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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0739/2006, ingediend door Alexander Van Brabant (Belgische 
nationaliteit), namens advocatenbureau "Vandervennet, Valcke & Van Brabant", 
over de incompatibiliteit van artikel 43 van het EG-Verdrag en de Belgische 
opleidingsvereisten voor erkende boekhouders en fiscalisten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die handelt in naam van zijn cliënt, beweert dat de Belgische opleidingsvereisten 
voor erkende boekhouders en fiscalisten, in het bijzonder als bepaald in artikel 21 van de 
reglementering van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, in strijd zijn 
met artikel 43 e.v. van het EG-Verdrag betreffende het vestigingsrecht. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement te onderzoeken of de regelgeving in kwestie, die werd gehandhaafd door 
een Koninklijk Besluit van 23 december 1997, op basis waarvan er disciplinaire maatregelen 
zijn genomen tegen zijn cliënt, in overeenstemming is met de Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

1. Achtergrond/feiten
Indiener van het verzoekschrift (Belgische nationaliteit) heeft het Europees Parlement om 
inlichtingen verzocht betreffende de conformiteit met het Gemeenschapsrecht van artikel 21 
van de gedragscode van het Beroepsinstituut van Boekhouders als goedgekeurd bij het 
Koninklijk Besluit van 23 december 1997.
Krachtens artikel 21 van deze code is het beroep van boekhouder niet verenigbaar met een 
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ambachtelijke of handelsactiviteit die direct of indirect, individueel of in verenigings- of 
vennootschapsverband als zelfstandige wordt uitgeoefend. De Kamers kunnen echter op 
verzoek van een boekhouder van het instituut van deze bepaling afwijken.
2. Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift

De Commissie herinnert eraan dat overeenkomstig de vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie de inachtneming van het beginsel dat is neergelegd in artikel 43 van het EG Verdrag, 
niet alleen de afschaffing van discriminatie op grond van nationaliteit vereist, maar ook van 
iedere beperking "die de werkzaamheden van de dienstverrichter die in een andere lidstaat is 
gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, belemmert".
Ingeval de door de verzoeker aangevoerde Belgische bepalingen een beperking van het recht 
van vestiging inhouden, geldt de precisering van het Europese Hof van Justitie dat "nationale 
maatregelen die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden 
kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten 
voldoen:
- zij moeten zonder discriminatie worden toegepast,
- zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang,
- zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen,
- zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel."
Het feit dat er andere regels gelden in een andere lidstaat of een andere activiteitensector, 
betekent echter niet dat de regels van de ene staat of sector niet verenigbaar zijn met het 
Gemeenschapsrecht. Zelfs als boekhouders in bepaalde lidstaten het recht hebben om andere 
werkzaamheden te verrichten op voorwaarde dat deze hun onafhankelijkheid niet in het 
gedrang brengen, heeft de Belgische overheid het recht van mening te zijn dat de 
doelstellingen van de desbetreffende reglementering niet bereikt kunnen worden met minder 
beperkende middelen en dat de bepalingen in verhouding zijn tot het nagestreefde doel.
Overeenkomstig de rechtspraak en artikel 25 van de dienstenrichtlijn (2006/123/EG) (die 
moet zijn omgezet tegen 28 december 2009) is het aan de Belgische autoriteiten om hun 
wetgeving te evalueren teneinde na te gaan of het verbod op het uitoefenen van verschillende 
activiteiten voor boekhouders gerechtvaardigd is om dwingende redenen van algemeen belang 
en in verhouding is tot het doel.
In dit opzicht moet worden opgemerkt dat een totaal verbod op multidisciplinaire activiteiten 
voor erkende boekhouders en belastingdeskundigen in België des te beperkender en 
moeilijker verdedigbaar zal blijken daar het gaat om een totaal verbod. Een totaal verbod kan 
alleen erkend worden als het niet mogelijk is hetzelfde doel te bereiken met een ander, minder 
beperkend middel.
Als de Belgische overheid na het evaluatieproces besluit dat de beperking niet noodzakelijk is 
of niet in verhouding tot het doel staat, dienen de beperkingen van de Belgische wetgeving te 
worden afgeschaft. Als de Belgische overheid daarentegen van mening is dat de bepalingen 
gerechtvaardigd en proportioneel zijn, moet ze de inhoud van deze eisen en de reden waarom 
ze gerechtvaardigd zijn, uiteenzetten in het verslag over de wederzijdse beoordeling als 
bedoeld in artikel 39 van de dienstenrichtlijn (dat uiterlijk op 28 december 2009 ingediend 
moet zijn).

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 16 december 2011

In haar mededeling van 1 juni 2007 verklaarde de Commissie dat in artikel 21 van de 
gedragscode van het Beroepsinstituut van Boekhouders als goedgekeurd bij het Koninklijk 
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Besluit van 23 december 1997 bepaald staat dat het beroep van boekhouder niet verenigbaar 
is met een ambachtelijke of handelsactiviteit die direct of indirect, individueel of in 
verenigings- of vennootschapsverband als zelfstandige wordt uitgeoefend. De Kamers kunnen 
echter op verzoek van een boekhouder van het instituut van deze bepaling afwijken.

In aansluiting op haar vorige mededeling wenst de Commissie erop te wijzen dat België bij de 
Commissie verschillende maatregelen heeft aangemeld om de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG) in de Belgische rechtsorde om te zetten. Een van die maatregelen betreft de 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het 
beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een 
rechtspersoon (Koninklijk Besluit van 30 september 2009). Volgens de gewijzigde Belgische 
wetgeving mag een rechtspersoon voortaan worden opgericht tussen personen met 
verschillende hoedanigheden voor zover die rechtspersoon geen functie uitoefent die behoort 
tot de beroepsactiviteit van haar vennoten en die rechtspersoon niet belast is met het innen van 
de honoraria.

Bovendien hebben de Belgische autoriteiten, overeenkomstig het in de dienstenrichtlijn 
vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling, een aantal van hun rechtsvoorschriften 
geëvalueerd om na te gaan of ze hun rechtvaardiging vinden in en in verhouding staan tot 
dwingende redenen van algemeen belang. De voorschriften die daarbij aan bod kwamen, 
hielden onder meer verband met beperkingen van multidisciplinaire partnerschappen bij 
gereglementeerde beroepen.

In het kader van dat proces hebben de Belgische autoriteiten bij de Commissie de eisen 
aangemeld die worden gesteld aan boekhouders en belastingconsultants, waarbij ze ter 
verantwoording aanvoerden dat de geldende voorschriften nodig zijn om de onafhankelijke 
uitoefening van het beroep te garanderen, rekening houdend met de gevolgen van de 
verleende diensten, niet alleen voor de afnemer van diensten maar ook voor de autoriteiten en 
de samenleving.

Op basis van de aanmeldingen door de Belgische autoriteiten en gelet op het feit dat 
multidisciplinaire partnerschappen niet volledig verboden zijn, beschikt de Commissie niet 
over gegevens op grond waarvan zij kan concluderen dat de Belgische bepalingen niet stroken 
met artikel 25 van de dienstenrichtlijn. Opgemerkt zij immers dat het loutere feit dat er andere 
regels gelden in een andere lidstaat of een andere activiteitensector, niet betekent dat de regels 
van de ene staat niet verenigbaar zijn met het Europese recht.


