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Algemene vergadering
van 23 april 2005
Voorzitter Gérard DELVAUX
opende op  april , om
u, de negentiende algemene
vergadering van het Instituut.
Om en bij de  leden en verschillende vooraanstaande
figuren uit de economische en
gerechtelijke wereld woonden
het event bij, dat dit jaar
plaatsvond in het
Tentoonstellingspark van
Brussel, Auditorium .
U vindt hieronder een verslag
van deze vergadering.

Instituut. Het stemt nu eenmaal
overeen met de e verjaardag van
zijn oprichting, die op  februari
 werd gevierd in Brugge. De
politieke en economische wereld
werd tijdens deze viering nogmaals
op het belang van de functies van
accountant en belastingconsulent
gewezen.

context van de Europese vorming, is
de voorzitter voorstander van een
modernisering van ons boekhoudrecht die de beginselen van voorzichtigheid, economische oprechtheid en goede trouw in acht neemt,
zonder dat er bijkomende kosten
worden gecreëerd die door de kmo’s
als bovenmatig worden ervaren.

De heer DELVAUX beklemtoont dat
er werk werd gemaakt van een
nauwer overleg met de economische en financiële besluitvormers
om totaal nieuwe oriëntaties voor
ons beroep te bestuderen, met de
bekommernis om meer bekendheid
te geven bij de buitenwereld.

Hij benadrukt dat het actieplan dat
samen met de Raad van het
Instituut wordt gevoerd ook één is
van toenadering ten aanzien van de
andere economische beroepen, en
dat de dialoog met de andere vrije
beroepen, zoals de notarissen en de
advocaten, ook wordt voortgezet.

Gezien de onontkoombare harmonisatie van de boekhoudkundige
standaarden in een internationale

De heer DELVAUX beklemtoont de
onafhankelijkheid, die meer dan
ooit de hoeksteen van ons beroep

HET BUREAU
Het bureau was samengesteld
uit de heren Gérard DELVAUX,
Voorzitter, Erwin VERCAMMEN,
Ondervoorzitter, Benoît
VANDERSTICHELEN, SecretarisPenningmeester, en mevrouw
Christiana BAERT, Secretaris, bijgestaan door de heer Eric STEGHERS,
Algemeen directeur.

TOESPRAAK VAN DE HEER
GÉRARD DELVAUX,
VOORZITTER
De voorzitter benadrukt dat het
jaar  een mijlpaal is voor het

V.l.n.r. : Christiana BAERT, Erwin VERCAMMEN, Gérard DELVAUX,
Benoît VANDERSTICHELEN en Eric STEGHERS.
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van nieuwe informatietechnologie
de uitoefening van het beroep in de
werkelijkheid te kaderen. Voor elk
competentiedomein worden leerdoelstellingen vastgelegd, voorzitter DELVAUX licht toe hoe ze kunnen
worden bereikt.
Voor het onzaglijke werk dat in 
door de afdeling stage werd geleverd, bedankt voorzitter DELVAUX in
het bijzonder de heer Jos VAN
WEMMEL, mevrouw Christine
CLOQUET, mejuffrouw Micheline
CLAES en de heer Staf JONGEN die de
hervorming van de stage tot een
goed einde hebben gebracht.
Gérard DELVAUX, Voorzitter

vormt. Wat corporate governance
betreft, benadrukt hij dat de
accountants en de belastingconsulenten, naast hun adviserende opdracht op het gebied van
de boekhouding, de fiscaliteit en
het recht, over de beste troeven
beschikken om aan derden de noodzakelijke waarborgen te bieden
door de taak van onafhankelijk
bestuurder op te nemen.
Het is de wens van de voorzitter dat
het beroep, dat toegespitst is op
bedrijfsconsultancy, zijn aanwezigheid aan de zijde van de leiders van
de familiebedrijven die  % van de
gecumuleerde omzet en meer dan
% van de werkgelegenheid vertegenwoordigen, benadrukken.
Er werden zes afdelingen opgericht
binnen het Instituut met elk een lid
van de Raad aan het hoofd ervan.
Zonder de werkzaamheden van de
verschillende afdelingen hiërarchisch te willen ordenen, blijkt dat
de stage in  de belangrijkste
hervorming heeft doorgemaakt om
zowel de stagiairs als de stagemeesters beter te kunnen bijstaan
bij de voltooiing van een effeciënte
en praktische stage.
Volgens de heer DELVAUX is de wijze
waarop de stage wordt doorlopen
in hoofdzaak gebaseerd op de kwaliteitsverhoging ervan door een
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intensieve professionele praktijk,
de omkadering en de verlening van
regelmatige technische bijstand
aan stagiairs en hun stagemeesters,
de vereenvoudiging van de administratieve procedures en formaliteiten tussen de stagiairs en de
stagedienst, de herziening van het
stagedagboek dat voortaan elektronisch wordt bijgehouden, de garantie dat een toekomstig accountant
die ook de titel van belastingconsulent wil voeren en een practicus die
enkel de titel van belastingconsulent wil voeren, de fiscaliteit op
gelijkwaardige wijze beheersen, de
garantie dat de specifieke opdrachten van de accountants en de
belastingconsulenten met een hoge
toegevoegde waarde meer praktisch
moeten worden benadrukt tijdens
de laatste drie stagejaren, en ten
slotte door de inachtneming van de
evolutie van de graden volgens de
akkoorden van Bologna.
Hij benadrukt dat de stage tot doel
heeft de stagiair geleidelijk aan de
gelegenheid te bieden om een technische praktijkbekwaamheid te verwerven om zijn toekomstig beroep
uit te oefenen en wel door zijn
theoretische kennis werkelijk en
concreet in de praktijk om te zetten
met de hulp van zijn stagemeester
en door het beheer van projecten,
van cliënten en met gebruikmaking



De voorzitter vermeldt dat de
afdeling ”Publicaties en middelen
ter ondersteuning” een website ontwikkeld heeft waarop alle actuele
informatie in verband met accountancy, het vennootschapsrecht en de
fiscaliteit beschikbaar is. Hij sluit
vervolgens af door de markante
feiten van ons Instituut in  op
te sommen, met name :
- De Commissie van belastingconsulenten, die onder meer belast
is met de opstelling van een
nieuw koninklijk besluit betreffende de plichtenleer voor de
accountants en de belastingconsulenten, heeft zijn eerste vergaderingen in  gehouden.
- De Informaticacommissie, die
onder andere tot doel heeft uit
het groot en gevarieerd aanbod
de beste koop voor de specifieke
beroepsbehoeften van de leden
te selecteren, heeft eveneens
vergaderd.
- De talrijke besprekingen die in
de Raad werden gevoerd over de
modernisering van ons beroep
en over de organisatie van een
gemeenschappelijk stagejaar
IAB-IBR.
- Bovendien heeft het Instituut
deelgenomen aan de besprekingen over thema’s zoals elektronische aangiften, administratieve
vereenvoudiging, dossier “Zelfstandigen”, IFRS-normen, enz.
- Deze benadering wordt voortgezet in het publicatiebeleid van
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het Instituut (Praktische gids
Bestuur van Vennootschappen,
Vademecum, Geannoteerd
Wetboek van
Vennootschapsrecht) en ook
door de studiedag georganiseerd in samenwerking met de
Federatie van de Notarissen over
de voornaamste punten van het
vennootschapsrecht die in
beschouwing moeten worden
genomen bij de oprichting en
tijdens de eerste jaren van het
bestaan van de vennootschap.
De heer DELVAUX somt bovendien
tal van projecten op die tijdens
 werden afgerond, zoals onder
meer de ondertekening van het protocol met Certipost, maar het jaar
 werd eveneens gekenmerkt
door het opstarten van nieuwe projecten, met name de oprichting van
de vzw XBRL België, die ertoe zou
moeten leiden dat tegen 
volgens de XBRL-standaard opgemaakte jaarrekeningen bij de
Nationale Bank kunnen worden
ingediend, of het thans voltooide
project van het elektronisch stagedagboek. Nog andere op stapel
staande plannen werden door de
spreker op een rijtje gezet, met
name de aangevatte werkzaamheden om adviezen in te winnen over
de opstelling van het financieel
plan, de opvoering van de strijd
tegen witwaspraktijken, de steun
aan ondernemingen in oprichting,
de nieuwe technologie, de corporate governance, het vennootschapsrecht, het faillissementsrecht, enz.
Voorzitter DELVAUX bedankt de
leden van de Raad, het personeel,
de Algemeen directeur Eric
STEGHERS en zijn adviseurs, Roger
LASSAUX en Rutger VAN BOVEN, en
bedankt in het bijzonder de ondervoorzitter, Erwin VERCAMMEN, voor
zijn hulp bij de studie en het succes
van de beslissingen van de Raad
van ons Instituut.
De heer Erwin VERCAMMEN, ondervoorzitter, neemt vervolgens het
woord.

TOESPRAAK VAN DE HEER
ERWIN VERCAMMEN,
ONDERVOORZITTER

Erwin VERCAMMEN, Ondervoorzitter

Daar informaticatoepassingen
vandaag de dag niet meer weg te
denken zijn uit de dagdagelijkse
praktijk van de accountants en de
belastingconsulenten, begint ondervoorzitter VERCAMMEN met het overlopen van de concrete realisaties
welke resulteren uit de inspanningen van de binnen de rangen van het
Instituut opgerichte “Informaticacommissie” en van de “ICT-commissie”, samengesteld uit leden van het
IAB en het IBR, en in de toekomst ook
uit leden van het BIBF.
De ondervoorzitter wenst vooreerst
de aandacht te vestigen op de
inspanning die het Instituut heeft
geleverd in het kader van de
elektronische aangifte in de personenbelasting of het “Tax-on-Web”project: de aangiften in de personenbelasting zullen vanaf dit jaar
sneller en efficiënter kunnen



worden ingevuld. Hij uit de wens
dat de leden en de stagiairs intensief gebruik maken van Tax-on-web,
niet in het minst omdat dit hen
toelaat een ontvangstbevestiging
van de aangifte te verkrijgen en
niet langer afhankelijk te zijn van
de materiële aflevering van de aangifte met bijlagen. Wat de aangifte
in de vennootschapsbelasting
betreft, benadrukt hij dat we
moeten wachten tot volgend jaar,
en hoopt hij dat de modaliteiten
van ingave – met name het invoeren van een code en het bijhorend
bedrag – dezelfde zullen zijn als bij
de elektronische aangifte in de personenbelasting.
De heer VERCAMMEN hoopt dat de
leden en stagiairs in de toekomst
rechtstreeks bestanden kunnen
mailen naar de Administratie. Dit
vergt een universeel bestandsformaat, maar dit is inmiddels geconcretiseerd door middel van XBRL.
De spreker overloopt vervolgens:
- De “Extensible Business
Reporting Language”, en de vzw
XBRL België, op  november
 opgericht op gezamenlijk
initiatief van de drie Instituten,
de Nationale Bank van België, de
Commissie voor
Boekhoudkundige Normen, de
Commissie voor het Bank-,
Financie- en Assurantiewezen,
de Belgische Vereniging van
Banken en de FOD Financiën.
Deze vzw heeft onder impuls van
de Nationale Bank van België
een belangrijke opdracht op zich
genomen aangaande de taxonomie voor de neerlegging van de
jaarrekeningen vanaf .
- De creatie door het Instituut van
een nieuwsplatform op het
Internet dat de leden en de stagiairs nog beter informeert over
de actualiteit inzake accountancy, audit, fiscaliteit en vennootschapsrecht en dat de tweewekelijkse papieren nieuwsbrief
IAB-Info zal vervangen.
- De noodzaak om de samenwerking van het Instituut met
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-

-

Certipost te versterken, gegeven
een steeds belangrijker wordend
gebruik van de elektronische
handtekening voor de uitoefening van het beroep, en de voordelen van deze digitale ondertekening.
Het elektronisch stagedagboek
dat door de stagiair, zijn stagemeester en de stagecommissie
kan ondertekend worden met
hetzelfde Certipost certificaat,
en dat moet bijdragen tot een
beter beheer van de stage.
Het artikel bis W. Venn., dat
voorziet in de mogelijkheid om
een administratieve geldboete
op te leggen ingeval de jaarrekening laattijdig wordt neergelegd
bij de Nationale Bank van België.
In dit opzicht benadrukt de heer
VERCAMMEN dat de leden van
het Instituut niet mogen voorbijgaan aan de juridische werkelijkheid. Hij acht het wenselijk
dat de uiterlijke termijnen voor
de neerlegging van de jaarrekening worden afgestemd op de
uiterlijke aangiftetermijnen in
de inkomstenbelastingen, maar
hij voegt er nog aan toe dat het
Instituut tot op dit ogenblik niet
kan garanderen dat dit het geval
zal zijn. Hij vraagt dan ook aan

-

-

de leden van het Instituut om de
wetgeving die ons beroep
beheerst, te willen respecteren,
zodat het Instituut, van zijn
kant, inspanningen zal doen om
een praktische oplossing voor
dit probleem te vinden.
De kosteloze raadpleging van de
jaarrekeningen van ondernemingen via het Extranet van het
Instituut. De ondervoorzitter
wijst de leden erop dat ze voor
elke onderneming, naast een
zicht op de jaarrekeningen,
eveneens inzage krijgen in de
Kruispuntbank van
Ondernemingen met de vestigingsplaatsen, de publicaties in
het Belgisch Staatsblad, en het
MAR met een interpretatie van
de rekeningen, en dat er in 
nog bijkomende mogelijkheden
zullen worden aan toegevoegd.
De administratieve vereenvoudiging. Ondanks de positieve trend
die zich de laatste jaren heeft
ingezet, zijn er toch nog een
aantal domeinen die op dit vlak
nog te wensen overlaten. Het
Instituut beschouwt het als een
belangrijke opdracht om zijn volledige medewerking te verlenen
aan de bevoegde overheidsdiensten. Daartoe vraagt de heer

VERCAMMEN aan de leden om
eventuele overbodige of te vereenvoudigen verplichtingen te
signaleren, zodat het Instituut
kan komen tot een voor iedereen
bevredigende oplossing.
De heer VERCAMMEN maakt van de
gelegenheid gebruik om al degenen
te bedanken die hebben bijgedragen tot zijn verkiezing één jaar
geleden en die hem steunen, en
beklemtoont de wens en de wil van
het Instituut om de leden beter te
informeren, hen nauwer te betrekken bij de werking van ons
Instituut, om onze beroepsbeoefening vlotter en professioneler te
laten verlopen, en daarenboven om
de stage beter te managen. Hij
wijst op het feit dat het transparante beleid van het Uitvoerend
Comité bijdraagt tot een grotere
betrokkenheid van de raadsleden en
de medewerkers van ons Instituut.
De ondervoorzitter bedankt de
leden die zich ten dienste hebben
gesteld van talrijke werkgroepen
van het Instituut, de medewerkers
die zich ten volle inzetten voor onze
beroepen en in het bijzonder, de
voorzitter Gérard DELVAUX.

FINANCIEEL VERSLAG
De heer Benoît VANDERSTICHELEN, Secretaris-Penningmeester,
brengt verslag uit over de financiële toestand van het Instituut en
bespreekt de financiële staten die aan de leden werden bezorgd.

A. Resultatenrekening 2004
Samenvatting van de resultatenrekening :

W ERKELIJKH EI D

B UDGET

V ERSCH I LLEN

Opbrengsten

..,

..,

-.,

Kosten

..,

..,

+.,

-.,

-

-.,

Negatief saldo

-448.223,11
Benoît VANDERSTICHELEN, Secretaris-Penningmeester
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Na boeking van de lineaire afschrijvingen ten belope van  , EUR
en de terugname van de voorziening
voor aanvullende publicaties van
 , EUR, beloopt het negatief
saldo dus  , EUR.

De Secretaris-Penningmeester stelt
voor het verliessaldo van het boekjaar
over te dragen naar het maatschappelijk vermogen, hetzij:

Toestand aan het begin
van het jaar
..,
Verlies van het
boekjaar
- .,
Maatschappelijk vermogen op 31/12/2004
1.928.584,27

B. Beknopte analyse van de balans: belangrijke punten
Activa, Materiële vaste activa (1 896 725,24 EUR) / Punt II – Imateriële / Punt III - Materiële
Overdracht op //

..,

Aanschaffingen 2004
a) Uitbreidingskosten “Stagedagboek”
b) Inrichting/verbouwingen
c) Verbouwing achtergebouw
d) Kantoormeubilair
e) Informatica-materieel

.,
.,
.,
.,
.,
.,

Toevoeging afschrijvingen van het boekjaar 

-.,

Netto boekwaarde

1.896.725,24

Activa, punt X. Overlopende rekeningen (158 638,87 EUR)

C. Belangrijke afwijkingen van de begroting
I. Afwijkingen op de begrotingspost “opbrengsten”

Over te dragen kosten
Gala  jaar – //

Bijdragen

.,

Hoge Raad/IIN/FVIB/XBRL

.,

Reservatie zaal/waarborg

.,

Verzekeringen

,

Onderhoudskosten

.,

Abonnementen

.,

ON LINE Publicaties/
Vigie - GRAYDON
Orbit-One – aanpassing
van de website (structuur)

Dossierrechten

- .,

Erkenningsrechten

-  ,

Boeten en achterstallige bijdragen

+ .,

Diverse opbrengsten

- .,

Aanvullende publicaties

- .,

Financiële opbrengsten op termijnbeleggingen - .,

.,
.,

Uitzonderlijke opbrengsten

+ .,

VERSCHIL:

-157.784,84

II. Afwijkingen op de begrotingspost “kosten”

.,
Over te dragen opbrengsten
Te recupereren zitpenningen

-.,

.,
.,
158.638,87

Aankopen en publicaties

- .,

Kosten gebouw

+ .,

Diensten en diverse goederen

+.,

Hoge Raad: bijdrage 

+ .,

FEE/IFAC/CFE/EFRAG/IIN

- .,

Bezoldigingen en sociale lasten

- .,

Afschrijvingen

+ .,

Terugname voorziening
aanvullende publicaties

- .,

Overige kosten

+ .,

Financiële kosten (interesten)

+ .,

VERSCHIL:

+290.438,27

Het totaal nadelig verschil bedraagt:  , EUR.
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D. Evolutie van de thesaurie
-.,

Voordelige elementen (Totaal I)
namelijk Vorderingen op ten hoogste
één jaar

+ .,

Termijnbeleggingen

-.,

Liquide middelen

- .,

Overlopende rekeningen

+.,
+.,

Nadelige elementen (Totaal II)
namelijk Schulden op ten hoogste
één jaar

+.,

Overlopende rekeningen

+ .,

VERSCHIL 2003/2004

-1.073.287,78

met de Raad en de diensten van het
Instituut, kunnen de
Commissarissen bevestigen dat de
jaarrekening, die op  december
 een negatief saldo vertoonde
van  , EUR en een balanstotaal van   , EUR, exact is
en een getrouw beeld geeft van de
financiële toestand en het vermogen van het Instituut van de
Accountants en de
Belastingconsulenten, en dat de
boekhouding de wettelijke boekhoudkundige regels naleeft, zoals ze
in België worden toegepast.

Als volgt verantwoord:
Maatschappelijk vermogen (daling )

-.,

Voorziening voor risico’s en kosten

- .,

VOORSTELLING VAN DE
BEGROTING 2005

-.,

De heer Benoît VANDERSTICHELEN,
Secretaris-Penningmeester, stelt
vervolgens de begroting  voor.
Het bedrag van de ledenbijdragen
voor natuurlijke personen wordt
geïndexeerd met  %, en de verplichte bijdrage CFI bedraagt nu
, EUR.

Tegenboekingen van de rekeningen
Immateriële vaste activa

.,

Materiële vaste activa

.,

Financiële vaste activa

,

VERSCHIL 2003/2004

VERSLAG VAN DE
COMMISSARISSEN
De heren Christian RONSSE en Emile
VANKEERBERGHEN, Commissarissen,
hebben verslag uitgebracht over de

-1.073.287,78

rekeningen van het afgelopen jaar.
Als conclusie van hun verslag van
commissaris, een mandaat dat
beiden in alle vrijheid en onafhankelijkheid hebben kunnen uitoefenen in een geest van samenwerking

Enkele opgemerkte gasten
Accountancy & Tax | Nummer 2/2005
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CATEGORIEËN

BIJDRAGEN

1) Natuurlijke personen – interne leden

,

Een vermindering van  % wordt toegekend aan:
a) nieuwe interne leden erkend in , , ,

voerig behandelen. Uiteraard willen
we u het reilen en zeilen binnen het
Instituut niet onthouden.
Vervolgens stellen twee personen
van Kluwer uitgevers de website
www.taxtoday.be voor.

na een stage van  jaar te hebben doorlopen
,
b) gepensioneerde interne leden

,

2) Natuurlijke personen – externe leden
(inbegrepen verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële

,

Informatieverwerking, 13,29 EUR)

KORTE SAMENVATTING VAN
DE GENOMEN BESLISSINGEN
De algemene vergadering heeft
unaniem de volgende beslissingen
genomen:

Een vermindering van  % wordt toegekend aan:
•

a) nieuwe externe leden erkend in , , ,
na een stage van  jaar te hebben doorlopen
(inbegrepen verplichte bijdrage CFI, Cel voor
Financiële Informatieverwerking, , EUR)

•
,
•

b) gepensioneerde externe leden (inbegrepen
verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële
Informatieverwerking, , EUR)

,

3) Professionele vennootschappen
- éénpersoonsvennootschappen

,

- andere

,
•

4) Stagiairs (administratiekosten)

,

5) Stagiairs (inschrijvingsrechten)

,

De leden van de algemene vergadering keuren unaniem de jaarrekening  en de begroting 
goed en verlenen kwijting aan de
leden van de Raad en aan de
Penningmeester.

Directieadviseur, de nieuwe informatiewebsite voor die eerstdaags
wordt gelanceerd door het
Instituut.

VOORSTELLING VAN DE
INFORMATIEWEBSITE
“IAB-INFO”

Door een afwisseling van vraag en
antwoord, situeren bovengenoemden de inhoud van de rubrieken die
de structuur van de website uitmaken: “Livornostraat ”, “Actua”,
“Ten gronde” en “TaxToday“.

Mevrouw Christiana BAERT,
Secretaris, en de heer Benoît VANDERSTICHELEN, SecretarisPenningmeester, stellen, met de
medewerking van de heer Eric STEGHERS, Algemeen directeur, en de
heer Rutger VAN BOVEN,

De website zal u dagelijks informeren over de actualiteit inzake audit,
accountancy, vennootschapsrecht
en fiscaliteit. Bovendien kunt u op
de informatiewebsite wekelijks een
aantal artikels terugvinden die
bepaalde actuele onderwerpen uit-



aanstelling van de nieuwe
Franstalige en Nederlandstalige
commissarissen;
goedkeuring van de rekeningen
van het afgelopen boekjaar;
goedkeuring van de begroting
voor , het bedrag van de
ledenbijdragen voor de natuurlijke personen, geïndexeerd met
 %, en de verplichte bijdrage
aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking die
, EUR bedraagt;
kwijting van de leden van de
Raad, de Penningmeester en de
Commissarissen.

De zitting werd om u gesloten
en werd gevolgd door een receptie
waarop alle deelnemers waren uitgenodigd.¶
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