
 
 

 

Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur 

definitief goedgekeurd door het federaal parlement. 

Brussel 28/02/2019- Vandaag heeft het federaal parlement op haar plenaire vergadering 

bovenvermeld wetsvoorstel definitief goedgekeurd. Binnen de beroepswereld is dit beter 

bekend als het wetsvoorstel dat de fusie organiseert tussen het Beroepsinstituut van 

erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Accountants en de 

Belastingconsulenten (IAB).  

Het nieuwe instituut wordt het IBA , “het Instituut van de Belastingadviseurs en de 

Accountants” . Dit Instituut zal 12.000 leden en 3.000 stagiairs vertegenwoordigen.  

Het is het resultaat van een intense samenwerking tussen beide Instituten en hun bevoegde 

voogdijministers:  Vice-Premier K.Peeters en Minister D. Ducarme. Hun initiële wetsontwerp  

werd begin dit jaar overgenomen door het parlement.   

De krachtlijnen van deze nieuwe wet zijn :  

Het éénheidsinstituut IBA zal een uniek aanspreekpunt zijn voor ondernemers, studenten, 

beroepsbeoefenaars, socio-economische partners, het onderwijs en de overheid;  

- De wet beoogt, via een unieke toegang tot het beroep, de beroepsbeoefenaars van 
de toekomst op een kwaliteitsvolle manier voor te bereiden en op te leiden zodat ze 
optimaal kunnen tegemoetkomen aan de noden van ondernemingen en de 
oprukkende digitalisering. 

- elke beroepsbeoefenaar behoudt zijn bevoegdheden; 
- de huidige erkende boekhouders(-fiscalisten) BIBF zullen de beroepstitel krijgen van 

“(Fiscaal) accountant”, de huidige accountants IAB worden gecertificeerd (fiscaal) 
accountant en de huidige belastingconsulenten zullen de nieuwe beroepstitel van 
“gecertificeerd belastingadviseur” dragen; 

- vanaf de inwerkingtreding van de wet zullen de nieuwe stagiairs een uniek 
stageparcours volgen tot het bekomen van de beroepstitels van hetzij gecertificeerd 
accountant hetzij gecertificeerd belastingadviseur;  

- diegene die zijn stage reeds aanving binnen een van de bestaande instituten, kan 
deze beëindigen volgens de oude regelgeving; 

- bepaalde proeven worden georganiseerd waardoor de (fiscaal) accountants  
(vandaag erkende boekhouders(-fiscalisten)) de beroepstitels en bijhorende 
opdrachten kunnen verwerven van een gecertificeerd accountant of gecertificeerd 
belastingadviseur. Dit gebeurt op vrijwillige basis. 

- de nodige garanties werden opgenomen in de wet dat de ledenbijdragen, 
behoudens indexatie, niet zullen verhogen. 

 



 
 

 
Vice – Premier, Kris Peeters: “Accountants en belastingadviseurs nemen een belangrijke 
plaats in het economisch leven in. Met de fusie van het Instituut van de Accountants en 
Belastingconsulenten (IAB) en van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en 
fiscalisten (BIBF), moderniseren we de beroepen. We zorgen voor een vlottere toegang tot 
het beroep, terwijl we een hoog niveau van professionalisering bewaren. Ook voor 
ondernemingen is de modernisering een goede zaak. Het zal voor hen duidelijker worden 
welke taken een accountants of belastingadviseur wettelijk gezien kan uitoefenen. Ze zullen 
die kwalificaties bovendien in een openbaar register kunnen nagaan.” 
 

Minister van KMO’s Denis DUCARME : “De beoefenaars van een cijferberoep zijn bijzonder 
belangrijk voor onze ondernemingen. Met name onze zelfstandigen en onze kmo’s rekenen 
op hun analyse om de meest oordeelkundige keuzes te kunnen maken. Deze fusie, die 
besproken werd met de sector, werd al bijna 15 jaar verwacht! Zij zal bijdragen aan de 
modernisering van de verschillende betrokken beroepen, en tegelijkertijd hun respectieve 
taken voor de ondernemingen verduidelijken."  

Mirjam Vermaut, Voorzitter BIBF : “ De toekomst is aan de jongeren. Ik ben er dan ook van 

overtuigd, dat door deze unieke toegang, we hun verder kunnen motiveren om voor dit 

mooie beroep te kiezen”. Benoît Vanderstichelen, Voorzitter IAB , voegt hieraan toe: We 

zullen in partnership met de onderwijswereld de opleidingsprogramma’s nog beter 

afstemmen op de noden van de beroepspraktijk van onze kantoren”  

Vanaf de inwerkingtreding van deze Wet zal de overgangsraad, paritair samengesteld uit 

vertegenwoordigers van beide fuserende instituten, gedurende vier jaar alles in het werk 

stellen om de fusie in de praktijk om te zetten en dit in het belang van alle leden, stagiairs 

en ondernemers.  

Voor de toekomst hopen beide Voorzitters, Benoît Vanderstichelen (IAB), en Mirjam 

Vermaut (BIBF) dat dit initiatief kan uitgebreid worden met het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren.  

Het IAB en het BIBF wensen tot slot iedereen te bedanken die meegewerkt heeft om dit 

project tot een goed einde te brengen, met name de bevoegde ministers : Vice-Premier 

Peeters en Minister Ducarme, hun kabinetten alsook de overheidsdienst FOD Economie en 

de parlementsleden van de verschillende politieke partijen die hieraan hun steun 

verleenden. 

Over het nieuwe instituut: het IBA, Instituut van Belastingadviseurs en Accountants 
 

De wet vertrouwt een aantal taken toe aan het nieuwe instituut: de voornaamste zijn het 

verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang 

tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de 

diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming ...) 



 
 

Het IBA zal ongeveer 15.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3000 

stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen 

tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het 

bijzonder de kmo’s, die 99 % van alle ondernemingen in België.  

 

Over de huidige Instituten  

Over het IAB - het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten  
Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten is een publiekrechtelijke 

beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten, opgericht  bij wet van 21 februari 

1985en werd het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten bij de wet van 22 april 

1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 

Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van 

specialisten (met een stage van minimaal 3 jaar en examens van het Europees niveau 7). Het IAB is 

ook verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de organisatie van zijn leden met alle 

noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele 

rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde 

opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd. 

De accountant is sinds 1985 de vertrouwde partner en adviseur van ondernemingen voor goed 

bestuur. 

Aanvullend tot deze adviserende rol voeren accountants onafhankelijke controleopdrachten uit in 

kmo’s (in geval geen commissaris is aangeduid). 

De meeste belastingconsulenten beschikken over een master in de rechten of in economische 

wetenschappen en zijn gespecialiseerd in fiscaliteit.  

Alle leden moeten meewerken aan de preventie van het witwassen van geld en alle onafhankelijke 

(“externe”) beroepsbeoefenaars worden periodiek getoetst door het Instituut over de organisatie 

van hun kantoor.  

www.iec-iab.be 

Over het BIBF - het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten  
Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling opgericht bij KB van 19 mei 1992 dat werd vervangen 

door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De wetgever 

wilde destijds het beroep van boekhouder(-fiscalist) structureren en organiseren met een stage van 

minimaal 1 jaar gevolgd door een praktisch bekwaamheidsexamen.  

De boekhouder-fiscalist is de bevoorrechte partner en adviseur van zelfstandige ondernemers, 

kmo’s en vrije beroepsbeoefenaars.  

Ze zijn onderworpen aan een strikte deontologie en zijn onderworpen aan de  verplichtingen inzake 

de preventie van het witwassen van geld.  

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-

fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de 

titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist. 

http://www.iec-iab.be/


 
 

 

Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op 

vrijwillige basis - lid worden van het Instituut. 

De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende 

boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Deze 

(zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige 

beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft 

tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de 

opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht.  

Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke 

erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).  

Het Instituut telt meer dan 6.000 leden en stagiairs.  

www.bibf.be 

 

Perscontacten Naam Titel Tel E-mail 

IAB Benoît Vanderstichelen (FR) 

Bart Van Coile (NL) 

Alexis de Biolley 

 

Voorzitter 

Ondervoorzitter 

Public Affairs 

 

0496 57 48 83 

0475 27 44 11 

0470 17 06 14 

 

b.vanderstichelen@iec-

iab.be 

b.vancoile@iec-iab.be 

a.debiolley@iec-iab.be 

 

BIBF Mirjam Vermaut 

Frédéric Delrue 

Geert Lenaerts 

Voorzitter 

Ondervoorzitter 

Algemeen 

Directeur 

0477 60 96 56 

0475 59 06 79 

02 626 03 98 

mirjam.vermaut@bibf.be 

frederic.delrue@bibf.be 

geert.lenaerts@bibf.be 
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