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DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF:

Een brochure van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Uw PARTNER VOOR
EEN gESLAAgD PROjECT !



De boekhouder-fiscalist BIBF is de bevoorrechte 
raadgever van u als zelfstandige ondernemer, be-
oefenaar van een vrij beroep of bedrijfsleider van 
een KMO. De beroepsactiviteiten zijn zeer divers: 
boekhouden, fiscaliteit, adviesverlening op het  
gebied van vennootschaps- en sociaal recht, bij-
stand bij de oprichting en het verdere verloop van 
uw onderneming. 

In België mogen enkel de personen die over een 
erkenning beschikken het beroep van boekhouder 
als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefe-
nen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van  
erkende boekhouder(-fiscalist). Het orgaan dat van 
de wetgever de opdracht heeft gekregen in te staan 
voor deze erkenning is het Beroepsinstituut van 
erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

gOED Om wETEN:

Boekhouden, fiscaliteit, vennootschapsrecht 
zijn materies die regelmatig wijzigingen 
onder gaan.

Daarom zal uw boekhouder-fiscalist BIBF 
zich elk jaar voldoende bijscholen, zodat u 
steeds verzekerd bent van up-to-date advies en  
bijstand.

Wat is EEn BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF ? 

DE gOEDE REFLEx 

Hoe kan ik weten of mijn 
boehouder-fiscalist over een  
erkenning beschikt ?

Heel eenvoudig: raadpleeg  
het tableau van de titu-
larissen van het beroep  
op de website van het 
BIBF: www.bibf.be (rubriek  
« boekhouder zoeken »). 



Wat is EEn BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF ? WiE kan BEroEp doEn op EEn BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF ?

de zelfstandige 
ondernemer 

de vrije beroepende VZW’s en 
stichtingen

de kMo’s  
en vennootschappen



De boekhouder-fiscalist BIBF kan zijn/haar cliënten  
op zeer diverse domeinen bijstaan:

BoEkhoudinG

Bijhouden van de boeken, het bepalen van het 
boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de 
jaarrekeningen en raad geven betreffende de 
organisatie van de boekhouding.

FiscalitEit

De boekhouder-fiscalist BIBF 
verleent bijstand aan alle be-
lastingplichtigen bij o.a. het 
invullen en indienen van de 
elektronische aangiftes in de 
personen- en vennootschaps-
belasting en de BTW. 

Hij/zij kan ook fiscaal advies 
verlenen betreffende successie-
rechten, douane en accijnzen 
alsook de registratierechten.

BiJstand BiJ dE opstart 
Van EEn ondErnEMinG

De boekhouder-fiscalist BIBF 
staat u, als startende ondernemer 
met raad en daad bij betreffende 
de keuze van de juridische vorm, 
het opstellen van het financieel 
plan, de aanvraag van subsidies 
en premies. 

Alsook bij de registratie als 
ondernemer bij de verschillende 
administraties zoals KBO, BTW, 
sociaal verzekeringsfonds enz...

WElkE diEnstEn kan EEn BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF lEVErEn ?



sociaal- En arBEidsrEcht

De boekhouder-fiscalist BIBF  kan 
u, als ondernemingshoofd, bijstaan 
bij de correcte toepassing van de 
basisregels die de verhoudingen 
tussen werkgever en werknemer 
beheersen alsook de wettelijke 
verplichtingen op sociaal vlak. 

raadGEVEr inZakE  
BEdriJFsBEhEEr

De boekhouder-fiscalist kan de 
rentabiliteit van uw onderneming 
analyseren. In functie hiervan kan 
hij/zij voorstellen doen, bv. op fis-
caal vlak, om de economische  
gezondheid van uw onderneming te 
onderhouden en/of te verbeteren. 
Dit zowel op korte als lange termijn 
(bv. organisatie van de opvolging).

VEnnootschapsrEcht

Hij/zij volgt de evoluties terzake 
op zodat u bij de oprichting of om- 
vorming van uw onderneming  
deskundig kan begeleid worden.



gOED Om wETEN

Toezicht op de deontologische  
regels

Het BIBF heeft van de wetgever de 
opdracht gekregen de deontolo-
gische regels uit te werken en toe 
te zien op een correcte toepassing  
ervan. 

Indien u meent dat uw boekhouder-
fiscalist BIBF deze regels niet correct 
toepast of u heeft een vraag omtrent 
deze regels, dan kan u steeds contact  
nemen met het BIBF. 

De deontologische regels van het beroep steunen  
op verschillende pijlers: 

  Onafhankelijkheid en eerlijkheid
De boekhouder-fiscalist BIBF moet het beroep uitoe-
fenen in alle onafhankelijkheid en met waardigheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid. 

 Professionele aansprakelijkheid
De boekhouder-fiscalist BIBF is verplicht zijn burger-
lijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren door 
een verzekeringsovereenkomst.

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

 Permanente vorming
De boekhouder-fiscalist BIBF zal jaarlijks een vol-
doende aantal uren besteden aan beroepsmatige 
bijscholing.

 Onverenigbaarheden
Om het cliënteel in alle onafhankelijkheid te kunnen  
bijstaan is het beroep van boekhouder-fiscalist 
BIBF onverenigbaar met elke ambachtelijke of 
commerciële activiteit.

WElkE dEontoloGischE rEGEls  
MoEt dE BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF rEspEctErEn ?



gOED Om wETEN

De opdrachtbrief, wat is dat?

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders 
en Fiscalisten beveelt de beroepsbeoefenaar 
en zijn/haar cliënt aan om vóór de start van hun 
samen werking een «opdrachtbrief» op te stel-
len. Deze moet minstens de wederzijdse rechten 
en plichten van de twee partijen bepalen, de af-
spraken over het ereloon vastleggen, alsook de 
te respecteren termijnen. U kan een model van 
deze opdrachtbrief vinden op de website van 
het BIBF (rubriek «Beroep» - «Plichtenleer» -  
«Relatie met de cliënt»). 

De boekhouding, een wettelijk monopolie ?

Absoluut. Het Beroepsinstituut van erkende 
Boekhouders en Fiscalisten herinnert de on-
dernemingen en particulieren aan het feit dat 
niemand als zelfstandige boekhoudkundige 
opdrachten mag uitvoeren 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  
U een beroep doet of wenst te doen wel  
erkend is door het BIBF. De lijst van de  
erkende leden kan geraadpleegd worden op 
www.bibf.be. 

In ons land bestaan er geen officiële tarieven voor het 
beroep van boekhouder-fiscalist. Er is slechts één  
vereiste: de aangerekende erelonen en kosten moeten 
een weerspiegeling zijn van de complexiteit en de om-
vang van de opdracht, de bijzondere kwalificaties van de 
beroepsbeoefenaar en de algemene kosten van zijn/haar 
bedrijvigheid. 

In de opdrachtbrief kan u met uw boekhouder-fiscalist 
BIBF concrete afspraken maken omtrent het ereloon.

WElkE dEontoloGischE rEGEls  
MoEt dE BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF rEspEctErEn ?

hoE BEpaalt dE BoEkhoudEr-Fiscalist BiBF ZiJn/haar ErEloon ?



In haar hoedanigheid van officieel toezichthouder heeft het BIBF 
van de wetgever de opdracht gekregen de toegang tot het beroep 
van boekhouder-fiscalist BIBF te organiseren en het tableau van de 
titularissen van het beroep bij te houden. 

Alle informatie betreffende het beroep en het Instituut kan u terug-
vinden op www.bibf.be.

 

BIBF - Legrandlaan, 45  - 1050 Brussel
Tel: 02 626 03 80 - Fax: 02 626 03 90

E-mail: info@bibf.be

HET BEROEPSINSTITUUT 
VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

Stempel of coördinaten van de boekhouder-fiscalist BIBF
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