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Geachte minister Van Peteghem,
Geachte minister van Financiën,
Als Beroepsvereniging KVABB – CRECCB willen wij volgende problemen even met u aankaarten.
We merken dat er nu, ‘na een VOL jaar in Corona-pandemie te hebben gefunctioneerd’, dat er te
weinig geluisterd wordt naar de cijferberoeper in het veld, en dat na dat jaar ook geen beterschap
in zicht is, laat staan een oplossing voor de problemen die zich voordoen.
De druk bij de cijferberoeper is op dit moment ONHOUDBAAR. We weten met zijn allen dat zeer
uitzonderlijke situaties zijn, maar waar geen uitzonderlijke maatregelen tegenover gezet worden.
Zelfs de cijferberoepers kon één jaar geleden niet inschatten dat de werkomstandigheden zo
ONWERKBAAR zouden geworden zijn.
U als minister van Financiën heeft zicht op de verschillende deadlines die door de cijferberoeper
het best gerespecteerd worden, anders zwaait de Administratie met ‘torenhoge’ boetes en
intrestpercentages die niet meer van deze tijd zijn.
U weet ongetwijfeld dat de cijferberoeper het EERSTE aanspreekpunt geworden is bij het
aanvragen van allerhande overheidssteunmaatregelen. Allemaal goed en wel, maar hoe kan de
cijferberoeper dit nog ingepland krijgen in zijn agenda, die trouwens vóór de coronacrisis ook al
tjokvol zat, zelfs toen al met onhaalbare deadlines. In volle verkiezingsstrijd horen we telkens dat
er werk zal worden gemaakt van ‘werkbaar werk’, maar dít is de bikkelharde realiteit: de
cijferberoeper gaat hierdoor helemaal onderuit.
Toch vindt de sector van de cijferberoepers dat er NU eindelijk eens naar hen moet worden
geluisterd. Er zijn bovendien alsmaar meer boekhouders die er de brui aan geven, omdat er TE
VEEL onwerkbare deadlines zijn. De stress binnen een boekhoudkantoor is IMENS!
Mag ik er u bovendien nog eens attent op maken, dat de cijferberoeper tijdens de volledige
pandemie, gewoon heeft doorgewerkt, de geplande vakantieperiodes heeft gecancelled om er te
ZIJN voor de kleine zelfstandige ondernemer?
De cijferberoeper vraagt geen extra geld, maar we vragen begrip voor de onhoudbare situatie die
op alle boekhoudkantoren, groot of klein, is ontstaan.
De BTW-Periode komt eraan, dit wil zeggen dat de cijferberoeper alle BTW-Aangiftes van zijn
klanten moet verwerkt zien te krijgen tussen 01.04.202 en 20.04.2021, én dat ze er ook nogmaals
alle premie-aanvragen van de ondernemers er gewoon moet bijnemen.

Daarom wil de cijferberoeper enige soepelheid vragen, voor de zeer korte deadline van
20.04.2021. Zou u, als minister van Financiën, de opdracht willen geven aan uw Administratie
om de deadline van 20.04.2021 voor het indienen van de BTW-Aangiftes Q1.2021 uit te stellen
tot 30.04.2021, alsook geen boetes op te leggen? Zo heeft de cijferberoeper wat meer
ademruimte om zowel de BTW-aangiftes in te dienen als de ondernemer te helpen met de
steunmaatregelen. We kregen een negatief antwoord van Minister Hilde Crevits om de deadline
voor de premies te verlengen.
Hierbij kunnen we volgende argumentering voorleggen:
 Het werk van de cijferberoepers is Onwerkbaar geworden.
 Door de hoge werkdruk, worden er meer fouten gemaakt en dat vertraagt de uitbetaling
naar de kleine zelfstandige. Cijferberoepers zijn geen robots!
 De cijferberoeper is steeds blijven doorwerken tijdens de pandemie, zodat ook alle
inkomsten konden geïnd worden.
 ALLE steunmaatregelen houden op zich geen rekening met de huidige werklast en er is
GEEN overleg tussen de verschillende instanties of met de sector.
 Er zijn steeds minder boekhouders beschikbaar door het hoge aantal besmettingen binnen
de kantoren en de daarbij horende corona-quarantaineperiodes.
 De deadlines houden geen rekening met verlengde schoolvakanties, thuiswerk, geen
opvang voor de kinderen…
 De deadlines voor ALLE steunmaatregelen bij elkaar zijn NIET COMPATIBEL met de reeks
vele FISCALE deadlines die ons worden opgelegd door overheid. Er moet een grotere
samenwerking zijn tussen de verschillende overheden om dit probleem ten gronde aan te
pakken. Hoe kan een boekhoudkantoor nu ÉN de BTW-Aangiftes voor zijn klanten ÉN
tegelijkertijd ook alle premies aanvragen? Misschien is dit een ver-van-uw-bed-show, maar
in een BTW-Periode telt elke minuut!
 Op dit moment staat het water aan de lippen van ELKE cijferberoeper én er is NU actie
nodig!
We hopen, geachte Minister, dat u begrip heeft voor deze onwerkbare situaties in het veld. We
vragen een uitstel van een 10-tal dagen voor het indienen van alle BTW-Aangiftes, en we vragen
tevens dat u aan uw Administratie vraagt om ‘soepel’ te zijn wanneer een aangifte te laat
binnenkomt. Sinds de allereerste deadline, heeft de cijferberoeper 7 versnellingen hoger
geschakeld, maar nu sputtert de motor.
In afwachting van een gunstig antwoord, teken ik Hoogachtend,

Ludo Van den Bossche
Voorzitter KVABB - CRECCB

