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Advies van 13 oktober 2005 over de wijziging  
van het koninklijk besluit van 22 november 1990 
betreffende de diploma’s van kandidaat-accountants en  
kandidaat-belastingconsulenten

bijlage VI
D

 B I J L A G E  V I

  e Minister van Economie heeft op 7 
september 2005 de Hoge Raad om advies 
gevraagd over een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk be-
sluit van 22 november 1990 betreffende 
de diploma’s  van kandidaat-accountants 
en kandidaat-belastingconsulenten.

Artikel 3 van dit koninklijk besluit, zoals 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 
mei 1999, luidt als volgt : « De diploma’s en 
instellingen bedoeld in artikel 2, 3° zijn, voor 
wat betreft de toepassing van dit besluit, erkend 
tot 30 juni 2005. Elke wijziging maakt het 
voorwerp uit van een koninklijk besluit, na ad-
vies van de Raad van het Instituut, en is slechts 
geldig tot 30 juni 2005. »

Onderhavig ontwerp van koninklijk besluit 
heeft tot doel de datum van 30 juni 2005 
met één jaar uit te stellen en bijgevolg de 
woorden « 30 juni 2005 » te vervangen 
door de woorden « 30 juni 2006 ».

De Hoge Raad verklaart de achtereenvol-
gende uitstellen in de hervorming van de 
toegang tot het beroep van kandidaat-
accountant en kandidaat-belastingcon-
sulent ten zeerste te betreuren. Naar het 
oordeel van de Hoge Raad had het toch 
mogelijk moeten zijn om, na de goed-
keuring van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fis-
cale beroepen en vervolgens, vier jaar la-
ter, van het koninklijk besluit  van 8 april 
2003 betreffende het toelatingsexamen, 
de stage en het bekwaamheidsexamen 
van accountant en/of belastingconsu-
lent, dit koninklijk besluit tenminste aan 

te passen, aangezien die einddatum al zes 
jaar op voorhand bekend was.

De Hoge Raad wenst in de eerste plaats 
de aandacht te vestigen op het gevaar 
dat de huidige situatie inhoudt, meer 
bepaald voor wie geslaagd is voor 
het toelatingsexamen van kandidaat-
 accountant en/of kandidaat-belasting-
consulent, aangezien deze personen 
zich op dit terrein sinds eind juni in een 
rechtsvacuüm bevinden.

Naar het oordeel van de Hoge Raad dient 
men zich zo snel mogelijk te beraden over 
de evolutie van dit koninklijk besluit van 
22 november 1990 betreffende de diplo-
ma’s van kandidaat-accountants en kan-
didaat-belastingconsulenten.

Het Verslag aan de Koning dat het 
koninklijk besluit betreffende het 
toelatingsexamen, de stage en het be-
kwaamheidsexamen van accountant en/
of belastingconsulent voorafgaat, stipte 
inderdaad het volgende aan: « De bepalin-
gen van het koninklijk besluit van 22 november 
1990 betreffende de diploma’s van de kandi-
daat accountants en de kandidaat-belasting-
consulenten moeten op korte termijn worden 
herzien. Dit besluit omvat de lijst van de diplo-
ma’s (in de bijlagen) die vastlegt welke opleidin-
gen de mogelijkheid geven om zich aan te bieden 
voor het toelatingsexamen van accountant en/of 
belastingconsulent. »

In zijn advies van 17 mei 2001 inzake de 
toetreding tot het beroep van accoun-
tant en belastingconsulent, wees de Hoge 
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Raad al op de nood aan een denkoefe-
ning ten gronde (Eerste deel – Algemene 
bedenkingen bij het voorontwerp van 
koninklijk besluit / Punt II – De vrijstel-
lingen die de kandidaat-accountants of 
kandidaat-belastingconsulenten bij het 
toelatingsexamen bekomen / Punt A. Het 
nut van het koninklijk besluit van 22 no-
vember 1990).

«In de huidige stand van zaken bestaat er 
 overigens een koninklijk besluit van 22 november 
1990 betreffende de diploma’s van de kandi-
daat-accountants en van de kandidaat-belas-
tingconsulenten (verschillende malen gewijzigd, 
de laatste maal door het koninklijk besluit van 
4 mei 1999). 

Een in bijlage bij voornoemd koninklijk besluit 
opgenomen lijst van diploma’s bepaalt welke 
opleidingen de houders ervan toegang verlenen 
tot het toelatingsexamen voor accountant of 
 belastingconsulent. 

De Hoge Raad stelt vast dat tot op heden : 
•  de in bijlage bij het koninklijk besluit opge-

nomen lijst opgevat is als een opsomming van 
onderwijsinstellingen die diploma’s uitreiken 
die de houders ervan toelaten deel te nemen 
aan het toelatingsexamen om naderhand 
accountant en/of belastingconsulent te wor-
den. Die lijst werd in geen geval opgesteld in 
functie van eventuele vrijstellingen gekoppeld 
aan een in de lijst opgenomen diploma ; 

•  er blijkbaar geen periodieke evaluatie ge-
beurd is van de lijst van onderwijsinstellin-
gen die in de bijlage bij voormeld koninklijk 
besluit opgenomen zijn. 

Volgens de Hoge Raad voor de Economische 
Beroepen is het van belang dat de draagwijdte 
van dit koninklijk besluit duidelijk afgebakend 
wordt om elke kandidaat voor het toelatingsexa-
men inzake de principes van vrijstellingen een-
zelfde behandeling te kunnen waarborgen. De 
krachtlijnen van het systeem van vrijstellingen 
moeten opgenomen worden in het voor advies 
voorgelegd koninklijk besluit.
 
Voor zover er inderdaad effectief een 
 systeem van vrijstellingen toegepast wordt 
door het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten, wenst de Hoge Raad 
daarenboven de aandacht te vestigen op het 
feit dat de draagwijdte van het koninklijk 
besluit van 22 november 1990 dusdanig 
zou kunnen herzien worden dat elke vrijstel-
ling per diploma in het koninklijk besluit zou 

opgenomen worden. De bevoegde Ministers 
zouden ook kunnen kiezen voor de vervan-
ging van het koninklijk besluit van 22 no-
vember 1990 door een nieuw koninklijk 
besluit dat zou beantwoorden aan de in het 
voor advies voorgelegd voorontwerp van 
 koninklijk besluit duidelijk omschreven doel-
stellingen. 

Om klaarheid te scheppen in de vrijstellingen 
verbonden aan elk diploma, zou het passen dat 
in het voor advies voorgelegd voorontwerp van 
koninklijk besluit of in het koninklijk besluit van 
22 november 1990 verduidelijkt wordt dat de 
studenten deze vrijstellingen genieten die gelden 
op het moment van hun eerste inschrijving aan 
de onderwijsinstelling.

De Hoge Raad acht het wenselijk aan de be-
voegde ministeriële overheden voor te stellen om 
aan te dringen op een regelmatige herziening 
van de lijst van onderwijsinstellingen en hun in 
het koninklijk besluit opgenomen diploma’s, 
 rekening houdend met de evolutie van de noden 
van het beroep. 

Gezien die verschillende opmerkingen, wordt 
aldus voorgesteld het koninklijk besluit van 22 
november 1990 te vervangen door een nieuw 
koninklijk besluit, opgesteld in de zin van het 
bij de Hoge Raad voorgelegd voorontwerp van 
koninklijk besluit. Het koninklijk besluit van 
22 november 1990 zou gedurende een over-
gangsperiode kunnen behouden blijven om de 
instellingen van hoger onderwijs toe te laten hun 
dossier in te dienen om in het nieuw koninklijk 
besluit opgenomen te worden. Dat dossier zou 
moeten ingediend worden bij de diensten van 
de Minister van Economie en diensten van de 
Minister van Landbouw en Middenstand opdat 
deze er zich van zouden vergewissen dat de on-
derwijsinstellingen die een dossier indienen wel 
degelijk één (of meerdere) diploma(‘s) uitreiken 
die beantwoorden aan de criteria vastgesteld in 
artikel 19, 3° van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale be-
roepen. 
 
De Hoge Raad dringt dan ook aan  op 
een onderzoek van deze problematiek 
binnen de kortst mogelijke termijn, op-
dat de terzake bevoegde Ministers zo 
snel mogelijk een oriëntatie zouden kun-
nen voorstellen die inspeelt op de evo-
lutie die het wettelijk en reglementair 
kader in 1999 en 2003 heeft gekend, 
om zodoende het huidige rechtsvacuüm 
te kunnen opvullen.


