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PERSBERICHT 

 

Fusie tussen accountants, belastingconsulenten, 
boekhouders en fiscalisten is een feit! 

 
Brussel, 30 september 2020  – Het nieuwe Instituut van belastingadviseurs en accountants 

(ITAA) ziet vandaag het levenslicht. Het ITAA vertegenwoordigt de 15.000 Belgische 

accountants en belastingadviseurs, die op hun beurt 99% van de kmo’s bijstaan. “Onze 

leden weten beter dan wie ook waar ondernemers van wakker liggen”, aldus Bart Van 

Coile, voorzitter van het ITAA, “Regelgeving die niet om de vijf minuten wijzigt, geen 

nutteloze administratieve rompslomp en vertrouwen in de relatie overheid-ondernemer, 

zijn de speerpunten voor een gezond ondernemersklimaat.” 

Zo is de relatie tussen de ondernemers en de fiscale overheid op dit moment een 

zogenaamde “verticale” relatie. In 2018 werd een pilootproject opgestart om te evolueren 

naar een “Horizontaal Toezicht”. Dit is een samenwerkingsmodel dat gebaseerd is op 

vertrouwen, begrip en transparantie tussen de verschillende partijen. Ook de OESO ontpopt 

zich als een groot pleitbezorger van dit model. Jammer genoeg lijkt dit geen algemene 

doorstart te krijgen.  

Vertrouwen is des te meer verantwoord omdat de accountants en belastingadviseurs die de 

ondernemers als adviseur bijstaan, verplicht zijn om eventuele fraude- en witwaspraktijken 

te melden. Het ITAA houdt toezicht op de naleving hiervan, niet alleen bij zijn leden maar 

ook bij al wie fiscale diensten aanbiedt aan belastingplichtigen. Sinds 15 augustus moeten 

immers al diegenen die fiscale diensten aanbieden, zich verplicht registreren op een aparte 

publieke lijst van het ITAA.  

“De coronatijden leiden ertoe dat ondernemers meer dan ooit alle steun van de overheid 

nodig hebben”, aldus Bart Van Coile, “Al onze aanbevelingen staan in ons memorandum*. 

Wij zijn zeker bereid om hierover meer toelichting te geven aan de partijen betrokken bij de 

huidige regeringsvorming.” 

*Het memorandum kan u consulteren via: https://www.itaa.be/wp-

content/uploads/ITAA_memorandum_nl.pdf 

*   *   * 

Over ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants 

De voornaamste taken van het instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de 

beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke 
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register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen 

(Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming ...) 

Het ITAA zal ongeveer 15.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3.000 

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.  

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en 

hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het 

openbaar belang gediend.  De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te 

houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen. 

www.itaa.be 
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