
 
 

 
 

ATTEST 
Professionele verplaatsing  

in de zin van artikel 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19  te beperken 

(zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten van 24 maart 202 en 3 april 2020) 
 
Datum:  
 
Professionele context van de verplaatsing: 
 
 
 
 
Doel van de verplaatsing:  
 
 
 
 
Van :  
 
Lid ITAA/Onderneming : 
Ondernemingsnummer :  
Adres :  
 
 
 
 
 
Naar:  
 
Lid ITAA/Onderneming : 
Ondernemingsnummer :  
Adres :  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verplaatsingen in het kader van de professionele activiteiten van leden van het ITAA en 
hun cliënteel 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële 

besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020: 
 

I. Accountants, belastingconsulenten, erkend boekhouders en erkend 
boekhouder-fiscalisten behoren tot een essentiële sector 

• Voormeld MB bevat twee bijlagen waarbij de diensten worden opgesomd die “noodzakelijk zijn voor de 

bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. 

• Accountants, belastingconsulenten, erkend boekhouders en erkend boekhouder-fiscalisten vallen onder 

bijlage 2, m.n. onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC 336) dat zonder uitzondering 

opgesomd staat in deze bijlage. 

• Voor zover als nodig wijst het Instituut er op dat deze twee bijlagen ruim geïnterpreteerd moeten worden.  

• Voormeld MB bevat immers beperkingen op grondrechten, zoals het recht op persoonlijke vrijheid, de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrije beroepsuitoefening. 

• Alhoewel deze beperkingen verdedigbaar zijn in het kader van de coronaviruscrisis, dienen beperkingen op 

grondrechten in die zin geïnterpreteerd te worden dat de grondrechten zo min mogelijk ingeperkt worden. 

 

 
Accountants, belastingconsulenten, erkend boekhouders en erkend 
boekhouders-fiscalisten behoren tot een essentiële sector en verlenen 
diensten“die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van 
de Natie en de behoeften van de bevolking”. 

 

II. Professionele verplaatsingen 
• Artikel 8 van voormeld MB, dat het verbod bevat om zich op de openbare weg te begeven, maakt een 

algemene uitzondering voor verplaatsingen “in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende 

redenen”. 

• Professionele verplaatsingen worden als voorbeeld genoemd van dergelijke verplaatsingen. 

• Er wordt binnen de professionele verplaatsingen geen onderscheid gemaakt naargelang deze worden 

uitgevoerd door een beoefenaar van een essentiële dan wel een niet-essentiële activiteit.  
• Met andere woorden: elke professionele verplaatsing die verbonden is met een geoorloofde 

beroepsactiviteit, is toegestaan. 

• Daarbij moet worden opgemerkt dat het al dan niet dringende karakter van de verplaatsing niet in concreto 

moet worden aangetoond. De tekst van het MB kent professionele verplaatsingen ipso facto een 

noodzakelijk c.q. dringend karakter toe, en laat ze dus toe in het licht van artikel 8 van het MB. 

 
- Het is accountants, belastingconsulenten, boekhouders en boekhouder-

fiscalisten wettelijk toegelaten om documenten op te halen bij hun 
cliënten. 

- Het is cliënten van accountants, belastingconsulenten, boekhouders en 
boekhouders-fiscalisten wettelijk toegelaten om bij deze laatsten 
documenten aan te leveren of op te halen in het kader van hun 
professionele activiteiten.  

Het Instituut is bereikbaar op het nummer 02.240.00.00 


