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Deze bijdrage is een beknopte analyse van de regels en gebruiken die
worden toegepast bij de huiszoeking en inbeslagneming in het kantoor
van een accountant of belastingconsulent. Het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) zal als tuchtoverheid
aan de onderzoeksrechter, of de officier van gerechtelijke politie aan
wie de onderzoeksrechter de uitvoering van huiszoeking heeft gedelegeerd, bijstand verlenen met het oog op de vrijwaring van het beroepsgeheim waartoe de accountant en belastingconsulent gehouden zijn.

1. BEROEPSGEHEIM VAN DE
ACCOUNTANT EN DE
BELASTINGCONSULENT
1. De wetgever achtte het noodzakelijk om de beoefenaars van
het beroep van accountant en
belastingconsulent een beroepsgeheim 1 op te leggen. Enkel
externe accountants en externe
belastingconsulenten, stagiairaccountants en stagiairbelastingconsulenten, alsook de
“personen voor wie ze instaan”
zijn gehouden tot een beroepsgeheim in de zin van artikel
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 Sw 2. Personeelsleden van de
accountant of belastingconsulent zijn als “personen voor wie
hij instaat” gehouden tot een
beroepsgeheim 3. Zowel fysieke
personen als rechtspersonen,
d.w.z. de door het IAB erkende
professionele vennootschappen
van accountants en belastingconsulenten, zijn gehouden tot
een beroepsgeheim. In het algemeen kan worden gesteld dat
het beroepsgeheim verplicht tot
geheimhouding van alle informatie waarvan de kennisname is
gebeurd tijdens de uitoefening



door de confident, van zijn ambt
of functie of terwijl hij wegens
die hoedanigheid werd aangesproken. Deze informatie moet
bovendien in een redelijk
verband staan met de uitoefening van het ambt of de functie
door de confident en is hetzij
inherent vertrouwelijk hetzij
expliciet dan wel impliciet
onder voorwaarde van geheimhouding toevertrouwd aan de
confident 4.
2. De interne leden van het IAB
dienen enkel een “discretieplicht” 5 na te leven waarvan de
schending disciplinair (of civielrechtelijk) maar niet strafrechtelijk wordt beteugeld. De discretieplicht omvat de verplichting tot geheimhouding van
gegevens die het interne of
externe lid uitdrukkelijk of stilzwijgend in zijn hoedanigheid
van accountant of belastingconsulent werden toevertrouwd en
van de feiten met een vertrouwelijk karakter die hij in de uit-
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oefening van zijn beroep zelf
heeft vastgesteld 6 . De interne
accountants en interne
belastingconsulenten die onder
een arbeidscontract hun beroep
uitoefenen op het kantoor van
een externe accountant of
externe belastingconsulent zijn
wel gehouden tot een beroepsgeheim. Het beroepsgeheim
strekt zich immers niet alleen
uit tot de externe leden van het
IAB maar ook tot de personen
voor wie zij instaan, m.n. de
werknemers van hun kantoor
(cfr. supra, nr. ).
3. Volgens L. Huybrechts 7 is voor
de accountants en de belastingconsulenten de maatschappelijke verantwoording voor de
invoering van een beroepsgeheim gelegen in de bescherming
van de “zakengeheimen” die aan
hen worden toevertrouwd door
hun cliënt of waarvan zij kennis
krijgen tijdens de uitoefening
van hun beroep. Tot het zakengeheim behoort al wat de
onderneming werkelijk als vertrouwelijk kan beschouwen en
ze niet wettelijk verplicht is
openbaar te maken 8 . De jaarlijkse neerlegging van jaarrekeningen op de balanscentrale van
de Nationale Bank van België is
een voorbeeld van wettelijk verplichte openbaarmaking van
boekhoudkundige informatie
over ondernemingen 9 .
4. T. Afschrift 10 stelt dat het
beroepsgeheim van de accountant zou zijn ingevoerd om te
waarborgen dat de ondernemingen en de personen die een
beroep doen op zijn diensten
hem correcte inlichtingen
zouden bezorgen. Bij gebrek aan
beroepsgeheim zouden de cliënten van de accountant geneigd

zijn om geen waarheidsgetrouwe informatie mee te delen
zodat de boekhouding en de
door de accountant verstrekte
adviezen niet op correcte gegevens zijn gebaseerd. Het
beroepsgeheim zou zowel
zaken- als privégeheimen
beschermen. Volgens Afschrift
en Goddevriendt 11 is voor de
fiscale raadgevers, zoals de
accountant en belastingconsulent, het beroepsgeheim een
noodzakelijke voorwaarde voor
de correcte toepassing van de
fiscale en/of boekhoudkundige
verplichtingen van zijn cliënt.
De fiscale raadgever kan zijn
cliënt enkel correct adviseren
betreffende de toepassing van
de wetgeving ter zake als hij
door zijn cliënt in kennis wordt
gesteld van alle pertinente
feiten. Volgens deze auteurs
vereist een dergelijke transparantie vanwege de cliënt een
geheimhoudingsplicht vanwege
de accountant of belastingconsulent omdat de cliënt er mag
op vertrouwen dat de door hem
gereleveerde informatie niet
tegen hem zal kunnen worden
aangewend.

procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Bergen Georges
Demanet, een nota 12 (hierna
“nota-Demanet”) goed waarin
de voorwaarden worden vastgesteld waaronder een huiszoeking op het kantoor van
een externe accountant mag
worden uitgevoerd: 13
-

-

-

2. NOTA-DEMANET
5. Ter bescherming van het
beroepsgeheim is in de praktijk
een gebruik ontstaan waarbij
huiszoekingen en inbeslagnemingen op het kantoor van een
beoefenaar van bepaalde vrije
beroepen, zoals artsen en advocaten, worden uitgevoerd in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid.
6. Het College van de
Procureurs-generaal keurde op
 juni , op voorstel van



-

het is aangewezen dat de
huiszoeking in principe persoonlijk wordt uitgevoerd
door de betrokken onderzoeksrechter als het beroepsgeheim in het gedrang kan
komen;
de onderzoeksrechter mag de
huiszoeking uitvoeren in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het
IDAC (thans IAB); 14
de onderzoeksmagistraat
mag geen stukken in beslag
nemen die gedekt zijn door
het beroepsgeheim, tenzij de
accountant zelf verdacht
wordt een misdrijf te hebben
gepleegd in zijn professionele hoedanigheid of van
strafbare feiten die geen uitstaans hebben met de uitoefening van het beroep van
accountant;
enkel de onderzoeksrechter is
bevoegd om, onder de controle van de onderzoeks- en
vonnisgerechten en zelfs het
Hof van Cassatie alsook na
eventueel het niet-bindend
advies te hebben ingewonnen van de vertegenwoordiger van het beroepsinstituut,
te beslissen of een stuk al
dan niet gedekt is door het
beroepsgeheim;
de onderzoeksrechter onderzoekt zelf alle stukken en
selecteert zelf de documenten die vatbaar zijn voor
inbeslagneming.
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7. De nota-Demanet stelt uitdrukkelijk dat de gebruiken die
worden toegepast bij huiszoekingen op het kantoor van een
arts of advocaat niet kunnen
worden uitgebreid tot de
externe accountants 15 . De notaDemanet maakt immers een
onderscheid tussen het relatieve beroepsgeheim van de
accountant en het absolute
beroepsgeheim, waarvan de arts
en de advocaat drager zijn. Het
onderscheid wordt als volgt verwoord in de nota-Demanet: “Il y
a lieu d’observer en outre que
l’expert-comptable est soumis au
secret professionnel relatif. On
s’accorde généralement à admettre qu’ il existe différentes degrés
dans l’ordre de la sévérité et
dans l’étendue du secret suivant
les professions, car les limites du
secret professionnel sont fort
variables suivant la profession et
l’objet de la confidence.”
Het beroepsgeheim van de
accountant zou slechts relatief
zijn omdat het niet geldt voor
alles en voor alle omstandigheden 16 . Van de geheimhoudingsplicht kan bovendien worden
afgeweken ter bescherming van
een andere waarde, zoals het
recht van de verdediging 17 .
Volgens de absolutistische
opvatting kan de zwijgplicht
verbonden aan het beroepsgeheim enkel worden opgeheven
in de uitdrukkelijk door artikel
 Sw. voorziene gevallen 18 ,
namelijk een getuigenis in
rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie en
als de wet de titularis van
beroepsgeheim verplicht om het
geheim bekend te maken. Als
voorbeeld van de tweede uitzondering geldt de meldingsplicht inzake witwassen en
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financiering van terrorisme
t.a.v. de Cel voor financiële
informatieverwerking 19 .
Het door de nota-Demanet
gemaakte onderscheid tussen
absoluut en relatief beroepsgeheim werd scherp bekritiseerd in
de rechtsleer 20. De stelling dat
het beroepsgeheim van de arts
absoluut zou zijn, werd bovendien verworpen door het Hof van
Cassatie 21. Ook het beroepsgeheim van de advocaat werd in de
rechtspraak niet absoluut
geacht 22. De absolutistische
opvatting werd nadien versoepeld in de rechtsleer. De titularis
van het beroepsgeheim is niet
alleen ontheven van zijn geheimhoudingsplicht in de gevallen die
uitdrukkelijk door de wet zijn
voorzien (art.  Sw.) maar ook
als hij algemene rechtsbeginselen met kracht van wet kan
inroepen, zoals het recht van verdediging van de beroepsbeoefenaar en de noodtoestand 23. Een
noodtoestand rechtvaardigt een
schending van het beroepsgeheim bij het bestaan van een
ernstig en dreigend gevaar voor
personen als de door geheimhoudingsplicht beschermde waarde
ondergeschikt is aan een hogere
waarde, die de beroepsbeoefenaar mag of moet vrijwaren, en
als bovendien het doorbreken
van de zwijgplicht noodzakelijk is
voor de bescherming van deze
hogere waarde bij gebrek aan
alternatieven 24. Volgens L.
Huybrechts bevindt de accountant zich in een noodtoestand in
het geval van een ernstig milieumisdrijf dat de volksgezondheid
bedreigt 25 of als hij het bestaan
van bepaalde praktijken vaststelt
die de gehele economie en het
vermogen van talrijke spaarders
in gevaar brengen 26.



Het beroepsgeheim van de
accountant, de advocaat en de
arts wordt geregeld door artikel
 Sw. Het beroepsgeheim van
de beoefenaars van deze beroepen verschilt omdat deze beroepen inhoudelijk niet identiek
zijn 27 . Als gevolg hiervan slaat
de geheimhoudingplicht niet op
alle informatie die de titularis
van het beroepsgeheim tijdens
de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden ter
kennis worden gebracht of die
hij zelf verneemt. Als de externe
accountant bij het vervullen van
de door de wet voorziene
controleopdrachten tijdens de
inzage van boekhoudkundige
stukken een geheim verneemt of
hem wordt toevertrouwd dat
invloed heeft op de inhoud van
de voor derden bestemde
verslag of attestering moet hij
dit wel hierin bekendmaken 28 .
De externe accountant die wordt
belast met een gerechtelijke
expertise is binnen de grenzen
van zijn opdracht niet door een
beroepsgeheim gebonden ten
aanzien van de gerechtelijke
overheid die hem heeft aangesteld 29 . In strafzaken is hij als
gerechtelijk expert wel gebonden door het geheim van onderzoek t.a.v. de partijen en derden
(cfr. art.  Sv.) 30.

3. HUISZOEKING EN INBESLAGNEMING BIJ ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN
IN DE PRAKTIJK
3.1. Toepassing van de notaDemanet in de praktijk
8. In de praktijk blijkt dat de
meeste onderzoeksrechters of
de door hen gedelegeerde officieren van gerechtelijke politie
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van de lokale of de federale
politie (hierna OGP) spontaan
het Instituut verzoeken om bijstand bij een uit te voeren huiszoeking. Het IAB zal dan een lid
van de Raad, dat tot dezelfde
taalgroep behoort als de
accountant bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, aanduiden om het beroepsinsituut te
vertegenwoordigen.
De rechtsleer stelt dan ook
terecht dat, in afwijking van de
nota-Demanet, de meeste huiszoekingen bij accountants wel
in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid worden verricht 31 . De
onderzoeksrechters zijn als
onafhankelijke en onpartijdige
magistraten hoegenaamd niet
gebonden door het standpunt
dat het College van de
Procureurs-generaal of de procureurs des Konings in deze
kwestie innemen (art. bis, §
Ger. W. en  Sv.).
9. De nota-Demanet kwam tot
stand voor de wettelijke erkenning van de beroepstitel van
belastingconsulent en heeft dan
ook enkel betrekking op de
accountant. Het IAB is voorstander van de aanwezigheid van
een vertegenwoordiger van het
Instituut bij een huiszoeking op
het kantoor van een belastingconsulent 32 . De stelling is m.i.
correct. De wetgever heeft het
beroepsgeheim voor beide functies op dezelfde wijze geregeld
door in artikel  van de Wet
van  april  artikel  Sw.
toepasselijk te verklaren op
accountans en belastingconsulenten. Een onderscheid tussen
beide functies zou in de praktijk
trouwens weinig zin hebben. De
meeste belastingconsulenten

bezitten immers ook de hoedanigheid van acountant en elke
accountant is in principe wettelijk gerechtigd om werkzaamheden van een belastingconsulent
uit oefenen, met uitzondering
van het verbod om in fiscale
aangelegenheden een onderneming te vertegenwoordigen
waarvoor hij als externe accountant een monopolieopdracht
verricht 33.

Hypothese 1 : de beroepsbeoefenaar is geen verdachte
of inverdenkinggestelde

10. In de praktijk is er dus een
vast gebruik ontstaan waarbij
de onderzoeksrechter of de
gedelegeerde OGP de huiszoeking verricht in aanwezigheid
van een vertegenwoordiger van
het IAB.

° overtuigingsstukken: de
zaken die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken of die
welke hebben gediend of
bestemd waren voor het
plegen van het misdrijf, als
ze eigendom zijn van de
cliënt, alsmede de zaken die
uit het misdrijf zijn voortgekomen 37 ;

3.2. Opdracht van de vertegenwoordiger van het
IAB
11. Het is algemeen aanvaard
dat het beroepsgeheim niet
belet dat een huiszoeking wordt
verricht in het kantoor van een
beoefenaar van een vrij beroep
met een beroepsgeheim 34 . Er
mogen echter geen stukken in
beslag genomen worden die
gedekt zijn door het beroepsgeheim 35 .
12. De vertegenwoordiger van
het IAB zal de onderzoeksrechter
of de gedelegeerde OGP adviseren of een welbepaald stuk of
dossier al dan niet gedekt is
door het beroepsgeheim en bijgevolg wel of niet in beslag mag
worden genomen. Er wordt
daarbij een onderscheid
gemaakt tussen de hypothese
waarbij de accountant/belastingconsulent wordt beschouwd
als verdachte of inverdenkinggestelde en waarbij dit niet het
geval is:



13. Als de drager van het beroepsgeheim niet in verdenking is
gesteld of niet verdacht wordt
van de strafbare feiten die het
voorwerp van het gerechtelijk
onderzoek uitmaken, mag de
onderzoeksrechter of de OGP
beslag leggen op 36 :

° vermogensvoordelen: de
zaken die rechtstreeks uit het
misdrijf zijn verkregen, de
goederen en waarden die in
de plaats ervan zijn gesteld
en de inkomsten uit de
belegde voordelen;
° bewijsstukken: alle stukken
die kunnen dienen om de
waarheid aan de dag te
brengen 38 of alle elementen
in het bewijs van schuld of
onschuld, of tot beoordeling
van de graad van schuld 39 .
14. Stukken die onder het
beroepsgeheim van de accountant of de belastingconsulent
vallen mogen niet in beslag
worden genomen. Er mag dus
geen beslag worden gelegd op
de bewijsstukken die ontstaan
zijn uit de persoonlijke betrekkingen tussen de beroepsbeoefenaar en zijn cliënt. Zo is
het algemeen aanvaard dat de
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persoonlijke notities of vertrouwelijke briefwisseling van een
titularis van het beroepsgeheim
met zijn cliënt zijn gedekt door
het beroepsgeheim 40 . De vermelding “vertrouwelijk” in een
brief volstaat op zich niet om
een stuk als dusdanig te kwalificeren 41 . De adviezen die een
externe 42 accountant of
belastingconsulent verstrekt,
zijn eveneens vertrouwelijk 43 .

-

15. De Raad van het IDAC (thans
IAB) heeft in de algemene controlenorm van  september
 44 bepaald dat de externe
accountant bij de uitvoering
van een controleopdracht voorzien door de vennootschapswetgeving 45 een werkdossier
dient op te stellen. De Raad van
het IAB is van oordeel dat de
volgende stukken (“werkdocumenten”) gedekt zijn
door het beroepsgeheim:

-

-

-

-

-

-

alle gegevens betreffende de
juridische en functionele
structuur van de onderneming;
de uittreksels of afschriften
van juridische stukken, overeenkomsten en notulen;
het door de controleprogramma’s voorziene werkschema;
een nota met de analyse en
de waardering van het boekhoudkundig systeem en de
daarmee gepaard gaande
interne controles;
de analyse van de verrichtingen en van de saldi;
de analyse van de belangrijke
tendenzen en ratio’s;
een nota over de aard, het
tijdschema en de omvang
van de in uitvoering zijnde
controleprocedures evenals
over het resultaat van deze
laatste;
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-

-

-

-

het bewijs dat de accountant
de door zijn medewerkers
uitgevoerde controlewerkzaamheden heeft nagezien
en gecontroleerd;
de aanwijzing van de
persoon die de controleprocedures heeft uitgevoerd en
het ogenblik waarop dit
gebeurd is;
een afschrift van de met
derden uitgewisselde inlichtingen;
de afschriften van de brieven
of nota’s die, met betrekking
tot de uitgevoerde controles,
aan het bedrijf werden
gericht of die met de vertegenwoordigers van het
bedrijf werden besproken,
met inbegrip van de brief die
de opdracht van de accountant bevat en de opmerkingen die verband houden met
de interne controles;
de door de cliënt afgelegde
verklaringen;
de besluiten waartoe de
accountant gekomen is in
verband met de belangrijke
punten van de controle met
de gekozen oplossing voor of
wat er gedaan werd met de
anomalieën die de controleverrichtingen aan het licht
mochten gebracht hebben;
een afschrift van de financiële informatie evenals van
de verslagen waarop de controle betrekking heeft gehad.

16. Volgens L. Huybrechts mogen
de stukken die de cliënt in uitvoering van de wet moet opstellen en bewaren, zoals boekhouding, facturen en verantwoordingsstukken in beslag worden
genomen. Hetzelfde geldt
volgens hem voor de stukken
die de cliënt bij de beroepsbeoefenaar in bewaring heeft



gegeven, zoals titels, effecten en
gelden 46 .
Hypothese 2 : De beroepsbeoefenaar is wel verdachte
of inverdenkinggestelde
17. Volgens de rechtsleer 47 en de
rechtspraak 48 geldt in dat geval
de regel “beroepsmisdrijf sluit
beroepsgeheim uit”. Dit werd
recent bevestigd door de
minister van Justitie in een antwoord op een parlementaire
vraag 49 . De beroepsbeoefenaar
kan zijn beroepsgeheim niet
inroepen indien hij zelf strafrechtelijk wordt vervolgd als hij
een misdrijf zou hebben
gepleegd in de uitoefening van
zijn beroep. Dit principe is ook
van toepassing op de accountant en de belastingconsulent.
Als gevolg van deze regel verliezen de stukken die dienstig zijn
als bewijsmiddel voor het
beroepsmisdrijf hun vertrouwelijk karakter en mogen ze in
beslag worden genomen 50.
Volgens het Hof van Cassatie
geldt dit niet enkel voor de documenten en bescheiden die in het
bezit zijn van de beroepsbeoefenaar zelf, maar ook voor de
stukken die op regelmatige wijze
in het bezit zijn van derden 51.
18. De stukken met een vertrouwelijk karakter die geen
verband houden met de strafbare feiten die tot de saisine
van de onderzoeksrechter
behoren, blijven echter gedekt
door het beroepsgeheim en
mogen alleszins niet worden
onderzocht en in beslag worden
genomen 52 .
19. Indien de onderzoeksrechter
tijdens de uitvoering van de
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huiszoeking “toevallig” nieuwe
misdrijven vaststelt, dient hij
conform artikel  Sv. de procureur des Konings hiervan in
kennis te stellen. De onderzoeksrechter mag niet ambtshalve het gerechtelijk onderzoek
uitbreiden met deze nieuwe
feiten maar dient de beslissing
van het parket af te wachten. De
gedelegeerde OGP dient de
nieuwe misdrijven ter kennis te
brengen van de gerechtelijke
overheid via een PV van inlichtingen. Een “toevallige ontdekking” sluit een “fishing expedition” uit: de huiszoeking mag er
niet toe strekken om na te gaan
of er eventueel een misdrijf zou
kunnen zijn gepleegd 53 . De vaststelling van nieuwe misdrijven
is dus rechtsgeldig voor zover ze
ontdekt zijn door het stellen
van handelingen die het voorwerp van de huiszoeking of de
grenzen van het huiszoekingsbevel niet te buiten gaan 54 . Na
het arrest-Van Rossem is het
gemakkelijker geworden om dit
te onderzoeken. Volgens het Hof
voor de Rechten van de Mens
dient het huiszoekingsbevel de
concrete strafbare feiten en de
strafrechtelijke kwalificatie
ervan op een detailleerde wijze
te omschrijven 55 . Volgens het
Hof van Cassatie dient het huiszoekingsbevel echter niet te
preciseren welke zaken worden
opgespoord. Er is echter geen
schending van artikel  EVRM of
het recht van verdediging als uit
de concrete omstandigheden
van de zaak blijkt dat de
beklaagde of de derde bij wie de
huiszoeking en inbeslagneming
wordt verricht voldoende waren
ingelicht over het voorwerp van
de vervolging om hen toe te
laten elk misbruik bij het uitvoeren van de huiszoeking vast

te stellen, te voorkomen of te
onthullen 56 .
20. Het beslag is volgens cassatierechtspraak niet onregelmatig als de beroepsbeoefenaar
niet voorafgaandelijk persoonlijk in kennis is gesteld van de
tegen hem ingestelde strafvervolging of dat hij formeel in verdenking is gesteld 57 . Ten tijde
van deze cassatierechtspraak
bestond er nog geen uitdrukkelijke wettelijke verplichting om
een persoon in verdenking te
stellen van een misdrijf tijdens
het gerechtelijk onderzoek. De
wetgever heeft deze verplichting in  ingevoerd via de
Wet-Franchimont 58 . Indien er
ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan, zal de onderzoeksrechter normaliter de
accountant of belastingconsulent expliciet 59 in verdenking
stellen ter gelegenheid van een
verhoor of via een schriftelijke
kennisgeving (art. bis Sv.).
Deze wettelijke bepaling werd
door de wetgever ingevoerd met
het oog op de uitoefening van
zijn recht van verdediging en de
toepassing van artikel ..a
EVRM, die de vervolgde persoon
het recht toekent om te worden
geïnformeerd over de aard en
de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging.
Volgens het Hof van Cassatie
bestaat er echter geen uitdrukkelijke sanctie als de onderzoeksrechter verzuimt dit te
doen 60 . Het gebrek aan een
tijdige en regelmatige (expliciete) inverdenkingstelling
heeft op zich geen nietigheid
van de rechtspleging tot gevolg
en impliceert op zich niet een
nadien onherstelbare uitoefening van het recht van verdediging 61 . Het is echter mogelijk



dat de onderzoeksrechter het
tijdstip van de inverdenkingsteling opzettelijk uitstelt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat
de niet-aangehouden verdachte
zijn recht van inzage van het
strafdossier (art. ter Sv.) kan
uitoefenen. Er kan dan sprake
zijn van een schending van de
rechten van de verdediging, die
uiteindelijk wel kan worden
gesanctioneerd in het licht van
het geheel van de procedure 62 .
Indien de onderzoeksrechter wel
is overgegaan tot de inverdenkingstelling van de beroepsbeoefenaar kan het beroepsgeheim niet meer worden ingeroepen 63 . De drager van een
beroepsgeheim die verdacht
wordt van een misdrijf, mag
zich verdedigen door een verklaring af te leggen of vertrouwelijke stukken mee te delen over
het beroepsmisdrijf dat hem ten
laste wordt gelegd, binnen de
grenzen van wat voor zijn verdediging noodzakelijk is 64 . Als
inverdenkinggestelde kan hij er
echter ook voor opteren om een
passieve houding aan te nemen,
d.w.z. zijn zwijgrecht in te
roepen 65 .
3.3. Wijze waarop de vertegenwoordiger van het
IAB zijn opdracht uitvoert
21. De vertegenwoordiger zal
onderzoeken of een welbepaald
stuk al dan niet een vertrouwelijk karakter heeft. Indien het
onderzochte stuk vertrouwelijk
is, zal hij vervolgens nagaan of
het geverifieerde dossier
betrekking heeft op de misdrijven die behoren tot de saisine
van de onderzoeksrechter.
Volgens Bosly en Vandermeersch
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is de huiszoeking immers doelgericht: het voorwerp ervan
moet op voorhand omschreven
worden en het onderzoek van
documenten moet beperkt
blijven tot dit voorwerp. Er
mogen bijgevolg geen dossiers
of documenten worden onderzocht die gedekt zijn door het
beroepsgeheim en die prima
facie geen betrekking hebben op
het gerechtelijk onderzoek 66 .
Volgens het Hof van Cassatie is
de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid bij een huiszoeking bij
een titularis van een beroepsgeheim, die van een misdrijf
wordt verdacht, een waarborg
voor dit beroepsgeheim zodat er
geen andere bescheiden in
beslag worden genomen dan
diegene die op het misdrijf
betrekking hebben 67 . Ten slotte
zal hij de onderzoeksrechter (of
gedelegeerde OGP) adviseren of
het document al dan niet is
beschermd door het beroepsgeheim.
22. Het advies van de vertegenwoordiger is echter niet
bindend voor de onderzoeksmagistraat (of de OGP). De
onderzoeksrechter (of OGP)
beslist in dit stadium van het
gerechtelijk onderzoek autonoom over het vertrouwelijk
karakter van de op het kantoor
aanwezige documenten en over
de opportuniteit om bepaalde
stukken of dossiers in beslag
te nemen 68 (cfr. infra, nrs. 
en ).
Als de onderzoeksrechter het
advies van de vertegenwoordiger van het IAB niet volgt, kan
de onderzoeksrechter of de
gedelegeerde OGP verzoeken om
zijn bezwaren tegen de inbe-
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slagneming van een document
te vermelden in het PV van huiszoeking of in het PV van beslag.
Eventueel kan de onderzoeksrechter (of de gedelegeerde
OGP), zoals voorkomt bij huiszoekingen bij artsen en advocaten een stuk in een verzegelde
omslag steken en ter griffie
doen neerleggen. De vonnisrechter zal dan later moeten
oordelen of er geen stukken in
beslag werden genomen die
gedekt zijn door het beroepsgeheim, zodat zij uit de debatten
worden geweerd 69 .
23. Om zijn opdracht behoorlijk
te kunnen uitoefenen, is vereist
dat de vertegenwoordiger van
het IAB voldoende is geïnformeerd over bepaalde aspecten
van het strafdossier binnen de
perken van het geheim van het
onderzoek. Zo dient hij voorafgaandelijk te worden geïnformeerd door de onderzoeksmagistraat (of de OGP) of de beroepsbeoefenaar bij wie de huiszoeking wordt verricht al dan niet
wordt verdacht van een
beroepsmisdrijf. Deze informatie is relevant om de regel
“beroepsmisdrijf sluit beroepsgeheim uit” te kunnen toepassen (cfr. supra, nr. ). Om het
voorwerp van de huiszoeking te
kunnen afbakenen dient hij
vooraf in kennis te worden
gesteld van de strafbare feiten
waarvoor bewijzen à charge en
à décharge worden verzameld
via de uit te voeren huiszoeking.
Indien de onderzoeksrechter de
huiszoeking niet zelf uitvoert,
zal de vertegenwoordiger van
het IAB de gedelegeerde OGP om
de inzage van het huiszoekingsbevel verzoeken. Volgens het
Hof voor de Rechten van de
Mens (arrest-Van Rossem) dient



het huiszoekingsbevel de concrete strafbare feiten en de
strafrechtelijke kwalificatie
ervan op een detailleerde wijze
te omschrijven 70 .
24. In de praktijk zijn er twee
methodes mogelijk om stukken
te selecteren waaarvan zal
worden geverifieerd of ze al dan
niet zijn gedekt door het
beroepsgeheim. Volgens de
eerste methode, die de voorkeur
geniet van het IAB 71 , zal de vertegenwoordiger van het
Instituut tijdens de huiszoeking
eerst zelf overgaan tot de selectie en het onderzoek van de
stukken en dossiers die aanwezig zijn in het kantoor van de
accountant of belastingconsulent. Hij zal nadien de onderzoeksrechter of gedelegeerde
OGP adviseren of het document
al dan niet gedekt is door het
beroepsgeheim. Volgens de
tweede methode, die wordt
voorgeschreven door de notaDemanet, zal de onderzoeksrechter (of OGP) spontaan overgaan tot het selecteren en het
nazicht van de stukken. Indien
hij het nuttig acht, zal hij een
advies vragen aan de vertegenwoordiger van het beroepsinstituut. Volgens de eerste methode
wordt voorkomen dat de onderzoeksrechter of gedelegeerde
OGP kennis kan nemen van vertrouwelijke stukken omdat de
vertegenwoordiger zelf eerst
alle dossiers selecteert. Bij toepassing van de tweede methode
neemt de onderzoeksrechter of
gedelegeerde OGP bij de selectie
echter kennis van alle stukken,
inclusief de vertrouwelijke.
Ongeacht de toegepaste
methode is het aanbevolen dat
de beroepsbeoefenaar per cliënt
een persoonlijk dossier aanlegt
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waarin vertrouwelijke documenten worden bewaard, zoals
notities, briefwisseling met de
cliënt, instructies, enz. om de
selectie te vergemakkelijken. 72 .

4. SANCTIONERING VAN
SCHENDING VAN DE
GEBRUIKEN
4.1. Aanwezigheid van de
vertegenwoordiger van
het IAB

plicht 74 . De onderzoeksrechter
mag zich tijdens het verhoor
van de beroepsbeoefenaar
echter laten bijstaan door een
vertegenwoordiger van de
beroepsorde, mits hij daarbij de
ondervraging niet uit handen
geeft 75 .
4.2. Advies van de vertegenwoordiger van het IAB

25. Geen enkele wettelijke of
reglementaire bepaling schrijft
voor dat een vertegenwoordiger
van de beroepsorde op straffe
van nietigheid aanwezig dient
te zijn bij een huiszoeking op
het kantoor van een accountant
of belastingconsulent. De bijstand van de tuchtoverheid
wordt bovendien door de rechtspraak niet beschouwd als een
substantiële vormvereiste voor
een huiszoeking. De huiszoeking of inbeslagneming is niet
nietig als de onderzoeksrechter
of de gedelegeerde OGP in afwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid een
huiszoeking verricht en stukken
in beslag neemt op het kantoor
van een titularis van het
beroepsgeheim 73 .

27. Het advies van de vertegenwoordiger is niet bindend voor
de onderzoeksmagistraat (of de
OGP). De onderzoeksrechter (of
OGP) beslist in dit stadium van
het gerechtelijk onderzoek autonoom over het vertrouwelijk
karakter van de in het kantoor
aanwezige documenten en over
de opportuniteit om bepaalde
stukken of dossiers in beslag te
nemen 76 . Een bindend advies
zou impliceren dat de onderzoeksrechter zijn wettelijke
bevoegdheid om zaken in beslag
te nemen zou overdragen, of de
concrete uitoefening ervan zou
delegeren, aan personen die
daartoe wettelijk niet gerechtigd zijn. Artikel bis in fine Sv.
bepaalt bovendien dat de OGP
die met de uitvoering van het
bevel tot huiszoeking werd
gelast deze opdracht niet mag
subdelegeren aan derden.

26. De bijstand van de vertegenwoordiger van het IAB is beperkt
tot de huiszoeking en inbeslagneming verricht op het kantoor
van een externe accountant of
externe belastingconsulent. Zo
is bij het verhoor door de onderzoeksrechter van de van een
beroepsmisdrijf verdachte
accountant of belastingconsulent de aanwezigheid van de
vertegenwoordiger van de
beroepsorde niet wettelijk ver-

28. De appreciatiebevoegdheid
van de onderzoeksrechter (of de
OGP) om te oordelen of een welbepaald stuk is gedekt door het
beroepsgeheim is volgens het
Hof van Cassatie voorlopig
d.w.z. dat ze door de onderzoeksmagistraat wordt uitgeoefend
onder de controle a posteriori
van de onderzoeks- en vonnisgerechten 77 .
De onderzoeksgerechten zullen
tijdens het gerechtelijk onder-



zoek, bij de controle van regelmatigheid van bewijsverkrijging, nagaan of er bewijzen zijn
verkregen met schending van
het beroepsgeheim. De K.I.
(Kamer van Inbeschuldigingstelling) kan op grond van
artikel bis Sv., bij de regeling
van de rechtspleging of telkens
zij kennis neemt van het dossier
in een ander eerder stadium
van het onderzoek, oordelen dat
het beslag onwettig is wegens
schending van het beroepsgeheim. De K.I. zal dit bijvoorbeeld
doen als de beslagen beroepsbeoefenaar conform artikel
quater Sv. een hoger beroep
instelt tegen de negatieve
beslissing van de onderzoeksrechter inzake zijn verzoek tot
opheffing van de inbeslaggenomen dossiers. Als de K.I. oordeelt dat de stukken in beslag
zijn genomen in strijd met het
beroepsgeheim zal het nietig
verklaarde PV van beslag uit het
dossier worden verwijderd en
kunnen de inbeslaggenomen
stukken niet worden geconsulteerd 78 . De onwettig in beslag
genomen stukken worden, na
uit het strafdossier te zijn verwijderd, apart ter griffie neergelegd en bewaard 79 . De K.I. kan
ook het dossier evoceren en
beslissen om een andere onderzoeksrechter aan te stellen
omdat de onderzoeksrechter die
kennis heeft genomen van de
vertrouwelijke stukken niet
meer de vereiste onpartijdigheid bezit 80 .
Ook de vonnisrechter zal bij
beroordeling van de rechtmatigheid van de tijdens het gerechtelijk onderzoek verzameld
bewijsmateriaal nagaan of dit
verkregen werd met schending
van het beroepsgeheim en kan
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de stukken die gedekt zijn door
het beroepsgeheim uit de
debatten weren 81 . Hij is daarbij
niet gebonden door het advies
dat de vertegenwoordiger van
de beroepsorde heeft uitgebracht tijdens de huiszoeking 82 .
Een bindend advies zou strijdig
zijn met artikel  Ger.W. Deze
wetsbepaling bepaalt dat een
rechter zijn rechtsmacht niet
kan overdragen aan derden.
29. Bij de beoordeling zal de
strafrechter het verzamelde
bewijsmateriaal toetsen aan de
theorie die het Hof van Cassatie
in zijn arresten van  oktober
 83 en  maart  84 heeft
ontwikkeld inzake het onrechtmatig bewijs in strafzaken 85 . Elk
onrechtmatig verkregen bewijs
wordt niet automatisch gesanctioneerd door onderzoeks- en
vonnisgerechten. Het gebruik
van met het beroepsgeheim verkregen bewijzen is verboden als
blijkt dat de door de onderzoeksrechter of OGP begane
onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft
aangetast of wanneer het
gebruik van het bewijs in strijd
is met het recht op een eerlijk
proces. Het derde criterium, de
schending van op straffe van
nietigheid bepaalde vormvoorwaarden, is niet relevant, bij
gebrek aan specifieke wettelijke
voorschriften die de huiszoeking en inbeslagneming bij titularissen van een beroepsgeheim
regelen. Tot op heden is er nog
geen cassatierechtspraak
bekend waarbij de recente
theorie van het Hof inzake het
onrechtmatig bewijs is toegepast op bewijzen die strijdig
zijn met het beroepsgeheim. De
in dit artikel geciteerde
arresten, van  juni  en
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 mei  bevestigen enkel de
regel van “beroepsmisdrijf sluit
beroepsgeheim uit”.

5. BESLUIT
30. De tussenkomst van een vertegenwoordiger van het IAB
tijdens een huiszoeking is nuttig
en wenselijk met het oog op de
bescherming van het beroepsgeheim van de accountant en
belastingconsulent, in het
belang van de beroepsbeoefenaars en ook hun cliënten die
niet betrokken zijn bij criminaliteit.
31. Er bestaan de lege lata geen
specifieke wettelijke bepalingen
die de huiszoekingen bij accountants en belastingconsulenten
regelen. Net zoals dat het geval
is voor de beoefenaars van
andere vrije beroepen met een
beroepsgeheim, is de bijstand
van de vertegenwoordiger van
het IAB juridisch gefundeerd op
een in de praktijk ontstane
gewoonte 86 . De bijstand van het
IAB aan de onderzoeksmagistraten en OGP is thans geregeld
door een nota van het College
van de Procureurs-generaal en
een in de praktijk ontstaan
gebruik.
32. Het is echter noodzakelijk
dat een en ander bij wet wordt
geregeld. Een duidelijke wettekst biedt onmiskenbaar
bepaalde voordelen. Ten eerste
verzekert het de veralgemeende
toepassing van de bijstand van
de tuchtoverheid bij huiszoekingen en inbeslagnemingen
omdat eenieder de wet dient toe
te passen als de toepassingsvoorwaarden in de praktijk verenigd zijn. Een richtlijn van het



College van de Procureurs-generaal is enkel bindend voor de
leden van het openbaar ministerie. De onderzoeksrechters en
onderzoeks- en vonnisgerechten
zijn er hoegenaamd niet door
gebonden. De schending van een
gebruik door een rechterlijke
beslissing levert geen cassatiegrond op 87 . Ten tweede is een
wettelijke regeling in rechte
afdwingbaar door de invoering
van bepaalde sancties (nietigheid) bij de schending ervan.
Een wettelijke regeling draagt
dan ook bij tot meer rechtszekerheid voor de beroepsbeoefenaars, de gerechtelijke overheid
en de politieambtenaren. Een
wettelijke regeling is ook nodig
om zich te conformeren aan
artikel  van de Grondwet, dat
bepaalt dat niemand kan
worden vervolgd dan in de vorm
die zij voorschrijft. De regels
inzake het onderzoek van de
misdrijven moeten bij wet
worden vastgesteld en niet via
gebruiken en gewoonten.
33. De Belgische wetgever zit
echter niet stil. De Senaat
bespreekt momenteel het wetsvoorstel nr. - houdende het
Wetboek van strafprocesrecht
(“Grote Franchimont”). Senator
Mahoux heeft een amendement
ingediend dat de bestaande
gewoonte om een huiszoeking
bij beroepsbeoefenaars die
gehouden zijn tot een beroepsgeheim uit te voeren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de tuchtoverheid wettelijk wil bevestigen 88 . Nadien
heeft een groep senatoren een
amendement ingediend dat de
tekst van het amendementMahoux herneemt 89 . Volgens de
voorgestelde regeling wordt de
huiszoeking op straffe van
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nietigheid verricht in aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van de beroepsorde, die ten
minste  uur op voorhand
wordt verwittigd. De huiszoeking wordt door de onderzoeksrechter zelf of zijn afgevaardigde (lees: gedelegeerde
OGP) verricht. De vertegenwoordiger van de beroepsorde zal de
dossiers voorafgaandelijk onderzoeken en selecteren om te
bepalen welke documenten
onder het beroepsgeheim vallen
en dus niet door de onderzoeksrechter of zijn afgevaardigde
mogen worden ingekeken. Uit de
toelichting bij het amendementMahoux blijkt dat de bescherming van het beroepsgeheim
centraal staat. De vertegenwoordiger van de beroepsorde zal de
stukken selecteren en alleen de
stukken die noodzakelijk zijn
voor het onderzoek aan de
onderzoeksrechter of zijn afgevaardigde overhandigen, er zorg
voor dragend dat de identiteit of
de inhoud van de dossiers van
de andere cliënten, die niets met
de zaak te maken hebben, niet
wordt bekendgemaakt. Deze
amendementen zijn op  december  goedgekeurd door de
plenaire vergadering van de
Senaat 90 . ¶
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