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Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten 

 
 
Bron :  

 Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad, 29 juni 1999, 2de editie) 

 Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, 
betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad, 21 
december 2009) 

 
 
 
HOOFDSTUK I. 
Definities 
 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
 
1° de wet : de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen; 
2° het Instituut : het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, opgericht bij 
artikel 2 van de wet; 
3° de Raad : de Raad van het Instituut bedoeld in artikel 10 van de wet; 
4° […]. 
 
 
HOOFDSTUK II. 
De toekenning van de hoedanigheid van belastingconsulent aan natuurlijke personen 
gedurende de overgangsperiode 
 
 
Artikel 2 
 
[…] 
 
 
Artikel 3 
 
[…] 
 
 
Artikel 4 
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[…] 
 
 
Artikel 5 
 
[…] 
 
 
HOOFDSTUK III. 
Toetreding van vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten 
 
 
Artikel 6 
 
[§ 1. In uitvoering van de artikelen 20, 1°, 20, 3° en 41, § 1, 2° van de wet, verleent het 
Instituut de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent aan elke vennootschap die 
hiertoe een aanvraag indient en die tot doel heeft diensten te verlenen die behoren tot de 
functie van accountant en/of belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 
van de wet, wanneer zij voldoet aan de volgende voorwaarden : 
1° de vennootschap is : 
  - een burgerlijke vennootschap opgericht in de vorm van een handelsvennootschap naar 
Belgisch recht, 
  - of een vennootschap opgericht naar buitenlands recht die in het buitenland een 
hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of 
belastingconsulent; 
2° haar doel en activiteiten zijn beperkt tot het verlenen van diensten die behoren tot de 
functie van accountant en/of belastingconsulent zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van 
de wet, en tot het uitoefenen van hiermee verenigbare werkzaamheden; 
3° de vennootschap werd niet failliet verklaard, is niet het voorwerp van een vonnis tot 
opening van procedure van gerechtelijke reorganisatie, werd niet gerechtelijk ontbonden, 
maakt niet en heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een gelijkaardige gerechtelijke of 
administratieve maatregel in België of in het buitenland, en heeft geen strafrechtelijke 
veroordeling opgelopen die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf bedoeld bij 
artikel 19, 2 ° van de wet, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1.500 euro, in 
voorkomend geval te verhogen met de wettelijke opdecimes, noch een gelijkaardige 
veroordeling in het buitenland; 
4° al haar aandelen zijn op naam; 
5° de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door accountants en/of 
belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut; 
6° geen persoon of belangengroepering bezit rechtstreeks of onrechtstreeks een deel van het 
kapitaal en/of van de stemrechten die van aard is om de uitoefening van het beroep of de 
onafhankelijkheid van de accountants en/of belastingconsulenten in het gedrang te brengen, 
alsmede de naleving door hen van de regels die inherent zijn aan hun statuut en hun 
deontologie; 
7° de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan is accountant en/of 
belastingconsulent, ingeschreven op de deellijst van de externe leden van het Instituut, 
bedoeld in artikel 5 van de wet; 
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Elke rechtspersoon die lid is van het Instituut en die deel uitmaakt van deze meerderheid 
wordt overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd 
door een natuurlijke persoon die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent 
heeft. 
 
Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de 
hoedanigheid van accountant en/of van belastingconsulent; de andere mag : 
  - een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit 
die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent; 
  - een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; 
  - een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 
juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van 
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor; 
  - een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk 
besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend 
boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon. 
Indien het een rechtspersoon betreft, wordt deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek 
van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die één van de in het 
derde lid bedoelde beroepskwalificaties bezit; 
8° de vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten, leden van het bestuursorgaan en 
hun vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het Instituut : 
  - bevinden zich niet in een toestand zoals bedoeld in 3°, indien het een rechtspersoon betreft; 
  - werden niet beroofd van hun politieke en burgerlijke rechten, zijn niet in staat van 
faillissement verklaard zonder eerherstel te hebben verkregen, hebben geen zelfs 
voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden opgelopen voor een van de 
misdrijven bedoeld in artikel 19, 2°, van de wet, noch hebben het voorwerp uitgemaakt van 
een gelijkaardige maatregel of veroordeling in het buitenland, indien het een natuurlijke 
persoon betreft; 
  - brengen door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de 
onafhankelijkheid van de accountant en/of belastingconsulent, die namens de vennootschap 
de opdracht uitvoert, niet in het gedrang; 
9° De vennootschap bezit geen deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen 
dan die vermeld onder 7°, derde lid. 
 
§ 2. Op de door de Raad van het Instituut te bepalen wijze : 
  - licht de vennootschap de Raad van het Instituut in over elke wijziging van de stemrechten 
en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien 
dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt; 
  - maakt de vennootschap jaarlijks een geactualiseerde lijst over aan de Raad van het Instituut 
van haar vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten en leden van haar 
bestuursorgaan.] 
 
Artikel 7 
 
§ 1. In uitvoering van de artikelen 21 en 42 van de wet, verleent het Instituut op verzoek de 
hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent aan elke vennootschap opgericht 
binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering, of door een of meer 
ondernemingen, en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat, diensten te verlenen als 
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bedoeld in de artikelen 34 en 38 van de wet, aan de ondernemingen van de groep, aan de 
ondernemingen aangesloten bij de beroepsgroepering, aan haar vennoten of, voor wat betreft 
diensten bedoeld in artikel 38 van de wet, aan derden, en die aan de volgende voorwaarden 
voldoet : 
 
1° haar doel en bedrijf moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de 
functie van accountant en/of belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 
van de wet en tot het uitoefenen van hiermee verenigbare werkzaamheden; 
2° zij moet opgericht zijn in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht met 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid; 
3° indien zij is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire 
vennootschap op aandelen, moeten haar aandelen op naam zijn; 
4° de aandelen, alsook de meerderheid der stemrechten waarover de vennoten beschikken, 
moeten in bezit zijn van accountants en/of belastingconsulenten, leden van het Instituut van 
de Accountants en de Belastingconsulenten of van vennootschappen van de groep of van de 
beroepsgroepering; 
5° de bestuurders en zaakvoerders moeten natuurlijke personen zijn; de meerderheid onder 
hen moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; 
6° de bestuurders of zaakvoerders die niet persoonlijk lid zijn van het Instituut van de 
Accountants en de Belastingconsulenten mogen op geen enkele wijze interveniëren in de 
uitoefening van de functie van accountant of belastingconsulent; 
7° zij mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend 
professionele aard. 
 
§ 2. In afwijking van § 1 en in uitvoering van artikel 60, § 2 van de wet, verleent het Instituut, 
op verzoek, de hoedanigheid van belastingsconsulent aan elke vennootschap die voldoet aan 
de voorwaarden bedoeld in § 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6° en dit voor een termijn van 18 maanden 
vanaf de inwerkintreding van de wet, om de in het 4° en 7° van § 1 bedoelde voorwaarden na 
te leven. 
 
 
Artikel 8 
 
[…] 
 
 
Artikel 9 
 
De toetredingsaanvragen ingediend ter uitvoering van de artikelen 6 tot 8 moeten, samen met 
een overeenkomstig artikel 10 aangelegd dossier, aan het Instituut worden gericht. 
 
 
Artikel 10 
 
Het dossier moet het volgende bevatten : 
 
1° de statuten van de vennootschap, de identiteit van haar vennoten en het aantal aandelen in 
ieders bezit, de identiteit van haar zaakvoerders of bestuurders evenals haar jaarrekening over 



 

5 

 

de laatste vijf boekjaren of sedert haar oprichting zo sindsdien nog geen vijf jaren zijn 
verlopen; 
2° de nauwkeurige omschrijving van haar bedrijf en het bewijs of de beslissing dat dit bedrijf 
beperkt is of, ingeval van toetreding, zal zijn tot het volbrengen van opdrachten die behoren 
tot de functie van accountant en/of belastingconsulent zoals bedoeld in de artikelen 34 en 38 
van de wet en tot het uitoefenen van hiermee verenigbare werkzaamheden; 
3° het bewijs dat de voorwaarden zijn nageleefd waaraan de vennootschap, de zaakvoerders, 
bestuurders of vennoten krachtens de artikelen 6 tot 8 moeten voldoen; 
4° een nauwkeurige omschrijving van de organisatie en de werking van de vennootschap, de 
medewerkers waarop zij kan rekenen, de werkmethodes en interne systemen voor 
kwaliteitscontrole die zij heeft ingevoerd; 
5° alle gegevens die toelaten na te gaan of de bepalingen van artikel 31 van de wet worden in 
acht genomen; 
6° in het geval bedoeld in artikel 7 van dit besluit, de samenstelling van de kring van 
vennootschappen, van de ondernemingen aangesloten bij de beroepsgroepering of van de 
vennoten waaraan diensten die behoren tot de functie van accountant en/of belastingconsulent 
worden of zullen worden verstrekt. 
 
De Raad mag van de vennootschap eisen dat zij haar dossier vervolledigt door overlegging 
van alle stukken of gegevens die nodig zijn om zich over de toetredingsaanvraag te kunnen 
uitspreken. Hij kan beslissen om de vertegenwoordigers van de vennootschap te horen op dag 
en uur die hij vaststelt. 
 
 
Artikel 11 
 
[Voor de toepassing van artikel 6 van dit besluit, worden geacht een hoedanigheid te bezitten 
die gelijkwaardig is met die van accountant en/of belastingconsulent in België, 
1° de vennootschappen die zijn opgericht volgens buitenlands recht en die : 
  - wettelijk gevestigd zijn om het beroep van accountant en/of belastingconsulent uit te 
oefenen in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waarin het beroep van 
accountant en/of belastingconsulent gereglementeerd is overeenkomstig artikel 3 van de 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties; 
  - wettelijk gevestigd zijn om het beroep van accountant en/of belastingconsulent uit te 
oefenen, en dat beroep effectief hebben uitgeoefend gedurende twee jaar tijdens de tien 
voorafgaande jaren, in een lidstaat van de Europese Unie of een andere Staat die partij is bij 
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en waarin het beroep van 
accountant en/of belastingconsulent niet gereglementeerd is overeenkomstig artikel 3 van de 
Richtlijn 2005/36/EG; 
  - of wettelijk gevestigd zijn om het beroep van accountant en/of belastingconsulent uit te 
oefenen in een derde Staat waarin het beroep van accountant en/of belastingconsulent 
gereglementeerd is, onder voorbehoud van wederkerigheid; 
2° de natuurlijke personen : 
  - die voldoen aan de voorwaarden van artikel 19bis, § 1 van de wet; 
  - of die in een derde Staat een hoedanigheid bezitten waarvan de Raad van het Instituut 
vaststelt dat zij gelijkwaardig is met die van accountant en/of belastingconsulent in België, 
voor zover de wettelijke en reglementaire vereisten voor de toegang tot het beroep in dat land 



 

6 

 

beantwoorden aan die welke met betrekking tot de theoretische kennis en vakbekwaamheid 
zijn gesteld voor een accountant en/of belastingconsulent in België.] 
 
HOOFDSTUK IV. 
Diverse bepalingen 
 
 
Artikel 12 
 
Dit besluit herroept en vervangt het koninklijk besluit van 14 juni 1985 betreffende het 
Instituut der Accountants en treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad. 
 
 
Artikel 13 
 
Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie en Onze Minister 
van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit. 
 


