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Geachte heer Voorzitter, 
 
Betreft: Toezicht, kwaliteitstoetsing en tucht binnen het nieuw instituut 
 
Vooreerst houden wij eraan u én alle Raadsleden oprecht te feliciteren met de lancering van 
het nieuw Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, naar aanleiding van de  
inwerkingtreding op 30 september 2020 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de 
beroepen van accountant en belastingadviseur. Wij wensen het nieuw instituut alle succes toe 
en hopen de waardevolle samenwerking tussen het nieuw instituut en de Hoge Raad ook in 
de toekomst op een constructieve wijze te kunnen verderzetten. 
 
Zoals door de wetgever uitdrukkelijk aangegeven bij de voorbereiding van deze wetgeving, 
nemen accountants en belastingadviseurs in het economisch leven een belangrijke plaats in.  
Ondernemingen, particulieren, alsook - meer in het algemeen - het maatschappelijk verkeer 
verwachten van deze beroepsbeoefenaars dat zij een optimale dienstverlening en pertinente 
adviesverstrekking bieden en dat zij een hoge mate van kennis en bekwaamheid hebben. 
Bovendien krijgen de ondernemingen en particulieren die een beroep doen op de diensten 
van deze beroepsbeoefenaars dankzij de fusie van de twee instituten een duidelijker beeld 
van de organisatie en de reglementering van het beroep. 
 
De professionalisering en de kwaliteitsvolle beroepsbeoefening worden bij de start van het 
beroep verzekerd door een strikt omkaderde toegang tot het beroep. Maar ook tijdens de 
eigenlijke beroepsuitoefening zorgt de organisatie door het instituut van een effectief en 
efficiënt systeem van toezicht, kwaliteitstoetsing en tucht mee voor een optimale 
dienstverlening door zijn leden. 
 
 
 

De heer Bart VAN COILE 
Voorzitter 
Instituut van de Belastingadviseurs en de 
Accountants 
Renaissance Building 
Emile Jacqmainlaan 135/2 
1000 BRUSSEL 

Brussel, 16 oktober 2020 

mailto:cspehreb@skynet.be
http://www.cspe-hreb.be/


 

Conseil supérieur des Professions économiques 
Hoge Raad voor de Economische Beroepen 

 
 

 

 
 
 
Het is u bekend dat de organisatie van dergelijk systeem van toezicht, kwaliteitstoetsing en 
tucht, toepasselijk op de economische beroepsbeoefenaars, voor de Hoge Raad een belangrijk 
thema is. De Hoge Raad heeft immers de wettelijke taak ertoe bij te dragen dat bij de 
uitoefening van de opdrachten door de economische beroepsbeoefenaars het algemeen 
belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen. Vanuit deze 
wettelijke opdracht en vanuit zijn bekommernis om een deskundige dienstverlening door de 
economische beroepsbeoefenaars – in het belang van de ondernemingen én de diverse 
stakeholders – besteedt de Hoge Raad hieraan bijzondere aandacht. 
 
Aansluitend op diverse contacten en ontmoetingen met vertegenwoordigers van het IAB en 
BIBF, alsook na analyse van allerhande documentatie ontvangen van het IAB en van de 
Uitvoerende Kamers van het BIBF, heeft de Hoge Raad in dit verband een tiental specifieke 
aandachtspunten geselecteerd; meer in het bijzonder gaat het om: 
 

1° Het belang van een duidelijke overgangsregeling voor de bestaande dossiers inzake 
toezicht, kwaliteitstoetsing en tucht, met het oog op rechtszekerheid én een degelijke 
opvolging; 

2° De nood aan heldere statistieken, zowel wat betreft de onderzoeken en 
toezichtsdossiers als de eigenlijke tuchtdossiers, met precisering van de aard (soort 
inbreuk) en herkomst van de onderzoeken en de dossiers (al dan niet na klacht); 

3° Transparantie qua tuchtrechtspraak, uiteraard geanonimiseerd en bij voorkeur 
exhaustief (geen selectie); 

4° Duidelijke procedure qua klachtenbehandeling; 
5° Inzicht in de strategie van het ITAA qua kwaliteitstoetsing (zowel voor wat betreft de 

voormalige externe IAB-leden, als in het vooruitzicht van de kwaliteitstoetsing voor 
álle ITAA-leden, mits de overgangsperiode tot oktober 2024 voor de ex-BIBF-leden); 

6° Opvolging en uitvoering van de tuchtsancties; 
7° Lot van klanten van economische beroepsbeoefenaars “die het noorden kwijt zijn”; 
8° Voldoende middelen vanuit het ITAA voor toezicht, kwaliteitstoetsing en tucht; 
9° In acht nemen van redelijke termijn voor de toezichts- en tuchtonderzoeken in de 

schoot van het ITAA; 
10° Gecentraliseerde en onafhankelijke databank van tuchtdossiers. 

 
U zal vaststellen dat deze aandachtspunten zeer divers zijn; de volgorde van voormelde 
oplijsting geeft overigens geen aanduiding qua relevantie of qua prioriteit van het thema.  
 
Bedoeling zou zijn om - aan de hand van deze specifieke thema’s - met het nieuw instituut en 
zijn vertegenwoordigers een dialoog op te starten, met het oog op een verdere bespreking en 
uitdieping van de topics en om vervolgens na te gaan of, en zo ja, welke acties mogelijk of 
wenselijk zouden zijn.   
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De leden van de Hoge Raad hopen op uw bereidheid om hierover verder in overleg te gaan en 
kijken alvast met belangstelling uit naar uw reactie. Uiteraard staat de Hoge Raad ook open 
voor verdere suggesties van uw kant, zowel qua topics als qua werkwijze.  

Met de meeste hoogachting, 


