Editoriaal
Bli k op de w er eld en voeten
op de gr ond…

solideerde rekeningen van de beursgenoteerde
vennootschappen – “vreemde” invloeden ondergaan vermits de Europese Commissie sedert
1 januari 2005 beslist heeft dat we hier voortaan
de IFRS als referentie dienen te gebruiken. We
moeten er geen doekjes om winden: dit debat
brengt haast onvermijdelijk een andere discussie
op gang die trouwens al lang gevoerd wordt in
Frankrijk waar de regels van afschrijving per
onderdeel sinds kort van toepassing zijn op alle
vennootschappen: de min of meer geleidelijke
uitbreiding, onder invloed van een modernisering van de nationale boekhoudrechten op maat
van de IFRS-normen en desgevallend aangepast
aan de kmo, tot de rekeningen van alle ondernemingen en uiteraard de daarmee gepaard
gaande onvermijdelijke fiscale neutraliteit van
de beoogde wijzigingen die onlosmakelijk verbonden is met het behoud van een min of meer
hechte band tussen het boekhoudrecht en het
fiscaal recht of, bij gebreke daarvan, het ontstaan van eigen fiscale standaarden om de
belastbare grondslag te bepalen. Gezien de
omvang van de materie en de belangen die hier
op het spel staan, is dit niet de plaats noch het
forum om daarover te discussiëren, ook al zie ik
persoonlijk, als practicus, niet in welk belang dit
in termen van kosten/baten voor de kmo te
bieden heeft. Anderzijds zou het ook erg gevaarlijk zijn om deze discussie uit de weg te gaan,
onder het valse voorwendsel dat de IFRS-normen
momenteel toch alleen maar gelden voor de
geconsolideerde rekeningen van de beursgenoteerde vennootschappen. Daarom ligt deze
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Of we nu de voorbije twaalf maanden van boven
naar onder of van links naar rechts overlopen, de
balans leidt steevast tot de evidente vaststelling:
dit was een scharnierjaar. Wanneer we de feiten
in een dynamisch perspectief plaatsen, merken
we inderdaad dat alle aspecten verweven met
onze beroepsomgeving, ja zelfs met de kern van
ons beroep, een evolutie doormaken die, bij
nader inzicht, voor sommige onderdelen althans,
nog vrij onzeker is.
Als we ze chronologisch overlopen en toetsen
aan de realiteit, dan stellen wij onmiddellijk
vast dat, onder invloed van de internationale
normalisatie, onze boekhoudkundige normen
– althans die welke worden gebruikt in de gecon-
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nieuwe 3e richtlijn die onlangs is verschenen.
Bovendien heeft de publicatie van de achtste
richtlijn en van de nieuwe Code of Ethics van het
IFAC ons Instituut ertoe aangezet om het reeds
ingezette proces tot verduidelijking van de uitoefeningsvoorwaarden van het beroep te consolideren. In het kader van de werkzaamheden van
de Commissie van de belastingconsulenten werd
met het oog op de modernisering van het
koninklijk besluit betreffende de deontologie uitstekend denkwerk verricht over zijn inhoud ten
aanzien van de belastingconsulenten.

problematiek aan de basis van de oprichting van
een werkgroep IAS/fiscaliteit met de vertegenwoordigers van de FOD Financiën en krijgt zij
ook de volle aandacht van een interne werkgroep
waarvan de werkzaamheden in de loop van
volgend jaar zullen uitmonden in de regelmatige
publicatie van een aantal documenten die de
praktische kant van de zaak belichten.
U herinnert zich ongetwijfeld ook nog het
samenwerkingsprotocol Jamar dat wij in het
begin van de zomer concreet gestalte hebben
gegeven. Eens te meer mogen wij noch de geest
van dat protocol, noch zijn context en de respectievelijke verwachtingen onderschatten. In de
specifieke thematieken die nauw aanleunen bij
onze dagelijkse beslommeringen – zoals de
elektronische aangiften en de problematiek van
de termijnen of van de mandaten – biedt dit ons
de gelegenheid om een constructieve dialoog
met de FOD Financiën aan te knopen, een
dialoog die we doortrekken tot de strijd tegen de
fiscale fraude. Meer nog dan in andere dossiers
trekken wij hier de kaart van de volledige transparantie.
Transparantie, evenwicht, ethiek zijn uiteraard
termen die ook veelvuldig aan bod komen in de
Code Buysse, dé bijbel van het behoorlijk bestuur
die in het begin van de herfst werd gelanceerd.
Dankzij onze actieve deelname aan de voorbereidende werkzaamheden hebben wij het natuurlijke profiel van onze leden als externe bestuurder in het bestuursorgaan van de kmo, duidelijk
in de verf gezet.

En vermits het niet meer weg te denken is uit
onze dagelijkse praktijk, moeten we in deze
chronologische balans van het jaar 2005 zeker
ook even stilstaan bij het “ICT”-dossier dat ook
dit jaar weer een nuttig instrument opgeleverd
heeft: het elektronisch stagedagboek dat de
Stagecommissie en de stagemeester toelaat de
stagiairs preventief en nauwkeurig op te volgen.
Uiteraard liggen al deze veranderingen ons na
aan het hart! Eerst en vooral uit noodzaak
vermits ons beroep voortdurend evolueert. Maar
ook uit passie voor de kwaliteit van ons werk,
want meer nog dan vroeger vinden wij in deze
nieuwe economische, legislatieve, reglementaire
omgeving alle ingrediënten terug van een dynamiek die de band tussen het beroep en de mensen
die geïnteresseerd zijn in onze diensten nauwer
aanhaalt. Een dynamiek die ons de kans geeft om
ons te positioneren in een hecht partnership met
een goed gestructureerd aanbod aangepast aan
de behoeften en van de hoogst mogelijke kwaliteit. Een stevige alliantie tussen de realiteit van
de cijfers en het inzicht, de finesse van een onafhankelijke analyse dank zij een permanente
vorming en een deontologie die voor iedereen
klaar en duidelijk is. Op dit sleutelmoment zullen
wij, en daar ben ik rotsvast van overtuigd, zowel
de wil hebben om deze uitdaging aan te gaan als
de capaciteit om aan de verwachtingen te
voldoen. Daarom aarzel ik niet om mijn beste
wensen te koppelen aan het klinkend succes van
een geslaagde professionele toekomst.¶

Enigszins paradoxaal heeft de eerste winterkoude een aantal vrij “hete” dossiers op het
voorplan van de actualiteit geplaatst. Hoewel de
evaluatie door de FATF van ons preventief antiwitwassysteem en de belangrijke rol die onze
externe leden daarin moeten spelen in het algemeen goed verlopen is, moeten er nog bepaalde
acties ondernomen worden. Daarom zullen wij
binnenkort een technische nota afronden die
alle opmerkingen weergeeft en zich reeds positioneert ten aanzien van de vereisten van de
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