Indicatieve modelbepalingen voor de statuten van een rechtspersoon in te schrijven in het
openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
Dit is een model van indicatieve bepalingen die kunnen opgenomen worden in de statuten van een
rechtspersoon om deze in het openbaar register in te schrijven.
-----------OPRICHTING - STATUTEN – BENOEMINGEN
-----------TITEL 1 - OPRICHTING
INFORMATIEPLICHT
De partijen verklaren voorafgaandelijk dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over het feit dat
overeenkomstig de wet,
(i)

een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar als rechtspersoon heeft
gegeven, die rechtspersoon onder zijn vennoten of bestuurders een
vertegenwoordiger moet aanduiden die een natuurlijk persoon is en die de
hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in
voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde
deontologische aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.

(ii)

de vennoten, aandeelhouders, houders van stemrechten, leden van het
bestuursorgaan en hun vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het Instituut
brengen door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de
onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar, die namens de vennootschap de
opdracht uitvoert, niet in het gedrang,

(iii)

De partijen verklaren tevens te weten dat alvorens haar activiteiten uit te voeren, de
vennootschap moet ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van
de Belastingadviseurs en de Accountants (met de hoedanigheid van erkend
rechtspersoon/ als vennootschap van stagiairs) in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen.

TITEL 2 - STATUTEN
HOOFDSTUK - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een (besloten vennootschap/ naamloze

vennootschap/andere rechtsvorm) 1
Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
(met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon/ als vennootschap van stagiair) 2.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een 3:
- Gecertificeerd accountant
- Gecertificeerd belastingadviseur
- accountant/ fiscaal accountant
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag
associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan hij deel uitmaakt. 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
Vereffenaar van andere vennootschappen
Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)

De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
1
2
3

Schrappen wat niet past/kies rechtsvorm
Schrappen wat niet past
Te kiezen (cf. supra)

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven
van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter
vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
HOOFDSTUK – EIGEN VERMOGEN (BV) KAPITAAL(NV)
HOEDANIGHEID
De (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) en/of
de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten wettelijk de
meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering bezitten.
De Raad van het Instituut kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon weigeren
wanneer hij bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning van oordeel is dat de
onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de rechtspersoon in het gedrang
wordt gebracht of kan worden gebracht, meer bepaald in één van de volgende gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, zaakvoerder, bestuurder of een lid van het
directiecomité dat optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, niet of niet meer voldoet
aan één van onderstaande voorwaarden: 4
1. Onderdaan zijn van een lidstaat;
2. Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten;
3. Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met
toepassing van artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, niet
persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld geweest voor het geheel of een deel van de
schulden van de onderneming met toepassing van artikel XX.225 of XX.227 van
hetzelfde wetboek, niet het verbod opgelegd zijn geweest een onderneming uit te
baten met toepassing van artikel XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een
eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing van artikel XX.237 van hetzelfde
wetboek;
4. geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben
opgelopen voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit
nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de
gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden
uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt
toegekend dergelijk verbod op te leggen, voor een inbreuk op de wet van 20
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het
Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van economisch recht, boek III, titel 3,
hoofdstuk 2 en zijn uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, in voorkomend geval, de rechtspersonen als vennoot of als lid van
het bestuursorgaan en die beroepsbeoefenaar zijn:
1. Failliet werd verklaard;
2. Het voorwerp is van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie;
3. Gerechtelijk ontbonden werd;
4. Het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een gelijkaardige of administratieve
maatregel in België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke
4

artikel 10, § 1, 2°, 3°, en 4°

veroordeling opgelopen heeft die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf
als bedoeld in punt 1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1 500
euro, in voorkomend geval, te verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een
gelijkaardige veroordeling in een lidstaat of een derde land;
3° wanneer een vennoot, een zaakvoerder, een bestuurder of een lid van het directiecomité die
beroepsbeoefenaar is en die optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, een
beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten van de beroepsbeoefenaar
OVERDRACHT VAN STEMRECHTEN
De stemrechten mogen, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden
dan mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) en/of de personen die in een andere
lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door
het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut iedere
wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het
bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.
HOOFDSTUK - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
(gecertificeerde accountants/ gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants) en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele
hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de
hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd
door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
VENNOOTSCHAP VAN EEN STAGIAIR
Indien de vennootschap is opgericht door een stagiair (gecertificeerd) accountant:
- haar doel is beperkt tot de werkzaamheden van een accountant (-fiscalist)
- de meerderheid van de stemrechten moet in het bezit zijn van personen die in een lidstaat de
beroepsactiviteiten van accountant of gecertificeerd accountant mogen uitvoeren of een hoedanigheid
hebben die gelijkwaardig is met die van accountant of gecertificeerd accountant in België
- de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan zijn personen die in een lidstaat de
beroepsactiviteiten van accountant of gecertificeerd accountant mogen uitvoeren of een hoedanigheid
hebben die gelijkwaardig is met die van accountant of gecertificeerd accountant in België
- ten minste één van de bestuurders van de rechtspersoon moet in het openbaar register zijn
ingeschreven met de hoedanigheid van accountant of gecertificeerd accountant
De rechtspersoon bezit geen deelneming in andere rechtspersonen dan de rechtspersonen die deel
uitmaken van het netwerk waartoe de rechtspersoon behoort.

BEVOEGDHEDEN
§ 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd
accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen)
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
(gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen)
noch de titel van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal
accountant) voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die
wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan
als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
HOOFDSTUK- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT
HOEDANIGHEID VAN DE AANDEELHOUDER
De enige aandeelhouder moet (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/
accountant/ fiscaal accountant) zijn of moet een persoon zijn die in aan andere lidstaat een
hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan
de beroepsbeoefenaar in België.
HOOFDSTUK - ONTBINDING EN VEREFFENING
VEREFFENING
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar vereisen, of
die betrekking hebben op het voeren van de titel van de beroepsbeoefenaar, zal (zullen) de vereffenaar(s)
die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid
heeft.
HOOFDSTUK - DIVERSE BEPALINGEN
VENNOOTSCHAPSRECHT - DEONTOLOGIE
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het beroep of met de
deontologische regels van het Instituut, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

