 39, notably to ensure that the 
requirements of Article 6 were complied with in proceedings which had 
been instituted against the applicant in the National Security Court and that 
the applicant was able to exercise his right of individual application to the 
Court effectively through lawyers of his own choosing.

On 8 March 1999 the Government filed their observations. The 
applicant's representatives did likewise on 12 March 1999.

On 23 March 1999 the Court invited the Government to clarify specific 
points concerning the measures that had been taken pursuant to Rule 39 to 
ensure that the applicant had a fair trial.

On 9 April 1999 the legal adviser at the Turkish Permanent Delegation to 
the Council of Europe stated that the Government were not prepared to 
reply to the Court's questions, as they went far beyond the scope of interim 
measures within the meaning of Rule 39.

On 29 April 1999 the Court decided to communicate the application to 
the Government for their observations on its admissibility and merits.

The Government filed their observations on 31 August 1999. The 
applicant filed his observations in reply on 27 September and 29 October 
1999.

On 2 July 1999 one of the applicant's representatives requested that the 
Court invite the Government to “stay the decision to execute the death 
penalty imposed on the applicant on 29 June 1999 until the Court has 
decided the merits of his complaints”.

On 6 July 1999 the Court decided that the request for Rule 39 to be 
applied could be considered if the applicant's sentence were upheld by the 
Court of Cassation. On 30 November 1999 the Court decided to indicate the 
following interim measure to the Government:

“The Court requests the respondent State to take all necessary steps to ensure that 
the death penalty is not carried out so as to enable the Court to proceed effectively 
with the examination of the admissibility and merits of the applicant's complaints 
under the Convention.”

6.  A hearing concerning both the admissibility and the merits of the 
complaints (Rule 54 § 4) took place in public in the Human Rights 
Building, Strasbourg, on 21 November 2000.

7.  By a decision of 14 December 2000, the application was declared 
partly admissible by a Chamber of the First Section, composed of: 
Mrs E. Palm, President, Mrs W. Thomassen, Mr Gaukur Jörundsson, 
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Mr R. Türmen, Mr C. Bîrsan, Mr J. Casadevall and Mr R. Maruste, judges, 
and Mr M. O'Boyle, Section Registrar.

8.  The Chamber delivered its judgment on 12 March 2003. It held 
unanimously that there had been a violation of Article 5 § 4 of the 
Convention on account of the lack of a remedy by which the applicant could 
have the lawfulness of his detention in police custody determined; 
unanimously that there had been no violation of Article 5 § 1 of the 
Convention; unanimously that there had been a violation of Article 5 § 3 of 
the Convention on account of the failure to bring the applicant before a 
judge promptly after his arrest; by six votes to one that there had been a 
violation of Article 6 § 1 of the Convention in that the applicant had not 
been tried by an independent and impartial tribunal; unanimously that there 
had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention, taken in conjunction 
with Article 6 § 3 (b) and (c), in that the applicant had not had a fair trial; 
unanimously that there had been no violation of Article 2 of the 
Convention; unanimously that there had been no violation of Article 14 of 
the Convention, taken in conjunction with Article 2, as regards the 
implementation of the death penalty; unanimously that there had been no 
violation of Article 3 of the Convention as regards the complaint relating to 
the implementation of the death penalty; by six votes to one that there had 
been a violation of Article 3 of the Convention on account of the imposition 
of the death penalty following an unfair trial; unanimously that there had 
been no violation of Article 3 of the Convention either as regards the 
conditions in which the applicant had been transferred from Kenya to 
Turkey or the conditions of his detention on the island of İmralı; 
unanimously that no separate examination was necessary of the applicant's 
remaining complaints under Articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 and 18 of the 
Convention, taken individually or in conjunction with the aforementioned 
provisions of the Convention; and unanimously that there had been no 
violation of Article 34 in fine of the Convention. The partly dissenting 
opinion of Mr Türmen was annexed to the judgment.

9.  On 9 June 2003 the applicant, and on 11 June 2003 the Government, 
requested that the case be referred to the Grand Chamber in accordance with 
Article 43 of the Convention and Rule 73.

On 9 July 2003 a panel of the Grand Chamber decided to refer the case to 
the Grand Chamber.

10.  The composition of the Grand Chamber was determined according 
to the provisions of Article 27 §§ 2 and 3 of the Convention and Rule 24. In 
accordance with Article 23 § 7 of the Convention and Rule 24 § 4, 
Mrs Palm continued to sit in the case following the expiry of her term of 
office.

11.  The applicant and the Government each filed observations on the 
merits and comments on each other's observations.
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12.  A hearing took place in public in the Human Rights Building, 
Strasbourg, on 9 June 2004 (Rule 59 § 3).

There appeared before the Court:

(a) for the Government
Mr Ş. ALPASLAN, 
Mr M. ÖZMEN, Co-Agents;
Mr E. İŞCAN, 
Ms İ. ALTINTAŞ,
Ms B. ARI,
Ms B. ÖZAYDIN,
Mr A. ÇIÇEK,
Mr M. TIRE,
Mr K. TAMBAŞAR,
Mr N. ÜSTÜNER,
Mr B. ÇALIŞKAN,
Mr O. NALCIOĞLU,
Ms N. ERDIM, Counsel;

(b) for the applicant
Sir Sydney KENTRIDGE QC, 
Mr M. MULLER,
Mr T. OTTY,
Ms A. TUĞLUK, Counsel,
Mr K.YILDIZ,
Mr M. SAKHAR,
Mr İ. DÜNDAR
Mr F. AYDINKAYA,
Mr L. CHRALAMBOUS, 
Ms A. STOCK, Advisers.

The Court heard addresses by Sir Sydney Kentridge, Mr Muller, 
Mr Otty, Ms Tuğluk and Mr Alpaslan.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

13.  The applicant was born in 1949 and is currently being held in İmralı 
Prison (Mudanya, Bursa, Turkey). Prior to his arrest, he was the leader of 
the PKK (Workers' Party of Kurdistan).
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The facts of the case, as submitted by the parties, may be summarised as 
follows.

A.  The applicant's arrest and transfer to Turkey

14.  On 9 October 1998 the applicant was expelled from Syria, where he 
had been living for many years. He arrived the same day in Greece, where 
the Greek authorities asked him to leave Greek territory within two hours 
and refused his application for political asylum. On 10 October 1998 the 
applicant travelled to Moscow in an aircraft that had been chartered by the 
Greek secret services. His application for political asylum in Russia was 
accepted by the Duma, but the Russian Prime Minister did not implement 
that decision.

15.  On 12 November 1998 the applicant went to Rome, where he made 
an application for political asylum. The Italian authorities initially detained 
him but subsequently placed him under house arrest. Although they refused 
to extradite him to Turkey, they also rejected his application for refugee 
status and the applicant had to bow to pressure for him to leave Italy. After 
spending either one or two days in Russia, he returned to Greece, probably 
on 1 February 1999. The following day (2 February 1999), the applicant 
was taken to Kenya. He was met at Nairobi Airport by officials from the 
Greek embassy and accommodated at the ambassador's residence. He 
lodged an application with the Greek ambassador for political asylum in 
Greece, but never received a reply.

16.  On 15 February 1999 the Kenyan Ministry of Foreign Affairs 
announced that Mr Öcalan had been on board an aircraft that had landed in 
Nairobi on 2 February 1999 and had entered Kenyan territory accompanied 
by Greek officials without declaring his identity or going through passport 
control. It added that the Kenyan Minister for Foreign Affairs had 
summoned the Greek ambassador in Nairobi in order to elicit information 
about the applicant's identity. After initially stating that the person 
concerned was not Mr Öcalan, on being pressed by the Kenyan authorities 
the Greek ambassador had gone on to acknowledge that it was in fact him. 
The Kenyan Minister for Foreign Affairs had been informed by the Greek 
ambassador that the authorities in Athens had agreed to arrange for 
Mr Öcalan's departure from Kenya.

The Kenyan Minister for Foreign Affairs also stated that Kenyan 
diplomatic missions abroad had been the target of terrorist attacks and that 
the applicant's presence in Kenya constituted a major security risk. In those 
circumstances, the Kenyan government was surprised that Greece, a State 
with which it enjoyed friendly relations, could knowingly have put Kenya in 
such a difficult position, exposing it to suspicion and the risk of attacks. 
Referring to the Greek ambassador's role in the events, the Kenyan 
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government indicated that it had serious reservations about his credibility 
and requested his immediate recall.

The Kenyan Minister for Foreign Affairs added that the Kenyan 
authorities had played no part in the applicant's arrest and had had no say in 
the choice of his final destination. The Minister had not been informed of 
any operations by Turkish forces at the time of the applicant's departure and 
there had been no consultations between the Kenyan and Turkish 
governments on the subject.

17.  On the final day of his stay in Nairobi, the applicant was informed 
by the Greek ambassador after the latter had returned from a meeting with 
the Kenyan Minister for Foreign Affairs that he was free to leave for the 
destination of his choice and that the Netherlands were prepared to accept 
him.

On 15 February 1999 Kenyan officials went to the Greek embassy to 
take Mr Öcalan to the airport. The Greek ambassador said that he wished to 
accompany the applicant to the airport in person and a discussion between 
the ambassador and the Kenyan officials ensued. In the end, the applicant 
got into a car driven by a Kenyan official. On the way to the airport, this car 
left the convoy and, taking a route reserved for security personnel in the 
international transit area of Nairobi Airport, took him to an aircraft in which 
Turkish officials were waiting for him. The applicant was then arrested after 
boarding the aircraft at approximately 8 p.m.

18.  The Turkish courts had issued seven warrants for Mr Öcalan's arrest 
and a wanted notice (Red Notice) had been circulated by Interpol. In each of 
those documents, the applicant was accused of founding an armed gang in 
order to destroy the territorial integrity of the Turkish State and of 
instigating various terrorist acts that had resulted in loss of life.

On the flight from Kenya to Turkey, the applicant was accompanied by 
an army doctor from the moment of his arrest. A video recording and 
photographs taken of Mr Öcalan in the aircraft for use by the police were 
leaked to the press and published. In the meantime, the inmates of İmralı 
Prison were transferred to other prisons.

19.  The applicant was kept blindfolded throughout the flight except 
when the Turkish officials wore masks. The blindfold was removed as soon 
as the officials put their masks on. According to the Government, the 
blindfold was removed as soon as the aircraft entered Turkish airspace.

The applicant was taken into custody at İmralı Prison on 16 February 
1999. On the journey from the airport in Turkey to İmralı Prison, he wore a 
hood. In photographs that were taken on the island of İmralı in Turkey, the 
applicant appears without a hood or blindfold. He later said that he had been 
given tranquillisers, probably at the Greek embassy in Nairobi.

M&D Seminars 611



ÖCALAN v. TURKEY JUDGMENT 7

B.  Police custody on the island of İmralı

20.  From 16 February 1999 onwards, the applicant was interrogated by 
members of the security forces. On 20 February 1999 a judge ruled on the 
basis of information in the case file that he should remain in police custody 
for a further three days as the interrogation had not been completed.

21.  Judges and prosecutors from the Ankara National Security Court 
arrived on the island of İmralı on 21 February 1999.

22.  According to the applicant, on 22 February 1999 sixteen lawyers 
instructed by his family applied to the National Security Court for 
permission to see him. They were informed verbally that only one lawyer 
would be allowed access. Lawyers who went to Mudanya (the embarkation 
point for the island of İmralı) on 23 February 1999 were told by the 
administrative authorities that they could not visit the applicant. The 
applicant also alleges that his lawyers were harassed by a crowd at the 
instigation of plain-clothes police officers or at least with their tacit 
approval.

23.  As soon as the applicant's detention began, the island of İmralı was 
decreed a prohibited military zone. According to the applicant, the security 
arrangements in his case were managed by a “crisis desk” set up at 
Mudanya. It was the crisis desk that was responsible for granting lawyers 
and other visitors access to the applicant. According to the Government, 
special measures were taken to ensure the applicant's safety. He had many 
enemies who might have been tempted to make an attempt on his life, and it 
was for security reasons that lawyers were searched.

24.  On 22 February 1999 the public prosecutor at the Ankara National 
Security Court questioned the applicant and took a statement from him as an 
accused. The applicant told the prosecutor that he was the founder of the 
PKK and its current leader. Initially, his and the PKK's aim had been to 
found an independent Kurdish State, but with the passage of time they had 
changed their objective and sought to secure a share of power for the Kurds 
as a free people who had played an important role in the founding of the 
Republic. The applicant confessed that village guards were a prime target 
for the PKK. He also confirmed that the PKK had used violent methods 
against civilians, in particular from 1987 onwards, but that he was 
personally opposed to such methods and had tried in vain to prevent their 
being used. He told the prosecutor that the warlords who wanted to seize 
power within the PKK had exerted part of their pressure on the Kurdish 
population; some of these warlords had been tried and found guilty by the 
PKK and had been executed with his personal approval. He acknowledged 
that the Turkish government's estimate of the number of those killed or 
wounded as a result of the PKK's activities was fairly accurate, that the 
actual number might even be higher, and that he had ordered the attacks as 
part of the armed struggle being waged by the PKK. He added that he had 
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decided in 1993 to declare a ceasefire, acting on a request by the Turkish 
President, Mr Özal, which had been conveyed to him by the Kurdish leader 
Celal Talabani. The applicant also told the prosecutor that after leaving 
Syria on 9 October 1998 he had gone first to Greece and then to Russia and 
Italy. When the latter two countries refused to grant him the status of 
political refugee, he had been taken to Kenya by the Greek secret services.

C.  Appearance before a judge and pre-trial detention

25.  On 23 February 1999 the applicant appeared before a judge of the 
Ankara National Security Court, who ordered that he should be detained 
pending trial. The applicant did not apply to the National Security Court to 
have that decision set aside. Before the judge he repeated the statement he 
had made to the prosecutor. He said that decisions taken within the PKK 
were submitted to him as founder and leader of the organisation for final 
approval. In the period from 1973 to 1978, the PKK's activities had been 
political. In 1977 and 1978, the PKK had organised armed attacks on the 
ağalar (major landowners). In 1979, following a visit by the applicant to 
Lebanon, the PKK had begun its paramilitary preparations. Since 1984, the 
PKK had carried on an armed struggle within Turkey. The regional leaders 
decided on armed actions and the applicant confirmed the general plan for 
such actions. He had taken the strategic and tactical decisions for the 
organisation as a whole. The units had carried out the decisions.

D.  Contact with the outside world during the judicial investigation 
and conditions at İmralı Prison

26.  On the day after the applicant's arrival in Turkey, his Turkish lawyer, 
Mr Feridun Çelik, asked to visit him. He was prevented by members of the 
security forces from leaving the premises of the Diyarbakır Human Rights 
Association and was subsequently arrested together with seven other 
lawyers.

27.  At Istanbul Airport on 17 February 1999, Ms Böhler, Ms Prakken 
and their partner Mr Koppen were refused leave to enter Turkey to visit the 
applicant, on the grounds that they could not represent him in Turkey and 
that Ms Böhler's past history (she was suspected of having campaigned 
against Turkey's interests and of having taken part in meetings organised by 
the PKK) created a risk of prejudice to public order in Turkey.

28.  On 25 February 1999 the applicant was able to talk to two of the 
sixteen lawyers who had asked to see him, Mr Z. Okçuoğlu and 
Mr H. Korkut. The first conversation took place in the presence of a judge 
and of members of the security forces wearing masks. The latter decided 
that it should not last longer than twenty minutes. The record of that 
conversation was handed over to the National Security Court. The 
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applicant's other representatives were given leave to have their authority to 
act before the Court signed and to see their client later.

29.  During the preliminary investigation between 15 February 1999, 
when the applicant was arrested, and 24 April 1999, when the trial began, 
the applicant had twelve meetings in private with his lawyers. The dates and 
duration of the meetings were as follows: 11 March (45 minutes), 16 March 
(1 hour), 19 March (1 hour), 23 March (57 minutes), 26 March (1 hour 
27 minutes), 2 April (1 hour), 6 April (1 hour), 8 April (61 minutes), 
12 April (59 minutes), 15 April (1 hour), 19 April (1 hour) and 22 April 
(1 hour).

30.  According to the applicant, his conversations with his lawyers were 
monitored from behind glass panels and filmed with a video camera. After 
the first two short visits, the applicant's contact with his lawyers was 
restricted to two visits per week, lasting an hour each. On each visit, the 
lawyers were searched five times and required to fill in a very detailed 
questionnaire. He and his advisers were not allowed to exchange documents 
or take notes at their meetings. The applicant's representatives were unable 
to give him either a copy of his case file (other than the bill of indictment, 
which was served by the prosecution) or any other material that would allow 
him to prepare his defence.

31.  According to the Government, no restrictions were placed on the 
applicant as regards either the number of visits by his lawyers or their 
duration. Apart from the first visit, which took place under the supervision 
of a judge and members of the security forces, the meetings were held 
subject to the restrictions provided for in the Code of Criminal Procedure. In 
order to ensure their safety, the lawyers were taken to the island of İmralı by 
boat after embarking at a private quay. Hotel rooms were booked for them 
near the embarkation point. According to the Government, no restrictions 
were placed on the applicant's correspondence.

32.  In the meantime, on 2 March 1999, delegates of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) visited İmralı Prison. In a letter of 
22 March 1999 to the representatives of the Government, they indicated that 
the applicant was physically in good health and his cell was comfortable. 
The CPT drew the Government's attention to the fact that the applicant's 
solitary confinement and his limited access to the open air could affect him 
psychologically.

33.  The CPT delegates next visited İmralı Prison, where the applicant is 
the sole inmate, as part of their mission to Turkey from 2 to 14 September 
2001. The delegates found that the cell occupied by the applicant was large 
enough to accommodate a prisoner and equipped with a bed, table, armchair 
and bookshelves. It also had an air-conditioning system, washing and toilet 
facilities and a window overlooking an inner courtyard. The applicant had 
access to books, newspapers and a radio, but not to television programmes 
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or a telephone. However, he received twice daily medical checks by doctors 
and, in principle, was visited by his lawyers once a week.

34.  On its visit of 16-17 February 2003, the CPT noted that visits to the 
applicant by his lawyers and members of his family were often cancelled 
owing to adverse weather conditions and inadequate means of transport.

E.  The trial at the National Security Court

35.  In a bill of indictment preferred on 24 April 1999 (and joined to 
several others that had been drawn up in the applicant's absence by various 
public prosecutors' offices between 1989 and 1998), the public prosecutor at 
the Ankara National Security Court accused the applicant of activities 
carried out for the purpose of bringing about the secession of part of the 
national territory. He sought the death penalty under Article 125 of the 
Criminal Code.

36.  The case file ran to 17,000 pages and had been prepared by joining 
the files in seven sets of proceedings that were pending against the applicant 
in various national security courts. The applicant's lawyers were given 
access to the case file and the bill of indictment on 7 May 1999. Since the 
judicial authorities had not been able to supply a copy of the file, the 
applicant's lawyers had brought their own photocopier and finished copying 
the file on 15 May 1999. The prosecution had omitted to include certain 
documents in it, such as those concerning the applicant's arrest in Kenya and 
his transfer to Turkey.

37.  The first two hearings, held in Ankara on 24 and 30 March 1999 in 
the applicant's absence, were taken up with procedural matters, such as 
third-party applications to intervene in the proceedings or the measures to 
be taken in readiness for the hearings on the island of İmralı and to enable 
the parties to take part in and members of the public to attend the trial. 
According to the Government, allegations that the lawyers were harassed by 
the police when they emerged from the first hearing in Ankara on 24 March 
1999 have been the subject of a criminal investigation.

38.  From 31 May to 29 June 1999, the National Security Court held 
eight hearings attended by the applicant on the island of İmralı. The 
applicant told the court, among other things, that he stood by his statements 
to the prosecutor and the judge. He confirmed that he was the most senior 
PKK agent and leader of the organisation and that he had instructed the 
members of the organisation to carry out certain acts. He said that he had 
not been ill-treated or verbally abused since his arrest. The applicant's 
representatives argued that the National Security Court could not be 
regarded as an independent and impartial tribunal within the meaning of 
Article 6 of the Convention. The applicant stated that, for his part, he 
accepted the court's jurisdiction.
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39.  The applicant said that he was willing to cooperate with the Turkish 
State in order to bring to an end the acts of violence associated with the 
Kurdish question and promised to halt the PKK's armed struggle. He 
indicated that he wished to “work for peace and fraternity and achieve that 
aim within the Republic of Turkey”. He observed that, while he had initially 
envisaged an armed struggle for the independence of the population of 
Kurdish origin, that had been in reaction to the political pressure the 
government had exerted on the Kurdish population. When circumstances 
changed, he had decided on a different approach and limited his demands to 
autonomy or to a recognition of the Kurds' cultural rights within a 
democratic society. He accepted political responsibility for the PKK's 
general strategy, but disclaimed criminal liability for acts of violence which 
went beyond the PKK's stated policy. In order to highlight the 
rapprochement between the PKK and the government, he applied to have 
the government officials who had conducted negotiations with the PKK 
examined as witnesses for the defence. That application was refused by the 
National Security Court.

40.  The applicant's lawyers' applications for the communication of 
additional documents or for further investigations in order to collect more 
evidence were refused by the National Security Court on the ground that 
they were delaying tactics.

41.  The applicant's lawyers complained to the National Security Court 
about the restrictions and the difficulties they were having in conferring 
with their client. Their request to be permitted to confer with him during 
lunch breaks was accepted by the National Security Court at a hearing on 
1 June 1999.

The lawyers did not appear at the hearing on 3 June 1999. At their 
request, transcripts of that hearing and copies of the documents placed in the 
file were given to them and the applicant on 4 June 1999. One of the 
applicant's counsel thanked the National Security Court for having 
established a dispassionate atmosphere.

42.  On 8 June 1999 the prosecution made their final submissions. They 
sought the death penalty for the applicant under Article 125 of the Criminal 
Code.

The applicant's advisers requested a one-month adjournment to enable 
them to prepare their final submissions. The National Security Court 
granted them fifteen days, the statutory maximum allowed.

43.  On 18 June 1999 Turkey's Grand National Assembly amended 
Article 143 of the Constitution to exclude both military judges and military 
prosecutors from national security courts. Similar amendments were made 
on 22 June 1999 to the law on national security courts.

44.  At the hearing on 23 June 1999, the judge who had been appointed 
to replace the military judge sat as a member of the trial court for the first 
time. The National Security Court noted that the new judge had already read 
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the file and the transcripts, in accordance with Article 381 § 2 of the Code 
of Criminal Procedure, and had followed the proceedings from the outset 
and attended the hearings.

Counsel for the applicant opposed the appointment of the civilian judge 
owing to his previous involvement in the case. Their application for an 
order requiring him to stand down was dismissed by the National Security 
Court.

45.  At the same hearing, counsel for the applicant set out the applicant's 
substantive defence to the charges.

46.  On 29 June 1999, after hearing the applicant's final representations, 
the Ankara National Security Court found the applicant guilty of carrying 
out acts designed to bring about the secession of part of Turkey's territory 
and of training and leading a gang of armed terrorists for that purpose. It 
sentenced him to death under Article 125 of the Criminal Code. It found 
that the applicant was the founder and principal leader of the organisation, 
whose aim was to detach a part of the territory of the Republic of Turkey so 
as to form a Kurdish State with a political regime based on Marxist-Leninist 
ideology. The National Security Court found that it had been established 
that, following decisions taken by the applicant and on his orders and 
instructions, the PKK had carried out several armed attacks, bomb attacks, 
acts of sabotage and armed robberies, and that in the course of those acts of 
violence thousands of civilians, soldiers, police officers, village guards and 
public servants had been killed. The court did not accept that there were 
mitigating circumstances allowing the death penalty to be commuted to life 
imprisonment, having regard, among other things, to the very large number 
and the seriousness of the acts of violence, the thousands of deaths caused 
by them, including those of children, women and old people, and the major, 
pressing threat to the country that those acts posed.

F.  The appeal on points of law

47.  The applicant appealed on points of law against the above judgment, 
which, on account of the severity of the sentence, was in any event 
automatically subject to review by the Court of Cassation.

48.  In a judgment adopted on 22 November 1999 and delivered on 
25 November, the Court of Cassation upheld the judgment of 29 June 1999 
in every respect. It held that the replacement of the military judge by a 
civilian judge during the trial did not require the earlier procedural steps to 
be taken again given that the new judge had followed the proceedings from 
the beginning and that the law itself required that the proceedings should 
continue from the stage they had reached at the time of the replacement. The 
Court of Cassation also pointed out that the Ankara National Security Court 
was empowered by law to hold its hearings outside the area of its territorial 
jurisdiction on security grounds, among other reasons.
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49.  As to the merits, the Court of Cassation had regard to the fact that 
the applicant was the founder and president of the PKK. It referred to the 
latter's aim and activities, namely that it sought the foundation of a Kurdish 
State on a territory that Turkey should be made to cede after an armed 
struggle and to that end carried out armed attacks and sabotage against the 
armed forces, industrial premises and tourist facilities in the hope of 
weakening the authority of the State. The PKK also had a political front (the 
ERNK) and a military wing (the ARNK), which operated under its control. 
Its income was derived mainly from “taxes”, “fines”, donations, 
subscriptions, and the proceeds of armed robberies, gun-running and drug 
trafficking. According to the Court of Cassation, the applicant led all three 
of these groups. In his speeches at party conferences, in his radio and 
television appearances and in the orders he had given to his activists, the 
applicant had instructed his supporters to resort to violence, indicated 
combat tactics, imposed penalties on those who did not obey his instructions 
and incited the civilian population to put words into action. As a result of 
the acts of violence carried out by the PKK from 1978 until the applicant's 
arrest (in all, 6,036 armed attacks, 3,071 bomb attacks, 388 armed robberies 
and 1,046 kidnappings), 4,472 civilians, 3,874 soldiers, 247 police officers 
and 1,225 village guards had died.

50.  The Court of Cassation held that the PKK, founded and led by the 
applicant, represented a substantial, serious and pressing threat to the 
country's integrity. It ruled that the acts of which the applicant was accused 
constituted the offence laid down in Article 125 of the Criminal Code and 
that it was not necessary, in order for that provision to apply, for the 
applicant – the founder and president of the PKK and the instigator of the 
acts of violence committed by that organisation – personally to have used a 
weapon.

G.  Commutation of the death penalty to life imprisonment

51.  In October 2001, Article 38 of the Constitution was amended so that 
the death penalty could no longer be ordered or implemented other than in 
time of war or of imminent threat of war, or for acts of terrorism.

By Law no. 4771, which was published on 9 August 2002, the Turkish 
Grand National Assembly resolved, inter alia, to abolish the death penalty 
in peacetime (that is to say except in time of war or of imminent threat of 
war) and to make the necessary amendments to the relevant legislation, 
including the Criminal Code. As a result of the amendments, a prisoner 
whose death sentence for an act of terrorism has been commuted to life 
imprisonment must spend the rest of his life in prison.

By a judgment of 3 October 2002, the Ankara National Security Court 
commuted the applicant's death sentence to life imprisonment. It ruled that 
the offences under Article 125 of the Criminal Code of which the applicant 
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had been accused had been committed in peacetime and constituted terrorist 
acts.

The Nationalist Action Party (MHP – Milliyetçi Hareket Partisi), a 
political party with representatives in Parliament, applied to the 
Constitutional Court for an order setting aside certain provisions of 
Law no. 4771, including the provision abolishing the death penalty in 
peacetime for persons found guilty of terrorist offences. The Constitutional 
Court dismissed that application in a judgment of 27 December 2002.

II.  RELEVANT DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW AND 
PRACTICE

A.  Provisions on National Security Courts

52.  Before the Constitution was amended on 18 June 1999, Article 143 
provided that national security courts were to be composed of a president, 
two other full members and two substitute members. The president of the 
national security court, one of the full members and one of the substitute 
members were to be civilian judges, and the other full member and 
substitute member were to be military judges.

53.  As amended by Law no. 4388 of 18 June 1999, Article 143 of the 
Constitution provides:

“... National security courts shall be composed of a president, two other full 
members, a substitute member, a public prosecutor and a sufficient number of 
assistant prosecutors.

The president, two full members, a substitute member and the public prosecutor 
shall be appointed from among judges and public prosecutors of the first rank and 
assistant prosecutors from among public prosecutors of other ranks. Appointments 
shall be made for four years by the Council of the National Legal Service, in 
accordance with procedures laid down in special legislation. Their terms of office 
shall be renewable ...”

54.  The necessary amendments concerning the appointment of the 
judges and public prosecutors were made to Law no. 2845 on national 
security courts by Law no. 4390 of 22 June 1999. By the terms of 
provisional section 1 of Law no. 4390, the terms of office of the military 
judges and military prosecutors in service in the national security courts 
were to end on the date of publication of that Law (22 June 1999). By 
provisional section 3 of the same Law, proceedings pending in the national 
security courts on the date of publication of the Law were to continue from 
the stage they had reached by that date.
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B.  Article 125 of the Turkish Criminal Code

“Anyone committing an act designed to subject the State or a part of the State to the 
domination of a foreign State, to diminish its independence or to impair its unity, or 
which is designed to remove from the administration of the State a part of the territory 
under its control shall be liable to the death penalty.”

C.  Review of the lawfulness of detention

55.  The fourth paragraph of Article 128 of the Code of Criminal 
Procedure (as amended by Law no. 3842 of 18 November 1992) provides 
that any person who has been arrested and/or in respect of whom a 
prosecutor has made an order for his continued detention may challenge that 
measure before the appropriate district judge and, if successful, be released.

56.  Section 1 of Law no. 466 on the payment of compensation to 
persons unlawfully arrested or detained provides:

“Compensation shall be paid by the State in respect of all damage sustained by 
persons:

(1)  who have been arrested or detained under conditions or in circumstances 
incompatible with the Constitution or statute;

(2)  who have not been immediately informed of the reasons for their arrest or 
detention;

(3)  who have not been brought before a judicial officer after being arrested or 
detained within the time allowed by statute for that purpose;

(4)  who have been deprived of their liberty without a court order after the statutory 
time allowed for being brought before a judicial officer has expired;

(5)  whose close family have not been immediately informed of their arrest or 
detention;

(6)  who, after being arrested or detained in accordance with the law, are not 
subsequently committed for trial ..., or are acquitted or discharged after standing trial;

(7)  who have been sentenced to a term of imprisonment shorter than the period 
spent in detention or ordered to pay a pecuniary penalty only ...”

57.  Article 144 of the Code of Criminal Procedure provides that, in 
principle, anyone arrested or detained pending trial may speak with his legal 
representative in private, whether or not the latter has an authority to act. 
The version of Article 144 that applied to proceedings in the national 
security courts at the material time was the version as worded prior to the 
amendments of 18 November 1992. It provided that members of the 
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national legal service were entitled to be present at meetings between the 
accused and their lawyers before the commencement of the criminal 
proceedings.

D.  The Council of Europe and the death penalty

58.   Protocol No. 6 to the Convention provides (Article 1): “The death 
penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or 
executed.” Article 2 of Protocol No. 6 provides:

“A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts 
committed in time of war or of imminent threat of war; such penalty shall be applied 
only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions. The 
State shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the 
relevant provisions of that law.”

Protocol No. 6 has been ratified by forty-four member States of the 
Council of Europe and signed by two others (Monaco and Russia).

Protocol No. 13 to the Convention, which provides for the abolition of 
the death penalty in all circumstances, was opened for signature on 3 May 
2002. The Preamble to Protocol No. 13 reads:

“The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Convinced that everyone's right to life is a basic value in a democratic society and 
that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for 
the full recognition of the inherent dignity of all human beings;

Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at 
Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as 'the Convention');

Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death 
Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in 
respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war;

Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all 
circumstances,

Have agreed as follows:

...”

Article 1 of Protocol No. 13 states:
“The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty 

or executed.”

Protocol No. 13 has been signed by forty-three member States of the 
Council of Europe and ratified by twenty-nine. It came into force on 1 July 
2003 after the tenth ratification. Three member States of the Council of 
Europe (Armenia, Azerbaijan and Russia) have not yet signed it.
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In its Opinion No. 233 (2002) on the Draft Protocol to the European 
Convention on Human Rights concerning the abolition of the death penalty 
in all circumstances, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 
referred to:

“2.  ... its most recent resolutions on the subject, Resolution 1187 (1999) on Europe: 
a death-penalty free continent, and Resolution 1253 (2001) on the abolition of the 
death penalty in Council of Europe Observer states, in which it reaffirmed its beliefs 
that the application of the death penalty constitutes inhuman and degrading 
punishment and a violation of the most fundamental right, that to life itself, and that 
capital punishment has no place in civilised, democratic societies governed by the rule 
of law.”

It further noted:
“5.  The second sentence of Article 2 of the European Convention on Human Rights 

still provides for the death penalty. It has long been in the interest of the Assembly to 
delete this sentence, thus matching theory with reality. This interest is strengthened by 
the fact that more modern national constitutional documents and international treaties 
no longer include such provisions.”

59.  Article X § 2 of the “Guidelines on human rights and the fight 
against terrorism”, issued by the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on 11 July 2002, reads:

“Under no circumstances may a person convicted of terrorist activities be sentenced 
to the death penalty; in the event of such a sentence being imposed, it may not be 
carried out.”

E.  Other international developments concerning the death penalty

60.  In a number of cases involving the application of the death penalty, 
the United Nations Human Rights Committee has observed that if the due 
process guarantees in Article 14 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights were violated, a sentence of death which was carried out 
would not be in conformity with Article 6 § 2 of the Covenant, that sets out 
the circumstances in which it is permissible to give effect to the death 
penalty.

In Reid v. Jamaica (no. 250/1987), the Committee stated as follows:
“[T]he imposition of a sentence of death upon the conclusion of a trial in which the 

provisions of the Covenant have not been respected constitutes ... a violation of 
Article 6 of the Covenant. As the Committee noted in its general comment 6(7), the 
provision that a sentence of death may be imposed only in accordance with the law 
and not contrary to the provisions of the Covenant implies that 'the procedural 
guarantees therein prescribed must be observed, including the right to a fair hearing by 
an independent tribunal, the presumption of innocence, the minimum guarantees for 
the defence, and the right to review by a higher tribunal'.”

Similar observations were made by the Committee in Daniel Mbenge v. 
Zaire (Communication no. 16/1977, 8 September 1977, UN Doc. Supp. 
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no. 40, [A/38/40], at 134 [1983]) and Wright v. Jamaica (Communication 
no. 349/1989, UN Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 [1992]).

In an advisory opinion on the right to information on consular assistance 
in the framework of the guarantees of due process of law (Advisory Opinion 
OC-16/99 of 1 October 1999), the Inter-American Court of Human Rights 
examined the implication of the guarantees of a fair procedure for Article 4 
of the American Convention on Human Rights, which permitted the death 
penalty in certain circumstances. It stated:

“134.  It might be useful to recall that in a previous examination of Article 4 of the 
American Convention (Restrictions to the Death Penalty, Advisory Opinion OC-3/83 
of 8 September, 1983, Series A No. 3) the Court observed that the application and 
imposition of capital punishment are governed by the principle that '[n]o one shall be 
arbitrarily deprived of his life'. Both Article 6 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights and Article 4 of the Convention require strict observance of legal 
procedure and limit application of this penalty to 'the most serious crimes'. In both 
instruments, therefore, there is a marked tendency toward restricting application of the 
death penalty and ultimately abolishing it.

135.  This tendency, evident in other inter-American and universal instruments, 
translates into the internationally recognised principle whereby those States that still 
have the death penalty must, without exception, exercise the most rigorous control for 
observance of judicial guarantees in these cases. It is obvious that the obligation to 
observe the right to information becomes all the more imperative here, given the 
exceptionally grave and irreparable nature of the penalty that one sentenced to death 
could receive. If the due process of law, with all its rights and guarantees, must be 
respected regardless of the circumstances, then its observance becomes all the more 
important when that supreme entitlement that every human rights treaty and 
declaration recognises and protects is at stake: human life.

136.  Because execution of the death penalty is irreversible, the strictest and most 
rigorous enforcement of judicial guarantees is required of the State so that those 
guarantees are not violated and a human life not arbitrarily taken as a result.”

In Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago 
(judgment of 21 June 2002), the Inter-American Court stated:

“Taking into account the exceptionally serious and irreparable nature of the death 
penalty, the observance of due process, with its bundle of rights and guarantees, 
becomes all the more important when human life is at stake.” (paragraph 148)

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 5 OF THE CONVENTION

61.  The applicant complained of violations of Article 5 §§ 1, 3 and 4 of 
the Convention, the relevant provisions of which read as follows:
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“1.  Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be 
deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure 
prescribed by law:

...

(c)  the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing 
him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed 
an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an 
offence or fleeing after having done so;

...

3.  Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of 
paragraph 1 (c) of this Article shall be brought promptly before a judge or other 
officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within 
a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by 
guarantees to appear for trial.

4.  Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to 
take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by 
a court and his release ordered if the detention is not lawful.”

The Government pleaded a failure to exhaust domestic remedies with 
regard to the complaints under Article 5 §§ 1, 3 and 4. The Grand Chamber 
considers this preliminary objection to be closely linked to the merits of the 
complaint under Article 5 § 4 and will therefore examine it with that 
complaint, which – like the Chamber – it will deal with first.

A.  Article 5 § 4 of the Convention

62.  The applicant complained that, contrary to Article 5 § 4 of the 
Convention, he had not had an opportunity to take proceedings by which the 
lawfulness of his detention in police custody could be decided.

1.  The applicant's submissions
63.  The applicant asked the Grand Chamber to uphold the Chamber's 

finding that he had not had an effective remedy by which to have the 
lawfulness of his detention in police custody decided. He said that during 
the first ten days of his detention he had been held incommunicado and had 
been unable to contact his lawyers. He did not have the legal training that 
would have enabled him to lodge an appeal without the assistance of his 
lawyers. Nor had he been given access to the documents concerning his 
arrest that he needed to enable him to prepare such an appeal. The applicant 
maintained that in his case an application to a district judge or a judge of the 
National Security Court would have been an inadequate and illusory remedy 
that was bound to fail.

M&D Seminars 624



20 ÖCALAN v. TURKEY JUDGMENT

2.  The Government's submissions
64.  On this point, the Government contested the Chamber's reasons for 

finding that there had been a violation of Article 5 § 4. As they had done in 
the Chamber proceedings, they also raised a preliminary objection of failure 
to exhaust domestic remedies with regard to all the Article 5 complaints. 
Neither the applicant's lawyers nor his close relatives had lodged an 
application with the Mudanya Court of First Instance or a judge of the 
Ankara National Security Court to challenge his arrest or detention by the 
police, the length of such detention, or the order requiring his detention 
pending trial. The Government referred to Article 128 § 4 of the Code of 
Criminal Procedure, which entitled suspects to apply to the district judge to 
have the lawfulness of their detention decided or to challenge an order by 
the public prosecutor's office that they should remain in custody. If the 
district judge considered the application well-founded, he could order the 
police not to question the suspect further and to bring him or her before the 
public prosecutor forthwith. The Government added that by virtue of 
Article 144 of the Code of Criminal Procedure the applicant's 
representatives did not require a written authority to make such an 
application.

65.  The Government provided the Grand Chamber with examples of 
decisions in which the courts had examined applications from persons in 
police custody for a decision on the lawfulness of their detention and, in the 
absence of an order from the public prosecutor authorising their continued 
detention, had made an order for the prisoners to be brought before the 
judge responsible for pre-trial detention at the end of the statutory period for 
which they could be held in police custody. Each of the applications 
referred to by the Government was decided on the papers, in the absence of 
the prisoner.

3.  The Court's assessment
66.  The remedy required by Article 5 § 4 must be of a judicial nature, 

which implies that “the person concerned should have access to a court and 
the opportunity to be heard either in person or, where necessary, through 
some form of representation, failing which he will not have been afforded 
the fundamental guarantees of procedure applied in matters of deprivation 
of liberty” (see Winterwerp v. the Netherlands, judgment of 24 October 
1979, Series A no. 33, p. 24, § 60). Furthermore, Article 5 § 4 requires that 
the court invited to rule on the lawfulness of the detention should have 
jurisdiction to order release if the detention is unlawful (see Weeks v. the 
United Kingdom, judgment of 2 March 1987, Series A no. 114, p. 30, § 61).

67.  In addition, in accordance with the generally recognised rules of 
international law, there may be special grounds for releasing the applicant 
from the obligation to exhaust the available domestic remedies (see Van 
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Oosterwijck v. Belgium, judgment of 6 November 1980, Series A no. 40, 
pp. 18-19, §§ 36-40).

68.  Having examined the examples of judicial decisions produced by the 
Government, the Court finds that the domestic courts' review of the 
lawfulness of the detention in these cases (which concerned the arrest, the 
police custody or the length of such custody) did not comply with the 
requirements of Article 5 § 4 in two respects. Firstly, in none of the 
decisions did the domestic courts order the prisoner's release, not even when 
they found that the statutory period had expired or the public prosecutor had 
failed to order the prisoner's continued detention. They merely referred the 
persons concerned to the judge responsible for pre-trial detention.

Secondly, in none of the proceedings that resulted in the decisions cited 
by the Government did the person detained appear before the court. The 
judge's review was carried out solely on the papers following an application 
by the lawyer concerned.

69.  The judicial decisions on which the Government relied in seeking to 
demonstrate the effectiveness of this remedy were delivered in 2001 and 
2003, that is to say at least two years after the applicant's arrest and 
detention in the present case.

70.  As regards the special circumstances in which the applicant found 
himself while in police custody, the Court sees no reason to disagree with 
the Chamber's finding that the circumstances of the case made it impossible 
for the applicant to have effective recourse to the remedy referred to by the 
Government. In its judgment, the Chamber reasoned as follows (see the 
judgment of 12 March 2003, §§ 72-74):

“... Firstly, the conditions in which the applicant was held and notably the fact that 
he was kept in total isolation prevented him using the remedy personally. He 
possessed no legal training and had no possibility of consulting a lawyer while in 
police custody. Yet, as the Court has noted above ..., the proceedings referred to in 
Article 5 § 4 must be judicial in nature. The applicant could not reasonably be 
expected under such conditions to be able to challenge the lawfulness and length of his 
detention without the assistance of his lawyer.

... Secondly, as regards the suggestion that the lawyers instructed by the applicant or 
by his close relatives could have challenged his detention without consulting him, the 
Court observes that the movements of the sole member of the applicant's legal team to 
possess an authority to represent him were obstructed by the police ... The other 
lawyers, who had been retained by the applicant's family, found it impossible to 
contact him while he was in police custody. Moreover, in view of the unusual 
circumstances of his arrest, the applicant was the principal source of direct 
information on events in Nairobi that would have been relevant, at that point in the 
proceedings, for the purposes of challenging the lawfulness of his arrest.

... Lastly, solely with regard to the length of time the applicant was held in police 
custody, the Court takes into account the seriousness of the charges against him and 
the fact that the period spent in police custody did not exceed that permitted by the 
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domestic legislation. It considers that, in those circumstances, an application on that 
issue to a district judge would have had little prospect of success.”

71.  As to the Government's assertion before the Chamber that the 
applicant could have claimed compensation under Law no. 466, the Grand 
Chamber also considers that such a claim cannot constitute proceedings of 
the type required by Article 5 § 4 for the reasons set out in paragraph 75 of 
the Chamber judgment, namely the court's lack of jurisdiction to order 
release if the detention is unlawful or to award reparation for a breach of the 
Convention if the detention complies with domestic law.

72.  For the aforementioned reasons, the Court dismisses the preliminary 
objection in respect of the complaints under Article 5 §§ 1, 3 and 4 of the 
Convention. It further holds for the same reasons that there has been a 
violation of Article 5 § 4.

B.  Article 5 § 1 of the Convention

73.  The applicant complained that he had been deprived of his liberty 
unlawfully, without the applicable extradition procedure being followed. He 
alleged a violation of Article 5 § 1 of the Convention on that account.

1.  The applicant's submissions
74.  The applicant contested the Chamber's findings that his detention by 

Turkish officials was lawful and that his interception by Kenyan officials 
and transfer to the Turkish aircraft where Turkish officials were waiting for 
him could not be regarded as a violation of Kenyan sovereignty or 
international law.

In that connection, he maintained that there was prima facie evidence 
that he had been abducted by the Turkish authorities operating abroad, 
beyond their jurisdiction, and that it was for the Government to prove that 
the arrest was not unlawful. The fact that arrest warrants had been issued by 
the Turkish authorities and a Red Notice circulated by Interpol did not give 
officials of the Turkish State jurisdiction to operate abroad. On that point, 
the applicant denied that he was a terrorist and affirmed that his activities 
were part of the Kurds' struggle to assert their rights.

75.  The applicant pointed out that no proceedings had been brought to 
extradite him from Kenya and that the Kenyan authorities had denied all 
responsibility for his transfer to Turkey. Mere collusion between Kenyan 
officials operating without authority and the Turkish government could not 
constitute inter-State cooperation. The Kenyan Minister for Foreign Affairs 
had stated on 15 February 1999 that the Kenyan authorities had played no 
role in the applicant's departure and that there had been no Turkish troops in 
Kenyan territory. The applicant submitted that the Chamber should have 
attached greater importance to that ministerial announcement, which, in his 
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submission, showed there had been no cooperation between the two 
governments.

The applicant further suggested that the Kenyan officials involved in his 
arrest had been bribed by Turkish agents and had acted without the authority 
of the Kenyan government.

76.  The applicant referred to the case-law of the Convention institutions 
in Cyprus v. Turkey (no. 8007/77, Commission decision of 10 July 1978, 
Decisions and Reports (DR) 13, p. 85) and Drozd and Janousek v. France 
and Spain (judgment of 26 June 1992, Series A no. 240, p. 29, § 91), and 
submitted that Turkey was responsible for acts performed by its officials 
beyond its borders. He maintained that he had been arrested as a result of an 
operation that had been planned in Turkey, Italy, Greece and other States.

77.  Referring to Bozano v. France (judgment of 18 December 1986, 
Series A no. 111, p. 23, § 54), the applicant stressed the need to protect 
individuals' liberty and security from arbitrariness. He said that in the 
instant case his forced expulsion had amounted to extradition in disguise 
and had deprived him of all procedural and substantive protection. He 
pointed out in that connection that the requirement of lawfulness under 
Article 5 § 1 applied to both international and domestic law. Contracting 
States were under an obligation not just to apply their laws in a non-
arbitrary manner, but also to ensure that their laws complied with public 
international law. The applicant added that the guarantees against wrongful 
deprivation of liberty to which everyone was entitled could not be 
extinguished by certainty as to the defendant's guilt.

78.  In his submission, the Commission's decision in Sánchez Ramirez v. 
France (no. 28780/95, Commission decision of 24 June 1996, DR 86-B, 
p. 155) was not relevant to the present case. Whereas in the aforementioned 
case there had been cooperation between France and Sudan, the Kenyan 
authorities had not cooperated with the Turkish authorities in the instant 
case. In the former case, the Commission had taken the view that the 
applicant was indisputably a terrorist, whereas Mr Öcalan and the PKK had 
had recourse to force in order to assert the right of the population of Kurdish 
origin to self-determination.

79.  Relying on the case-law of various national courts (the House of 
Lord's decision in R. v. Horseferry Road Magistrates' Court, ex parte 
Bennett [1994] 1 Appeal Cases 42; the decision of the Court of Appeal of 
New Zealand in Reg. v. Hartley [1978] 2 New Zealand Law Reports 199; 
the decision of the United States Court of Appeals (2nd Circuit, 1974) in 
United States v. Toscanino 555 Federal Reporter (Second Series) 267-68; 
the decision of 28 May 2001 of the Constitutional Court of South Africa in 
Mohamed and Dalvie v. President of the Republic of South Africa and 
Others 2001 (3) South African Law Reports 893 (CC)), the applicant 
maintained that the arrest procedures that had been followed did not comply 
with Kenyan law or the rules established by international law, that his arrest 
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amounted to an abduction, and that his detention and trial, which were based 
on that unlawful arrest, had to be regarded as null and void.

80.  The applicant also submitted that, contrary to what the Chamber had 
found, he could not be expected to prove “beyond reasonable doubt” that 
the operation by Turkish officials on Kenyan territory in the instant case had 
violated Kenyan sovereignty. He was merely required to adduce prima facie 
evidence that it had in order for the burden of proof to shift to the 
respondent Government to show that there had been no violation of Kenyan 
sovereignty.

2.  The Government's submissions
81.  The Government agreed with and supported the Chamber's view that 

in this type of case cooperation between States confronted with terrorism 
was normal and did not infringe the Convention.

On that point, they maintained that the applicant had been arrested and 
detained in accordance with a procedure prescribed by law, following 
cooperation between two States, Turkey and Kenya. They noted that the 
applicant had entered Kenya not as an asylum-seeker, but by using false 
identity papers, and added that since Kenya was a sovereign State, Turkey 
had no means of exercising its authority there. They also pointed out that 
there was no extradition treaty between Kenya and Turkey.

The applicant had been apprehended by the Kenyan authorities and 
handed over to the Turkish authorities by way of cooperation between the 
two States. On his arrival in Turkey, he had been taken into custody under 
arrest warrants issued by the proper and lawful judicial authorities in 
Turkey, in order to be brought before a judge (the Turkish courts had issued 
seven warrants for the applicant's arrest before his capture and Interpol had 
circulated a Red Notice with regard to him).

There had been no extradition in disguise: Turkey had accepted the 
Kenyan authorities' offer to hand over the applicant, who was in any event 
an illegal immigrant in Kenya.

82.  The applicant had thus been brought before a Turkish judicial 
authority at the end of a lawful procedure, in conformity with customary 
international law and the policy of cooperation between sovereign States in 
the prevention of terrorism.

3.  The Court's assessment

(a)  General principles

83.  The Court will consider the complaint in the light of the following 
principles.

On the question whether detention is “lawful”, including whether it 
complies with “a procedure prescribed by law”, the Convention refers back 

M&D Seminars 629



ÖCALAN v. TURKEY JUDGMENT 25

essentially to national law and lays down the obligation to conform to the 
substantive and procedural rules thereof. However, it requires in addition 
that any deprivation of liberty should be consistent with the purpose of 
Article 5, namely to protect individuals from arbitrariness. What is at stake 
here is not only the “right to liberty” but also the “right to security of 
person” (see, among other authorities, Bozano, cited above, p. 23, § 54, and 
Wassink v. the Netherlands, judgment of 27 September 1990, Series A 
no. 185-A, p. 11, § 24).

84.  It is in the first place for the national authorities, notably the courts, 
to interpret and apply domestic law. However, since under Article 5 § 1 
failure to comply with domestic law entails a breach of the Convention, it 
follows that the Court can and should exercise a certain power to review 
whether this law has been complied with (see Benham v. the United 
Kingdom, judgment of 10 June 1996, Reports of Judgments and Decisions 
1996-III, p. 753, § 41, and Bouamar v. Belgium, judgment of 29 February 
1988, Series A no. 129, p. 21, § 49).

85.  An arrest made by the authorities of one State on the territory of 
another State, without the consent of the latter, affects the person 
concerned's individual rights to security under Article 5 § 1 (see, to the 
same effect, Stocké v. Germany, judgment of 19 March 1991, Series A no. 
199, opinion of the Commission, p. 24, § 167).

86.  The Convention does not prevent cooperation between States, within 
the framework of extradition treaties or in matters of deportation, for the 
purpose of bringing fugitive offenders to justice, provided that it does not 
interfere with any specific rights recognised in the Convention (ibid., pp. 
24-25, § 169).

87.  As regards extradition arrangements between States when one is a 
party to the Convention and the other is not, the rules established by an 
extradition treaty or, in the absence of any such treaty, the cooperation 
between the States concerned are also relevant factors to be taken into 
account for determining whether the arrest that has led to the subsequent 
complaint to the Court was lawful. The fact that a fugitive has been handed 
over as a result of cooperation between States does not in itself make the 
arrest unlawful and does not therefore give rise to any problem under 
Article 5 (see Freda v. Italy, no. 8916/80, Commission decision of 
7 October 1980, DR 21, p. 250; Altmann (Barbie) v. France, no. 10689/83, 
Commission decision of 4 July 1984, DR 37, p. 225; and Reinette v. France, 
no. 14009/88, Commission decision of 2 October 1989, DR 63, p. 189).

88.  Inherent in the whole of the Convention is the search for a fair 
balance between the demands of the general interest of the community and 
the requirements of the protection of the individual's fundamental rights. As 
movement about the world becomes easier and crime takes on a larger 
international dimension, it is increasingly in the interest of all nations that 
suspected offenders who flee abroad should be brought to justice. 
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Conversely, the establishment of safe havens for fugitives would not only 
result in danger for the State obliged to harbour the protected person, but 
also tend to undermine the foundations of extradition (see Soering v. the 
United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A no. 161, p. 35, § 89).

89.  The Convention contains no provisions concerning the 
circumstances in which extradition may be granted, or the procedure to be 
followed before extradition may be granted. Subject to it being the result of 
cooperation between the States concerned and provided that the legal basis 
for the order for the fugitive's arrest is an arrest warrant issued by the 
authorities of the fugitive's State of origin, even an atypical extradition 
cannot as such be regarded as being contrary to the Convention (see 
Sánchez Ramirez, cited above).

90.  Irrespective of whether the arrest amounts to a violation of the law of 
the State in which the fugitive has taken refuge – a question that only falls 
to be examined by the Court if the host State is a party to the Convention – 
the Court requires proof in the form of concordant inferences that the 
authorities of the State to which the applicant has been transferred have 
acted extra-territorially in a manner that is inconsistent with the sovereignty 
of the host State and therefore contrary to international law (see, mutatis 
mutandis, Stocké, cited above, p. 19, § 54). Only then will the burden of 
proving that the sovereignty of the host State and international law have 
been complied with shift to the respondent Government. However, the 
applicant is not required to adduce proof “beyond all reasonable doubt” on 
this point, as was suggested by the Chamber (see paragraph 92 of the 
Chamber judgment).

(b)  Application of the principles to the present case

(i)  Whether the arrest complied with Turkish law

91.  The Court notes that the applicant was arrested by members of the 
Turkish security forces inside an aircraft registered in Turkey in the 
international zone of Nairobi Airport.

It is common ground that, directly after being handed over to the Turkish 
officials by the Kenyan officials, the applicant was effectively under 
Turkish authority and therefore within the “jurisdiction” of that State for the 
purposes of Article 1 of the Convention, even though in this instance 
Turkey exercised its authority outside its territory. It is true that the 
applicant was physically forced to return to Turkey by Turkish officials and 
was under their authority and control following his arrest and return to 
Turkey (see, in this respect, the aforementioned decisions in Sánchez 
Ramirez and Freda, and, by converse implication, Banković and Others v. 
Belgium and Others (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 2001-XII).

92.  As to whether the arrest complied with Turkish domestic law, the 
Court notes that the Turkish criminal courts had issued seven warrants for 
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the applicant's arrest while Interpol had put out a Red Notice. In each of 
these documents, the applicant was accused of criminal offences under the 
Turkish Criminal Code, namely founding an armed gang with a view to 
undermining the territorial integrity of the State and instigating a series of 
terrorist acts that had resulted in the loss of life. Following his arrest and on 
the expiry of the statutory period for which he could be held in police 
custody the applicant was brought before a court. Subsequently, he was 
charged, tried and convicted of offences under Article 125 of the Criminal 
Code. It follows that his arrest and detention complied with orders that had 
been issued by the Turkish courts “for the purpose of bringing him before 
the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed 
an offence”.

(ii)  Interception by Kenyan agents

93.  The Court must decide in the light of the parties' arguments whether 
the applicant's interception in Kenya immediately before he was handed 
over to Turkish officials on board the aircraft at Nairobi Airport was the 
result of acts by Turkish officials that violated Kenyan sovereignty and 
international law (as the applicant submitted), or of cooperation between the 
Turkish and Kenyan authorities in the absence of any extradition treaty 
between Turkey and Kenya laying down a formal procedure (as the 
Government submitted).

94.  The Court will begin by examining the evidence on the actual role 
played by the Kenyan authorities in the present case. The applicant entered 
Kenya without declaring his identity to the immigration officers. However, 
once they had been informed of the applicant's presence at the Greek 
embassy in Nairobi, the Kenyan authorities invited the Greek ambassador, 
with whom the applicant was staying in Nairobi, to arrange for the applicant 
to leave Kenyan territory. Shortly before the applicant was due to leave 
Kenya, more precisely as he was being transferred from the Greek embassy 
to the airport, Kenyan officials intervened and separated the applicant from 
the Greek ambassador. The car in which the applicant was travelling was 
driven by a Kenyan official, who took him to the aircraft in which Turkish 
officials were waiting to arrest him.

95.  The Kenyan authorities did not perceive the applicant's arrest by the 
Turkish officials on board an aircraft at Nairobi Airport as being in any way 
a violation of Kenyan sovereignty. In sum, neither aspect of the applicant's 
detention – whether his interception by the Kenyan authorities before his 
transfer to the airport, or his arrest by the Turkish officials in the aircraft – 
led to an international dispute between Kenya and Turkey or to any 
deterioration in their diplomatic relations. The Kenyan authorities did not 
lodge any protest with the Turkish government on these points or claim any 
redress from Turkey, such as the applicant's return or compensation.
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96.  The Kenyan authorities did, however, issue a formal protest to the 
Greek government, accompanied by a demand for the Greek ambassador's 
immediate recall, on the grounds that the applicant had entered Kenya 
illegally with the help of Greek officials and was unlawfully staying there. 
The applicant was not welcome in Kenya and the Kenyan authorities were 
anxious for him to leave.

97.  These aspects of the case lead the Court to accept the Government's 
version of events: it considers that at the material time the Kenyan 
authorities had decided either to hand the applicant over to the Turkish 
authorities or to facilitate such a handover.

98.  The applicant has not adduced evidence enabling concordant 
inferences (see paragraph 90 above) to be drawn that Turkey failed to 
respect Kenyan sovereignty or to comply with international law in the 
present case. The Grand Chamber agrees with the Chamber's finding that:

“... The Court is not persuaded by the statement by the Kenyan Minister for Foreign 
Affairs on 16 February 1999 that, contrary to what the applicant maintained, the 
Kenyan authorities had had no involvement in the applicant's arrest or transfer ... 
While it is true that the applicant was not arrested by the Kenyan authorities, the 
evidence before the Court indicates that Kenyan officials had played a role in 
separating the applicant from the Greek ambassador and in transporting him to the 
airport immediately preceding his arrest on board the aircraft.” (see paragraph 100 of 
the Chamber judgment)

99.  Consequently, the applicant's arrest on 15 February 1999 and his 
detention were in accordance with “a procedure prescribed by law” for the 
purposes of Article 5 § 1 of the Convention. There has, therefore, been no 
violation of that provision.

C.  Article 5 § 3 of the Convention

100.  The applicant alleged that, contrary to Article 5 § 3 of the 
Convention, he had not been brought “promptly” before a judge or other 
officer authorised by law to exercise judicial power.

1.  The applicant's submissions
101.  The applicant asked the Grand Chamber to uphold the Chamber's 

finding of a violation under this provision as there had been no need for him 
to be detained for seven days before being brought before a judge. He said 
that he had been arrested before 11 p.m. on 15 February 1999 and brought 
before a judge on 23 February 1999. The weather report produced by the 
Government which spoke of bad weather conditions concerned only the 
afternoon of 23 February 1999.
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2.  The Government's submissions
102.  The Government contested the Chamber's finding of a violation in 

respect of this complaint. They pointed out that at the material time the 
Turkish rules of criminal procedure permitted police custody to be extended 
to seven days when the person detained was suspected of terrorist-related 
offences. In the instant case, the applicant had been arrested on 16 February 
1999 and taken into police custody for an initial period of four days ending 
on 20 February 1999. On the latter date, a court order had been made 
extending the period to be spent in police custody by three days, that is to 
say until 23 February 1999. Owing to adverse weather conditions (there was 
a storm in the region), the representatives of the public prosecutor's office 
and judge of the National Security Court did not reach the island of İmralı 
until 22 February 1999. The public prosecutor had questioned the applicant 
that same day. The applicant had appeared before the judge the following 
day (23 February 1999) and the judge had ordered his detention pending 
trial after hearing his representations.

3.  The Court's assessment
103.  The Grand Chamber notes at the outset the importance of the 

guarantees afforded by Article 5 § 3 to an arrested person. The purpose of 
this provision is to ensure that arrested persons are physically brought 
before a judicial authority promptly. Such automatic expedited judicial 
scrutiny provides an important measure of protection against arbitrary 
behaviour, incommunicado detention and ill-treatment (see, among other 
authorities, Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 
26 May 1993, Series A no. 258-B, p. 55, §§ 62-63; Aquilina v. Malta [GC], 
no. 25642/94, § 49, ECHR 1999-III; Brogan and Others v. the United 
Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A no. 145-B, pp. 31-32, 
§ 58; and Dikme v. Turkey, no. 20869/92, § 66, ECHR 2000-VIII).

104.  Having examined the parties' arguments, the Grand Chamber sees 
no good reason to disagree with the Chamber's findings, which were as 
follows:

“106.  The Court has already noted on a number of occasions that the investigation 
of terrorist offences undoubtedly presents the authorities with special problems (see 
Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A 
no. 145-B, p. 33, § 61; Murray v. the United Kingdom, judgment of 28 October 1994, 
Series A no. 300-A, p. 27, § 58; and Aksoy v. Turkey, [judgment of 18 December 
1996, Reports 1996-VI], p. 2282, § 78). This does not mean, however, that the 
investigating authorities have carte blanche under Article 5 to arrest suspects for 
questioning, free from effective control by the domestic courts and, ultimately, by the 
Convention supervisory institutions, whenever they choose to assert that terrorism is 
involved (see Sakık and Others v. Turkey, [judgment of 26 November 1997, Reports 
1997-VII], pp. 2623-24, § 44).
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107.  The Court notes that the police custody in issue commenced with the 
applicant's arrest either very late on 15 February 1999 or very early on 16 February 
1999. The applicant was held in police custody for four days until 20 February 1999. 
On that date a judicial order was made extending the period by three days, that is to 
say until 23 February 1999. The public prosecutor questioned the applicant on 
22 February 1999. The applicant appeared before a judge for the first time on 
23 February 1999 and the judge, who was without any doubt an 'officer' within the 
meaning of Article 5 § 3 (see, among other authorities, Sakık and Others, cited above, 
p. 2615, § 12, and p. 2624, § 45), ordered his detention pending trial. The total period 
thus spent by the applicant in police custody before being brought before a judge came 
to a minimum of seven days.

108.  The Court notes that in Brogan and Others it held that a period of four days 
and six hours in police custody without judicial supervision fell outside the strict 
constraints as to time permitted by Article 5 § 3, even when the aim was to protect the 
community as a whole from terrorism (see Brogan and Others, cited above, p. 33, 
§ 62).

109.  The Court cannot accept the Government's argument that adverse weather 
conditions were largely responsible for the period of seven days it took for the 
applicant to be brought before a judge. No evidence has been adduced before the 
Court that establishes that the judge attempted to reach the island on which the 
applicant was being held so that the latter could be brought before him within the total 
statutory period of seven days allowed for police custody. The Court observes in that 
connection that the police custody ran its ordinary course under the domestic rules. In 
addition to the four days ordered by the public prosecutor's office itself, the judge 
granted an additional period of three days after examining the case on the basis of the 
file. It seems unlikely that the judge would have granted the additional time had he 
intended to have the applicant brought before him before it expired.

110.  The Court cannot, therefore, accept that it was necessary for the applicant to 
be detained for seven days without being brought before a judge.”

105.  In the light of all the foregoing considerations, the Court holds that 
there has been a violation of Article 5 § 3 of the Convention.

II.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 OF THE CONVENTION

A.  Whether the Ankara National Security Court, which convicted 
the applicant, was independent and impartial

106.  The applicant alleged that he had not been tried by an independent 
and impartial tribunal, since a military judge had sat on the bench during 
part of the proceedings in the National Security Court. He relied on 
Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:

“In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a 
... hearing ... by an independent and impartial tribunal ...”
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1.  The applicant's submissions
107.  The applicant asked the Grand Chamber to uphold the Chamber's 

finding of a violation on this issue. He said that a judge holding the rank of 
colonel in the army had sat on the bench of the National Security Court 
during most of the proceedings. The military judge had been replaced by a 
civilian judge just one week before the applicant's conviction and two 
months after the hearings before the National Security Court had started. In 
the meantime, in a case that concerned a conflict between the organisation 
led by the applicant and the army in which the military judge was an officer, 
the military judge had taken part in important interlocutory rulings and 
discussed the case with the other judges, thereby potentially influencing the 
conduct and outcome of the proceedings.

2.  The Government's submissions
108.  The Government contested the Chamber's finding that the last-

minute replacement of the military judge was incapable of curing the defect 
in the composition of the court or of remedying the resulting violation of 
Article 6.

They pointed out that the military judge had left the National Security 
Court following legislative amendments. All the members of the court that 
had convicted the applicant were civilian judges. As regards the period prior 
to the military judge's replacement, the Government noted that a civilian 
substitute judge had been following the proceedings from the start and had 
attended the hearings. In addition, the military judge had been replaced by 
the substitute judge before the stage in the proceedings in which evidence 
was gathered had ended. Had the substitute judge considered that the 
National Security Court needed to make further investigations, he could 
have voted against making an order to close that stage of the proceedings.

109.  The Government invited the Grand Chamber to follow the Court's 
decision in İmrek v. Turkey ((dec.), no. 57175/00, 28 January 2003), in 
which it held that the replacement of a military judge by a civilian judge in 
the course of criminal proceedings had solved the problem regarding the 
independence and impartiality of the national security court concerned.

110.  They objected in particular to the Chamber's use of the “last 
minute” criterion in its judgment in the present case. That criterion would 
have been valid had the new judge not been given sufficient time to 
examine the interlocutory decisions taken up to that point or been precluded 
from issuing new ones. However, in the Government's submission, the 
replacement judge had been given both the time and the means necessary to 
play an active role in the decision-making process.
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111.  The Government further maintained that the applicant himself had 
had no doubts about the independence and impartiality of the National 
Security Court. He had in fact expressed his confidence in that court at a 
hearing at which the military judge had been present. It mattered little that 
the applicant's lawyers had subsequently contradicted Mr Öcalan's remark in 
their submissions. The most important point was that that remark – which 
had been made of the applicant's own free will and expressed his confidence 
in the court – had been sincere.

3.  The Court's assessment
112.  The Court has consistently held that certain aspects of the status of 

military judges sitting as members of the national security courts made their 
independence from the executive questionable (see Incal v. Turkey, 
judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1572, § 68, and Çıraklar v. 
Turkey, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VII, p. 3073, § 39).

113.  It is understandable that the applicant – prosecuted in a national 
security court for serious offences relating to national security – should have 
been apprehensive about being tried by a bench that included a regular army 
officer belonging to the military legal service. On that account he could 
legitimately fear that the National Security Court might allow itself to be 
unduly influenced by considerations that had nothing to do with the nature 
of the case (see, among other authorities, Iprahim Ülger v. Turkey, 
no. 57250/00, 29 July 2004).

114.  As to whether the military judge's replacement by a civilian judge 
in the course of the proceedings before the verdict was delivered remedied 
the situation, the Court considers, firstly, that the question whether a court is 
seen to be independent does not depend solely on its composition when it 
delivers its verdict. In order to comply with the requirements of Article 6 
regarding independence, the court concerned must be seen to be 
independent of the executive and the legislature at each of the three stages 
of the proceedings, namely the investigation, the trial and the verdict (those 
being the three stages in Turkish criminal proceedings according to the 
Government).

115.  Secondly, when a military judge has participated in one or more 
interlocutory decisions that continue to remain in effect in the criminal 
proceedings concerned, the accused has reasonable cause for concern about 
the validity of the entire proceedings, unless it is established that the 
procedure subsequently followed in the national security court sufficiently 
dispelled that concern. More specifically, where a military judge has 
participated in an interlocutory decision that forms an integral part of 
proceedings against a civilian, the whole proceedings are deprived of the 
appearance of having been conducted by an independent and impartial 
court.
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116.  In its previous judgments, the Court attached importance to the fact 
that a civilian had to appear before a court composed, even if only in part, of 
members of the armed forces (see, among other authorities, Incal, cited 
above, p. 1573, § 72). Such a situation seriously affects the confidence the 
courts must inspire in a democratic society (see, mutatis mutandis, Piersack 
v. Belgium, judgment of 1 October 1982, Series A no. 53, pp. 14-15, § 30).

117.  In the instant case, the Court notes that before his replacement on 
23 June 1999 the military judge was present at two preliminary hearings and 
six hearings on the merits, when interlocutory decisions were taken. It 
further notes that none of the decisions were renewed after the replacement 
of the military judge and that all were validated by the replacement judge.

118.  In these circumstances, the Court cannot accept that the 
replacement of the military judge before the end of the proceedings 
dispelled the applicant's reasonably held concern about the trial court's 
independence and impartiality. In so far as the decision or reasoning in 
İmrek, cited above, may be regarded as inconsistent with this conclusion, 
the Grand Chamber will not follow the decision and the reasoning in that 
case.

Consequently, there has been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention on this point.

B.  Whether the proceedings in the National Security Court were fair

119.  The applicant complained that the provisions of Article 6 §§ 1, 2 
and 3 of the Convention had been infringed owing to the restrictions and 
difficulties he had encountered in securing assistance from his lawyers, 
gaining access – for both himself and his lawyers – to the case file, calling 
defence witnesses and securing access for his lawyers to all the information 
held by the prosecution. He also alleged that the media had influenced the 
judges to his detriment.

120.  The relevant part of Article 6 of the Convention reads as follows:
“1.  ... everyone is entitled to a fair ... hearing within a reasonable time ...

2.  Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until 
proved guilty according to law.

3.  Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

(a)  to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of 
the nature and cause of the accusation against him;

(b)  to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

(c)  to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, 
if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the 
interests of justice so require;
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(d)  to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance 
and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses 
against him;

...”

1.  The applicant's submissions
121.  The applicant asked the Grand Chamber to uphold the Chamber's 

finding that he had not had a fair trial. He set out the principal reasons why 
he considered that his trial failed to satisfy the requirements of Article 6.

He observed that unfettered, confidential and prompt access to legal 
assistance of one's choosing at all stages of the proceedings from the instant 
a person is detained was one of the fundamental requirements of a fair 
hearing in a democratic society. In the present case, however, he had had 
difficulty contacting his lawyers and that had affected his defence rights. In 
that connection, he explained that his lawyers had not been allowed to visit 
him until ten days after his arrest, by which time he had already made 
statements to the judicial authorities. He had also encountered difficulties in 
appointing lawyers of his choice, and that process had taken some time. His 
first meeting with his lawyers had taken place in the presence of members 
of the security forces. The other visits by his lawyers had been overseen and 
listened in to by the authorities and filmed with a video camera. Ultimately, 
the applicant considered that he had not been able to confer in private with 
his lawyers, in breach of the mandatory provisions of the Code of Criminal 
Procedure. After two short initial visits, contact with his lawyers had been 
limited to two weekly visits of an hour each. In proceedings that had been 
conducted extremely quickly and had produced an enormous case file, the 
total duration of the visits had been manifestly insufficient for him to 
prepare his defence. In any event, the applicant's lawyers had not enjoyed 
the same facilities as the members of the prosecution for travelling to the 
place of detention and the trial centre.

122.  The applicant stressed that for the purposes of preparing the 
defence it had been vital for him and his lawyers to be given full, effective 
access to all the documents in the case file, including documents whose 
relevance to the issues of guilt and sentencing was only potential. However, 
his lawyers had not been permitted to provide him with a copy of the trial 
papers or any other material that would assist him in the preparation of his 
defence. He had been obliged to write out his defence by hand, without 
having access to any of the documents in the case file other than the bill of 
indictment, with which he had already been provided.

123.  Furthermore, because of the speed with which the proceedings had 
been conducted, his lawyers had had difficulty in consulting all the 
documents in the file. They were given access to the case file, which ran to 
17,000 pages, just sixteen days before the hearings started. The defence's 
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ability to analyse the documents had been further hampered by, inter alia, 
the restrictions imposed throughout the investigation on communications 
between the applicant and his lawyers. The National Security Court had 
nonetheless dismissed an application by the applicant's lawyers for 
additional evidence to be taken. The applicant added that, while before the 
National Security Court he had accepted political responsibility for the 
PKK's general policy, he had denied criminal liability for acts of violence 
that went beyond the PKK's stated policy. It had been with a view to 
highlighting the rapprochement between the PKK and the government that 
the applicant had made a request for the members of the government team 
that had led the negotiations with the PKK to be heard as defence witnesses.

124.  In conclusion, the applicant said that he had not enjoyed equality of 
arms with the prosecution in preparing his defence, in particular as a result 
of the difficulties that had prevented him and his lawyers from having 
sufficient time to confer in private, obtaining effective access to the case file 
and putting forward his defence in a secure environment.

2.  The Government's submissions
125.  The Government disagreed with the Chamber's findings regarding 

the fairness of the applicant's trial; in their submission, it had been fair. In 
that connection, they observed firstly that the applicant had been convicted 
under Article 125 of the Criminal Code, the aim of which was to protect the 
democratic values of the Republic. The Criminal Divisions of the Turkish 
Court of Cassation, sitting in plenary session, had held that the PKK was an 
organisation that resorted to force and acts of violence with a view to 
bringing about the secession of part of Turkish territory to form a Kurdish 
State with a political regime based on Marxist-Leninist ideology. The acts 
of violence perpetrated by the PKK and acknowledged by the applicant at 
his trial had involved some 6,036 armed attacks on civilians, 8,257 armed 
confrontations with the security forces, 3,071 bomb attacks, 388 armed 
robberies and 1,046 kidnappings. Those acts came within the list of terrorist 
acts set out in Articles 1 and 2 of the European Convention on the 
Suppression of Terrorism. The Government noted that the applicant had 
admitted before the courts that he had played a role in the creation and 
organisation of the PKK and in the planning and perpetration of acts of 
violence committed by members of that organisation.

126.  As regards the rights of the defence, the Government noted that the 
applicant had had a public hearing, had been able to participate fully in the 
hearings with the help of the special measures taken to ensure his safety, 
had addressed the court without being interrupted, and had said everything 
he wished to say in his defence. They said that the applicant had been 
provided with every facility for the preparation of his defence: he had been 
able to consult the lawyers of his choice during both the preliminary 
investigation and the trial and, with the exception of the first visit, the only 
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restrictions to which his lawyers' visits had been subject were those set out 
in the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the applicant's lawyers had 
made no request to see their client at more frequent intervals. There had 
been no restrictions on the applicant's correspondence and he had been able 
to lodge with the National Security Court eighty pages of defence 
submissions he had drafted himself.

127.  As regards the applicant's access to the case file, the Government 
maintained that even before the hearings on the island of İmralı the 
applicant's lawyers had been given an opportunity to photocopy all the 
documents in the case file. The 17,000-page case file had, in fact, been 
compiled from the case files in seven sets of criminal proceedings that had 
already been instituted in various national security courts several years 
before the applicant's arrest, and the applicant was already familiar with the 
papers. In any event, very few new documents had been added to the case 
file. The Government asserted that the National Security Court had 
communicated all the relevant documents to the applicant and allowed him 
to study the case file and any annexes he wished to see under the 
supervision of two officials. It had also informed the applicant that it would 
provide him with a copy of any document he thought might assist him with 
his defence. The applicant had in fact had sufficient time (twenty days) in 
which to acquaint himself with the relevant material in the case file.

128.  On this point, the Government also argued that, contrary to what 
the Chamber had found, the Court's case-law in Kremzow v. Austria 
(judgment of 21 September 1993, Series A no. 268-B, p. 42, § 52) and 
Kamasinski v. Austria (judgment of 19 December 1989, Series A no. 168, 
pp. 39-40, § 88) was applicable in the instant case. There was no 
requirement under that case-law for the accused to be given direct access to 
the case file. It was sufficient for him to be apprised of its content by his 
representatives. Requiring such access to be afforded in the prosecution of 
organised crime would discriminate against those accused of ordinary 
offences.

Furthermore, the applicant had acknowledged his responsibility for the 
acts of the PKK, the organisation he had led before his arrest. Even if he had 
examined the acts of the other PKK members in greater detail, he would not 
have found any evidence to assist him in his defence.

129.  Among the other facilities that had been made available to assist 
the applicant with his defence, a photocopier had been installed in the 
hearing room for the use of the lawyers, on the instructions of the President 
of the National Security Court. Furthermore, the lawyers had been taken to 
the island of İmralı by boat, embarking at a private quay for security 
reasons. Hotel rooms had been reserved for them near the embarkation 
point. If the lawyers were not present at a hearing, transcripts of the hearing 
and copies of any fresh documentary evidence had been delivered to them 
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the next day. Counsel for the applicant had thanked the President of the 
National Security Court for establishing a dispassionate atmosphere.

3.  The Court's assessment
130.  The Court considers that in order to determine whether the rights of 

the defence were respected in the criminal proceedings against the 
applicant, it is necessary to examine the legal assistance available to him 
and the access he and his lawyers were given to the case file.

(a)  Legal assistance

(i)  The applicant's lack of access to a lawyer while in police custody

131.  The Grand Chamber sees no reason to disagree with the Chamber's 
finding that the applicant's lack of access to a lawyer while in police custody 
adversely affected his defence rights. The Grand Chamber agrees with the 
reasoning of the Chamber, which was as follows:

“... The Court reiterates that Article 6 may also be relevant before a case is sent for 
trial if and in so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an 
initial failure to comply with it (see Imbrioscia v. Switzerland, judgment of 
24 November 1993, Series A no. 275, p. 13, § 36). The manner in which Article 6 §§ 1 
and 3 (c) are applied during the investigation depends on the special features of the 
proceedings and the facts of the case. Article 6 will normally require that the accused 
be allowed to benefit from the assistance of a lawyer from the initial stages of police 
interrogation. However, this right, which is not explicitly set out in the Convention, 
may be subject to restrictions for good cause. The question, in each case, is whether 
the restriction, in the light of the entirety of the proceedings, has deprived the accused 
of a fair hearing (see John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 
1996, Reports 1996-I, pp. 54-55, § 63).

... In the present case, the applicant was questioned by the security forces, a public 
prosecutor and a judge of the National Security Court while being held in police 
custody in Turkey for almost seven days, from 16 February 1999 to 23 February 1999. 
He received no legal assistance during that period and made several self-incriminating 
statements that were subsequently to become crucial elements of the indictment and 
the public prosecutor's submissions and a major contributing factor in his conviction.

... As to whether the applicant had waived his right to consult a lawyer, the Court 
notes that on the day after his arrest, his lawyer in Turkey, Mr Feridun Çelik (who 
already possessed a valid authority), sought permission to visit him. However, 
Mr Çelik was prevented from travelling by members of the security forces. In 
addition, on 22 February 1999 sixteen lawyers who had been retained by the 
applicant's family sought permission from the National Security Court to visit the 
applicant, but their request was turned down by the authorities on 23 February 1999.

... In these circumstances, the Court is of the view that to deny access to a lawyer for 
such a long period and in a situation where the rights of the defence might well be 
irretrievably prejudiced is detrimental to the rights of the defence to which the accused 
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is entitled by virtue of Article 6 (see, mutatis mutandis, Magee [v. the United 
Kingdom, no. 28135/95], §§ 44-45[, ECHR 2000-VI]).”

(ii)  Consultation with his lawyers out of the hearing of third parties

132.  In the absence of any specific observations by the parties on this 
point in the proceedings before it, the Grand Chamber endorses the 
Chamber's findings:

“... the applicant's first visit from his lawyers took place under the supervision and 
within sight and hearing of members of the security forces and a judge, all of whom 
were present in the same room as the applicant and his lawyers. The security forces 
restricted the visit to twenty minutes. The record of the visit was sent to the National 
Security Court.

... As regards subsequent visits, ... the Court accepts that meetings between the 
applicant and his lawyers after the initial visit took place within hearing of members of 
the security forces, even though the security officers concerned were not in the room 
where the meetings took place.”

133.  The Grand Chamber agrees with the Chamber's assessment of the 
effects of the applicant's inability to consult his lawyers out of the hearing of 
third parties:

“... an accused's right to communicate with his legal representative out of the 
hearing of a third person is part of the basic requirements of a fair trial in a democratic 
society and follows from Article 6 § 3 (c) of the Convention. If a lawyer were unable 
to confer with his client and receive confidential instructions from him without such 
surveillance, his assistance would lose much of its usefulness, whereas the Convention 
is intended to guarantee rights that are practical and effective (see S. v. Switzerland, 
judgment of 28 November 1991, Series A no. 220, pp. 15-16, § 48). The importance to 
the rights of the defence of ensuring confidentiality in meetings between the accused 
and his lawyers has been affirmed in various international instruments, including 
European instruments (see Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98, §§ 38-40, 
ECHR 2001-X). However, as stated above ... restrictions may be imposed on an 
accused's access to his lawyer if good cause exists. The relevant issue is whether, in 
the light of the proceedings taken as a whole, the restriction has deprived the accused 
of a fair hearing.

... In the present case, the Court accepts ... that the applicant and his lawyers were 
unable to consult out of the hearing of the authorities at any stage. It considers that the 
inevitable consequence of that restriction, which was imposed during both the 
preliminary investigation and the trial, was to prevent the applicant from conversing 
openly with his lawyers and asking them questions that might prove important to the 
preparation of his defence. The rights of the defence were thus significantly affected.

... The Court observes in that connection that the applicant had already made 
statements by the time he conferred with his lawyers and made further statements at 
hearings before the National Security Court after consulting them. If his defence to the 
serious charges he was required to answer was to be effective, it was essential that 
those statements be consistent. Accordingly, the Court considers that it was necessary 
for the applicant to be able to speak with his lawyers out of the hearing of third parties.
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... As to the Government's contention that the supervision of the meetings between 
the applicant and his lawyers was necessary to ensure the applicant's security, the 
Court observes that the lawyers had been retained by the applicant himself and that 
there was no reason to suspect that they threatened their client's life. They were not 
permitted to see the applicant until they had undergone a series of searches. Mere 
visual surveillance by the prison officials, accompanied by other measures, would 
have sufficed to ensure the applicant's security.”

Consequently, the Court holds that the fact that it was impossible for the 
applicant to confer with his lawyers out of the hearing of members of the 
security forces infringed the rights of the defence.

(iii)  Number and length of the visits by the applicant's lawyers

134.  After the first two visits by his lawyers, which were approximately 
two weeks apart, contact between the applicant and his lawyers was 
restricted to two one-hour visits per week.

135.  Having examined the parties' arguments, the Grand Chamber sees 
no good reason to disagree with the following findings of the Chamber:

“... while Article 6 § 3 (c) confers on everyone charged with a criminal offence the 
right to 'defend himself in person or through legal assistance ...', it does not specify the 
manner of exercising this right. It thus leaves to the Contracting States the choice of 
the means of ensuring that it is secured in their judicial systems, the Court's task being 
only to ascertain whether the method they have chosen is consistent with the 
requirements of a fair trial (see Quaranta v. Switzerland, judgment of 24 May 1991, 
Series A no. 205, p. 16, § 30). In this respect, it must be remembered that the 
Convention is designed to 'guarantee not rights that are theoretical or illusory but 
rights that are practical and effective' and that assigning a counsel does not in itself 
ensure the effectiveness of the assistance he may afford an accused (see Artico v. Italy, 
judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, pp. 15-16, § 33). The Court also points out 
that the manner in which Article 6 §§ 1 and 3 (c) are to be applied during the 
preliminary investigation depends on the special features of the proceedings involved 
and on the circumstances of the case; in order to determine whether the aim of 
Article 6 – a fair trial – has been achieved, regard must be had to the entirety of the 
domestic proceedings conducted in the case (see Imbrioscia, cited above, pp. 13-14, 
§ 38).

... The Court observes that, in the instant case, the charges against the applicant 
included numerous acts of violence perpetrated by an illegal armed organisation and 
that he was alleged to be the leader of that organisation and the principal instigator of 
its acts. The Court further notes that the presentation of those highly complex charges 
generated an exceptionally voluminous case file ... It considers that in order to prepare 
his defence to those charges the applicant required skilled legal assistance equal to the 
complex nature of the case. It finds that the special circumstances of the case did not 
justify restricting the applicant to a rhythm of two one-hour meetings per week with 
his lawyers in order to prepare for a trial of that magnitude.

... With respect to the Government's argument that visits took place in accordance 
with the frequency and departure times of the ferries between the island of İmralı and 
the coast, the Court considers that, while the Government's decision to hold the 
applicant in an island prison far from the coast is understandable in view of the 
exceptional security considerations in the case, restricting visits to two one-hour visits 
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a week is less easily justified. It notes that the Government have not explained why the 
authorities did not permit the lawyers to visit their client more often or why they failed 
to provide more adequate means of transport, thereby increasing the length of each 
individual visit, when such measures were called for as part of the 'diligence' the 
Contracting States must exercise in order to ensure that the rights guaranteed by 
Article 6 are enjoyed in an effective manner (see Colozza [v. Italy, judgment of 
12 February 1985, Series A no. 89], pp. 14-15, § 28).

... As to the Government's argument that the applicant's lawyers organised press 
conferences after each visit and acted as spokespersons for the PKK, the Court holds 
that any such conduct on their part could not justify the restrictions in issue, since 
restrictions cannot be placed on the rights of the defence for reasons that are not 
directly related to the trial. In addition, there is no evidence before the Court that any 
complaint was lodged in Turkey against the applicant's lawyers for acting as 
spokespersons for the PKK.”

136.  The Government's argument before the Grand Chamber that the 
applicant's lawyers had not asked to see him at more frequent intervals must 
also be rejected. The Court reiterates that waiver of the exercise of a right 
guaranteed by the Convention must be established in an unequivocal 
manner (see, mutatis mutandis, Pfeifer and Plankl v. Austria, judgment of 
25 February 1992, Series A no. 227, pp. 16-17, § 37). It notes that there was 
in fact a complaint by the applicant's lawyers to the National Security Court 
about the difficulties they had encountered in communicating with their 
client.

137.  Consequently, the Court considers that the restriction on the 
number and length of the applicant's meetings with his lawyers was one of 
the factors that made the preparation of his defence difficult.

(b)  The applicant's access to the case file

138.  The Court must next examine whether the fact that the applicant 
was prevented from obtaining communication of the documents in the case 
file (apart from the bill of indictment) until 4 June 1999 violated the rights 
of the defence, as guaranteed by Article 6 § 1, taken together with the rights 
guaranteed by Article 6 § 3, as it was not until the hearing on that date that 
the National Security Court gave the applicant permission to consult the 
case file under the supervision of two registrars and gave his lawyers 
permission to provide him with copies of certain documents.

139.  The Court will first examine the submission made by the 
Government before the Grand Chamber that the decisions in Kremzow and 
Kamasinski, both cited above, are applicable in the instant case. These 
authorities establish that an accused does not have to be given direct access 
to the case file, it being sufficient for him to be informed of the material in 
the file by his representatives. The Court also notes that, relying on those 
same authorities, the Government have already argued before the Chamber 
that restricting the right to inspect the court file to an accused's lawyer is not 
incompatible with the rights of the defence.
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140.  When examining these issues, the Court will have regard to its 
case-law to the effect that under the principle of equality of arms, as one of 
the features of the wider concept of a fair trial, each party must be afforded 
a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not 
place him at a disadvantage vis-à-vis his opponent. In this context, 
importance is attached to appearances as well as to the increased sensitivity 
to the fair administration of justice (see, among other authorities, Bulut v. 
Austria, judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II, p. 359, § 47). The 
Court further considers that respect for the rights of the defence requires that 
limitations on access by an accused or his lawyer to the court file must not 
prevent the evidence being made available to the accused before the trial 
and the accused being given an opportunity to comment on it through his 
lawyer in oral submissions (see, mutatis mutandis, Kremzow, cited above, 
p. 44, § 63).

141.  As regards the relevant facts in the present case, the Grand 
Chamber agrees with the following findings of the Chamber:

“... in the instant case, the applicant was not permitted to inspect the evidence 
produced by the prosecution personally before the hearings. When the applicant's 
lawyers made their comments on that evidence, they had yet to obtain the applicant's 
observations following a direct inspection of the documentation. The fact that the 
applicant was given permission on 2 June 1999 to consult the case file under the 
supervision of two registrars did little to remedy that situation, in view of the 
considerable volume of documents concerned and the short time available to the 
applicant.”

142.  The Grand Chamber therefore considers that the present case is 
distinguishable from Kremzow, in which the applicant had twenty-one days 
in which to examine forty-nine pages, in contrast to Mr Öcalan, who had 
twenty days in which to examine a case file containing some 17,000 pages. 
The present case is also distinguishable from Kamasinski, in which the 
applicant's lawyer was able to pass on to his client copies of all the 
documents he considered relevant. Mr Öcalan's lawyers were not able to 
provide him with any documents before submitting their comments on the 
prosecution evidence.

143.  The Government's argument that a more detailed examination by 
the applicant of the material relating to the acts of the other members of the 
PKK would not have permitted him to find evidence to assist him in his 
defence as he had already acknowledged responsibility for the acts of the 
PKK also warrants examination by the Court. It should be noted that while 
the applicant admitted before the National Security Court that he was the 
leader of the PKK, an armed separatist organisation, and responsible for the 
general policy of that organisation, he did not specifically comment on each 
act of violence committed by PKK members. He did say in his defence, 
however, that certain acts of violence had been committed against his will 
or beyond his control.
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It is thus reasonable to assume that, had he been permitted to study the 
prosecution evidence directly for a sufficient period, the applicant would 
have been able to identify arguments relevant to his defence other than those 
his lawyers advanced without the benefit of his instructions.

144.  The Court therefore holds that the fact that the applicant was not 
given proper access to any documents in the case file other than the bill of 
indictment also served to compound the difficulties encountered in the 
preparation of his defence.

(c)  Access by the applicant's lawyers to the court file

145.  Together with the issue of the applicant's access to his case file, the 
Court must also determine whether, in the instant case, the lawyers' access 
to the documents in the case file was restricted, either formally or in 
practice, and, if so, whether the restrictions affected the fairness of the 
proceedings.

146.  The principle of equality of arms is only one feature of the wider 
concept of a fair trial, which also includes the fundamental right that 
criminal proceedings should be adversarial. The right to an adversarial trial 
means, in a criminal case, that both prosecution and defence must be given 
the opportunity to have knowledge of and comment on the observations 
filed and the evidence adduced by the other party. Various ways are 
conceivable in which national law may meet this requirement. However, 
whatever method is chosen, it should ensure that the other party will be 
aware that observations have been filed and will get a real opportunity to 
comment on them (see Brandstetter v. Austria, judgment of 28 August 
1991, Series A no. 211, pp. 27-28, §§ 66-67).

147.  In the present case, the bill of indictment was served on the 
applicant and his lawyers on 24 April 1999. The court file was placed at the 
disposal of the applicant's lawyers on 7 May 1999, but they were not 
provided with a copy. The applicant's lawyers finished photocopying the 
documents on 15 May 1999. They were in possession of the full file in the 
case from that date onwards. Two weeks later, on 31 May 1999, the 
hearings before the National Security Court began. The applicant's lawyers 
were invited to make their final submissions – in reply to the prosecution's 
submissions – at the eighth substantive hearing, which was held on 23 June 
1999.

In these circumstances, the Grand Chamber agrees with the Chamber's 
findings regarding the difficulties the applicant's lawyers encountered in 
gaining access to the court file, which were exacerbated by the same kinds 
of problem the applicant had experienced:

“... the applicant's lawyers received a 17,000-page file approximately two weeks 
before the beginning of the trial in the National Security Court. Since the restrictions 
imposed on the number and length of their visits made it impossible for the applicant's 
lawyers to communicate the documents in the file to their client before 2 June 1999 or 
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to involve him in its examination and analysis, they found themselves in a situation 
that made the preparation of the defence case particularly difficult. Subsequent 
developments in the proceedings did not permit them to overcome those difficulties: 
the trial proceeded apace; the hearings continued without interruption until 8 June 
1999; and on 23 June 1999 the applicant's lawyers were invited to present their 
submissions on all the evidence in the file, including that taken at the hearings.”

(d)  The Court's conclusion regarding the fairness of the trial

148.  Accordingly, the applicant's trial was unfair for the following 
reasons: he had no assistance from his lawyers during questioning in police 
custody; he was unable to communicate with his lawyers out of the hearing 
of third parties; he was unable to gain direct access to the case file until a 
very late stage in the proceedings; restrictions were imposed on the number 
and length of his lawyers' visits; and, lastly, his lawyers were given proper 
access to the case file belatedly. The Court finds that the overall effect of 
these difficulties taken as a whole so restricted the rights of the defence that 
the principle of a fair trial, as set out in Article 6, was contravened. There 
has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention, taken in 
conjunction with Article 6 § 3 (b) and (c).

149.  As regards the other complaints under Article 6 of the Convention, 
the Court considers that it has already dealt with the applicant's main 
grievances arising out of the proceedings against him in the domestic courts. 
It therefore holds that it is unnecessary to examine the other complaints 
under Article 6 relating to the fairness of the proceedings.

III.  DEATH PENALTY: ALLEGED VIOLATION OF ARTICLES 2, 3 
AND 14 OF THE CONVENTION

150.  The applicant maintained that the imposition and/or execution of 
the death penalty constituted a violation of Article 2 of the Convention – 
which should be interpreted as no longer permitting capital punishment – as 
well as an inhuman and degrading punishment in violation of Article 3. He 
also claimed that his execution would be discriminatory and, therefore, in 
breach of Article 14. The relevant parts of these provisions provide:

Article 2

“1.  Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of 
his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his 
conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

...”
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Article 3

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment.”

Article 14

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be 
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national 
minority, property, birth or other status.”

A.  Implementation of the death penalty

151.  In his initial application, the applicant complained that any recourse 
to the death penalty would violate both Articles 2 and 3 of the Convention.

152.  In its judgment, the Chamber said that it considered that the threat 
of implementation of the death sentence had been effectively removed (see 
paragraphs 184-85 of the Chamber judgment).

153.  The parties did not comment on this issue in the subsequent 
proceedings.

154.  In this connection, the Court notes that the death penalty has been 
abolished in Turkey and the applicant's sentence has been commuted to life 
imprisonment. Furthermore, on 12 November 2003 Turkey ratified Protocol 
No. 6 to the Convention concerning the abolition of the death penalty.

155.  In these circumstances, the complaints the applicant made in his 
initial application of violations of Articles 2, 3 and 14 on account of the 
implementation of the death penalty must be dismissed. Accordingly, there 
has been no violation of those provisions on that account.

B.  Imposition of the death penalty

156.  The Grand Chamber agrees with the Chamber that no separate issue 
arises under Article 2 with respect to the imposition of the death penalty. It 
will therefore examine this point under Article 3.

1.  The parties' submissions

(a)  The applicant

157.  The applicant asked the Grand Chamber to pursue the reasoning of 
the Chamber as regards the abolitionist trend established by the practice of 
the Contracting States and to take it a stage further by concluding that the 
States had, by their practice, abrogated the exception set out in the second 
sentence of Article 2 § 1 of the Convention and that the death penalty 
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constituted inhuman and degrading treatment within the meaning of 
Article 3. In that connection, he repeated the observations he had submitted 
to the Chamber (see paragraphs 175-79 of the Chamber judgment).

When the Convention was signed in 1950, the death penalty was not 
perceived as a degrading and inhuman punishment in Europe and was 
provided for in the legislation of a number of States. Since that time there 
had been de facto abolition throughout Europe. Such developments should 
be seen as an agreement by Contracting States to amend Article 2 § 1.

158.  No construction of Article 2 should permit a State to inflict 
inhuman and degrading treatment since the death penalty per se constituted 
such treatment in breach of Article 3 of the Convention. In that latter 
respect, the following submissions were made.

159.  Developments in international and comparative law showed that the 
death penalty could also be seen to be contrary to international law. In that 
respect, reference was made, inter alia, to a judgment of the South African 
Constitutional Court in which it was held that the death penalty was 
contrary to the South African Constitution's prohibition of cruel, inhuman or 
degrading treatment (see S. v. Makwanyane (1995) (6) Butterworths 
Constitutional Law Reports 665), and to the judgment of the Canadian 
Supreme Court in United States v. Burns [2001] Supreme Court Reports 
283, where that court, in a case concerning the extradition of a fugitive to 
the United States of America, considered capital punishment to amount to 
cruel and unusual punishment. The United Nations Human Rights 
Committee had also held that execution of a death sentence constituted cruel 
and inhuman treatment contrary to Article 6 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights (see paragraph 60 above). Reference was also 
made to similar statements by the Hungarian Constitutional Court and the 
Constitutional Courts of Ukraine, Albania, Lithuania and Republika Srpska 
(within Bosnia and Herzegovina).

160.  Finally, the applicant maintained that the imposition of the death 
penalty by a court that failed to satisfy the requisite standards of the 
Convention and permitted violations of the applicant's rights under Article 6 
also violated Articles 2 and 3.

(b)  The Government

161.  The Government disagreed with the Chamber's finding that the 
imposition of the death penalty following an unfair trial constituted a 
violation of Article 3.

They observed, firstly, that neither the applicant nor his lawyers had 
presented any argument on this point. Secondly, even assuming that the 
Court had decided of its own motion to examine the case under Article 3, it 
would be difficult if not impossible to do so in view of the nature of 
Article 3. Inhuman treatment within the meaning of Article 3 was based on 
a subjective concept, that is to say fear and anguish felt by the applicant that 
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reached the level proscribed by Article 3. In the absence of such a 
complaint, it was not possible for the Court to put itself in the applicant's 
position.

In the Government's submission, the conclusion reached by the Chamber 
was contrary to an earlier admissibility decision of the Commission in Çınar 
v. Turkey (no. 17864/91, Commission decision of 5 September 1994, 
DR 79-A, p. 5) and to Sertkaya v. Turkey ((dec.), no. 77113/01, 
11 December 2003). In those decisions, the Convention institutions found 
that the applicants had not felt fear or anguish as the moratorium on the 
implementation of the death penalty had eliminated any risk of their being 
executed.

The applicant's situation was identical to that of Mr Çınar and 
Mr Sertkaya, and the guarantees that the death penalty would not be carried 
out were, if anything, firmer in his case: as the applicant's case file had 
never been sent to Parliament, the procedure allowing the death penalty to 
be implemented was never set in motion. In addition, the Turkish 
government's moratorium on the implementation of the death penalty was 
unconditional and no offences or individuals were excluded from its scope. 
The Government had complied with the interim measure ordered by the 
Court under Rule 39 requiring them to stay the applicant's execution. There 
was a broad consensus in Parliament in Turkey that the applicant should not 
be executed, the composition of Parliament at the material time being the 
same as when it abolished the death penalty.

The Government submitted that there was no evidential basis for the 
Chamber's finding, nor could it be justified by the Court's request for a stay 
of execution of the death penalty.

Lastly, the Turkish government's decision to comply with the European 
norms on capital punishment had eliminated all risk that the applicant would 
be executed.

2.  The Court's assessment

(a)  Legal significance of the practice of the Contracting States as regards the 
death penalty

162.  The Court must first address the applicant's submission that the 
practice of the Contracting States in this area can be taken as establishing an 
agreement to abrogate the exception provided for in the second sentence of 
Article 2 § 1, which explicitly permits capital punishment under certain 
conditions. In practice, if Article 2 is to be read as permitting capital 
punishment, notwithstanding the almost universal abolition of the death 
penalty in Europe, Article 3 cannot be interpreted as prohibiting the death 
penalty since that would nullify the clear wording of Article 2 § 1 (see 
Soering, cited above, pp. 40-41, § 103).
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163.  The Grand Chamber agrees with the following conclusions of the 
Chamber on this point (see paragraphs 190-96 of the Chamber judgment):

“... The Court reiterates that it must be mindful of the Convention's special character 
as a human rights treaty and that the Convention cannot be interpreted in a vacuum. It 
should so far as possible be interpreted in harmony with other rules of public 
international law of which it forms part (see, mutatis mutandis, Al-Adsani v. the 
United Kingdom [GC], no. 35763/97, § 55, ECHR 2001-XI, and Loizidou v. Turkey, 
judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2231, § 43). It must, however, 
confine its primary attention to the issues of interpretation and application of the 
provisions of the Convention that arise in the present case.

... It is recalled that the Court accepted in Soering that an established practice within 
the member States could give rise to an amendment of the Convention. In that case the 
Court accepted that subsequent practice in national penal policy, in the form of a 
generalised abolition of capital punishment, could be taken as establishing the 
agreement of the Contracting States to abrogate the exception provided for under 
Article 2 § 1 and hence remove a textual limit on the scope for evolutive interpretation 
of Article 3 (ibid., pp. 40-41, § 103). It was found, however, that Protocol No. 6 
showed that the intention of the States was to adopt the normal method of amendment 
of the text in order to introduce a new obligation to abolish capital punishment in time 
of peace and to do so by an optional instrument allowing each State to choose the 
moment when to undertake such an engagement. The Court accordingly concluded 
that Article 3 could not be interpreted as generally prohibiting the death penalty (ibid., 
pp. 40-41, §§ 103-04).

... The applicant takes issue with the Court's approach in Soering. His principal 
submission was that the reasoning is flawed since Protocol No. 6 represents merely 
one yardstick by which the practice of the States may be measured and that the 
evidence shows that all member States of the Council of Europe have, either de facto 
or de jure, effected total abolition of the death penalty for all crimes and in all 
circumstances. He contended that as a matter of legal theory there was no reason why 
the States should not be capable of abolishing the death penalty both by abrogating the 
right to rely on the second sentence of Article 2 § 1 through their practice and by 
formal recognition of that process in the ratification of Protocol No. 6.

... The Court reiterates that the Convention is a living instrument which must be 
interpreted in the light of present-day conditions and that the increasingly high 
standard being required in the area of the protection of human rights and fundamental 
liberties correspondingly and inevitably requires greater firmness in assessing 
breaches of the fundamental values of democratic societies (see Selmouni v. France 
[GC], no. 25803/94, § 101, ECHR 1999-V).

... It reiterates that in assessing whether a given treatment or punishment is to be 
regarded as inhuman or degrading for the purposes of Article 3 it cannot but be 
influenced by the developments and commonly accepted standards in the penal policy 
of the member States of the Council of Europe in this field (see Soering, cited above, 
p. 40, § 102). Moreover, the concepts of inhuman and degrading treatment and 
punishment have evolved considerably since the Convention came into force in 1953 
and indeed since the Court's judgment in Soering in 1989.

... Equally the Court observes that the legal position as regards the death penalty has 
undergone a considerable evolution since Soering was decided. The de facto abolition 
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noted in that case in respect of twenty-two Contracting States in 1989 has developed 
into a de jure abolition in forty-three of the forty-four Contracting States and a 
moratorium in the remaining State that has not yet abolished the penalty, namely 
Russia. This almost complete abandonment of the death penalty in times of peace in 
Europe is reflected in the fact that all the Contracting States have signed Protocol No. 
6 and forty-one States have ratified it, that is to say, all except Turkey, Armenia and 
Russia[1]. It is further reflected in the policy of the Council of Europe, which requires 
that new member States undertake to abolish capital punishment as a condition of their 
admission into the organisation. As a result of these developments the territories 
encompassed by the member States of the Council of Europe have become a zone free 
of capital punishment.

... Such a marked development could now be taken as signalling the agreement of 
the Contracting States to abrogate, or at the very least to modify, the second sentence 
of Article 2 § 1, particularly when regard is had to the fact that all Contracting States 
have now signed Protocol No. 6 and that it has been ratified by forty-one States. It 
may be questioned whether it is necessary to await ratification of Protocol No. 6 by 
the three remaining States before concluding that the death penalty exception in 
Article 2 § 1 has been significantly modified. Against such a consistent background, it 
can be said that capital punishment in peacetime has come to be regarded as an 
unacceptable ... form of punishment that is no longer permissible under Article 2.”

164.  The Court notes that, by opening for signature Protocol No. 13 
concerning the abolition of the death penalty in all circumstances, the 
Contracting States have chosen the traditional method of amendment of the 
text of the Convention in pursuit of their policy of abolition. At the date of 
this judgment, three member States have not signed this Protocol and 
sixteen have yet to ratify it. However, this final step towards complete 
abolition of the death penalty – that is to say both in times of peace and in 
times of war – can be seen as confirmation of the abolitionist trend in the 
practice of the Contracting States. It does not necessarily run counter to the 
view that Article 2 has been amended in so far as it permits the death 
penalty in times of peace.

165.  For the time being, the fact that there is still a large number of 
States who have yet to sign or ratify Protocol No. 13 may prevent the Court 
from finding that it is the established practice of the Contracting States to 
regard the implementation of the death penalty as inhuman and degrading 
treatment contrary to Article 3 of the Convention, since no derogation may 
be made from that provision, even in times of war. However, the Grand 
Chamber agrees with the Chamber that it is not necessary for the Court to 
reach any firm conclusion on these points since, for the following reasons, it 
would be contrary to the Convention, even if Article 2 were to be construed 
as still permitting the death penalty, to implement a death sentence 
following an unfair trial.

1.  At the date of the Chamber’s judgment of 12 March 2003. Protocol No. 6 has now been 
ratified by forty-four member States of the Council of Europe (including Turkey) and 
signed by two others, Monaco and Russia (see paragraph 58 above).

M&D Seminars 653



ÖCALAN v. TURKEY JUDGMENT 49

(b)  Unfair proceedings and the death penalty

(i)  Under Article 2

166.  As regards the reference in Article 2 of the Convention to “the 
execution of a sentence of a court”, the Grand Chamber agrees with the 
Chamber's reasoning (see paragraphs 201-04 of the Chamber judgment):

“... Since the right to life in Article 2 of the Convention ranks as one of the most 
fundamental provisions of the Convention – one from which there can be no 
derogation in peacetime under Article 15 – and enshrines one of the basic values of 
the democratic societies making up the Council of Europe, its provisions must be 
strictly construed (see, mutatis mutandis, McCann and Others v. the United Kingdom, 
judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, pp. 45-46, § 147), a fortiori the 
second sentence of Article 2 § 1.

... Even if the death penalty were still permissible under Article 2, the Court 
considers that an arbitrary deprivation of life pursuant to capital punishment is 
prohibited. This flows from the requirement that '[e]veryone's right to life shall be 
protected by law'. An arbitrary act cannot be lawful under the Convention (see 
Bozano, cited above, p. 23, § 54, and pp. 25-26, § 59).

... It also follows from the requirement in Article 2 § 1 that the deprivation of life be 
pursuant to the 'execution of a sentence of a court', that the 'court' which imposes the 
penalty be an independent and impartial tribunal within the meaning of the Court's 
case-law (see Incal, cited above; Çıraklar, cited above; Findlay v. the United 
Kingdom, judgment of 25 February 1997, Reports 1997-I; and Hauschildt v. Denmark, 
judgment of 24 May 1989, Series A no. 154), and that the most rigorous standards of 
fairness be observed in the criminal proceedings both at first instance and on appeal. 
Since the execution of the death penalty is irreversible, it can only be through the 
application of such standards that an arbitrary and unlawful taking of life can be 
avoided (see, in this connection, Article 5 of ECOSOC Resolution 1984/50 and the 
decisions of the United Nations Human Rights Committee ...; also Advisory Opinion 
OC-16/99 of 1 October 1999 of the Inter-American Court of Human Rights on 'The 
right to information on consular assistance in the framework of the guarantee of due 
process of law', §§ 135-36, and Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad 
and Tobago, § 148 ...). Lastly, the requirement in Article 2 § 1 that the penalty be 
'provided by law' means not only that there must exist a basis for the penalty in 
domestic law but that the requirement of the quality of the law be fully respected, 
namely that the legal basis be 'accessible' and 'foreseeable' as those terms are 
understood in the case-law of the Court (see Amann v. Switzerland [GC], 
no. 27798/95, § 56, ECHR 2000-II, and Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, § 52, 
ECHR 2000-V).

... It follows from the above construction of Article 2 that the implementation of the 
death penalty in respect of a person who has not had a fair trial would not be 
permissible.”
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(ii)  Under Article 3

167.  The above conclusion concerning the interpretation of Article 2 
where there has been an unfair trial must inform the opinion of the Court 
when it considers under Article 3 the question of the imposition of the death 
penalty in such circumstances.

168.  As the Court has previously noted in connection with Article 3, the 
manner in which the death penalty is imposed or executed, the personal 
circumstances of the condemned person and a disproportionality to the 
gravity of the crime committed, as well as the conditions of detention 
awaiting execution, are examples of factors capable of bringing the 
treatment or punishment received by the condemned person within the 
proscription under Article 3 (see Soering, cited above, p. 41, § 104).

169.  In the Court's view, to impose a death sentence on a person after an 
unfair trial is to subject that person wrongfully to the fear that he will be 
executed. The fear and uncertainty as to the future generated by a sentence 
of death, in circumstances where there exists a real possibility that the 
sentence will be enforced, must give rise to a significant degree of anguish. 
Such anguish cannot be dissociated from the unfairness of the proceedings 
underlying the sentence which, given that human life is at stake, becomes 
unlawful under the Convention.

(iii)  Application of these principles to the present case

170.  The Court notes that there has been a moratorium on the 
implementation of the death penalty in Turkey since 1984 and that in the 
present case the Government complied with the Court's interim measure 
indicated pursuant to Rule 39 to stay the execution. It is further noted that 
the applicant's file was not sent to Parliament for approval of the death 
sentence, as was then required by the Turkish Constitution.

171.  The Court has also had regard, in this context, to Çınar (cited 
above) in which the Commission rejected a claim that Article 3 had been 
violated in the case of an applicant who had been sentenced to death in 
Turkey. In its reasoning, the Commission took into account the long-
standing moratorium on the death penalty and concluded in the 
circumstances of that case that the risk of the penalty being implemented 
was illusory.

172.  The Grand Chamber agrees with the Chamber that the special 
circumstances of the instant case prevent it from reaching the same 
conclusion as that reached in Çınar. The applicant's background as the 
founder and leader of the PKK, an organisation that had been engaged in a 
sustained campaign of violence causing many thousands of casualties, had 
made him Turkey's most wanted person. In view of the fact that the 
applicant had been convicted of the most serious crimes existing in the 
Turkish Criminal Code and of the general political controversy in Turkey – 
prior to the decision to abolish the death penalty – surrounding the question 
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of whether he should be executed, it is not possible to rule out the 
possibility that the risk that the sentence would be implemented was a real 
one. In practical terms, the risk remained for more than three years of the 
applicant's detention in İmralı, from the date of the Court of Cassation's 
judgment of 25 November 1999 affirming the applicant's conviction until 
the Ankara National Security Court's judgment of 3 October 2002 
commuting the death penalty to which the applicant had been sentenced to 
imprisonment.

173.  As to the nature of the applicant's trial, the Court refers to its 
conclusions on the applicant's complaints under Article 6 of the Convention. 
It has found that the applicant was not tried by an independent and impartial 
tribunal within the meaning of Article 6 § 1 and that there has been a breach 
of the rights of the defence under Article 6 § 1 taken in conjunction with 
Article 6 § 3 (b) and (c), as the applicant had no access to a lawyer while in 
police custody and was unable to communicate with his lawyers out of the 
hearing of officials, restrictions had been imposed on the number and length 
of his lawyers' visits to him, he was unable to consult the case file until an 
advanced stage of the proceedings, and his lawyers did not have sufficient 
time to consult the file properly.

174.  The death penalty has thus been imposed on the applicant following 
an unfair procedure which cannot be considered to conform to the strict 
standards of fairness required in cases involving a capital sentence. 
Moreover, he had to suffer the consequences of the imposition of that 
sentence for nearly three years.

175.  Consequently, the Court concludes that the imposition of the death 
sentence on the applicant following an unfair trial by a court whose 
independence and impartiality were open to doubt amounted to inhuman 
treatment in violation of Article 3 of the Convention.

IV.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION: 
CONDITIONS OF DETENTION

176.  The applicant further complained that the conditions in which he 
had been transferred from Kenya to Turkey and detained on the island of 
İmralı amounted to treatment contrary to Article 3 of the Convention, which 
provides:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment.”
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A.  Conditions in which the applicant was transferred from Kenya to 
Turkey

1.  The applicant's submissions
177.  The applicant said that he had been “abducted” in Kenya by 

Turkish officials and that his abduction necessarily constituted a violation of 
his right to respect for his physical integrity. He added that the 
circumstances in which the arrest had been effected also amounted to 
degrading and inhuman treatment. In his submission, the fact that he had 
been abducted for political reasons was in itself capable of constituting a 
breach of Article 3.

2.  The Government's submissions
178.  The Government asked the Grand Chamber to uphold the 

Chamber's finding that the conditions in which the applicant was transferred 
from Kenya to Turkey did not infringe Article 3.

3.  The Court's assessment

(a)  General principles

179.  Article 3 of the Convention enshrines one of the fundamental 
values of democratic societies (see Soering, cited above, pp. 34-35, § 88). 
The Court is well aware of the immense difficulties faced by States in 
modern times in protecting their populations from terrorist violence. 
However, even in these circumstances, the Convention prohibits in absolute 
terms torture or inhuman or degrading treatment or punishment, irrespective 
of the victim's conduct. Article 3 makes no provision for exceptions and no 
derogation from it is permissible even under Article 15 of the Convention in 
time of war or other national emergency (see Chahal v. the United 
Kingdom, judgment of 15 November 1996, Reports 1996-V, p. 1855, § 79).

180.  Ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall 
within the scope of Article 3. The assessment of this minimum depends on 
all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its 
physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of 
health of the victim (see, for example, Ireland v. the United Kingdom, 
judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 65, § 162). In assessing 
the evidence on which to base the decision whether there has been a 
violation of Article 3, the Court adopts the standard of proof “beyond 
reasonable doubt” but adds that such proof may follow from the coexistence 
of sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar 
unrebutted presumptions of fact. In this context, the conduct of the parties 
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when evidence is being obtained has to be taken into account (ibid., 
pp. 64-65, § 161).

181.  Treatment will be considered to be “inhuman” within the meaning 
of Article 3 where, inter alia, it was premeditated, was applied for hours at a 
stretch and caused either actual bodily injury or intense physical or mental 
suffering (see, among other authorities, Kudła v. Poland [GC], 
no. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI). Furthermore, in considering whether a 
punishment or treatment is “degrading” within the meaning of Article 3, the 
Court will have regard to whether its object is to humiliate and debase the 
person concerned and whether, as far as the consequences are concerned, it 
adversely affected his or her personality in a manner incompatible with 
Article 3 (see Albert and Le Compte v. Belgium, judgment of 10 February 
1983, Series A no. 58, p. 13, § 22). In order for an arrest or detention in 
connection with court proceedings to be degrading within the meaning of 
Article 3, the humiliation or debasement to which it gives rise must be of a 
special level and in any event different from the usual degree of humiliation 
inherent in arrest or detention (see, mutatis mutandis, Raninen v. Finland, 
judgment of 16 December 1997, Reports 1997-VIII, pp. 2821-22, § 55).

182.  Handcuffing, one of the forms of treatment complained of in the 
present case, does not normally give rise to an issue under Article 3 of the 
Convention where it has been imposed in connection with lawful arrest or 
detention and does not entail the use of force, or public exposure, exceeding 
what is reasonably considered necessary in the circumstances. In this regard, 
it is of importance for instance whether there is reason to believe that the 
person concerned would resist arrest or try to abscond or cause injury or 
damage. In addition, the public nature of the treatment or the mere fact that 
the victim is humiliated in his own eyes may be a relevant consideration 
(see Tyrer v. the United Kingdom, judgment of 25 April 1978, Series A no. 
26, p. 16, § 32, and Raninen, cited above, p. 2822, § 56).

183.  Artificially depriving prisoners of their sight by blindfolding them 
for lengthy periods spread over several days may, when combined with 
other ill-treatment, subject them to strong psychological and physical 
pressure. The Court must examine the effect of such treatment in the special 
circumstances of each case (see, mutatis mutandis, Salman v. Turkey [GC], 
no. 21986/93, § 132, ECHR 2000-VII).

(b)  Application of the above principles to the instant case

184.  The Grand Chamber has examined the Chamber's findings and, in 
the absence of any additional arguments by the parties in support of their 
views, adopts them:

“... the applicant was forced to wear handcuffs from the moment of his arrest by the 
Turkish security forces on the aircraft until his arrival at the prison on the island of 
İmralı. [The Court] also notes that he was suspected of being the leader of an armed 
separatist movement that was engaged in an armed struggle against the Turkish 
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security forces and that he was considered dangerous. The Court accepts the 
Government's submission that the sole purpose of requiring the applicant to wear 
handcuffs as one of the security measures taken during the arrest phase was to prevent 
him from attempting to abscond or causing injury or damage to himself or others.

... As regards the blindfolding of the applicant during his journey from Kenya to 
Turkey, the Court observes that that was a measure taken by the members of the 
security forces in order to avoid being recognised by the applicant. They also 
considered that it was a means of preventing the applicant from attempting to escape 
or injuring himself or others. The applicant was not questioned by the security forces 
when he was blindfolded. The Court accepts the Government's explanation that the 
purpose of that precaution was not to humiliate or debase the applicant but to ensure 
that the transfer proceeded smoothly and it acknowledges that, in view of the 
applicant's character and the reaction to his arrest, considerable care and proper 
precautions were necessary if the operation was to be a success.

... The Court's view on this point is not altered by the fact that the applicant was 
photographed wearing a blindfold in the aircraft that took him back to Turkey. It 
points out that there had been fears for the applicant's life following his arrest and the 
photographs, which the Government say were intended for use by the police, served to 
reassure those concerned about his welfare. The Court notes, lastly, that the applicant 
was not wearing a blindfold when he was photographed in Turkey shortly before his 
transfer to the prison.

... The applicant said that he was under sedation when he was transferred from 
Kenya to Turkey, the drugs having been administered to him either at the Greek 
embassy in Nairobi before he boarded the plane or in the aircraft that had taken him to 
Turkey. The Government rejected the latter suggestion. The Court notes that there is 
no evidence in the case file to substantiate the allegation that the Turkish security 
forces administered drugs to the applicant. Since the applicant also seems to think that 
the most probable explanation is that he was drugged before he was put on board the 
flight from Nairobi to Turkey, the Court considers that this allegation against the 
Turkish officials has not been established.

... Furthermore, at the hearing on 31 May 1999 the applicant stated in the National 
Security Court: 'Since my arrest I have not up to now been subjected to torture, ill-
treatment or verbal abuse.' While the applicant's vulnerability at the time as a result of 
his being on trial for a capital offence means that that statement does not by itself 
conclusively establish the facts, it does support the Government's submissions.

... Lastly, since the applicant's arrest was lawful under Turkish law, the Court cannot 
accept the applicant's submission that his 'abduction' abroad on account of his political 
opinions constituted inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 3.

... That being so, the Court considers that it has not been established 'beyond all 
reasonable doubt' that the applicant's arrest and the conditions in which he was 
transferred from Kenya to Turkey exceeded the usual degree of humiliation that is 
inherent in every arrest and detention or attained the minimum level of severity 
required for Article 3 of the Convention to apply.”

185.  Consequently, there has been no violation of Article 3 on that 
account.
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B.  Conditions of detention on the island of İmralı

1.  The applicant's submissions
186.  The applicant disagreed with the Chamber's finding that the 

conditions of his detention on the island of İmralı did not infringe Article 3. 
He submitted that the conditions were inhuman within the meaning of 
Article 3 or at the very least entailed disproportionate interference with the 
exercise of his rights under Article 8. He had been the sole inmate in the 
prison for more than five years and his social isolation was made worse by 
the ban on his having a television set or communicating by telephone, and 
by the practical obstacle inadequate sea transport facilities posed to visits by 
his lawyers and members of his family. The applicant pointed out that the 
CPT's recommendations for reduced social isolation had not been followed 
by the prison authorities. His prison conditions were, in his submission, 
harsher than those of other prisoners.

The applicant said that his health had deteriorated as a result of the 
particular weather conditions that prevailed on the island of İmralı and that 
the Government's insistence on keeping him in that prison had more to do 
with their repressive attitude than security. There was no justification for the 
Government's refusal to transfer him to an ordinary prison or to allow 
visitors to travel to the island by helicopter.

2.  The Government's submissions
187.  The Government invited the Grand Chamber to endorse the 

Chamber's finding that the conditions of the applicant's detention on the 
island of İmralı did not infringe Article 3. They pointed out that the 
applicant had at no stage been held in cellular confinement. He received 
visits from his lawyers and members of his family every week. The adverse 
maritime weather conditions in the winter of 2002-03 that had been 
responsible for the cancellation of some visits were highly unusual.

188.  The Government produced photographs which in their submission 
showed that the applicant's cell was suitably furnished. They pointed out 
that the applicant had been tried and convicted of being the head of a major 
armed separatist organisation that continued to regard him as its leader. All 
the restrictions imposed on his telephone communications were intended to 
prevent the applicant from continuing to run the organisation from his 
prison cell, and that was a national security issue. However, he was able to 
read books and daily newspapers of his choice and to listen to the radio. No 
restrictions had been placed on his written communications with the outside 
world. As to the applicant's health, he was examined frequently by doctors 
and psychologists, whose daily medical reports were sent to the Court on a 
regular basis.
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189.  The Government asserted that the applicant was treated in strict 
conformity with European standards governing conditions of detention. In 
the cases in which the Court had found a violation of Article 3, the 
conditions of detention were far worse than in Mr Öcalan's case (for 
instance, Poltoratskiy v. Ukraine, no. 38812/97, ECHR 2003-V, and 
Kuznetsov v. Ukraine, no. 39042/97, 29 April 2003).

3.  The Court's assessment
190.  The Court must first determine the period of the applicant's 

detention to be taken into consideration when examining his complaints 
under Article 3. It points out that the “case” referred to the Grand Chamber 
embraces in principle all aspects of the application previously examined by 
the Chamber in its judgment, the scope of its jurisdiction in the “case” being 
limited only by the Chamber's decision on admissibility (see, mutatis 
mutandis, K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, §§ 139-41, ECHR 
2001-VII; Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 34, ECHR 
2002-IV; Göç v. Turkey [GC], no. 36590/97, §§ 35-37, ECHR 2002-V; and 
Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey [GC], 
nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98, § 56, ECHR 2003-II). 
More specifically, within the compass delimited by the decision on the 
admissibility of the application, the Court may deal with any issue of fact or 
law that arises during the proceedings before it (see, among many other 
authorities, Guerra and Others v. Italy, judgment of 19 February 1998, 
Reports 1998-I, p. 223, § 44; Chahal, cited above, p. 1856, § 86; and Ahmed 
v. Austria, judgment of 17 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2207, 
§ 43). There is no justification for excluding from the scope of that general 
jurisdiction events that took place up to the date of the Grand Chamber's 
judgment, provided that they are directly related to the complaints declared 
admissible.

Furthermore, in the instant case, the applicant has already made 
submissions in the proceedings before the Chamber outlining his arguments 
on the effects his prolonged social isolation while in custody were likely to 
have.

The Court will therefore take into consideration the conditions of the 
applicant's detention between 16 February 1999 and the date this judgment 
is adopted. The fact that the applicant has in the interim lodged a new 
application concerning the latter part of his detention does not alter the 
position.

191.  Complete sensory isolation coupled with total social isolation can 
destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment that 
cannot be justified by the requirements of security or any other reason. On 
the other hand, the prohibition of contact with other prisoners for security, 
disciplinary or protective reasons does not in itself amount to inhuman 
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treatment or punishment (see, among other authorities, Messina v. Italy 
(no. 2) (dec.), no. 25498/94, ECHR 1999-V).

192.  In the present case, it is true that the applicant's detention posed 
exceptional difficulties for the Turkish authorities. The applicant, as the 
leader of a large, armed separatist movement, is considered in Turkey to be 
the most dangerous terrorist in the country. Reactions to his arrest and 
differences of opinion that have come to light within his own movement 
show that his life is genuinely at risk. It is also a reasonable presumption 
that his supporters will seek to help him escape from prison. In those 
circumstances, it is understandable that the Turkish authorities should have 
found it necessary to take extraordinary security measures to detain the 
applicant.

193.  The applicant's prison cell is indisputably furnished to a standard 
that is beyond reproach. From the photographs in its possession and the 
findings of the delegates of the CPT, who inspected the applicant's prison 
during their visit to Turkey from 2 to 14 September 2001, the Court notes 
that the cell the applicant occupies alone is large enough to accommodate a 
prisoner and furnished with a bed, table, armchair and bookshelves. It is 
also air-conditioned, has washing and toilet facilities and a window 
overlooking an inner courtyard. The applicant appears to be under medical 
supervision that is both strict and regular. The Court considers that these 
conditions do not give rise to any issue under Article 3 of the Convention.

194.  Further, the Court considers that the applicant cannot be regarded 
as being kept in sensory isolation or cellular confinement. It is true that, as 
the sole inmate, his only contact is with prison staff. He has books, 
newspapers and a radio at his disposal. He does not have access to television 
programmes or a telephone. He does, however, communicate with the 
outside world by letter. He sees a doctor every day and his lawyers and 
members of his family once a week (his lawyers were allowed to see him 
twice a week during the trial). The difficulties in gaining access to İmralı 
Prison in adverse weather conditions appear to have been resolved, as the 
prison authorities were provided with a suitable craft at the end of 2004.

195.  The Court notes the CPT's recommendations that the applicant's 
relative social isolation should not be allowed to continue for too long and 
that its effects should be attenuated by giving him access to a television and 
to telephone communications with his lawyers and close relatives. However, 
like the Chamber, the Grand Chamber is also mindful of the Government's 
concerns that the applicant may seek to take advantage of communications 
with the outside world to renew contact with members of the armed 
separatist movement of which he was leader. These concerns cannot be said 
to be unfounded. An added consideration is the Government's fear that it 
would be difficult to protect the applicant's life in an ordinary prison.

196.  While concurring with the CPT's recommendations that the 
long-term effects of the applicant's relative social isolation should be 
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attenuated by giving him access to the same facilities as other high security 
prisoners in Turkey, such as television and telephone contact with his 
family, the Grand Chamber agrees with the Chamber that the general 
conditions in which he is being detained at İmralı Prison have not thus far 
reached the minimum level of severity required to constitute inhuman or 
degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention. 
Consequently, there has been no violation of that provision on that account.

V.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 34 OF THE CONVENTION

197.  The applicant complained that he had been hindered in the exercise 
of his right of individual application in that his lawyers in Amsterdam had 
not been permitted to contact him after his arrest and that the Government 
had delayed in replying to the Court's request for information. He alleged a 
violation of Article 34 of the Convention, which reads as follows:

“The Court may receive applications from any person, non-governmental 
organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of 
the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols 
thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective 
exercise of this right.”

198.  The Government asked the Court to dismiss those complaints.
199.  The Court is called upon to decide whether the two matters raised 

by the applicant genuinely hindered him in the effective exercise of his right 
of application.

200.  As regards his inability to communicate with his lawyers in 
Amsterdam following his arrest, the Court notes that a group of 
representatives composed of lawyers chosen by the applicant, including the 
lawyers in Amsterdam, subsequently applied to the Court and put forward 
all the applicant's allegations concerning the period in which he had had no 
contact with his lawyers. There is therefore nothing to indicate that the 
applicant was hindered in the exercise of his right of individual application 
to any significant degree.

201.  As to the Government's delay in replying to the Chamber's second 
request for information, the Court reiterates that by virtue of Article 34 of 
the Convention Contracting States undertake to refrain from any act or 
omission that may hinder the effective exercise of an individual applicant's 
right of application. A failure by a Contracting State to comply with interim 
measures is to be regarded as preventing the Court from effectively 
examining the applicant's complaint and as hindering the effective exercise 
of his or her right and, accordingly, as a violation of Article 34 of the 
Convention (see Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 
and 46951/99, § 128, ECHR 2005-I). However, though regrettable, the 
Government's failure to supply the information requested by the Court 
earlier did not, in the special circumstances of the case, prevent the 
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applicant from setting out his complaints about the criminal proceedings 
that had been brought against him. Accordingly, the applicant has not been 
obstructed in the exercise of his right of individual application.

202.  In conclusion, there has been no violation of Article 34 in fine of 
the Convention.

VI.  OTHER COMPLAINTS

203.  Relying on the same facts, the applicant also alleged a violation of 
Articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 and 18 of the Convention, taken individually or 
in conjunction with the aforementioned provisions of the Convention.

204.  Repeating the arguments set out above with regard to the other 
complaints, the Government submitted that those complaints too were 
ill-founded and had to be dismissed.

205.  The applicant wished to pursue his complaints.
206.  Having examined the complaints, which, incidentally, are not set 

out in any detail in the applicant's submissions, the Court notes that they 
have virtually the same factual basis as the complaints it has examined in 
previous sections of this judgment.

Consequently, it considers that no separate examination of the 
complaints under Articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 and 18 of the Convention, 
taken individually or in conjunction with Articles 2, 3, 5 and 6, is necessary.

VII.  ARTICLES 46 AND 41 OF THE CONVENTION

A.  Article 46 of the Convention

207.  Article 46 of the Convention provides:
“1.  The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the 

Court in any case to which they are parties.

2.  The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of 
Ministers, which shall supervise its execution.”

208.  In the event of the Court finding a violation of Article 6, the 
applicant requested a retrial by an independent and impartial court in which 
he would enjoy full defence rights. In the event of the Court finding a 
violation of Article 3 on account of the conditions of his detention, he 
requested a transfer to a prison on the mainland, and the facilitation of 
contact with other prisoners, members of his family and his lawyers.

209.  While reaffirming their view that there had been no violation of the 
Convention provisions relied on by the applicant, the Government 
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submitted, in the alternative, that a finding of a violation could constitute in 
itself sufficient just satisfaction for the applicant.

210.  As to the specific measures requested by the applicant, the Court 
reiterates that its judgments are essentially declaratory in nature and that, in 
general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to 
supervision by the Committee of Ministers, the means to be used in its 
domestic legal order in order to discharge its obligation under Article 46 of 
the Convention (see, among other authorities, Assanidze v. Georgia [GC], 
no. 71503/01, § 202, ECHR 2004-II; Scozzari and Giunta v. Italy [GC], 
nos. 39221/98 and 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII; and Brumărescu v. 
Romania (just satisfaction) [GC], no. 28342/95, § 20, ECHR 2001-I).

However, exceptionally, with a view to helping the respondent State to 
fulfil its obligations under Article 46, the Court will seek to indicate the 
type of measure that might be taken in order to put an end to a systemic 
situation it has found to exist. In such circumstances, it may propose various 
options and leave the choice of measure and its implementation to the 
discretion of the State concerned (see Broniowski v. Poland [GC], 
no. 31443/96, § 194, ECHR 2004-V).

In other exceptional cases, the nature of the violation found may be such 
as to leave no real choice as to the measures required to remedy it and the 
Court may decide to indicate only one such measure (see Assanidze, cited 
above, § 202).

In the specific context of cases against Turkey concerning the 
independence and impartiality of the national security courts, Chambers of 
the Court have indicated in certain judgments that were delivered after the 
Chamber judgment in the present case that, in principle, the most 
appropriate form of redress would be for the applicant to be given a retrial 
without delay if he or she so requests (see, among other authorities, Gençel 
v. Turkey, no. 53431/99, § 27, 23 October 2003). It is also to be noted that a 
Chamber of the Court has adopted a similar stance in a case against Italy 
where the finding of a breach of the fairness guarantees contained in 
Article 6 was not related to the lack of independence or impartiality of the 
domestic courts (see Somogyi v. Italy, no. 67972/01, § 86, ECHR 2004-IV).

The Grand Chamber endorses the general approach adopted in the 
above-mentioned case-law. It considers that where an individual, as in the 
instant case, has been convicted by a court that did not meet the Convention 
requirements of independence and impartiality, a retrial or a reopening of 
the case, if requested, represents in principle an appropriate way of 
redressing the violation. However, the specific remedial measures, if any, 
required of a respondent State in order to discharge its obligations under 
Article 46 of the Convention must depend on the particular circumstances of 
the individual case and be determined in the light of the terms of the Court's 
judgment in that case, and with due regard to the above case-law of the 
Court.
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B.  Article 41 of the Convention

211.  Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols 

thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only 
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to 
the injured party.”

1.  Damage
212.  The Court notes that the applicant has not put forward any claim in 

respect of pecuniary or non-pecuniary damage and concludes that any 
damage the applicant may have sustained has been sufficiently compensated 
for by its findings of a violation of Articles 3 (as regards the imposition of 
the death penalty following an unfair trial), 5 and 6 of the Convention.

2.  Costs and expenses
213.  During the proceedings before the Chamber, the applicant had 

claimed compensation of 1,123,933.96 euros (EUR) for the costs and 
expenses he had incurred for the seven lawyers and three trainee lawyers 
who had acted for him outside Turkey and the costs and expenses of six of 
his lawyers in Turkey.

The Chamber awarded him EUR 100,000 under that head.
The applicant claimed an additional EUR 75,559.32 in respect of the 

proceedings under Article 43 of the Convention. He explained that that sum 
was broken down into EUR 65,978.60 for the fees of his lawyers and their 
assistants and EUR 9,580.72 for sundry expenses, such as translation costs 
and travel expenses.

214.  The Government submitted that those claims were manifestly 
unreasonable, in particular as regards the amount of the lawyers' fees.

215.  According to the Court's established case-law, costs and expenses 
will not be awarded under Article 41 unless it is established that they were 
actually incurred, were necessarily incurred and are also reasonable as to 
quantum (see The Sunday Times v. the United Kingdom (Article 50), 
judgment of 6 November 1980, Series A no. 38, p. 13, § 23). Furthermore, 
legal costs are only recoverable in so far as they relate to the violation found 
(see Beyeler v. Italy (just satisfaction) [GC], no. 33202/96, § 27, 28 May 
2002).

216.  In the present case, the Court notes that it has upheld only some of 
the applicant's complaints under the Convention. It therefore notes that not 
all the time or all the meetings for which the applicant's main lawyers 
claimed remuneration were spent solely on the complaints in respect of 
which a violation has been found.
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217.  The Court considers that the applicant should only be reimbursed 
part of his costs incurred before the Court. Having regard to the 
circumstances of the case, the fee scales applicable in the United Kingdom 
and in Turkey and the complexity of certain issues raised by the application, 
and ruling on an equitable basis, it considers it reasonable to award the 
applicant EUR 120,000 in respect of the complaints put forward by all his 
legal representatives. That sum is to be paid into bank accounts nominated 
by his Turkish and United Kingdom representatives.

3.  Default interest
218.  The Court considers it appropriate that the default interest should 

be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to 
which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1.  Dismisses unanimously the Government's preliminary objection 
concerning Article 5 §§ 1, 3 and 4 of the Convention;

2.  Holds unanimously that there has been a violation of Article 5 § 4 of the 
Convention on account of the lack of a remedy by which the applicant 
could have the lawfulness of his detention in police custody decided;

3.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 5 § 1 of 
the Convention on account of the applicant's arrest;

4.  Holds unanimously that there has been a violation of Article 5 § 3 of the 
Convention on account of the failure to bring the applicant before a 
judge promptly after his arrest;

5.  Holds by eleven votes to six that there has been a violation of Article 6 
§ 1 of the Convention in that the applicant was not tried by an 
independent and impartial tribunal;

6.  Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention, taken in conjunction with Article 6 § 3 (b) and (c), in that 
the applicant did not have a fair trial;

7.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 2 of the 
Convention;
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8.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 14 of the 
Convention, taken in conjunction with Article 2, as regards the 
implementation of the death penalty;

9.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 3 of the 
Convention as regards the complaint concerning the implementation of 
the death penalty;

10.  Holds by thirteen votes to four that there has been a violation of 
Article 3 of the Convention as regards the imposition of the death 
penalty following an unfair trial;

11.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 3 of the 
Convention as regards the conditions in which the applicant was 
transferred from Kenya to Turkey;

12.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 3 of the 
Convention, as regards the conditions of the applicant's detention on the 
island of İmralı;

13.  Holds unanimously that no separate examination is necessary of the 
applicant's remaining complaints under Articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 and 
18 of the Convention, taken individually or in conjunction with the 
aforementioned provisions of the Convention;

14.  Holds unanimously that there has been no violation of Article 34 in fine 
of the Convention;

15.  Holds unanimously that its findings of a violation of Articles 3, 5 and 6 
of the Convention constitute in themselves sufficient just satisfaction for 
any damage sustained by the applicant;

16.  Holds unanimously
(a)  that the respondent State is to pay the applicant's lawyers in the 
manner set out in paragraph 217 of the present judgment, within three 
months, for costs and expenses, the sum of EUR 120,000 (one hundred 
and twenty thousand euros) to be converted into new Turkish liras or 
pounds sterling, depending on where payment is made, at the rate 
applicable at the date of settlement, plus any value-added tax that may 
be chargeable;
(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until 
settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate 
equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during 
the default period plus three percentage points;
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17.  Dismisses unanimously the remainder of the applicant's claim for just 
satisfaction.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the 
Human Rights Building, Strasbourg, on 12 May 2005.

Luzius WILDHABER
President

Paul MAHONEY
Registrar

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of 
the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this 
judgment:

(a)  partly concurring, partly dissenting opinion of Mr Garlicki;
(b)  joint partly dissenting opinion of Mr Wildhaber, Mr Costa, 

Mr Caflisch, Mr Türmen, Mr Garlicki and Mr Borrego Borrego;
(c)  joint partly dissenting opinion of Mr Costa, Mr Caflisch, Mr Türmen 

and Mr Borrego Borrego.

L.W.
P.J.M.
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PARTLY CONCURRING, PARTLY DISSENTING OPINION 
OF JUDGE GARLICKI

I.  Article 3

1.  I am writing this separate opinion because I feel that, in this case, the 
Court should have decided, in the operative provisions of its judgment, that 
Article 3 had been violated because any imposition of the death penalty 
represents per se inhuman and degrading treatment prohibited by the 
Convention. Thus, while correct, the majority's conclusion that the 
imposition of the death penalty following an unfair trial represents a 
violation of Article 3 seems to me to stop short of addressing the real 
problem.

2.  It is true that the majority's conclusion was sufficient to establish a 
violation in the instant case and that it was not absolutely necessary to 
produce any firm conclusion on the – more general – point of whether the 
implementation of the death penalty should now be regarded as inhuman 
and degrading treatment contrary to Article 3 in all circumstances. I accept 
that there are many virtues in judicial self-restraint, but am not persuaded 
that this was the best occasion to exercise it.

I am fully aware that the original text of the Convention allowed capital 
punishment provided the guarantees referred to in Article 2 § 1 were in 
place. I am also aware that in Soering v. the United Kingdom (judgment of 
7 July 1989, Series A no. 161) this Court declined to hold that the new 
international context permitted it to conclude that the exception provided for 
in the second sentence of Article 2 § 1 had been abrogated. Today the Court, 
while agreeing that “it can be said that capital punishment in peacetime has 
come to be regarded as an unacceptable ... form of punishment which is no 
longer permissible under Article 2” (see paragraph 163 of the judgment), 
seems to be convinced that there is no room for the death penalty even 
within the original text of the Convention. But, at the same time, it has 
chosen not to express that position in a universally binding manner. In my 
opinion, there are some arguments suggesting that the Court could and 
should have gone further in this case.

3.  First of all, there seems to be no dispute over the substance of the 
problem. The Court was clearly right in observing that, over the past fifteen 
years, the territories encompassed by the member States of the Council of 
Europe have become a zone free of capital punishment and that such a 
development could now be taken as signalling the agreement of the 
Contracting States to abrogate, or at the very least to modify, the second 
sentence of Article 2 § 1. It is not necessary to recapitulate here all the 
relevant developments in Europe; it seems sufficient to quote the 2002 
opinion of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in which it 
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recalled that in its most recent resolutions “it reaffirmed its beliefs that the 
application of the death penalty constitutes inhuman and degrading 
punishment and a violation of the most fundamental right, that to life itself, 
and that capital punishment has no place in civilised, democratic societies 
governed by the rule of law”. Thus, today, in 2005, condemnation of the 
death penalty has become absolute and even fairness of the highest order at 
trial cannot legitimate the imposition of such a penalty. In other words, it is 
possible to conclude that the member States have agreed through their 
practice to modify the second sentence of Article 2 § 1. The only problem 
is: who shall have the power to declare, in a binding manner, that such 
modification has taken place? So, this is a problem not of substance, but of 
jurisdiction (competence). In consequence, the only question that remains is 
whether the Court has the power to state the obvious truth, namely that 
capital punishment has now become an inhuman and degrading punishment 
per se.

4.  In answering this question, it is necessary to bear in mind that the 
Convention, as an international treaty, should be applied and interpreted in 
accordance with general rules of international law, in particular Article 39 
of the Vienna Convention. This suggests that the only way to modify the 
Convention is to follow the “normal procedure of amendment” (see 
paragraphs 103-04 of Soering, cited above, and paragraphs 164-65 of the 
present judgment).

But the Convention represents a very distinct form of international 
instrument and – in many respects – its substance and process of application 
are more akin to those of national constitutions than to those of “typical” 
international treaties. The Court has always accepted that the Convention is 
a living instrument and must be interpreted in the light of present-day 
conditions. This may result (and, in fact, has on numerous occasions 
resulted) in judicial modifications of the original meaning of the 
Convention. From this perspective, the role of our Court is not very 
different from the role of national Constitutional Courts, whose mandate is 
not only to defend constitutional provisions on human rights, but also to 
develop them. The Strasbourg Court has demonstrated such a creative 
approach to the text of the Convention many times, holding that the 
Convention rights and freedoms are applicable to situations which were not 
envisaged by the original drafters. Thus, it is legitimate to assume that, as 
long as the member States have not clearly rejected a particular judicial 
interpretation of the Convention (as occurred in relation to the expulsion of 
aliens, which became the subject of regulation by Protocols Nos. 4 and 7), 
the Court has the power to determine the actual meaning of words and 
phrases which were inserted into the text of the Convention more than fifty 
years ago. In any event, and this seems to be the situation with regard to the 
death penalty, the Court may so proceed when its interpretation remains in 
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harmony with the values and standards that have been endorsed by the 
member States.

5.  This Court has never denied that the “living-instrument approach” 
may lead to a judicial imposition of new, higher standards of human rights 
protection. However, with respect to capital punishment, it adopted – in 
Soering – “a doctrine of pre-emption”. As I have mentioned above, the 
Court found that, since the member States had decided to address the 
problem of capital punishment by way of formal amendments to the 
Convention, this matter became the “preserve” of the States and the Court 
was prevented from applying its living-instrument doctrine.

I am not sure whether such an interpretation was correct in Soering or 
applicable to the present judgment.

The judgment in Soering was based on the fact that, although Protocol 
No. 6 had provided for the abolition of the death penalty, several member 
States had yet to ratify it in 1989. Thus, it would have been premature for 
the Court to take any general position as to the compatibility of capital 
punishment with the Convention. Now, the majority raises basically the 
same argument with respect to Protocol No. 13, which, it is true, remains in 
the process of ratification.

But this may only demonstrate a hesitation on the part of certain member 
States over the best moment to irrevocably abolish the death penalty. At the 
same time, it can no longer be disputed that – on the European level – there 
is a consensus as to the inhuman nature of the death penalty. Therefore, the 
fact that governments and politicians are preparing a formal amendment to 
the Convention may be understood more as a signal that capital punishment 
should no longer exist than as a decision pre-empting the Court from acting 
on its own initiative.

That is why I am not convinced by the majority's replication of the 
Soering approach. I do not think that there are any legal obstacles to this 
Court taking a decision with respect to the nature of capital punishment.

6.  Such a decision would have universal applicability; in particular, it 
would prohibit any imposition of the death penalty, not only in times of 
peace but also in wartime or other warlike situations. But it should not stop 
the Court from taking this decision today. It may be true that the history of 
Europe demonstrates that there have been wars, like the Second World War, 
during which (or after which) there was justification for capital punishment. 
I do not think, however, that the present interpretation of the Convention 
should provide for such exceptions: it would be rather naïve to believe that, 
if a war of a similar magnitude were to break out again, the Convention as a 
whole would be able to survive, even if concessions were made with regard 
to the interpretation of capital punishment. On the other hand, if there is a 
war or armed conflict of a local dimension only – and this has been the 
experience of the last five decades in Europe – the international community 
could and should insist on respect for basic values of humanity, inter alia, 
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on the prohibition of capital punishment. The same reasoning should apply 
to other “wars”, like – in particular – the “war on terror”, in which there is 
today no place for capital punishment (see Article X § 2 of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe's “Guidelines on human rights and the 
fight against terrorism” issued on 11 July 2002).

Furthermore, it is notable that, as the Statute of the recently established 
International Criminal Court shows, the international community is of the 
opinion that even the most dreadful crimes can be dealt with without 
resorting to capital punishment.

7.  In the last fifteen years, several Constitutional Courts in Europe have 
been invited to take a position on capital punishment. The courts of 
Hungary, Lithuania, Albania and Ukraine had no hesitation in decreeing that 
capital punishment was no longer permitted under the Constitutions of their 
respective countries, even if this was not clearly stated in the written text of 
those documents. The Constitutional Courts have, nevertheless, adopted the 
position that the inability of the political branches of government to take a 
clear decision on the matter should not impede the judicial branch from 
doing so. A similar approach was taken by the Constitutional Court of South 
Africa.

I am firmly convinced that the European Court of Human Rights should 
have followed the same path in the present judgment.

II.  Article 6 § 1

To my regret, I cannot join the majority in finding a violation of Article 6 
§ 1 of the Convention on the ground that the applicant was not tried by an 
independent and impartial tribunal. In this respect, my views are set out in 
the joint partly dissenting opinion I have expressed with Mr Wildhaber, 
Mr Costa, Mr Caflisch, Mr Türmen and Mr Borrego Borrego.
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JOINT PARTLY DISSENTING OPINION
OF JUDGES WILDHABER, COSTA, CAFLISCH, TÜRMEN, 

GARLICKI AND BORREGO BORREGO

(Translation)

1.  The majority of the Court found that in the present case the Ankara 
National Security Court was not an independent and impartial court, owing 
to the presence of a military judge on the bench. We disagree with that 
conclusion for the following reasons.

2.   It is true that since Incal v. Turkey (judgment of 9 June 1998, Reports 
of Judgments and Decisions 1998-IV) the principle followed by the Court in 
this type of case is that an applicant has legitimate cause to doubt the 
independence and impartiality of a national security court when a military 
judge sits alongside two civilian judges. The Court was divided in Incal and 
decided the point by a majority of twelve to eight (see, for the opposite 
view, the opinion of the judges in the minority, pp. 1578-79).

3.  It is equally true that the Incal precedent has since been followed in a 
number of judgments (including Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], 
no. 26682/95, ECHR 1999-IV – see Mr Wildhaber's declaration and the 
dissenting opinion of Mr Gölçüklü).

4.  However, things have changed. Within a very short space of time, 
Turkey took remedial action following the judgment in Incal and did not 
hesitate to amend its Constitution (and subsequently its legislation) so that 
only civilian judges would sit in the national security courts (which have 
since been abolished). By 18 June 1999, the Constitution had already been 
amended and the legislative amendments followed just four days later, with 
immediate effect (see paragraphs 53 and 54 of the present judgment). It 
would be desirable for all States Parties to the Convention to comply with 
the Court's judgments within such a reasonable period.

5.  The amended legislation was immediately applied to the applicant's 
trial, with the third civilian judge replacing the military judge the day after it 
came into force. It should be noted that the replacement judge had been 
present throughout the proceedings and had attended all the hearings of the 
National Security Court from the start of the trial, that the National Security 
Court noted that he had read the file and the transcripts (see paragraph 44 of 
the judgment) and, lastly, that he was at liberty to request additional 
evidence or investigations.

6.  Thus the National Security Court's verdict and sentence were handed 
down by a court composed entirely of civilian judges, all three of whom had 
taken part in the entire trial. To say that the presence of a military judge, 
who was replaced under new rules (that were introduced to comply with the 
case-law of the European Court of Human Rights) made the National 
Security Court appear not to be independent and impartial is to take the 
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“theory” of appearances very far. That, in our opinion at least, is neither 
realistic, nor even fair.

7.  For this reason we consider that the Court's approach in İmrek v. 
Turkey ((dec.), no. 57175/00, 28 January 2003) was wiser. In that case, 
against the same background and in view of the Turkish authorities' positive 
response to the Incal line of authority, it held that the complaint was 
manifestly ill-founded, as the problem had been solved by the military 
judge's replacement by a civilian judge during the course of the trial.

8.  In addition, in Mr Öcalan's case, and without departing from the 
principles established in Incal itself, it is hard to agree with what is said in 
paragraph 116 of the judgment. The applicant is there described as a civilian 
(or equated to a civilian). However, he was accused of instigating serious 
terrorist crimes leading to thousands of deaths, charges which he admitted at 
least in part. He could equally well be described as a warlord, which goes a 
long way to putting into perspective the fact that at the start of his trial one 
of the three members of the court before which he appeared was himself 
from the military.

9.  Inherent in a system based on the principle of subsidiarity is loyal 
cooperation between a supranational judicial body, such as this Court, and 
the States which have adhered to the system. Imposing standards that are 
too high does not appear to us to be the best way of encouraging such 
cooperation or of expressing satisfaction to the States that provide it.
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AND BORREGO BORREGO

In paragraph 175 of the judgment, the majority expresses the opinion that 
“the imposition of the death sentence ... following an unfair trial by a court 
whose independence and impartiality were open to doubt amounted to 
inhuman treatment ...”.

First of all, we do not agree with the majority that the Court which 
sentenced Mr Öcalan was not independent and impartial. However, even if 
it had been, we do not believe that this constitutes a breach of Article 3.

The majority accepts that Article 3 cannot be interpreted as prohibiting 
the death penalty since that would nullify the clear wording of Article 2 
(paragraph 162 of the judgment). In other words, according to the majority, 
while the death penalty itself does not constitute a violation of Article 3, a 
procedural defect in respect of impartiality and independence of the court 
which imposes the death penalty constitutes a violation of Article 3.

According to our case-law, fear and anguish due to the impartiality and 
independence of a court is a question to be examined under Article 6 of the 
Convention rather than under Article 3.

“... In deciding whether there is a legitimate reason to fear that a 
particular court lacks independence and impartiality, the standpoint of the 
accused is important without being decisive” (see Incal v. Turkey, judgment 
of 9 June 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, pp. 1572-73, 
§ 71). “... [T]he applicant could legitimately fear ... because one of the 
judges ... was a military judge” (ibid., p. 1573, § 72). Similar sentences are 
contained in Çıraklar v. Turkey (judgment of 28 October 1998, Reports 
1998-VII, pp. 3072-74, §§ 38 and 40) and numerous other judgments. In all 
these judgments, the Court found a violation of Article 6 due to the fear 
created by the presence of a military judge.

Moreover, inhuman treatment within the meaning of Article 3 must attain 
a minimum level of severity. The applicant must show beyond reasonable 
doubt that he has suffered fear and anguish that reaches the threshold level 
required by Article 3 (see, mutatis mutandis, V. v. the United Kingdom 
[GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX). In the present case, there is no 
evidence that the applicant has suffered fear and anguish that reaches the 
necessary threshold due to a lack of impartiality and independence on the 
part of the national security court. As stated in paragraph 39 of the 
judgment, during the trial the applicant accepted the main charge against 
him under Article 125 of the Turkish Criminal Code, that is to say having 
accomplished acts aimed at separating a part of the State's territory. He also 
accepted political responsibility for the PKK's general strategy as its leader 
and admitted having envisaged the establishment of a separate State on the 
territory of the Turkish State. He knew what the charge against him was and 
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what the penalty would be (there is only one penalty provided for in 
Article 125 of the Turkish Criminal Code). He also stated expressly that he 
accepted the National Security Court's jurisdiction.

Under such circumstances, the presence of a military judge at an early 
stage of the trial can hardly have caused fear and anguish reaching a 
threshold constituting a violation of Article 3.

Furthermore, for a threat to amount to inhuman treatment there must be a 
“real risk”. A mere possibility is not in itself sufficient (see Vilvarajah and 
Others v. the United Kingdom, judgment of 30 October 1991, Series A 
no. 215, p. 37, § 111). The threat should be “sufficiently real and 
immediate” (see Campbell and Cosans v. the United Kingdom, judgment of 
25 February 1982, Series A no. 48, p. 12, § 26). “It must be shown that the 
risk is real” (H.L.R. v. France, judgment of 29 April 1997, Reports 1997-III, 
p. 758, § 40).

In the present case, there is no ground to believe that there was a real and 
immediate risk that the applicant would be executed, for the following 
reasons.

(a)  In Turkey, the death penalty has not been executed since 1984.
(b)  The Government, by an official communication sent to the Court, 

accepted the Rule 39 decision of former Section 1 and stayed Mr Öcalan's 
execution (see paragraph 5 of the judgment).

(c)  In compliance with the Rule 39 decision, the Government did not 
send the applicant's file to Parliament for the death sentence to be approved 
(under the Turkish Constitution, the death penalty may be executed only 
after Parliament adopts a law approving the sentence). In other words, the 
process of execution never started. Under such circumstances, it is not 
possible to conclude that a real threat of execution existed for Mr Öcalan in 
the period between the Turkish court's decision and the abolition of the 
death penalty in Turkey.

In Soering v. the United Kingdom (judgment of 7 July 1989, Series A no. 
161), the Court ruled, mutatis mutandis, that there was no inhuman 
treatment as long as the Government complied with the interim measure 
indicated by the Strasbourg institutions (ibid., pp. 44-45, § 111). The same 
considerations apply in the present case. Since the Government agreed to 
comply with the Rule 39 decision, there has never been a “sufficiently real 
and immediate” threat of execution for the applicant.

In Çınar v. Turkey (no. 17864/91, Commission decision of 5 September 
1994, Decisions and Reports 79-B, p. 5), the applicant claimed that there 
had been a violation of Article 3 because his death sentence, which became 
definitive on 20 October 1987, was submitted to the Grand National 
Assembly for approval and the Grand National Assembly did not take any 
decision until 1991. He was therefore exposed to the death-row 
phenomenon.
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The Commission rejected this claim on the ground that the death penalty 
had not been executed in Turkey since 1984 and the risk of the penalty 
being implemented was illusory.

We cannot accept that in the present case the risk of execution for the 
applicant was more real than that in Çınar.

The applicant's political background did not increase the risk of 
execution, as is suggested in the judgment (paragraph 172). On the contrary, 
it made him less vulnerable because of the political consequences his 
execution would have had. The fact that there has been a quasi consensus 
among all political parties in Parliament not to execute confirms this view. 
This political consensus is evident from the fact that Parliament abolished 
the death penalty by Law no. 4771, which was passed with a large majority 
and published on 9 August 2002 (see paragraph 51 of the judgment). 
Furthermore, on 12 November 2003 Turkey ratified Protocol No. 6.

For all these reasons, we conclude that there has been no violation of 
Article 3 on account of the death sentence imposed by the National Security 
Court.
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