Hoever staat het met de ITAA-wetgeving?
De wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur voorziet
zoals u weet in een nieuwe titel die de leden van het toekomstige ITAA [LINK EDITO ITAA-RAAD]
zullen mogen voeren. Alleen is het onduidelijk of de huidige leden die titel al mogen voeren in hun
communicatie. Zowel het IAB als het BIBF ontvangen vaak vragen met betrekking tot het gebruik
van de titels gecertifieerd (fiscaal) accountant.
De wet brengt de artikelen 127 tot 129 sinds 1 juni 2019 in werking. Alle andere bepalingen moeten
worden bepaald door de koning, aan de hand van koninklijke besluiten. Ondanks dit gegeven heeft
de eerste ITAA-Raad beslist alle activiteiten, welke losstaan van KB’s, al gemeenschappelijk te laten
verlopen.
Redactie en adviesaanvraag
Onlangs heeft de administratie van de FOD Economie de laatste hand gelegd aan de verschillende
KB’s, meer specifiek het KB met betrekking tot de stage en het KB met betrekking tot het
huishoudelijk reglement, het openbaar register, de verzekeringen en de procedures. Het KB met
betrekking tot de aanvullende regels inzake de deontologie wordt nog geschreven. Bovendien
voorziet de wet van 17 maart 2019 dat de Raad van het ITAA (ten laatste binnen de drie maanden na
de adviesaanvraag) zijn advies mag geven over de verschillende KB’s.
De KB’s met betrekking tot de stage en met betrekking tot het huishoudelijk reglement, het
openbaar register, de verzekeringen en de procedures liggen inmiddels allebei ter advies op het
ITAA. De ITAA-raad zal hier alvast op heel korte termijn werk van maken!
Welke weg daarna?
Zodra de ITAA-raad zijn advies heeft bezorgd aan de kabinetten, moeten de ontwerpen van beide
KB’s ook voor advies aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden voorgelegd. Pas
nadat het ITAA en de HREB hun advies hebben gegeven worden deze ontwerpbesluiten gefinaliseerd
door de ministers bevoegd voor Economie en voor KMO’s en Middenstand. Deze definitieve versies
worden vervolgens voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Beide
hebben een specifieke termijn om hun advies te geven, waarna de KB’s kunnen worden gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad en uiteindelijk in werking zullen treden.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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U ziet het: de juridische teksten hebben nog een hele weg af te leggen alvorens de wetgeving kan
worden uitgevoerd, maar wij houden de moed erin en zijn optimistisch gestemd want er wordt
gestreefd om eind augustus alles adviezen rond te hebben zodat eind 2019-begin 2020 alles definitief
van start kan gaan. Dat is namelijk juist wat de leden verlangen en daar werken en zorgen uw
verkozen raadsleden hard voor. Het ziet er dus sterk naar uit dat de volgende algemene vergadering
wel degelijk een ITAA-organisatie wordt.

