PERSMEDEDELING

Onze economie in Coronatijden
Accountants en belastingadviseurs staan voor de
ondernemers klaar
Brussel, 25 maart 2020 – Het ITAA, het Instituut dat meer dan 16.000 belastingadviseurs en
accountants vertegenwoordigt, bevestigt dat haar leden ook in deze onzekere tijden paraat staan om
bedrijven en hun ondernemers te helpen.
De Coronacrisis is in de eerste plaats een menselijk drama waarbij velen onder ons geconfronteerd
worden met het te vroege verlies van dierbaren. Terecht worden de hulpverleners die het menselijk
leed trachten te verzachten geprezen. Maar ook diegenen die zich blijvend inzetten in de
voedselketen, de IT-ers die ervoor zorgen dat we ons thuiswerk kunnen verrichten of de politie die
de orde handhaaft, om er maar enkele te noemen, verdienen onze oprechte appreciatie.
Organisaties mogen dan strikt genomen immuun zijn voor het virus, de gevolgen voor vele bedrijven
zullen verregaand zijn, niet alleen in volle crisis maar ook daarna.
Bart Van Coile, voorzitter van ITAA licht toe : “Het ITAA informeert haar leden voortdurend over de
maatregelen die genomen worden in deze Corona context (https://www.itaa.be/nl/coronamaatregelen/). Op die manier reiken we onze leden de middelen aan om hun cliënten in alle
onafhankelijkheid te informeren en bij te staan?"
De pro activiteit waarmee vele kantoren de laatste dagen hun cliënteel hebben geïnformeerd geeft
alvast blijk van de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaars. Maar ook na de crisis zal
begeleiding en advies nodig zijn, sommige van die zaken kunnen nu al voorbereid worden. De
complexiteit van de wetgeving resulteerde al in het doorschuiven van talrijke -ook louter
administratieve – zaken naar hun vertrouwenspersoon, de accountant of belastingadviseur.
Bart Van Coile besluit : “We stellen onszelf en onze expertise ter beschikking van de samenleving met
het oog op het ondersteunen van de ondernemingen en de economie in deze crisis.”
Over ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants
De voornaamste taken van de 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 register en het garanderen van de kwaliteit van de
diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming ...)
Het ITAA vertegenwoordigt ongeveer 16.000 leden (natuurlijke personen) waarvan ruim 3000 stagiairs. Samen met het
personeel in de kantoren 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.
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