Editoriaal
Naar een moder niser ing
die de beginselen v an
voorzich tigheid,
economische opr ech theid en goede tr ou w
in ach t neem t
Op de 18de algemene vergadering, die plaats vond
in Auditorium 2000 van de Brusselse Heizelpaleizen, waren tweeduizend leden, stagiairs en
belangrijke personen uit de economische en juridische wereld aanwezig, waaronder als hoge gast,
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ieder beroep kan bieden in de economische en
financiële wereld van de grote, kleine en zeer
kleine ondernemingen, die de structuur van onze
nationale economie vormen.

Op deze algemene vergadering werd de nieuwe
Raad van het Instituut voor de volgende drie jaar
verkozen. De nieuwe Raad is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de accountants
en de belastingconsulenten, waarbij de kleine, de
middelgrote en de grote acountants- en fiscale
kantoren evenredig aan bod komen.

Ieder lid van de Raad moet zich inspannen om de
essentiële en onontbeerlijke taak die de interne
accountant en de belastingconsulent binnen de
ondernemingen hebben, meer bekendheid te
geven.

Ik dank de collega’s die hun vertrouwen hebben
geschonken aan de leden van het nieuwe raadsteam die het programma dat ik heb voorgesteld,
hebben onderschreven. Dat programma zou, als
het wordt uitgevoerd, het imago van het beroep
van accountant en belastingconsulent moeten
opvijzelen, en dat in een geest van respect voor de
andere economische beroepen als daar zijn de
boekhouders en de bedrijfsrevisoren.

We zullen ons inzetten voor nauwere relaties
met de economische en financiële beleidsmakers
en we zullen ook de contacten met de politieke
wereld versterken, dat laatste om hun voor ieder
beroep attent te maken op de tendensen die
efficiënt en actief kunnen bijdragen aan het
algemeen belang.

De krachtlijnen van ons actieplan moeten het
mogelijk maken het beroep van accountant en van
belastingconsulent te verfijnen, in een meer beredeneerde perceptie van de toegevoegde waarde die
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In deze context zullen we ook de dialoog met de
andere vrije beroepen, zoals de notarissen en de
advocaten voortzetten.



De komende jaren zullen van doorslaggevend
belang zijn voor het beroep van accountant en
belastingconsulent, en wel in het licht van de
onontkoombare harmonisatie, zowel op internationaal als Europees vlak, van de boekhoudkundige referentiestelsels.
We moeten aandacht hebben voor de nagestreefde
doelstellingen en de in te zetten middelen om deze
wijzigingen in ons boekhoudrecht te realiseren.
Deze moet leiden tot een modernisering die de
beginselen van voorzichtigheid, economische
oprechtheid en goede trouw in acht neemt en
zonder dat er bijkomende kosten worden gecreëerd
die voor de kleine en middelgrote ondernemingen
overdreven zijn. Daarom is het noodzakelijk dat
het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten op internationaal niveau een duidelijker standpunt inneemt en, ondanks de geringe
afmetingen van ons landje in vergelijking met de
andere landen van de Gemeenschap, onze centrale
ligging binnen Europa sterker beklemtoont.
Het actieplan dat ik, samen met het voor de
komende drie jaar aangestelde team wil doorvoeren, zal er één zijn van toenadering en respect
ten aanzien van de andere economische beroepen,
met name de boekhouders en de bedrijfsrevisoren.

De voorwaarden voor een eerste gemeenschappelijk stagejaar voor de accountants en de bedrijfsrevisoren worden verder uitgewerkt.
De Stagecommissie van ons Instituut is ongetwijfeld één van de belangrijkste commissies. Ze ziet
toe op het evenwicht tussen de professionals op
het terrein en deze uit de academische wereld.
De beroepsverenigingen die een essentiële gedecentraliseerde verbinding tussen het Instituut en
de leden vormen, zullen, zoals in het verleden, hun
opdracht inzake permanente vorming blijven vervullen, maar zullen ook een belangrijker rol
moeten spelen op het stuk van de ondersteuning
van de stagiairs. Ze moeten ook de bevoorrechte
band tussen hun leden en het Instituut vormen,
om de voorstellen die onmisbaar zijn voor de
mogelijke ontwikkeling van onze beroepen van
accountant en belastingconsulent op de voorgrond
te brengen.
Na tien jaar evaring, ten slotte, is het nodig de
confraternele controle te heroriënteren op de
preventieve aspecten in de plaats van op de
repressieve aspecten ervan. Daarom zou het
niet ongepast zijn de benaming van de Commissie
van Toezicht te veranderen in Commissie voor
Begeleiding en Toezicht.

Meer dan ooit moet de onafhankelijkheid de hoeksteen
van ons beroep blijven.
Ik wil voor bepaalde diensten voor onze leden snel
tot gemeenschappelijke verwezenlijkingen komen.
Dat zal voor ieder van de instituten onbetwistbaar
tot de vermindering van bepaalde structurele
kosten leiden en een efficiëntere informatie-uitwisseling tussen de respectieve beroepen teweegbrengen. We zullen de leden van onze instituten ook
stimuleren tot meer betrokkenheid bij de studiecommissies die samen met het IBR en het BIBF
zullen worden opgericht.
Het staat als een paal boven water dat een betere
perceptie van onze beroepen op basis van hun
specialismen, het voor het publiek makkelijker zal
maken om de professional te kiezen die het meest
geschikt is voor het gestelde probleem.



De toenadering tot de financieel-economische
wereld, in samenwerking met de andere
economische beroepen, moet onze accountants en
belastingconsulenten toelaten een overheersende
en onvermijdelijke positie in de ontwikkeling van
onze ondernemingen in te nemen. Meer dan ooit
moet de onafhankelijkheid de hoeksteen van ons
beroep blijven, en we zullen uiteraard een belangrijke rol spelen bij de corporate governance.
Maar voor alles moeten we voor onze ondernemingen de bevoorrechte en wettelijke raadgever
blijven die onmisbaar is bij hun economische
ontwikkeling.¶
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