De invloed van ITAA op de deontologie?
Het KB van 11 september 2020 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17
maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de
wet van 22 april 1999 betreffende de boekhouding en fiscale beroepen, met uitzondering van
sommige bepalingen werd gepubliceerd op 30 september in het Belgische staatsblad en is reeds
inwerking getreden op 30 september 2020.
Er blijven echter een aantal artikels van de wet van 22 april 1999 aangehouden zo blijven bepaalde
onderdelen van de artikelen 45/1 en /2, art. 51 nog van toepassing.
Voornoemde bepalingen hebben in het algemeen betrekking op de samenstelling, de werking en de
bevoegdheid van, enerzijds, de stagecommissie (examenjury) van het Beroepsinstituut van Erkende
Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en, anderzijds, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep
van het BIBF, alsook op de opdracht van deze organen respectievelijk inzake de stage en de BIBF
stagiairs.
Artikel 124, § 2, van de wet van 17 maart 2019 laat de stagiairs van het BIBF toe hun stage voort te
zetten onder dezelfde voorwaarden, en overeenkomstig de regels voorzien door of ter uitvoering van
de wet van 22 april 1999.
Er wordt echter niet gesproken over een overgangsregeling voor de regels betreffende deontologie.
Veel van de bestaande regels van de plichtenleer worden zo goed en zo kwaad overgenomen in de
wet van 17 maart 2019. Maar sommige regels dienen nog nader uitgewerkt te worden bij KB, wat tot
op heden niet gebeurd is. Hierna kan u een overzicht vinden:

Het reglement van Plichtenleer BIBF, hoofdstuk 7
1. Algemene bepalingen
Art. 1: Toepassingsgebied (NP + RP / INT + EXT) van het
Instituut
Art. 2: Definitie
Art. 3: Persoonlijke verantwoordelijkheid (afsluiten BA)
Art. 4: Bekwaamheid, eerlijkheid en waardigheid
Art. 5: Onafhankelijkheidsbeginsel

ITAA (hoofdstuk 6 ITAA-wet)

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur
1. Principe
Art. 36:
Persoon = personen ingeschreven in openbaar register
= alle leden en stagiairs (NP + RP / INT + EXT) van het
Instituut
Beroepsbeoefenaar = alle leden (NP + RP) die het
beroep als zelfstandige uitoefenen
 Wat kan aangevuld worden met specifieke
regels i.v.m. onafhankelijkheid, verschil intern
en extern. Hier zijn nog geen specifieke regels
voor opgenomen

2. De boekhouder BIBF, het beroepsinstituut en
haar leden (art 6 t.e.m. 10)
Art. 6: Betaling ledenbijdrage (richtlijn NR)
Art. 7: Gerechtelijke procedure, OZR
Art. 8: Geschil met confrater
Art. 9: Vragen van het Instituut dienen steeds
beantwoord te worden
Art. 10: melding professionele samenwerking,
statutenwijziging, benoeming, wijziging werkgever.
Artikel 11: plichtenleer BIBF (opdrachtbrief en
permanent dossier zijn verplicht)
 Art 28/1 en 49/1 wet 22 april 1999

3. Onafhankelijkheid
Art. 37: elke “persoon” moet altijd handelen in
volledige onafhankelijkheid en met respect voor de
beginselen van de deontologie.

4. Verplichtingen van de boekhouder BIBF
Art. 14: Verzekering BA, individuele verplichting externe
boekhouder
 art. 50 we 22 April 1999

3.Organisatie van de beroepsactiviteiten
Art. 38: De beroepsbeoefenaar organiseert zijn
beroepsactiviteit

Art. 15: Beroepsvervolmaking / permanente vorming
- minstens 40u
4. De boekhouder BIBF en zijn confrater
Art. 16: Hoffelijkheid
Art. 17: Regels m.b.t overnemen dossiers

 Stem overeen met artikel 3 – 5 van de
plichtenleer BIBF

 Stemt overeen met artikel 3 van de plichtenleer

5. Bekwaamheid
Art. 39: permanente vorming
 De inhoud van het minimum aantal uren
permanente vorming worden vastgelegd in een
norm, deze is echter nog niet gekend
 Stem overeen met art.15 plichtenleer

5. Het beroepsgeheim
Art. 19: Discretieplicht, vertrouwensrelatie
 ART 58 WET 22 APRIL 1999
(uitzonderingen: onschendbaarheid van de woning,
spreek plicht,-recht , art XX25 en 23 §3, art 19 RVP)

5.Cliënten
Art. 40-43:
Er dient een opdrachtbrief opgesteld te worden ,
stukken dienen onverwijld terug gegeven te worden, …
 Stemt overeen met art. 11 plichtenleer

6. Beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden –
Art.20: verenigbare activiteiten (o.a. syndicus,
vereffenaar, erkend bemiddelaar, ….
Art. 21: niet – verenigbare activiteiten (o.a.
vastgoedmakelaar, verzekeringsagent, FSMA
dienstverlener, …)
Art. 22: openbare sector en boekhouder BIBF

6.Aansprakelijkheid
Art. 44: Verplicht verzekeren AB

7. De informatie naar het publiek
Art. 23-27: objectief, discreet en tactvol

7.Erelonen
Art. 45-47: vergoeding van de gemaakte kosten

 Stemt overeen met art.14 plichtenleer

8.Onverenigbaarheden en belangenconflicten
Art. 48-49: Onafhankelijk
 De koning kan nog bij KB nadere regels inzake
onverenigbaarheden vast te stellen
 Stemt overeen met art. 20-22 plichtenleer
Boekhoudkantoor en rechtspersonen
- KB 15.02.2005: erkenning verplicht
- art. 49 wet 22 april 1999 beroepsactiviteit, dit is nu
opgenomen in art 24 KB openbaar register

9.Geheimhouding
Art. 50-52: beroepsgeheim
(met uitzonderingen; spreekrecht en plicht)
 Stemt overeen met art. 19 plichtenleer
10. Relaties met het instituut
Art. 53: Alle gegevens meedelen aan het instituut
 Stemt overeen met art. 9 plichtenleer
11.Bijdragen
Art. 53: niet hoger als bij vorige instituut, maar jaarlijkse
indexatie
Dit werd vastgesteld in art. 32 van het KB van 11
september 2020
 Stemt overeen met art.6 Plichtenleer
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