Algemene Voorwaarden KPMG Advisory BCVBA
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening
van KPMG Advisory burgerlijke CVBA.

Onze werkzaamheden en verantwoordelijkheden
1.

In de Opdrachtbrief vindt U een beschrijving van de door ons te
verrichten Werkzaamheden en aanverwante zaken. Aanpassingen
aan deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgenomen in
de Opdrachtbrief.

2.

Bij het verrichten van de Werkzaamheden wordt een redelijke
mate van zorgvuldigheid en deskundigheid betracht.

3.

U aanvaardt de personen die door ons worden aangeduid om de
Werkzaamheden te vervullen.

Definities
De onderstaande begrippen en uitdrukkingen komen veelvuldig in deze
Algemene Voorwaarden voor en hebben voor de toepassing van de
Overeenkomst de navolgende betekenis:
Opdrachtbrief - een brief waarin de opdracht wordt beschreven en
waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen,
alsook eventuele latere wijzigingen door middel van addenda aan de
brief waarin de opdracht wordt beschreven.

Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde personen bij het
verrichten van de Werkzaamheden betrokken zullen worden,
zullen wij ons in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat dit
inderdaad het geval is. Wij zijn gerechtigd om de aldus genoemde
personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare
deskundigheid.

Werkzaamheden - de door ons ingevolge de Opdrachtbrief te verrichten
werkzaamheden.
KPMG of wij (of daarvan afgeleide woorden) - KPMG Advisory
burgerlijke CVBA met ondernemingsnummer 0439.819.279.
Cliënt of U (en daarvan afgeleide woorden) - degene(n) aan wie de
Opdrachtbrief is geadresseerd en die met ons een overeenkomst
aangaat (aangaan).

Enkel indien nodig voor de uitvoering van de Werkzaamheden, is
het U of een door U aangeduide contactpersoon of
contactpersonen toegelaten om aan de personen die door ons
worden ingezet bij de Werkzaamheden algemene richtlijnen te
geven voor zover zij beperkt zijn tot hetgeen werd
overeengekomen in de Opdrachtbrief, met inbegrip van de
praktische modaliteiten die betrekking hebben op verplichtingen
inzake welzijn op het werk, zonder dat dit evenwel een inbreuk
maakt op artikel 31 van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen
van werknemers ten behoeve van gebruikers. Onze werknemers
zijn en blijven in alle opzichten werknemer(s) van KPMG. Wij zijn
verantwoordelijk voor de betaling van lonen, sociale bijdragen, alle
bijdragen in het kader van de sociale wetgeving en alle andere
wettelijke of andere verplichtingen welke wij met ons personeel
overeengekomen zijn of welke de wet ons verplicht te betalen.

Partij(en) - KPMG of Cliënt/ KPMG en Cliënt.
Overeenkomst - deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief,
tezamen met eventueel andere documenten en bepalingen die op de
Werkzaamheden van toepassing zijn en waarnaar uitdrukkelijk wordt
verwezen in de Opdrachtbrief.
KPMG Netwerk – internationaal netwerk van onafhankelijke KPMG
lidfirma’s verbonden met KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), een Zwitserse entiteit. KPMG International verleent geen
diensten aan cliënten. Geen enkele lidfirma heeft enige bevoegdheid om
KPMG International of enige andere lidfirma in rechte te binden ten
aanzien van derden. Ook KPMG International heeft geen enkele
bevoegdheid om een andere lidfirma in rechte te binden.
KPMG’ers - KPMG Advisory burgerlijke CVBA, onze vennoten
(“partners”), bestuurders, werknemers, aangestelden, inclusief bepaalde
zelfstandige medewerkers (‘directors’), zowel individueel als
gezamenlijk, tezamen met alle overige vennootschappen die deel
uitmaken van het KPMG netwerk, alsmede al hun vennoten (”partners”),
bestuurders, werknemers, aangestelden, zowel individueel als
gezamenlijk; onder “KPMG’er” wordt elk van hen verstaan.
Vennoten (“Partners”) - Elke KPMG’er met de titel “vennoot”
(“partner”), ongeacht de juridische status van de betreffende KPMG’er.
De Wet - de wet- en regelgeving van België.
Andere Begunstigden - alle andere personen en/of organisaties (buiten
Uzelf) die in de Opdrachtbrief worden genoemd (al dan niet nominatief)
als ontvanger of begunstigde van de Werkzaamheden of van de
uitkomsten daarvan.
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Van de personen die wij inzetten voor de uitvoering van de
Werkzaamheden zal U in geen geval kunnen verlangen dat zij
handelingen verrichten die bij derden de indruk kunnen wekken
dat zij bevoegd zijn om U te vertegenwoordigen of verplichtingen
namens U aan te gaan.
4.

Het is mogelijk dat wij tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden kennisnemen van gevoelige informatie omtrent
Uw bedrijf of Uw zakelijke aangelegenheden (“Vertrouwelijke
Informatie”). Wat Vertrouwelijke Informatie betreft, houden wij ons
aan de geheimhoudingsbeperkingen die ons worden opgelegd
door instanties wiens voorschriften wij dienen op te volgen,
alsmede aan al onze verplichtingen ingevolge de Wet. Wij hebben
het recht om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken indien
zulks wordt vereist door de Wet of door een instantie wiens
voorschriften wij dienen op te volgen. Deze bepaling is niet van
toepassing ingeval de Vertrouwelijke Informatie algemeen bekend
wordt. Deze bepaling laat onverlet ons recht om Vertrouwelijke
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Informatie mee te delen aan onze adviseurs, verzekeraars of aan
KPMG’ers, hetzij betrokken bij de Werkzaamheden, hetzij in het
kader van een nazicht met het oog op het uitvoeren van
kwaliteitsprocedures (zoals deelname aan
kwaliteitsbeheersingsprogramma’s of de implementatie en het
onderhoud van kennisdatabanken), in het kader van interne risicoevaluaties of in het kader van de uitvoering van cliënten- en
opdrachtaanvaardingsprocedures en de identificatie van potentiële
conflict checks (inclusief, maar niet gelimiteerd tot de identificatie
van potentiele belangenconflicten of conflicten in het kader van
onafhankelijkheidsvoorschriften), in welk geval wij dit op basis van
vertrouwelijkheid zullen doen.
Met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen wij
gebruik maken van computer software om het efficiënte beheer
van data te vergemakkelijken. Bijgevolg kunnen data die door U
worden aangeleverd, worden getransfereerd naar computer
servers die met gepaste toegangscontroles en onder de autoriteit
van vennootschappen behorend tot het KPMG-netwerk worden
bediend buiten België.
5.

6.

Het is ons toegelaten om met U te communiceren via e-mail (dit
geldt eveneens voor het meedelen van onze adviezen, rapporten
of uitkomsten van de Werkzaamheden). Door in te stemmen met
deze manier van communiceren, accepteert U de inherente
risico’s ervan (o.a. het risico van interceptie van of nietgeautoriseerde toegang tot berichten verzonden via e-mail, het
risico van gecorrumpeerde berichten en het risico van virussen of
andere schadelijke elementen) alsook dat U controles op virussen
zal uitvoeren.
Bij afronding van de Werkzaamheden kunnen wij een schriftelijk
advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk
bevestigen, een schriftelijk eindrapport uitbrengen of een
mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de
Werkzaamheden kunnen wij mondelinge, concept- of tussentijdse
adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt echter
dat ons schriftelijk advies of schriftelijk eindrapport prevaleert. U
kunt zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies,
rapport of presentatie. Indien U zich wenst te baseren op een
geleverd mondeling advies of een ter afronding van de
Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient U ons
daarvan in kennis te stellen, waarna wij het betreffende advies
schriftelijk zullen bevestigen.

7.

Wij zijn nooit verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen,
rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren,
naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de
definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten
hebben voorgedaan.

8.

Voor elke uitkomst van de Werkzaamheden die het KPMG logo
bevat en/ of op enigerlei wijze naar KPMG of het KPMG-netwerk
verwijst( rechtstreeks of onrechtstreeks, expliciet of impliciet) en
ongeacht de vorm waarin of het medium waarop de uitkomsten
van de Werkzaamheden door ons aan U worden aangeleverd,
geldt dat deze uitkomsten uitsluitend bestemd zijn voor Uzelf en
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dat deze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming
noch geheel noch gedeeltelijk mogen worden gekopieerd, naar
worden verwezen of bekendgemaakt, tenzij dit wordt vereist door
de Wet (in dat geval dient U ons op voorhand te informeren). Het
verrichten van de Werkzaamheden geschiedt onder voorwaarde
dat vermelding van onze naam en gebruik van ons logo in welke
vorm of op welk medium dan ook zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming niet is toegestaan. KPMG aanvaardt
geen aansprakelijkheid ten aanzien van derden.
Voor elke andere uitkomst van de Werkzaamheden geldt dat elk
opgeleverd document aan U zal voorgelegd worden ter nazicht en
na validatie beschouwd zal worden als een intern rapport of
document dat mag verspreid worden indien uw management dit
nodig acht. U bent volledig verantwoordelijk voor de gevalideerde
documenten. Voor alle duidelijkheid: U mag de ondersteuning van
KPMG niet publiekelijk kenbaar maken zonder de voorafgaande
geschreven toestemming van KPMG.
9.

De door ons als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven
adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en
aanbevelingen zullen onder geen voorwaarde of omstandigheid
worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden.

Individuele Geldigheid
10.

Elk artikel en elke bepaling in de Overeenkomst vormt een op
zichzelf staande, onafhankelijke bepaling. Ingeval één of meer
bepalingen uit de Overeenkomst nietig, ongeldig of onafdwingbaar
is of zou worden, blijven de overige bepalingen, voor zover de Wet
zulks toestaat, onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich
ertoe de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling(en) te
vervangen door een andere bepaling die, zowel in feite als in
rechte, zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de
bedoeling van de nietige, ongeldige of onafdwingbare
bepaling(en).

Intellectuele eigendom
11.

Wij behouden de eigendom van de auteursrechten en alle overige
intellectuele eigendomsrechten op de uitkomsten van de
Werkzaamheden zowel in mondelinge als schriftelijke vorm
alsmede op de onderliggende analyses en werkpapieren. U
verkrijgt de eigendom van die uitkomsten van de Werkzaamheden
die in schriftelijke vorm worden opgesteld nadat U onze
Vergoedingen voor de betreffende uitkomsten heeft voldaan. Ten
behoeve van het verrichten van diensten aan U of aan overige
cliënten zijn wij en de andere KPMG’ers gerechtigd om de kennis,
ervaring en vaardigheden die wij als gevolg van het verrichten van
de Werkzaamheden hebben verkregen, te gebruiken, verder te
ontwikkelen en over en weer uit te wisselen.

Onze Vergoedingen
12.1 Wij factureren de Werkzaamheden op basis van honoraria, kosten
en eventueel daarover verschuldigde belastingen (“onze
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Vergoedingen”). Details van onze Vergoedingen en eventuele
bijzondere betalingsvoorwaarden worden nader vermeld in de
Opdrachtbrief. Onze honoraria zijn gebaseerd op de mate van
verantwoordelijkheid van de bij het verrichten van de
Werkzaamheden betrokken KPMG’ers, op hun deskundigheid, op
de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de
aard en complexiteit daarvan. Onder “kosten” wordt verstaan de
directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van kosten die niet
rechtstreeks aan de opdracht worden toegerekend. Onze
Vergoedingen kunnen afwijken van eerdere schattingen of
offertes, bijvoorbeeld wanneer extra honoraria en kosten in
rekening moeten worden gebracht in verband met een vertraging
als gevolg van het niet tijdig leveren van informatie die wij voor de
uitvoering van de Werkzaamheden nodig hadden.
12.2 Wanneer van ons vereist of gevraagd wordt informatie met
betrekking tot U aan te leveren als gevolg van een verzoek of
vereiste van een regelgevende instantie of als gevolg van enige
vorm van juridische procedure, zal U ons vergoeden voor onze
prestaties en kosten, alsook de honoraria en de kosten van onze
raadslieden, gemaakt om aan dergelijk verzoek, vereiste of
procedure te voldoen, voor zover wij geen partij zijn in het verzoek,
de vereiste of de procedure in het kader waarvan om informatie
wordt verzocht.
13.

Als tegenprestatie voor de door ons verrichte Werkzaamheden
bent U onze Vergoedingen verschuldigd (zulks zonder aftrek of
compensatie), bij ontvangst van onze ereloonnota, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen met U.

13.4 Ingeval de Opdrachtbrief aan twee of meer geadresseerden is
gericht, bent U allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
onze Vergoedingen en kunnen wij van elk van U en van U allen
volledige betaling verlangen, tenzij in de Opdrachtbrief wordt
bepaald dat onze Vergoedingen door één van U of door derden
zullen worden voldaan.
Uw verantwoordelijkheden
14.

14.1 het bestuur en de bedrijfsvoering van Uw bedrijf, de uitoefening
van Uw bedrijfsactiviteiten en Uw eigen zakelijke
aangelegenheden;
14.2 door U genomen beslissingen omtrent de mate waarin U zich op
de door ons geleverde adviezen, aanbevelingen en overige
uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede
omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
14.3 door U genomen beslissingen die van invloed zijn op de
Werkzaamheden, de uitkomsten daarvan, Uw belangen of Uw
zakelijke aangelegenheden;
14.4 het behalen, realiseren of optreden van voordelen die direct of
indirect met de Werkzaamheden verband houden en die
afhankelijk zijn van implementatie Uwerzijds.
15.

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft
KPMG, bij niet-betaling op de vervaldag het recht, van rechtswege
en zonder ingebrekestelling, op betaling van verwijlintresten a rata
van de intrestvoet vastgesteld overeenkomstig de Wet betreffende
de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en
haar Ministeriële Besluiten. In geval van laattijdige betaling hebben
wij, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, eveneens recht
op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan minstens 15 % van
het gefactureerde bedrag, onverminderd het recht om een hogere
vergoeding te eisen voor bewezen hogere schade (zoals voorzien
in voornoemde Wet).
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Wanneer wij, onderaannemers of bij het verrichten van de
Werkzaamheden betrokken KPMG’ers bij U op locatie werken of
van Uw computersystemen of telefoonnetwerken gebruik maken,
dient U (voor eigen rekening) te zorgen voor de benodigde
toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten en het
bekomen van vergunningen en toestemmingen.
U geeft ons toestemming om, tijdens de uitvoering van onze
werkzaamheden, gebruik te mogen maken van Uw lokale netwerk
en Uw internetverbinding teneinde een verbinding te kunnen
maken met ons KPMG IT-netwerk (ook genaamd: Remote access
via Internet). Onmiddellijk nadat de verbinding met het lokale
netwerk tot stand is gebracht, zullen wij een directe verbinding
(vb.een VPN connectie) tot stand brengen dat een netwerk creëert
afzonderlijk van Uw netwerk. Niettegenstaande dat het gebruik
van Uw beschikbare netwerkcapaciteit risico’s met zich
meebrengt, zullen deze tot een minimum worden beperkt voor U
door de veiligheidsmaatregelen genomen door KPMG met
inbegrip van firewall, antivirus en antispionage bescherming).Wij
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele
schade voortvloeiende uit het gebruik van remote access via
Internet.

13.2 De niet-betaling van een ereloonnota op de vervaldag brengt de
onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande ereloonnota’s,
zelfs de niet-vervallen, met zich mee zonder rekening te houden
met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
13.3 Ingeval van beëindiging of opschorting van de Overeenkomst
hebben wij recht op vergoeding van de kosten die wij tot op dat
moment hebben gemaakt alsmede op voldoening van de
honoraria voor de verrichte Werkzaamheden, vermeerderd met de
eventueel daarover verschuldigde belastingen. In dat geval
worden onze honoraria voor de verrichte Werkzaamheden
berekend op basis van onze uurtarieven zoals deze ten tijde van
de uitvoering van de Werkzaamheden golden, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 12.

Onverminderd onze verplichtingen en verantwoordelijkheden in
verband met de Werkzaamheden blijft U verantwoordelijk en
aansprakelijk voor:

Informatie
16.

Ten behoeve van de door ons te verrichten Werkzaamheden dient
U ons tijdig alle medewerking te verlenen, alle informatie te
verstrekken en alle toegang te verlenen tot de documentatie die U
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in bezit heeft, onder U houdt of anderszins binnen Uw
beschikkingsmacht heeft, alsmede toegang tot Uw medewerkers.
U dient zich maximaal in te spannen om ervoor te zorgen om deze
zaken ter beschikking te stellen voor zover U deze niet in bezit
heeft, onder U houdt of anderszins binnen Uw beschikkingsmacht
heeft. Ingeval U kennisneemt van informatie of ontwikkelingen die
op de Werkzaamheden van invloed kan of kunnen zijn, dient U
ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

beperkingen tot data, computerservers en elektronische
postsystemen.
21.

Van het Project Team mag niet verlangd, verwacht of
aangenomen worden dat het kennis heeft van informatie die wel
aan Andere KPMG’ers, doch niet aan het Project Team bekend is.
Evenmin mag van het Project Team verlangd worden dat het
dergelijke informatie van Andere KPMG’ers verkrijgt.

17.

Wij mogen vertrouwen op alle mondelinge en schriftelijke
instructies, verzoeken of kennisgevingen van of informatie
verstrekt door personen van wie wij weten of redelijkerwijze mogen
aannemen dat zij van U toestemming hebben om ter zake met ons
te communiceren (“een Bevoegde Persoon”).

22.

Van het Project Team kan niet worden verlangd om gebruik te
maken van Vertrouwelijke Informatie betreffende een andere
cliënt, die aan de teamleden persoonlijk of aan Andere KPMG’ers
bekend is. Evenmin kan van het Project Team worden verlangd
om dergelijke informatie aan U bekend te maken.

18.

Het is mogelijk dat wij gedurende onze Werkzaamheden
informatie van U of van andere bronnen ontvangen. Voor zover de
Wet dit toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor door U geleden
schade voortvloeiende uit fraude, een verkeerde voorstelling van
zaken, het achterhouden van informatie die voor de
Werkzaamheden van belang zijn of voor enig ander verzuim
Uwerzijds of komende van andere informatiebronnen, tenzij de
ontdekking van de fraude, de verkeerde voorstelling van zaken,
het achterhouden van informatie of elk ander verzuim voor ons
zonder verder onderzoek evident zou moeten zijn geweest.

23.

KPMG’ers kunnen diensten leveren of benaderd worden om
diensten te leveren aan één of meerdere partijen die tegenstrijdige
belangen hebben met de Uwe of die belangen hebben die met de
Uwe in concurrentie zijn (“Partij(en) met een Belangenconflict”).

24.

KPMG’ers zijn en blijven vrij om diensten te leveren aan Partij(en)
met een Belangenconflict. Indien de belangen van de Partij(en)
met een Belangenconflict specifiek en direct voor wat het
voorwerp van de Werkzaamheden betreft, in strijd zijn met de
Uwe, dan zal:

Afwervingsverbod
19.

Behoudens onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming is het U niet toegestaan, noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks, te dingen naar de tewerkstelling van KPMG’ers
die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden, en dit
zowel tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, als
gedurende een periode van 3 maanden volgende op hun
voltooiing of volgende op de beëindiging van de Overeenkomst.
In geval van overtreding door U van het in dit artikel omschreven
afwervingsverbod, zal U gehouden zijn voor elke overtreding een
forfaitair bedrag van 25.000 EUR te betalen, dit zonder afbreuk te
doen aan het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen
indien de werkelijk geleden schade voormeld bedrag overtreft.

Kennis en conflicten
20.

In de artikelen 21 tot 24 zijn de volgende definities van toepassing:


“Project Team”: alle KPMG’ers, zowel individueel als
gezamenlijk, die bij het verrichten van de Werkzaamheden
betrokken zijn.



“Andere KPMG’ers”: alle KPMG’ers, zowel individueel als
gezamenlijk, die geen lid zijn van het Project Team.



“Beveiligingsmaatregelen”: beveiligingsmaatregelen
teneinde de belangen van cliënten te beschermen, zoals
bijvoorbeeld het inzetten van gescheiden project teams, het
aanbrengen van een geografische en operationele scheiding
tussen de teams en/of het instellen van toegangscontroles en
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Het Project Team geen diensten leveren aan de Partij(en)
met een Belangenconflict; en



Andere KPMG’ers mogen enkel diensten leveren aan de
Partij(en) met een Belangenconflict wanneer er gepaste
Beveiligingsmaatregelen worden opgezet. De effectieve
werking van deze Beveiligingsmaatregelen betekent dat wij
voldoende stappen ondernomen hebben om ieder reëel risico
op een schending van onze vertrouwensrelatie met U te
vermijden.

Wij zullen altijd trachten om Partij(en) met een Belangenconflict te
identificeren in de omstandigheden zoals omschreven in dit artikel.
Indien U weet of verneemt dat een KPMG’er (een) Partij(en) met
een Belangenconflict adviseert of voornemens is zulks te doen,
dient U ons daaromtrent terstond te informeren.
Zonder de algemene toepassing van dit artikel te beperken,
wanneer Andere KPMG’ers gevraagd worden om diensten te
leveren (“Andere Diensten”) aan Partij(en) met een
Belangenconflict (wiens bestaan al dan niet gekend is door U) die
werkelijk of potentieel geïnteresseerd is om een zelfde of een
gelijkaardig belang te verwerven als U met betrekking tot het
voorwerp van de transactie waarop zowel de Andere Diensten als
de Werkzaamheden betrekking hebben (bijvoorbeeld, wanneer U
en de Partij(en) met een Belangenconflict beiden geïnteresseerd
zijn in het verwerven van éénzelfde vennootschap of eigendom)
zullen deze Andere KPMG’ers gemachtigd zijn om Andere
Diensten te leveren aan de Partij(en) met een Belangenconflict.
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De Overeenkomst
25.

De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen U en ons met
betrekking tot de Werkzaamheden. Wijzigingen op of
aanpassingen aan de Overeenkomst dienen op schrift te worden
gesteld en door een bevoegde vertegenwoordiger van ons en van
Uzelf te worden ondertekend. In geval van strijdigheid tussen de
Opdrachtbrief en de andere onderdelen van de Overeenkomst,
prevaleert de Opdrachtbrief.

30.

30.1 Voor zover de Wet zulks toestaat en met inachtneming van het
hierna bepaalde in de artikelen 31 tot en met 33,

Overmacht
26.

Geen van de partijen begaat een tekortkoming in de nakoming van
zijn contractuele verplichtingen of zal zijn aansprakelijkheid in het
gedrang zien komen indien deze tekortschiet in de nakoming van
de Overeenkomst als gevolg van omstandigheden die
redelijkerwijze buiten zijn macht gelegen zijn.
Onder “omstandigheden buiten zijn macht” wordt verstaan alle
omstandigheden of alle gebeurtenissen van “overmacht”. De
hierna genoemde omstandigheden of gebeurtenissen worden door
ons rechtsgeldig beschouwd als een geval van “overmacht”:
ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, oproer en brand in onze
gebouwen. Deze lijst is niet exhaustief. Het voorval van een
dergelijk geval van overmacht verlengt de termijn voor oplevering
van de Werkzaamheden met het aantal dagen dat de overmacht
aanhoudt. In het geval dat dergelijke overmacht aanhoudt
gedurende meer dan 30 kalenderdagen is elke partij gerechtigd
om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en
zonder enige aansprakelijkheid op te lopen ten overstaan van de
andere partij, mits de beëindiging schriftelijk betekend werd aan
de andere partij.

Afstand van recht, overdracht en onderaannemers
27.

Indien KPMG nalaat om de haar toekomende rechten uit te
oefenen of af te dwingen, betekent zulks niet dat wij van deze
rechten afstand doen.

28.

Geen van partijen is gerechtigd om de Overeenkomst zonder
schriftelijke toestemming van de wederpartij aan een ander over te
dragen. Dit verbod is evenwel niet van toepassing op de
overdracht of de inpandgeving van schuldvorderingen uit de
Overeenkomst door KPMG aan een financiële instelling in het
kader van kredietverrichtingen.

29.

Wij zijn gerechtigd om onderaannemers in te schakelen ten
behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden. Ingeval wij
ingevolge dit artikel van onderaannemers gebruikmaken, dienen
hun werkzaamheden voor de toepassing van de Overeenkomst
als onderdeel van de Werkzaamheden te worden aangemerkt.

Pagina 5



is de totale aansprakelijkheid van alle KPMG’ers jegens U en
jegens Andere Begunstigden,



uit welke hoofde ook en ongeacht haar juridische grondslag,



voor door U (of door éénder welke andere persoon) geleden
schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de
Werkzaamheden,



ongeacht hoe die schade is veroorzaakt, met inbegrip van
nalatigheid en zware fout onzerzijds, doch met uitzondering
van opzet onzerzijds,

beperkt tot een bedrag gelijk aan 2 keer de aan ons verschuldigde
vergoeding (zoals bepaald in de Opdrachtbrief) doch met dien
verstande dat KPMG nooit aangesproken kan worden voor
indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, financiële en
commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de algemene
kosten, storing van de planning, verlies van de verwachte winst,
kapitaal, cliënteel, e.d.
30.2 Ingeval sprake is van meerdere begunstigden van de
Werkzaamheden (“Begunstigde” of “Begunstigden”), wordt de
beperking van onze aansprakelijkheid jegens elke Begunstigde
ingevolge het bepaalde in dit artikel tussen hen verdeeld. Geen
der Begunstigden kan de geldigheid, afdwingbaarheid en werking
van dit artikel betwisten op grond van de omstandigheid dat een
zodanige verdeling niet zou zijn overeengekomen of op grond van
de omstandigheid dat aan de betreffende Begunstigde een
onredelijk klein aandeel in de aansprakelijkheid zou zijn
toegewezen. De term Begunstigde omvat Uzelf en de eventuele
Andere Begunstigden.
31.

Met inachtneming van de beperking van onze totale
aansprakelijkheid ingevolge artikel 30 is de aansprakelijkheid van
de KPMG’ers beperkt tot dat redelijk en billijk deel van de schade
of het verlies, dat vastgesteld wordt met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de desbetreffende KPMG’ers voor die
schade, rekening houdend met Uw eigen aandeel (indien van
toepassing), met het aandeel van Andere Begunstigden (indien
van toepassing), alsook met de mate van verantwoordelijkheid van
overige personen (indien van toepassing) in die schade.
Met het oog op de bepaling van het aandeel van de KPMG’ers in
de totale schade of verlies zal U of eender welke Andere
Begunstigde, op ons verzoek, in een daarop betrekking hebbende
rechtszaak een andere aansprakelijke persoon betrekken die wij
als aansprakelijke of mede aansprakelijke zouden aanwijzen.

Uitsluiting en beperking van onze aansprakelijkheid
In de artikelen 30 tot en met 33 bespreken wij de uitsluiting,
beperking en evenredigheid van onze aansprakelijkheid jegens U in
verband met onze Werkzaamheden. Tevens wordt vermeld aan wie
U eventuele vorderingen dient te richten.

Onze aansprakelijkheid in verband met de Werkzaamheden wordt
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel beperkt.

32.

Vorderingen met betrekking tot geleden schade voortvloeiende uit
of verbandhoudende met de Werkzaamheden dienen uitsluitend te
worden ingesteld tegen de betreffende KPMG contractpartij en niet
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tegen andere KPMG-ers, tenzij het op grond van de Wet niet
mogelijk zou zijn om de betreffende contractpartij als
rechtspersoon aan te spreken (maar alleen individuele KPMG’ers).
In dat geval blijft de KPMG contractpartij echter aansprakelijk voor
het handelen of nalaten van de andere KPMG’ers die bij de
uitvoering van de Werkzaamheden betrokken zijn, met
inachtneming van de hierboven gestipuleerde beperkingen en
uitsluitingen.
33.

Met betrekking tot de artikelen 30 tot en met 32 van deze
Algemene Voorwaarden aanvaardt U om ons en elke KPMG’er te
vrijwaren voor, te vergoeden en te verdedigen tegen elke
vordering in te stellen door Begunstigden met betrekking tot
zogezegde door hen geleden schade tengevolge van of
verbandhoudende met de Werkzaamheden, in de mate dat een
rechtbank beslist heeft dat onze beperking of uitsluiting van
aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 30 tot en met 32 van
deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar zijn jegens deze
Begunstigden.

de Werkzaamheden wordt uitgesloten. Een KPMG’er wordt niet
beschouwd als een derde partij in het kader van dit artikel.
Vrijwaring voor vorderingen ingesteld door derden
36.

Bescherming van persoonsgegevens
37.

Vervaltermijn
34.

Elke vordering met betrekking tot schade of verlies geleden ten
gevolge van of voortvloeiende uit of verband houdende met de
Overeenkomst, zowel van contractuele of buitencontractuele aard
of ingevolge de Wet of anderszins, moet worden ingesteld:


ingeval Werkzaamheden geleverd werden, binnen één jaar
vanaf de datum waarop de Werkzaamheden, aanleiding
gevend tot de vordering, werden uitgevoerd



indien de schade betrekking heeft op de Overeenkomst, doch
geen verband houdt met de geleverde Werkzaamheden,
binnen één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst.



indien de schade geleden is ten gevolge van of
voortvloeiende uit of verbandhoudende met onze
ongeoorloofde bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie,
binnen één jaar vanaf de datum van de ongeoorloofde
bekendmaking

35.

De Overeenkomst creëert geen rechten of geeft geen aanleiding
tot en heeft ook niet tot bedoeling om rechten te creëren voor
derden. Een derde heeft niet het recht om rechten te ontlenen aan
enige bepaling van de Overeenkomst welke zou kunnen verwijzen
naar een recht of voordeel voor een derde partij, en dit noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, noch uitdrukkelijk of
stilzwijgend. De toepassing van elke wetgeving, die aan derde
partijen contractuele of andere rechten toekent met betrekking tot
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De definities en interpretaties in de Belgische Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (en alle
latere wijzigingen) (“de Wet”) zijn van toepassing op dit artikel. Wij
zijn gerechtigd om namens U persoonsgegevens te verwerken
voor het uitvoeren van de Werkzaamheden..In dat geval, zullen we
gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om
de persoonsgegevens te beschermen tegen niet toegelaten of
onrechtmatige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging,
wijziging of beschadiging van de persoonsgegevens. De
Werkzaamheden kunnen worden uitbesteed. In voorkomend
geval, kunnen deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan
KPMG’ers of derden, die onderworpen zijn aan passende
vertrouwelijkheids- en veiligheidsverplichtingen. We zullen ingaan
op Uw redelijke vragen met betrekking tot onze naleving van dit
artikel. Door ons persoonsgegevens mee te delen, bevestigt U dat
U de Wet naleeft.
Gegevens van Uw contactpersonen in ons bezit kunnen gedeeld
worden met en gebruikt worden door KPMG’ers met het oog op
vereisten inzake gelijkvormigheid, regelgeving, risicobeheer en
kwaliteitscontrole evenals voor cliënten- en relatiebeheer en
eventueel voor het toezenden van marketingberichten waarvan wij
menen dat deze interessant kunnen zijn. Elke persoon die deze
informatie niet wenst te ontvangen, kan zich op elk tijdstip
verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het
oog op direct marketing door een e-mail te zenden naar
info@kpmg.be. Uw contactpersonen hebben een recht op toegang
en op verbetering van de persoonsgegevens die op hen
betrekking hebben.

en in elk van deze gevallen zal de termijn een aanvang nemen op
de datum waarop de eerste beweerde fout die ten grondslag ligt
van de betreffende vordering, werd begaan. In het kader van deze
bepaling zal een vordering geacht worden te zijn ingesteld
wanneer een gerechtelijke of een alternatieve
geschillenbeslechting procedure is gestart.
Rechten van derden

Indien U Uw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet
naleeft en er wordt een vordering tegen ons ingesteld door derden
of een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, dan dient U ons te
vrijwaren voor en schadeloos te stellen voor alle verlies, schade,
kosten en aansprakelijkheid die voor ons als gevolg van of in
verband met de betreffende tekortkoming en vordering mocht(en)
ontstaan. In dit artikel wordt onder “ons” mede verstaan alle
KPMG’ers en wordt onder “U” mede verstaan alle Begunstigden.

Procedures inzake het identificeren van klanten
38.

KPMG behoort tot een netwerk van entiteiten welke bij wet
geregelde beroepen omvatten, die onderworpen zijn aan
specifieke wettelijke verplichtingen inzake het identificeren van
klanten (cf. Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme de zgn. Anti-Witwaswetgeving).
Daarom vereisen KPMG’s procedures inzake het aanvaarden van
cliënten en opdrachten dat wij onze klanten identificeren
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overeenkomstig de identificatievereisten van toepassing voor deze
bij wet geregelde beroepen.

a) de Cliënt contractbreuk pleegt zoals bv., doch niet beperkt tot,
het geven van verkeerde of onvolledige informatie aan KPMG,
het verzuim de Vergoedingen en Kosten van KPMG te
betalen;

Door de Overeenkomst aan te gaan bevestigt U dat:


er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in het bestuur
van de Cliënt sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening
/statuten.



U ons zal informeren over elke wijziging die zich in deze
informatie zou voordoen gedurende de periode van onze
cliëntenrelatie.



b) KPMG geen verdere diensten mag leveren aan de Cliënt ten
gevolge van aan haar opgelegde dwingende bepalingen zoals
ondermeer doch niet beperkt tot wetgeving m.b.t. de
onafhankelijkheid van het netwerk van de commissaris (cf. art
44 hieronder) en de anti-witwaswetgeving;
c) bij concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van de
Cliënt

U ons elke bijkomende informatie zal ter beschikking stellen
welke wij U in dit verband zouden vragen.

KPMG zal steeds gerechtigd zijn op betaling van Vergoedingen en
Kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden en op de
betaling van de ereloonnota’s met betrekking tot de geleverde
diensten, conform de artikelen 12 en 13 van deze Algemene
voorwaarden.

Marketing
39.

Het is ons toegelaten bekend te maken dat wij voor U
werkzaamheden hebben verricht (met inbegrip van de
Werkzaamheden) met het oog op het aanbevelen van onze
diensten, en voor publicatie- en/of marketingdoeleinden. In dat
geval mogen we Uw naam en logo vermelden alsook de algemene
aard van de geleverde diensten (of de Werkzaamheden) en
andere gegevens die deel uitmaken van het publiek domein (in die
mate dat dergelijke openbaarmakingen in overeenstemming zijn
met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden).

Kennisgevingen
40.

43.

Onafhankelijkheid
44.

Elke kennisgeving aan U of aan ons uit hoofde van deze
Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren op onze adressen
zoals vermeld in de Opdrachtbrief (of een ander adres dat
schriftelijk werd meegedeeld). Kennisgevingen per post worden
geacht te zijn toegekomen


indien gepost in België: op de tweede werkdag volgend op
het posten, en



indien in het buitenland gepost: op de tiende werkdag volgend
op het posten.

Beëindiging - Opschorting
41.

42.

De Overeenkomst kan zowel door U als door ons worden
beëindigd of opgeschort met inachtneming van een schriftelijke
opzeggingstermijn van 30 dagen. Beëindiging of opschorting op
grond van dit artikel laat onverlet alle rechten die reeds vóór de
beëindiging of de opschorting door U of door ons mochten zijn
verkregen. Alle aan ons verschuldigde, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 13.2 berekende bedragen worden op het
moment van beëindiging of opschorting volledig opeisbaar.
KPMG is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen,
zonder de naleving van een opzegtermijn, zonder betaling van een
schadevergoeding aan de Cliënt en zonder voorafgaande
rechterlijke tussenkomst indien:
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Voor zover de Wet zulks toestaat, blijven de volgende bepalingen
in deze Algemene Voorwaarden na afloop of beëindiging van de
Overeenkomst onverminderd van kracht: de artikelen 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Indien KPMG Bedrijfsrevisoren burg. CVBA, of andere leden van
het KPMG Netwerk, audit diensten aanbiedt/aanbieden of na
verloop van tijd wordt/worden gevraagd audit diensten te leveren
aan de Cliënt of aan één van diens dochterondernemingen,
kunnen we door juridische, professionele of wettelijke
reglementeringen van toepassing in het rechtsgebied van beide
partijen of de dochterondernemingen/het netwerk van beide
partijen, ertoe verplicht worden de onafhankelijkheid van KPMG
Bedrijfsrevisoren burg. CVBA of andere leden van het KPMGNetwerk tegenover de Cliënt te handhaven. In dit geval kunnen wij
de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen conform de bepalingen
van art 42 (b) hierboven. In overleg met U, en voor zover zulks niet
verboden wordt door juridische, professionele of wettelijke
vereisten of regelgeving, zullen wij U redelijke bijstand bieden in
het kader van de overdracht van de advieswerkzaamheden naar
een andere dienstverlener.

Bevoegdheid
45.

U aanvaardt en gaat akkoord met het bepaalde in de
Overeenkomst namens Uzelf en eventuele Andere Begunstigden.
U dient alle maatregelen te treffen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat de Andere Begunstigden zodanig handelen als waren
zij partij bij de Overeenkomst en als hadden zij elk een exemplaar
van de Opdrachtbrief ondertekend en zich daaraan gebonden
verklaard. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze
Vergoedingen.
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46.

U gaat er mee akkoord dat wij de bepalingen in de Overeenkomst
bedingen namens onszelf en als vertegenwoordiger van alle
KPMG’ers, zowel individueel als gezamenlijk.

Toepasselijk recht en forum keuze
47.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch
recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het
rechtsgebied Brussel bevoegd.
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