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Oprichting ITAA-rechtspersoon en ontwerpstatuten 

Toelichtende nota 

 

Om de leden te helpen bij het opstellen van de statuten van een door het ITAA te erkennen 

rechtspersoon wordt een voorbeeld van statuten voor een ITAA-BV ter beschikking gesteld. 

Het is niet verplicht om uw ontwerpakte ter goedkeuring voor te leggen aan het Instituut. 

Wel dient u rekening te houden met de volgende vier aandachtspunten waarvan er een aantal 

belangrijk zijn inzake de erkenningsvoorwaarden van een te erkennen rechtspersoon of te erkennen 

rechtspersoon stagiair. 

1. Maatschappelijke benamingi 

Het Instituut raadt af om een titel op te nemen in de naam van de vennootschap omdat de titel die 

een rechtspersoon als melding krijgt afhankelijk is van de samenstelling van het bestuursorgaan en 

dus kan wijzigen bij een verandering van dit bestuursorgaan. Dergelijke wijziging van het 

bestuursorgaan zou dan onmiddellijk een statutenwijziging vereisen wat ons niet aangewezen lijkt. 

De melding van titel die wordt opgenomen in het openbaar register van een vennootschap wordt 

bepaald door de meerderheid van leden-beroepsbeoefenaars in het bestuursorgaan die eenzelfde 

hoedanigheid hebben. Indien geen enkele hoedanigheid onder de leden-beroepsbeoefenaars die 

deel uitmaken van het bestuursorgaan een meerderheid heeft, determineert de hoedanigheid van de 

voorzitter van het bestuursorgaan. 

Deze laatste mogelijkheid bestaat evenwel niet voor de erkende rechtspersoon van de stagiair 

(gecertificeerd) (fiscaal) accountant. Deze zal bij gebrek aan een meerderheid in het bestuursorgaan 

geen melding van enige hoedanigheid in het openbaar register krijgen. 

2. De activiteiten uitgeoefend door de vennootschap (Voorwerp)ii 

Het voorwerp van de vennootschap neemt best volgende tekst over: 

<Tekst die voor alle ITAA-vennootschappen mag gehanteerd worden – opgelet, om deze activiteiten 
uit te oefenen, dienen de bestuurders de gepaste hoedanigheid te hebben> 
‘De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp: 
 

1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake 
de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen; 

2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke 
bepalingen ter zake; 

3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het 
opmaken van de rekeningen; 

4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een 
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 

5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen 
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een 
attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 

6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van 
ondernemingen; 

7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, 
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een 
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven; 

8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de 
gecertificeerd accountant; 

9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden; 
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen; 
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten; 
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12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve 
organisatie van ondernemingen. 

 
 
<Tekst die gehanteerd mag worden voor ITAA_vennootschappen die enkel de activiteit van 
gecertificeerd belastingadviseur wensen uit te oefenen> 
De werkzaamheden van een Gecertificeerd belastingadviseur bestaande uit: 

1. advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden; 
2. de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen; 
3. de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten. 

 
<tekst toe te voegen indien men deze aanverwante activiteiten wenst uit te oefenen> 
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover 
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut 
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals: 
 

• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de 
beroepsbeoefenaar; 

• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve 
aangelegenheden, 

• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van 
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die 
door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen; 

• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het 
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. 

• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van 
het beroep 

• Uitoefening van activiteiten van syndicus’ 
 
Eventueel aan te vullen met andere verenigbare activiteiten die de vennootschap wenst uit te 
oefenen. 
 

3. Bestuur van de vennootschapiii 

Bij de benoeming van het bestuur van de vennootschap moet rekening gehouden worden met 
volgende vereisten: 
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants, 
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de 
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, 
alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants en/of 
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de 
hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. 
 
Opgelet, het bestuur kan nooit enkel bestaan uit één of meerdere stagiair(gecertificeerd) (fiscaal) 
accountants. Er dient minstens 1 bestuurder (gecertificeerd) (fiscaal) accountant te worden 
benoemd.iv 
 
Indien de benoemingen niet in overeenstemming zijn met deze vereisten zal de erkenning geweigerd 
moeten worden. 

 
4. Stemrechten algemene vergaderingv 

Ten einde erkend te worden, dient op het gebied van de stemrechten verbonden aan aandelen 
rekening gehouden te worden met het volgende: 
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal 
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of 
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in een 
andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden 
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in 
België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering te hebben. 
 
Indien het stemrecht niet in overeenstemming is met deze vereisten zal de erkenning geweigerd 
moeten worden. 
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i Art. 4, 3de lid, art. 7, 2de lid, art.  9, 3de lid, art. 24, §1,  2de lid, of § 2, 3de lid, art. 29, § 1, 2de lid, art. 30, § 1, 3° en 6° Wet betreffende 

de beroepen van accountant en belastingadviseur van 17/03/2019; Art. 2, § 1, § 2, 5°, 10° en 3de lid, art. 28, 2de lid, art. 87 Koninklijk 
besluit van 30/09/2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de 
Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de 
werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering 
ii Art. 24, §1, 2° - Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur van 17/03/2019 (Voor een rechtspersoon van stagiair: 
Art. 28, 2° - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en 
de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de 
werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering van 11/09/2020) 
iii Art. 24, §1, 5° - Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur van 17/03/2019 2019 (Voor een rechtspersoon van 

stagiair: Art. 28, 4° - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de 
Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de 
rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering) 
iv Art. 28, 5° - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs 

en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake 
de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering van 11/09/2020 
v Art. 24, §1, 4° - Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur van 17/03/2019 2019 (Voor een rechtspersoon van 

stagiair: Art. 28, 3° - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de 
Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de 
rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering van 11/09/2020) 
 

 


