
SAMENWERKEN MET 
EEN BOEKHOUDER-FISCALIST



WAT IS EEN ERKEND 
BOEKHOUDER-FISCALIST?

De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als 
vrije beroepsbeoefenaar of als bedrijfsleider.  

Zijn beroepsactiviteiten zijn zeer uiteenlopend en omvatten onder meer:
• het voeren van een wettelijke boekhouding, 
• het toepassen van de fiscale wetgeving,
• het adviseren zowel op fiscaal vlak als op vennootschapsrechtelijk vlak, en dit niet enkel bij 

het starten van uw activiteit maar ook bij de verdere groei van uw onderneming.

Gezien deze vakgebieden regelmatig wijzigen is het noodzakelijk om te rade te gaan bij een 
beroepsbeoefenaar die up to date is. Iedere boekhouder-fiscalist moet zich voortdurend bij-
scholen om zijn titel te behouden. Dit geeft u de zekerheid dat u met een professional overlegt 
die net zoals u binnen uw vakgebied op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen in 
diverse materies.

HOE  EEN  BOEKHOUDER-F ISCAL IST  ZOEKEN?
Heel eenvoudig: raadpleeg het tableau van de titularissen van het beroep op 
www.bibf.be  (rubriek « boekhouder zoeken »). 



DE KLANTEN VAN DE  
BOEKHOUDER-FISCALIST

• De zelfstandigen (handelaars, ambachtslieden, enz.),
• De KMO’s,
• De vrije beroepen,
• De VZW’s en stichtingen.



WELKE DIENSTEN KAN EEN ERKEND 
BOEKHOUDER-FISCALIST LEVEREN?

De erkende boekhouder-fiscalist kan u op zeer diverse domeinen bijstaan :

ADVISEREN OPTIMALISEREN ANALYSERENOPSTELLEN

Basisopdracht Meerwaarde van de boekhouder-fiscalist

STEUN  B I J  DE  OPSTART  VAN  EEN  ONDERNEMING
Starten als zelfstandige is een belangrijke stap. Daarbij is het essentieel zelf een busi-
nessplan op te stellen en dit te toetsen aan de werkelijkheid, samen met uw boekhou-
der-fiscalist. Ook hij is immers een ondernemer en kent als geen andere de valkuilen 
bij het starten als zelfstandige ondernemer. Goed begonnen is half gewonnen, dat 
geldt zeker bij het opstarten van uw onderneming.

BOEKHOUDING 
Eén van de voornaamste taken is het voeren van een wettelijke boekhouding, die 
tegenstelbaar is aan derden en aan de fiscus. Aan de hand van de analyse van deze 
boekhouding zal advies verstrekt worden aan de ondernemer zodat die zich kan 
concentreren op zijn core-business. Dit wil in eerste instantie zeggen zijn zaak doen 
groeien met oog voor de kosten- batenanalyse.



RAADGEVER  INZAKE  BEDRI JFSBEHEER 
Een klankbord hebben bij uw vragen, samen overleggen over de rentabiliteit en de 
investeringen die noodzakelijk zijn om verder te groeien: professioneel overleg met de 
boekhouder-fiscalist zorgt ervoor dat uw onderneming gezond blijft zowel op korte als 
op lange termijn. 

F ISCAL ITE IT 
Zowel bij de opstart als bij het doorgroeien van uw onderneming is het belangrijk dat 
alle fiscale verplichtingen correct nageleefd worden. Nadat alle wettelijke verplichtingen 
vervuld zijn, zal de adviesverlening in de desbetreffende fiscale materies een belangrijk 
aandachtspunt zijn in de samenwerking.

VENNOOTSCHAPSRECHT 
Bij het oprichten van een vennootschap zijn er verschillende adviseurs die een rol spelen 
bij het kiezen van de beste vennootschapsvorm. Eén van deze adviseurs is de boekhouder- 
fiscalist die door zijn praktijkervaring u bijstaat om een vennootschapsvorm te kiezen die 
perfect past bij uw ondernemingsprofiel en uw toekomstvisie. Ook bij een bestaande on-
derneming is het essentieel dat het vennootschapsrecht correct toegepast wordt. Dit is 
noodzakelijk om een fiscaal dossier te hebben dat de toetsing van de fiscus doorstaat.

SOCIAAL-  EN  ARBE IDSRECHT
De boekhouder-fiscalist bespreekt met u welke verplichtingen u als zelfstandige op 
sociaal vlak moet vervullen en welke stappen u moet ondernemen om een pensioen 
op te bouwen. Bij het aanwerven van personeel begeleidt hij u samen met een soci-
aal secretariaat zodat er een correcte toepassing is van de arbeidswetgeving tussen 
werkgever en werknemer.



WELKE GARANTIES HEBT U BIJ EEN  
ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? 

De deontologische regels van het beroep steunen op verschillende pijlers : 

• Onafhankelijkheid en eerlijkheid
De erkende boekhouder-fiscalist moet het beroep uitoefenen in alle onafhankelijkheid en met 
waardigheid, bekwaamheid en eerlijkheid. 

• Professionele aansprakelijkheid
De erkende boekhouder-fiscalist  is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren 
door een verzekeringsovereenkomst.

• Beroepsgeheim en discretieplicht
De erkende boekhouder-fiscalist, alsook de medewerkers waarop deze beroep doet, verbinden er 
zich toe om bij de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim te respecteren. 

• Permanente vorming
De erkende boekhouder-fiscalist moet elk jaar een, door het BIBF bepaald, belangrijk aantal 
uren besteden aan beroepsmatige bijscholing.

• Onverenigbaarheden
Om het cliënteel in alle onafhankelijkheid te kunnen bijstaan is het beroep van erkend boekhouder-
fiscalist onverenigbaar met bepaalde commerciële activiteiten.

• De opdrachtbrief
Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten verplicht de beroepsbeoefenaar 
om samen met zijn/haar cliënt vóór de start van hun samenwerking een «opdrachtbrief» op te 
stellen. Deze moet minstens de wederzijdse rechten en plichten van de twee partijen bepalen, 
de geldelijke afspraken vastleggen, evenals de te respecteren termijnen. 



DE BOEKHOUDING, EEN WETTELIJK VOORBEHOUDEN OPDRACHT?
Absoluut. Niemand mag op zelfstandige basis boekhoudkundige opdrachten uitvoe-
ren voor rekening van derden als deze daartoe niet erkend is. 
Het is dus van groot belang steeds na te gaan of de boekhouder-fiscalist waarop be-
roep wordt gedaan wel degelijk erkend is door het BIBF. De lijst van de erkende leden 
en stagiairs kan geraadpleegd worden op www.bibf.be .



HET BEROEPSINSTITUUT VAN 
ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

In haar hoedanigheid van officieel toezichthouder heeft het BIBF van de wetgever de opdracht 
gekregen de toegang tot het beroep van erkende boekhouder-fiscalist te organiseren en het 
tableau van de titularissen van het beroep bij te houden. 
Alle informatie betreffende het beroep en het Instituut kan u terugvinden op www.bibf.be .

BIBF
Legrandlaan, 45 
1050 Brussel
Tel : 02 626 03 80
Fax : 02 626 03 90
E-mail : info@bibf.be
URL : www.bibf.be
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