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Toespraak van de voorzitter,
Gérard DELVAUX
GÉRARD DELVAUX
Voorzitter van het IAB

Op  februari  vierde het
Instituut haar -jarig
bestaan. De gelegenheid voor
onze voorzitter om al de
gebeurtenissen van de voorbije
 jaar nog eens op een rijtje
te zetten. Meer sfeerfoto’s van
deze viering kunt u alvast
terugvinden op onze website
www.iec-iab.be.
Mijnheer de Voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Vice-Eerste
Minister,
Mevrouw, Mijne heren
Ministers,
Waarde confraters,
Dames en heren,

aan ons Instituut hecht. Dat
vereert ons ten zeerste en wij
danken u daarvoor hartelijk.
 is een belangrijk jaar voor
ons Instituut.
 februari  :  jaar al!
Dat is de leeftijd van de jeugd
en van de volwassenheid.
Bij de hervorming van het
bedrijfsrevisoraat heeft de wetgever de bescherming van de
titel en de uitoefening van het
beroep van accountant wettelijk
bekrachtigd.

Uw aanwezigheid vandaag
getuigt van het belang dat u

In  breidde hij deze zelfde
bescherming uit tot de titel van
belastingconsulent. Deze
wetten schonken de beroepen
wettelijke erkenning en boden
hun tevens de gelegenheid om,
onder gelijken, een standaard
vast te stellen om hun competentie, onafhankelijkheid en
beroepsintegriteit te grondvesten.
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Sinds  is de uitoefening van
het beroep van accountant
afhankelijk gesteld van strenge
toelatingsvoorwaarden, gevolgd
door de inschrijving op de lijst
van de accountants van het
Instituut. Hetzelfde geldt voor
de titel van belastingconsulent.
In  vieren we dus de ste
verjaardag van de oprichting
van het Instituut van de
Accountants, dat in  het
Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten is
geworden. In de loop van deze
 jaar heeft het Instituut blijk
gegeven van het belang dat het
bekleedt voor zijn leden in de
uitoefening van hun beroep.
De verplichtingen van ons
Instituut zijn in naleving met de
rechten toegestaan door de wetgever, die ons de opdracht heeft
toevertrouwd toe te zien op de
opleiding en de permanente
organisatie van een korps van
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België ligt op het knooppunt
van Europa en de internationale
handel vormt een belangrijk
onderdeel van onze economie.
Tal van doelstellingen toegekend door de wetgever werden
gevolgd en uitgewerkt door de
opeenvolgende Raden. De evolutie van de wetten en het economisch weefsel stellen ons voor
toenemende opdrachten.
Sinds de oprichting van het
Instituut zijn onze deontologische regels in overeenstemming met het in ons
gestelde vertrouwen.
De heer Herman DE CROO, Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
specialisten die voldoen aan de
waarborgen qua bekwaamheid,
onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid.
Deze herdenking van de ste
verjaardag, deze e februari,
moet op een gedenkwaardige
manier gevierd worden.
Vandaar ook dat onze keuze is
gevallen op de Hallen van
Brugge.
Brugge, het Venetië van het
Noorden, een stad met een
grootse geschiedenis, met een
onvergelijkbaar cultuur- en
kunstpatrimonium, was in de
late Middeleeuwen een maritiem, commercieel en financieel
knooppunt voor de WestEuropese naties. Dankzij haar
historisch en archeologisch
patrimonium, heeft zij het uitzicht en de sfeer van een laatmiddeleeuwse stad weten te
bewaren. Dit is vandaag het
decor van een stad waar de
economische en technologische
evolutie op de eerste plaats
staan.
Wij hebben Brugge gekozen,
want deze stad betekent een

mijlpaal voor ons beroep. In de
late Middeleeuwen stond hier
immers de wieg van de Beurs en
van de internationale transacties.
De Europese harmonisatie is
zich aan het voltrekken. Daarom
meenden wij dat deze mythische
stad de herinnering levendig
zou houden dat Brugge vanouds
een internationale haven was
met een actief handelscentrum,
één van de oudste van ons land.
Zijn wij niet de bevoorrechte
raadgevers van de ondernemingen, maar ook de bewaarders
van de naleving van hun verplichtingen die verbonden zijn
aan hun economische promotie.
Wie handel zegt, zegt boekhoudkundige organisatie en
bedoelt dat de transacties
moeten worden georganiseerd
en dus geregistreerd en gecontroleerd om rekening en verantwoording af te leggen tussen
belanghebbende partijen. Ons
beroep is altijd al het middelpunt geweest van de economische en financiële vaststelling
van commerciële transacties.



Ik wens de Voorzitters,
Ondervoorzitters en de vroegere
raadsleden, die zich steeds
hebben ingezet met het oog op
de realisatie en het succes van
onze werkzaamheden, oprecht
te bedanken.
Sta me hier toe een daverend
eerbetoon te brengen aan
wijlen de heren VAN DE
WOESTYNE, voormalig voorzitter
van het Instituut en Joseph
COLLEYE, voormalig ondervoorzitter, die in de nagedachtenis
van ons beroep voortleven.
Herinneren we eraan dat de
heren VAN DE WOESTYNE en
COLLEYE jarenlang het voorzitterschap en ondervoorzitterschap hebben waargenomen
van het Nationaal College van
de Accountants, dat reeds internationale erkenning genoot. Zij
werden terecht door de Koning
tot eerste voorzitter en ondervoorzitter van het Instituut van
de Accountants aangesteld.
De heer COLLEYE, die mijn stagemeester en meer dan dertig jaar
lang mijn trouwe vriend was,
heeft zijn grote bekwaamheid
en dynamisme steeds ten
dienste van het beroep gesteld,
waarbij hij vooral de trefwoorAccountancy & Tax | Nummer 1/2005
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den “onafhankelijkheid” en
“bekwaamheid” huldigde.
Sta me ook toe mijn respect en
bewondering te laten blijken
voor de heer Roger VANDELANOTTE, voormalig voorzitter van
het Instituut van de
Accountants, die, samen met de
heer Raymond KROCKAERT, erin
slaagde het Instituut een kwalitatieve wending te laten nemen
en de competenties van de
accountant op gelijke voet met
die van de bedrijfsrevisor wist
te plaatsen, met name door aan
de accountant nieuwe door het
Wetboek van vennootschappen
voorgeschreven controleopdrachten toe te vertrouwen.

zette inspanning van het
Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten om het
beroep en zijn plichtenleer meer
bekendheid te geven, mede door
een constructieve dialoog met
de politiek-economische wereld
en alle geledingen van de fiscale
en gerechtelijke besturen.

De strijd van de heer VANDELANOTTE werd steeds gekenmerkt
door een uitzonderlijke ethiek
en kwaliteit, gekoppeld aan een
onverzettelijke inzet voor het
beroep.

De heer KROCKAERT heeft met
zijn Ondervoorzitter, de heer
PAIROUX, meesterlijk het
Instituut voorgezeten en het is
onder zijn voorzitterschap dat
de wet van  april  betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen werd voorbereid. Tijdens het zesjarig voorzitterschap van de heer
KROCKAERT werd het accountantsberoep opgewaardeerd
door de geloofwaardigheid van
het accountantsberoep op alle
fronten van de economische en
sociale activiteit van het land te
versterken.

Zijn opvolging door mijn vriend
Raymond KROCKAERT, werd
gekenmerkt door de voortge-

Johan DE LEENHEER, mijn voorganger, wiens ondervoorzitter ik
drie jaar was, heeft de nieuwe

wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
mee over de doopvont gehouden en aldus de titel van
belastingconsulent gecreëerd
en aldus in ons Instituut van de
Accountants en de
Belastingconsulenten 
nieuwe leden-belastingconsulenten onthaald.
De heer DE LEENHEER heeft er
een erezaak van gemaakt alle
middelen in te zetten opdat de
accountants en de belastingconsulenten de hoogst mogelijke erkenning zouden
bekomen.
De markante gebeurtenissen
van ons Instituut sinds de
oprichting ervan worden in de
loop van de avond geprojecteerd.
We staan nog voor grote uitdagingen in een Europese vrije
markt, die het gevolg is van de
beslissing de vrijhandel te
bevorderen door een efficiëntere controle- en reguleringsstructuur van de financiële
transacties, alsook de ordehandhaving in de ruimste betekenis
en de naleving van de wettelijke
bepalingen.
De internationale economie
steunt op vertrouwen en integriteit. In deze context zullen de
accountants en de belastingconsulenten nog meer waakzaamheid moeten aan de dag leggen
door hun toezichtopdracht uit
te breiden, hoe snel de technologische evolutie en hoe zwaar
de aansprakelijkheid ook is.

V.l.n.r. : Minister Marc VERWILGHEN, de heer Erwin VERCAMMEN en
de heer Gérard DELVAUX.
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Het Instituut van de
Accountants en de
Belastingconsulenten is zich van
deze evolutie bewust en blijft
initiatieven nemen voor de
vorming en informatie van zijn
leden door ze attent te maken
op de risico’s van belasting-
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ontwijking, witwaspraktijken en
corruptie.
De striktheid en de bekwaamheid moeten het leidmotief van
de boekhoudprofessional
blijven. De betere permanente
opleiding van onze accountants
en hun beroepskwaliteiten
waarborgen het voortbestaan
van ons beroep. Dit ter ondersteuning van onze tradities ten
dienste van de economie in de
breedste zin van het woord.
We staan open voor en zijn
vragende partij voor een permanent overleg met de politieke en
economische wereld door deel
te nemen aan de studie en de
toepassing van de administratieve vereenvoudiging, rekening
houdende met de evolutie van
de behoeften van onze samenleving.
Ons Instituut heeft met succes
de eenheid van de beroepen van
accountant en van belastingconsulent tot stand gebracht
met een meer samenhangende
perceptie van deze beroepen in
het belang van derden.
We zullen het specifiek karakter
van de opdracht van de accountant en de belastingconsulent
blijven benadrukken zodat het
publiek een beter inzicht krijgt
in de toegevoegde waarde die
wij ondernemingen kunnen
bieden.
Laten we, tot slot, naar de toekomst kijken en het met alle
respect hebben over onze stagiairs die moeten beantwoorden aan strenge toelatingsvoorwaarden en drie jaar stage
moeten volgen die leidt tot een
doorgedreven vorming, nodig
bij de uitoefening van het
beroep.
We leggen het accent op de perfecte evenwaardigheid van de

beheersing van de fiscale en
boekhoudkundige materies
rekening houdend met de evolutie van de Bologna-akkoorden.
Er staan nog andere plannen op
stapel. De werkzaamheden zijn
aangevat om adviezen in te
winnen over de opstelling van
het financieel plan, de opvoering van de strijd tegen witwas-

Zijn wij niet de
bevoorrechte raadgevers van de ondernemingen, maar ook
de bewaarders van
de naleving van hun
verplichtingen die
verbonden zijn aan
hun economische
promotie ?

praktijken, de steun aan ondernemingen in oprichting, de
nieuwe technologie, de corporate governance, het vennootschapsrecht, het faillissementsrecht, enz.
Daarom danken we de heer
Herman DE CROO, Voorzitter van
de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, ViceEerste Minister Didier REYNDERS, Ministers Freya VAN DEN
BOSSCHE en Jean-Claude MARCOURT en Staatssecretarissen
Hervé JAMAR en Vincent VAN
QUICKENBORNE, zonder onze
twee voogdijministers mevrouw
Sabine LARUELLE en de heer



Marc VERWILGHEN te vergeten.
Op hun kabinetten werden, in
overleg met hun diensten, uitvoerige gesprekken tussen de
economische beroepen gevoerd.
Tevens dank ik de Voorzitter van
de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen en de
Ondervoorzitter van de
Commissie voor het Bank,
Financie- en Assurantiewezen.
Ik dank eveneens de Voorzitter
van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen.
In het bijzonder wens ik de
Ondervoorzitter, de Heer Erwin
VERCAMMEN, te bedanken voor
alle steun die hij levert bij de
studie en het succes van de
beslissingen van de Raad van
ons Instituut.
Ten slotte wil ik nog de sponsors
danken, onder meer ING, vertegenwoordigd door zijn
Voorzitter, de heer Luc VANDEWALLE en zijn gedelegeerd
bestuurder, die bovendien
accountant en belastingconsulent is, de heer Bruno COLMANT,
en anderzijds Acerta, vertegenwoordigd door de Heren Thierry
LEPOUTRE en Koen VAN GERVEN.
Mijn dank gaat ook uit naar
iedereen die heeft bijgedragen
tot het welslagen van dit evenement, onder meer de voormalige Voorzitter van het IAB, de
heer Raymond KROCKAERT,
doctor MUSCHART, de heer Ivo
DIERICKX, de leden van de
evenementencommissie en
het voltallig personeel van het
Instituut.
Ik dank u voor uw aandacht en
verheug mij erover om samen
met U deze manifestatie van de
ste verjaardag van het
Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten verder
te zetten.¶
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