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p 15 april, om 9.00 u, verklaarde de heer J. DE LEENHEER,
Voorzitter van het Instituut, de veertiende algemene vergadering van
het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten voor geopend.
Meer dan 900 leden waren naar het Congressenpaleis in Brussel gekomen en
tal van prominenten uit de economische en gerechtelijke wereld waren op de
uitnodiging van het Instituut ingegaan. Hierna volgt een verslag van de
algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING VAN

15 APRIL 2000

Toespraak van de Voorzitter
De heer DE LEENHEER opent met de uitspraak dat men
op zijn hoede moet zijn voor voorspellingen, maar wel
de blik gericht moet houden op de toekomst. Daarna
schetst hij enkele persoonlijke bedenkingen over de
"nieuwe economie".

explosie van de productiviteit, ontstaan van een geïndividualiseerd en gedecentraliseerd kapitalisme, democratisering van het kapitaal door een vrije toegang ertoe.
De fundamentele vraag is echter of we op weg zijn naar
een periode van zeer grote economische welvaart, zoals
liberale Amerikaanse economisten beweren. Dit blijft
een open vraag en de heer DE LEENHEER is niet
blind voor de sociale en culturele werkelijkheid
die schuil kan gaan achter statistieken en ratio’s,
en is ook overtuigd van de noodzaak om binnen
de onderneming een constructieve dialoog te
voeren.
Hierna snijdt hij de activiteiten van het Instituut aan. Hij legt de nadruk op "corporate
governance", principes van goed beheer die stevig zijn verankerd in de Amerikaanse en Britse
mentaliteit, maar nog niet zijn ingeburgerd in
de Belgische K.M.O. Op initiatief van de heren
DE LEENHEER en Kris PEETERS, gedelegeerd
bestuurder van het N.C.M.V., werd een werkgroep opgericht, samengesteld uit accountants,
academici en bedrijfsleiders. Zij hebben een
lijst van zeven aanbevelingen opgesteld voor
een goed beheer binnen de familiale K.M.O.
De rode draad van die aanbevelingen is het
waarborgen van de continuïteit van de onderneming.

De heer Johan DE LEENHEER, Voorzitter.

Hij analyseert de herstructurering die het kapitalisme
doormaakt, met name door de opmars van het Internet
en de opflakkerende beurskapitalisaties van sommige bedrijven. De Voorzitter somt de meest ingrijpende veranderingen op die deze nieuwe economie met zich meebrengt : wegvallen van de grenzen op de arbeidsmarkt,

Over de dioxinecrisis merkt de heer DE LEENHEER op
dat hij verschillende van onze Ministers heeft ontmoet,
alsook de Premier. Bij die gelegenheden hebben de
heren DEHAENE, VISEUR, REYNDERS en DEMOTTE de
vertegenwoordigers van het Instituut hartelijk ontvangen
(wat u al eerder in de tijdschriften van het Instituut kon
lezen). Bovendien hebben ze het Instituut en al zijn
leden gefeliciteerd voor hun doeltreffende medewerking
bij de aanpak van de crisis.
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Daarnaast heeft het Instituut, met name op initiatief van
zijn Algemeen Directeur, de heer Benoît VANDERSTICHELEN, nogmaals bij de B.T.W.-Administratie aangedrongen
om zo snel mogelijk een platform te creëren om het elektronisch verzenden van de B.T.W.-aangiften mogelijk te
maken. In dit verband vraagt het Instituut de Regering om
de uiterste datum van 1 januari 2001, die door een recente
Ministerraad werd vastgesteld, in acht te nemen.
Wat de functie van commissaris inzake opschorting betreft, herinnert de Voorzitter aan de twee studiedagen die
het Instituut heeft georganiseerd, die beide uit twee sessies bestonden, en die dankzij de waardevolle medewerking van de Rechtbanken van Koophandel van
ANTWERPEN, BRUSSEL en NAMEN tot een goed einde
gebracht konden worden. De heer DE LEENHEER grijpt
deze gelegenheid aan om de magistraten te bedanken die
een onmisbare bijdrage hebben geleverd tot het welslagen van deze opleiding van hoog niveau.
De Voorzitter belicht de belangrijke rol die het Instituut
heeft gespeeld in de goedkeuring van de nieuwe procedure van beslechting van fiscale geschillen, m.n. onder
de dynamische en vakkundige leiding van onze Past-President, de heer Raymond KROCKAERT. We kunnen er
niet omheen dat de Wetten van 15 en 23 maart 1999 een
verbetering vormen voor de belastingplichtigen. Ze moeten echter hun waakzaamheid verhogen, aangezien de
bezwaartermijn werd ingekort tot drie maanden.
De Voorzitter brengt daarna de belangrijkste gebeurtenis
van het jaar 1999 ter sprake : de naamsverandering van
ons Instituut, dat voortaan Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten
heet. Deze gebeurtenis getuigt van de overwinning van een standpunt dat ons Instituut al jarenlang huldigde, met name de
weigering om een vierde Instituut op te
richten. Volgens de heer DE LEENHEER zijn
"integratie" en "specialisatie" de twee sleutelwoorden van het nieuwe Instituut. Om
een breuk te vermijden tussen de boekhoudkundige en fiscale beroepen, kon het
behoud van de activiteit van belastingconsulent op een kwalitatief hoog niveau niet
los gezien worden van de bekommernis om
geen afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van de titel van degenen die hem wettig kunnen voeren, ongeacht of ze accountant zijn of niet. De Wet van 22 april 1999
betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen voldoet aan deze doelstellingen
en de tevredenheid van het Instituut wordt gedeeld door
de huidige Minister van Financiën, de heer Didier REYNDERS. De heer DE LEENHEER dankt de verschillende architecten van deze veranderingen van harte, in het bijzonder de heer KROCKAERT, Past-President, en de heren
MAECKELBERGH, LAMBRECHTS, CARLIER en BALLIGAND, die vandaag deel uitmaken van de Raad van het
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Instituut. De spreker betuigt ook zijn dank aan alle prominenten die zitting hebben in de verschillende erkenningscommissies en prijst hen voor hun toewijding.
De Voorzitter is verheugd dat de banden tussen ons Instituut en het Instituut der Bedrijfsrevisoren werden geconsolideerd door het creëren van overstapmogelijkheden van
het éne Instituut naar het andere. Ook maakte de harmonisering van de stages en examens het mogelijk om een identiek opleidingsniveau te waarborgen voor beide beroepen.
De heer DE LEENHEER beijvert zich om de goede relaties
van het Instituut met de andere vrije beroepen te verstevigen en heeft hiertoe verschillende malen de vertegenwoordigers ontmoet van de Vereniging van de Vlaamse
Balies, om een systeem van gratis raadplegingen op te zetten. De spreker benadrukt dat onze Vice-Voorzitter, de
heer Gérard DELVAUX, zich aan Franstalige kant evenmin moeite heeft gespaard. De Voorzitter kon meedelen
dat op 7 april een eerste akkoord ondertekend werd tussen het Instituut en de Franstalige Orde der Advocaten
van de Brusselse Balie om accountants en advocaten die
bij deze balie zijn ingeschreven de mogelijkheid te bieden
samen middelenvennootschappen op te richten.
Ter afronding van dit overzicht, belicht de Voorzitter de
uitstekende relaties tussen ons Instituut en het Beroepsinstituut van de erkende Boekhouders en Fiscalisten. Hij
verduidelijkt dat het probleem van de leden van het
B.I.B.F. die de titel van belastingconsulent zouden willen
dragen, bijna is opgelost door de invoering van overstapmogelijkheden tussen het B.I.B.F. en het I.A.B. Wat de
gereglementeerde toelating om reclame te maken betreft,

Het bureau was samengesteld uit de heren
Johan DE LEENHEER, Voorzitter,
Gérard DELVAUX, Vice-Voorzitter,
André PRINZ, Secretaris-Penningmeester
en André BERT, Secretaris.
Zij werden bijgestaan door de heren Benoît VANDERSTICHELEN,
Directeur-generaal
en Philip VAN EECKHOUTE, Adjunct-Directeur-generaal.
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bereiden de diensten van beide Instituten een tekst voor
ter attentie van alle boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars. De heer DE LEENHEER zet ook de uitmuntende relaties in de verf die ons Instituut onderhoudt
met de Koninklijke Federatie der Belgische Notarissen,
waarmee het Instituut samenwerkt om een nieuwe notariële boekhouding uit te werken.

De heer DELVAUX beklemtoont dat de uniformisering van
het boekhoudkundig beroep en de invoering van een eenheidsstructuur onvermijdelijk waren. Anderzijds spreekt hij
de wens uit dat de accountant, die de bevoorrechte adviseur
van de onderneming blijft, zich richt op zeer uiteenlopende
gebieden om zich aan te passen aan de behoeften van de ondernemingen en aan hun algemene economische evolutie.

De voorzitter brengt hulde aan de heer Raymond VAN
DE WOESTIJNE, die in 1999 plots is overleden, en de
eerste Voorzitter was van het Instituut, een functie die hij
met toewijding en veel zin voor dialoog heeft volbracht.

De Vice-Voorzitter voegt eraan toe dat de Instituten erop
moeten toezien dat ze niet worden ingekapseld in een verlammend wetgevend keurslijf en dat de fiscale opdrachten
die verband houden met de uitoefening van hun activiteiten op onberispelijke wijze worden uitgeoefend. Hij beseft
terdege dat de meeste accountants die
BENOEMING VAN DE NEDERLANDSTALIde titel van belasGE EN FRANSTALIGE COMMISSARISSEN
tingconsulent aanvragen en voeren
De volgende accountants waren de enige
hun verantwoordekandidaten en worden door de algemene
lijkheden zullen
vergadering benoemd tot commissaris :
zien toenemen.

Hij feliciteert de nieuwe stagiairs en verzekert hen dat ze
op de steun van het Instituut kunnen rekenen. In dat verband vermeldt hij nog dat de Raad een nieuwe stagestructuur heeft goedgekeurd, die momenteel door de bevoegde minister wordt bestudeerd.
Hij bedankt alle leden accountants en belastingconsulenten die het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
stage hebben opgesteld, de Stagecommissie, haar Voorzitter, Mevrouw Christiana BAERT en haar Ondervoorzitter, de heer Henri REDAELLI.
De heer DE LEENHEER betuigt zijn dank aan de leden,
die in diverse Commissies, onder meer binnen de F.E.E.,
waken over de nationale en internationale uitstraling
van ons Instituut. De spreker bedankt ook de Consultatieve Commissie van Beroepsverenigingen, haar Voorzitter, de heer Julien VAN WOUWE en haar Ondervoorzitter, de heer René DOUCY.
Hij laat ook niet na om alle nieuwe confraters accountants en belastingconsulenten te feliciteren en heet hen
hartelijk welkom in ons Instituut.
Ter afsluiting van zijn toespraak brengt hij nadrukkelijk hulde aan de Vice-Voorzitter, Gérard DELVAUX, het Uitvoerend
Comité en de Raad, aan de Past-Presidents Roger VANDELANOTTE en Raymond KROCKAERT, aan de diensten van
het Instituut die onder de leiding staan van Benoît
VANDERSTICHELEN, Isabelle HAMERLINCK en
Philip VAN EECKHOUTE, alsook aan alle medewerkers van het Instituut en aan alle confraters.

• De heer Vincent DELVAUX (Franstalig
Daarna gaat hij in
titularis) en Mevr. Denise VERANNEMAN
op twee mijlpalen
(Franstalig plaatsvervanger).
die in 1999 werden
• De heren Leo STESSENS (Nederlandstabereikt. In de eerste
lig titularis) en Emile VANKEERBERGplaats heeft de wetHEN (Nederlandstalig plaatsvervanger).
gever ons Instituut
gekozen om het voeren van de titel van belastingconsulent te reglementeren.
Anderzijds werd de harmonisering van de stages en de
examens van de kandidaat-accountants en kandidaat-bedrijfsrevisoren diepgaander bestudeerd.
De heer DELVAUX lanceert het vooruitstrevende idee om
– in het kader van de ontwikkeling van de principes van
corporate governance – te onderzoeken of een externe
accountant een mandaat van bestuurder kan aanvaarden,
zoals in buurlanden mogelijk is. Uiteraard moet hierbij
nagegaan worden wat de eventuele onverenigbaarheden
zouden zijn.
De heer Gérard DELVAUX, Vice-Voorzitter

Toespraak van de Vice-Voorzitter
De heer Gérard DELVAUX, Vice-Voorzitter, herinnert er in eerste plaats aan dat de accountant zich
van de andere economische beroepen onderscheidt door de functies die hij uitoefent en door
de nadruk die hierbij ligt op de behartiging van
het algemeen belang en van de ermee verbonden
persoonlijke belangen. Accountants bevinden
zich niet in een hiërarchie van bevoegdheden
met bedrijfsrevisoren, want deze laatste blijven
immers de openbare gesprekspartners voor de
wettelijke certificering van de jaarrekeningen.

aatschappelijke recht
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Aangezien er op het stuk van financiële en
boekhoudkundige informatie nieuwe diensten het licht zien en de werkmethodes zich
zullen aanpassen aan de technische vooruitgang van de informatica en telematica, is de
heer DELVAUX overtuigd van de noodzaak
om te evolueren naar een nieuwe typologie
van de opdrachten die toegankelijk zijn voor
accountants. In dit verband verwijst hij naar
de thema’s die werden aangesneden tijdens
het drieënvijftigste Congres van de Franse
Orde der Accountants dat in 1998 plaatsvond.
Hij legt de nadruk op het professionalisme,
de collegialiteit en de hoogstaande permanente vorming, waarop de accountant, de belastingconsulent, de bedrijfsrevisor en de
boekhouder zich moeten toeleggen. Naar zijn
mening blijft de permanente vorming de
hoeksteen van het beroep. Wat de vorming
betreft, is de Vice-Voorzitter van oordeel dat
de beroepsverenigingen van accountants een
vooraanstaande rol moeten blijven spelen.
De heer DELVAUX benadrukt dat er een
onthaalstructuur moet opgezet worden voor
Stagemeesters, die moeten aangemoedigd
worden. De Vice-Voorzitter zal er in het bijzonder over waken dat er snel meer overleg
komt tussen de Stagemeesters, de stagiairs en
de Voorzitter en Ondervoorzitter van de Stagecommissie.

V ERZOEK

OM TOELATING
HET GEBOUW TE VERKOPEN
OP NR. 41 VAN DE LIVORNOSTRAAT TE 1050 BRUSSEL

De heer DE LEENHEER neemt het
woord om de aanwezige leden uit
te leggen dat het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten en het Instituut der Bedrijfsrevisoren duidelijk hebben te kennen gegeven dat ze naar elkaar willen toegroeien. De Raden van beide
Instituten achten het wenselijk dat
die toenadering concrete vorm
aanneemt door hun diensten in één
gebouw onder te brengen. Om
deze doelstelling te verwezenlijken
en met de eenheid van het beroep
voor ogen, vraagt de Voorzitter de
algemene vergadering bijgevolg de
toestemming om het gebouw op
nr. 41 van de Livornostraat te 1050
Brussel te koop te stellen.

Financieel verslag
De heer André PRINZ brengt verslag uit over
de financiële situatie – het huidig boekjaar
vertoont een batig saldo van 1 059 244 BEF –
en geeft toelichting bij de financiële staten die
aan de leden werden overhandigd.
De heer André BERT,
Secretaris

De heer André BERT, Secretaris, stelt de begroting 2000
voor.

De heer André PRINZ,
Secretaris-Penningmeester.

De heer DE LEENHEER deelt de aanwezige leden mee dat de Raad een
werkgroep heeft opgericht die het probleem zal bestuderen van de bijdrage
van de leden die zowel ingeschreven
zijn op de lijst van de accountants als
op de lijst van de belastingconsulenten.
Bijgevolg blijft het bedrag van de bijdragen per ledencategorie ongewijzigd ten
opzichte van het vorig jaar. De verplichte bijdrage aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (C.F.I.) werd gehalveerd en bedraagt dit jaar 500 BEF.
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Verslag van de
commissarissen

De heer Vincent DELVAUX,
Commissaris

De heer Vincent DELVAUX, Commissaris, brengt, zowel in eigen
naam als in naam van de heer
Leo STESSENS, verslag uit over de
rekeningen van het afgelopen
jaar. Als besluit van hun verslag
van commissaris, een mandaat dat ze
konden uitoefenen in een geest van samenwerking met de Raad en de diensten van het Instituut, in alle vrijheid en
onafhankelijkheid, konden de Commissarissen verklaren dat de rekeningen afgesloten per 31 december 1999, die een
positief saldo van het boekjaar vertonen
van 1 059 244 BEF en een balanstotaal
van 101 898 853 BEF, correct zijn en
een getrouw beeld geven van de financiële toestand en van het vermogen van
het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, en dat de boekhouding werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke boekhoudregels, zoals
deze in België worden toegepast.

Beslissingen

De algemene vergadering nam unaniem de volgende
beslissingen :
• benoeming van de nieuwe Franstalige en Nederlandstalige commissarissen;
• goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen
boekjaar;
• decharge voor de leden van de Raad en de penningmeester;
• goedkeuring van de begroting voor 2000, waarbij het
bedrag van de lidmaatschapsbijdrage ongewijzigd
blijft, maar de verplichte bijdrage voor de C.F.I. gehalveerd wordt (500 BEF);
• toestemming om het gebouw op nr. 41 van de Livornostraat te 1050 Brussel te verkopen.

beroep
DE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN ZIEN ER DUS ALS VOLGT UIT :
CATEGORIEËN

BIJDRAGEN

1) Interne leden natuurlijke personen
Een vermindering van 50 % wordt toegestaan aan :
A) nieuwe interne leden die zijn erkend in 2000, 1999, 1998
na het vervullen van een stage van 3 jaar
B) gepensioneerde interne leden
2) Externe leden natuurlijke personen
(met inbegrip van de verplichte C.F.I.-bijdrage voor de Cel
voor de Financiële Informatieverwerking, 500 BEF)
Een vermindering van 50 % wordt toegestaan aan :
a) nieuwe externe leden die zijn erkend in 2000, 1999, 1998
na het vervullen van een stage van 3 jaar
(met inbegrip van de verplichte C.F.I.-bijdrage voor de Cel
voor de Financiële Informatieverwerking, 500 BEF);
b) gepensioneerde externe leden
(met inbegrip van de verplichte C.F.I.-bijdrage voor de Cel
voor de Financiële Informatieverwerking, 500 BEF)

6 000 BEF
6 000 BEF

Nederlandstalige stagiairs

9 500 BEF

9 500 BEF

7 200 BEF
18 000 BEF

4) Stagiairs (administratieve kosten)

3 000 BEF

De heer DE LEENHEER geeft het woord aan de heer JeanFrançois CATS, Voorzitter van het I.B.R. De heer CATS poneert dat het voorstel om te verhuizen naar een gemeenschappelijke zetel voor beide Instituten niet door louter materiële aspecten is ingegeven, maar past in het streven om
onze beroepen naar elkaar te doen toegroeien. Hierbij zou
wel gezorgd worden voor een evenwicht dat onontbeerlijk is
voor de ontplooiing van elk van die beroepen.
Volgens de Voorzitter van het I.B.R. moeten we onze blik
richten op de toekomst van onze beroepen. Die toekomst
vat de heer CATS samen in drie woorden : nieuwe markten,
ethiek en bekwaamheid.
Wat de nieuwe markten betreft, onderstreept de heer CATS
de noodzaak van diversifiëring, zowel voor de accountant als
voor de bedrijfsrevisor. Op het stuk van de ethiek, benadrukt
de heer CATS de hoekstenen van de deontologie, met name
onafhankelijkheid en rechtschapenheid. Wat de bekwaamheidseisen betreft, verdienen specialisering en flexibiliteit
bijzondere aandacht.
Ter afsluiting drukt de heer CATS de wens uit dat een beroepsbeoefenaar die
zijn loopbaan een
nieuwe wending wil
geven zonder al te veel
problemen van de éne
lijst naar de andere kan
overstappen.
De heer Jean-François CATS,
Voorzitter I.B.R.

In naam van de Stichting van het Nationaal College der Belgische Accountants
hebben de heren André PRINZ en Ludo
VERBEECK een prijs van 20 000 BEF uitgereikt aan de vijf Franstalige en de vijf
Nederlandstalige kandidaat-stagiairs die
in de zitting 1999 de beste resultaten
hebben behaald op het examen dat toegang verleent tot de stage.

18 500 BEF

3) Professionele vennootschappen
• eenpersoonsvennootschappen
• andere

Interventie van de heer Jean-François
CATS, Voorzitter van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren

PRIJSUITREIKING VAN DE STICHTING
VAN HET NATIONAAL COLLEGE DER
ACCOUNTANTS VAN BELGIË

LIEKENS Robert
TOURLEMAIN Pascal
VERMEERSCHEN Kurt
BEERNAERT Gregory
DEGRANDE Bruno

76,80 %
76,00 %
74,80 %
72,40 %
70,80 %

Franstalige stagiairs
BUONO Giuseppe
ROBIN Alain
BALAND Sophie
PIETTE Didier
SCHYNS Christophe

84,80 %
80,40 %
77,20 %
76,40 %
76,40 %

Toespraak van de heer Paul Baron
BUYSSE, Voorzitter van de nv Bekaert sa,
Voorzitter van het Prins Filipfonds, Censor Nationale Bank van België
De heer Paul Baron BUYSSE, ervaren internationaal
ondernemer, maakt van zijn aanwezigheid op onze
algemene vergadering gebruik om zijn respect en bewondering uit te drukken voor onze Voorzitter en de
leden van ons beroep.
Hoewel de voorname rol die is
weggelegd voor de accountants en
de belastingconsulenten in het
Belgische bedrijfsleven, niet genoeg
kan worden benadrukt, geeft hij er
de voorkeur aan zijn voordracht toe
te spitsen op het belang van de
nieuwe economie.
Daarnaast besteedt hij ruim aandacht aan de toenemende impact
van “corporate governance” als een
geheel van richtlijnen die moeten
toelaten een bedrijf behoorlijk te
besturen.
U kunt de krachtlijnen van zijn toespraak nalezen in onze rubriek
“te gast” op pagina 52 van dit
nummer.
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