
 
 
 
 
 
 

 
Rolnummer 5696 

 
 

Arrest nr. 136/2013 
van 10 oktober 2013 

 
 

 

 

A R R E S T 
__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de beslissingen van de tuchtcommissie van het 

Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 1991, ingesteld door André 

Genicot. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers A. Alen en T. Giet, 

bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 
 
 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 juli 2013 ter post aangetekende 
brief en ter griffie is ingekomen op 8 juli 2013, heeft André Genicot, wonende te 
3800 Sint-Truiden, Kennedylaan 13, beroep tot vernietiging ingesteld van de beslissingen van 
de tuchtcommissie van het Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 
1991. 
 
 
 Op 16 juli 2013 hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en T. Giet, met toepassing van 
artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de 
voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, 
zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt 
vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 
 
 André Genicot heeft een memorie met verantwoording ingediend. 
 
 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 
 

 

  II.  In rechte 

 
- A - 

 
 A.1.  In hun conclusies opgesteld met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, 
hebben de rechters-verslaggevers gemeend dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting 
houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest uit te spreken waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot 
vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. 
 
 A.2.  In haar memorie met verantwoording voert de verzoekende partij aan dat de wet die het Instituut der 
Accountants opricht en die de procedure voor de tuchtraad regelt, bepaalt dat iedere oproeping met een 
aangetekend schrijven dient te geschieden. Zij wijst erop dat in haar geval het Instituut der Accountants niet het 
bewijs levert dat zij per aangetekende brief werd opgeroepen voor de zitting in het kader van de tegen haar 
gevoerde tuchtprocedure. Zij leidt hieruit af dat de zitting en de beslissingen die eruit voortvloeien ongeldig zijn 
en vernietigd dienen te worden. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  André Genicot vordert de vernietiging van de beslissing van de tuchtcommissie van 

het Instituut der Accountants van 3 december 1990 waarbij lastens hem als tuchtstraf de 

definitieve intrekking van de hoedanigheid van accountant en van de toestemming tot het 

voeren van die titel werd uitgesproken, en van de beslissing van hetzelfde orgaan van 27 juni 

1991 waarbij het verzet tegen die eerste beslissing onontvankelijk werd verklaard, en dit 

wegens schending van de artikelen 10 en 11, 12, 16 en 23 van de Grondwet. De verzoeker 
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vraagt tevens om hem eerherstel te verlenen en hem zijn « titel en beroepsuitoefening met 

terugwerkende kracht terug te geven ». 

 

 B.2.  Het Hof vermag zich enkel uit te spreken over de schending van de artikelen 10 en 

11, 12, 16 en 23 van de Grondwet, als die schending aan een wetskrachtige norm kan worden 

toegeschreven. 

 

 Noch artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, noch enige grondwets- of 

wetsbepaling verleent het Hof de bevoegdheid om uitspraak te doen over een beroep tot 

vernietiging gericht tegen een beslissing van de tuchtcommissie van het Instituut der 

Accountants. 

 

 B.3.  Aangezien het beroep betrekking heeft op een onderwerp dat niet valt onder de 

bevoegdheid van het Hof, is het klaarblijkelijk niet ontvankelijk. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep. 

 

 Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare 

terechtzitting van 10 oktober 2013. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt 


