
 
 
 

 

 

Mr. Magnette, u vergist zich, belastingadviseurs waken mee over 
onze economie en tewerkstelling. 
 
Met uw uitspraken op 1 mei 2020 heeft u accountants en belastingadviseurs in diskrediet 
gebracht. Zij oefenen een gereglementeerd, beëdigd beroep uit, met deontologische 
verplichtingen ten aanzien van de antiwitwaswetgeving en de wetgeving inzake fiscale 
fraude. Dit beroep implementeert wetten en andere wettelijke bepalingen in de 
ondernemingen, die het economische weefsel van ons land vormen. Dit beroep levert banen 
op en draagt bij tot het welzijn van eenieder. De accountants en belastingadviseurs houden 
zich bezig met de aangifteverplichtingen zonder dewelke de overheid de belastingen en 
heffingen niet zou kunnen innen. Bovendien staan zij in deze ongekende gezondheidscrisis 
nòg meer aan de zijde van ondernemingen om hen te begeleiden en hen in staat te stellen 
te overleven, om hun activiteiten te handhaven en opnieuw op te starten. Anderzijds staan 
zij nòg meer ten dienste van de overheid door deze op een constructieve manier te 
adviseren zodat de juiste beslissingen zouden genomen worden. 
 
 
Belastingadviseurs waren tijdens uw toespraak aan het werk, de belangen van 
ondernemingen en zelfstandigen ter harte nemend en hen begeleidend bij de verschillende 
maatregelen die genomen moeten worden om deze ongekende crisis te overleven. 
 
De eerste bezorgdheid van belastingadviseurs is niet het royaal innen van honoraria, het is 
wél het voorkomen van faillissementen, het mogelijk maken van een heropstart, waardoor 
mensen gered kunnen worden van werkloosheid en dit, altijd met de gezinnen van deze 
mensen in het achterhoofd, die immers mee getroffen worden.  
 
Belastingadviseurs respecteren en handhaven de wet. 
 
Belastingadviseurs zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zij 
adviseren hun cliënten met respect voor de samenleving.  
 
Belastingadviseurs staan elk jaar de overheid bij in het kader van het innen van belastingen 
(directe en indirecte belastingen zoals BTW). Zij helpen veel ondernemingen en 
particulieren om hun zaken op orde te houden in een context van steeds ingewikkelder 
wordende aangiften. 
 
Belastingadviseurs werden als dusdanig als essentiële dienstverleners gekwalificeerd: het is 
waar dat ze in deze moeilijke tijden geen levens redden, maar wel ondernemingen, jobs en 
gezinnen. 
 



 

Belastingadviseurs begeleiden jaar na jaar hun cliënten – ondernemingen - doorheen de 
vele fiscale en niet-fiscale verplichtingen.  Zo bevorderen ze niet alleen de groei van 
ondernemingen, maar ook van de tewerkstelling. 
 
Belastingadviseurs zijn actief betrokken bij de bestrijding van het witwassen van geld. 
Belastingadviseurs nemen ingewikkelde taken over van ondernemers en helpen hen te 
voldoen aan de steeds veranderende regelgeving.  
 
Belastingadviseurs moeten lid zijn van het Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants 
(ITAA) om de eer, het recht en de verantwoordelijkheid te hebben om deze titel te mogen 
dragen. 
 
Om lid te kunnen zijn, moeten ze een grondige basisopleiding gevolgd hebben, talrijke 
examens afleggen, een stage van drie jaar doorlopen, de eed afleggen, de deontologie 
respecteren, hun kennis op punt houden via permanente vorming. 
 
Belastingadviseurs staan onder toezicht van het ITAA, aan wie de wetgever de opdracht gaf 
om de naleving van deze regels in de praktijk te controleren.  
 
Belastingadviseurs zijn onderworpen aan periodieke "kwaliteitscontroles" door het ITAA, 
die de correcte naleving van de regels door haar leden controleert. Deze beoordelingen 
worden uitgevoerd, zowel op basis van concrete risicoanalyses als cyclisch, na een het 
verloop van een vaste periode. 
 
Wij verzetten ons dan ook tegen het verkeerd beeld dat u schetst van de belastingadviseurs 
als u hen verwijt ondernemingen te helpen de belastingen te ontwijken, royaal te 
factureren en schadelijk te zijn voor het algemeen belang. Integendeel, belastingadviseurs 
en accountants zorgen dagelijks voor de gezondheid van onze bedrijven en daar zijn we 
bijzonder trots op. 
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