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Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 betreffende de diploma’s van de 

kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten en tot 

vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet 

van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.’s 

 

 
Bron :  

� Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants en de 

kandidaat-belastingconsulenten en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 

van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.’s (Belgisch Staatsblad, 20 

november 2014, 3
de

 editie) 

 

 
FILIP, Koning der Belgen, 

 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

 

Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 19, eerste lid, 

3°, gewijzigd bij de wet van 15 januari 2014; 

 

Gelet op de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O’s, artikel 18; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants 

en de kandidaat-belastingconsulenten; 

 

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 9 april 2014; 

 

Gelet op advies 56.211/1 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, 

eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Middenstand, 

 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

 

 

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° “European Credits Transfer System (ECTS)”: 
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a) de studiepunten zoals bepaald in het decreet van de Franse Gemeenschap van 

7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de 

academische organisatie van de studies en het decreet van de Franse 

Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor 

sociale promotie; of 

b) de studiepunten zoals bepaald in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap 

van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in 

Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen en het 

decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs; of 

c)  het studiepunt zoals bepaald in het decreet van de Duitstalige Gemeenschap 

van 27 juni 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool. 

 

 

Artikel 2 

 

De diploma’s bedoeld in artikel 19, eerste lid, 3°, van de wet zijn: 

 

1° De volgende Belgische diploma’s erkend door de Franse Gemeenschap: 

a) een masterdiploma; 

b) een diploma van “Bachelor in de boekhouding”. 

2° De volgende Belgische diploma’s erkend door de Vlaamse Gemeenschap: 

a) een masterdiploma; 

b) een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting “accountancy-

fiscaliteit”; 

c) een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, studiegebied 

“handelswetenschappen en bedrijfskunde”, opleidingen “Boekhouden” of “Fiscale 

Wetenschappen”. 

3° De volgende Belgische diploma’s erkend door de Duitstalige Gemeenschap: 

a) een diploma bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen afdeling 

“boekhouding”. 

4° Een ander Belgisch bachelordiploma van economisch of juridisch type aangevuld met, in 

voorkomend geval, een aanvullende opleiding voorzien van een diploma en waarbij de 

volgende voorwaarden vervuld zijn: 

a) voor het toelatingsexamen tot de stage van accountant, bevat het programma van de 

opleiding(en) in totaal minstens 45 ECTS voor wat betreft boekhoudkundige, fiscale 

of andere materies opgenomen in het toegangsexamen tot de stage van accountant; 

de andere materies dan de boekhoudkundige en fiscale echter, worden opgenomen 

voor de berekening van de vereiste 45 ECTS, met een maximum van 3 ECTS per 

materie; 

b) voor het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent, bevat het 

programma van de opleiding(en) in totaal minstens 35 ECTS voor wat betreft 

boekhoudkundige, fiscale of andere materies opgenomen in het toegangsexamen tot 

de stage van belastingconsulent; de andere materies dan de boekhoudkundige en 

fiscale echter, worden opgenomen voor de berekening van de vereiste 35 ECTS, met 

een maximum van 3 ECTS per materie; 



3 

 

c) de opleiding of de opleidingen die in rekening worden gebracht voor de berekening 

van de ECTS bedoeld in a) en b) zijn erkend door de Franse, Vlaamse of Duitstalige 

Gemeenschap; 

5° De Belgische diploma’s die toegang tot het toelatingsexamen tot de stage van accountant 

of belastingconsulent gaven en die uitgereikt werden vóór de inwerkingtreding van dit 

besluit; 

6° In het buitenland uitgereikte diploma’s mits de erkenning vooraf van hun 

gelijkwaardigheid door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap aan de diploma’s 

bedoeld onder 1° tot 5° en die in voorkomend geval, de voorwaarden bedoeld in 4° naleven. 

 

 

Artikel 3 

 

Het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-

accountants en de kandidaat-belastingconsulenten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 25 april 2014, wordt opgeheven. 

 

 

Artikel 4 

 

De diploma’s die aan het einde van een onderwijscyclus uitgereikt worden, waarvoor een 

student zich vóór de inwerkingtreding van dit besluit ingeschreven heeft en die op de dag 

van inschrijving toegang gaven tot het toelatingsexamen tot de stage van accountant of 

belastingconsulent, worden gelijkgesteld met de diploma’s die zijn vastgesteld ter uitvoering 

van artikel 19, eerste lid, 3°, van de wet. 

 

 

Artikel 5 

 

Worden gelijkgesteld met de diploma’s die zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, 

eerste lid, 3°, van de wet, de diploma’s: 

 

1° uitgereikt aan het einde van een onderwijscyclus waarvoor een student zich vanaf de 

inwerkingtreding van dit besluit tot en met het academisch jaar 2016-2017 

ingeschreven heeft en, 

2° die nog niet erkend zijn door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap op de 

dag van inwerkingtreding van dit besluit en, 

3° die uitgereikt werden door een erkende instelling en opgenomen in de bijlagen 

bedoeld in artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende 

de diploma’s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten. 

 

De erkenningen van instellingen die diploma’s uitreiken die nog niet erkend zijn door de 

Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap op de dag van inwerkingtreding van dit besluit 

en opgenomen in de bijlagen bedoeld in artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 22 

november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-
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belastingconsulenten blijven behouden tot en met het academisch jaar 2016-2017 om te 

kunnen voldoen aan de overgangsbepaling van dit besluit. 

 

 

Artikel 6 

 

Artikel 17 van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.’s en 

dit besluit treden in werking op 1 juli 2015. 

 

 

Artikel 7 

 

De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Middenstand, zijn, ieder 

wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

 

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2014. 

 

FILIP 

Van Koningswege : 

 

De Minister van Economie, 

J. VANDE LANOTTE 

 

De Minister van Middenstand, 

Mevr. S. LARUELLE 
 

 


