EDITORIAAL

Een beroep in evolutie in
een wereld in beweging…

D

at het nieuws uit de bedrijfswereld overvloedig en boeiend is, is wel het minste wat we
kunnen zeggen. In menig opzicht staan de
vernieuwingen elkaar te verdringen. Een willekeurige greep uit de actualiteit volstaat om de grootste
scepticus te overtuigen. Het lot van de bedrijfsleiders die
voortaan met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaling van de btw of de bedrijfsvoorhefﬁng van de vennootschap; het wetsontwerp tot
wijziging van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen
dat ertoe strekt dat de rechter, bij recidive, de sluiting kan
uitspreken van één of meer inrichtingen en het verbod om
een activiteit uit te oefenen die onder het maatschappelijk
doel valt; de tweede verjaardag van de inwerkingtreding
van het Kyoto-protocol betreffende de vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen; de steeds sterkere overtuiging van de deskundigen, gesteund op een opeenstapeling
van aanwijzingen, dat het broeikaseffect verantwoordelijk is voor de klimaatwijziging en een serieuze bedreiging
vormt voor onze planeet; de niet-aﬂatende problematiek
van de ﬁnanciering van de kmo’s en de notionele interest
– een kans die we zeker moeten grijpen –; de werkzaamheden op Europees niveau tot het uniform maken van
de btw; de nieuwe regels voor de neerlegging van de jaarrekening vanaf 1 april 2007 die reﬂecties over het thema
van de duurzame onderneming en corporate governance
weerspiegelen; de laatste ontwikkelingen van het IAS-kmodossier; de “groene” ﬁscale bepalingen van de Programmawet van eind vorig jaar; de ﬁscale bemiddelaar; het brandend actuele dossier van de nieuwe communicatie- en informatietechnologie; een door een welbekende onderneming
uit Redmond georchestreerde campagne… Kortom, om een
onderneming op kwalitatief hoogstaande wijze te begeleiden
komen thema’s uit verschillende domeinen aan bod: economisch en ﬁnancieel recht, ﬁscaliteit, boekhouding, vennootschapsrecht, nieuwe technologieën, corporate governance.
Dat is voor de beroepsbeoefenaars die de onderneming
begeleiden, en met name de accountants en de belastingconsulenten, zowel een vaststelling, een uitdaging als een
opportuniteit. Door de competenties die ons beroep inhoudt
en de strenge beroepsethiek waarmee de uitoefening ervan

noodzakelijkerwijs gepaard gaat, bekleedt ons beroep op
dat terrein een bevoorrechte plaats waarop het terecht trots
mag zijn. Maar het is een plaats die hoge eisen stelt en elke
dag opnieuw moet worden verdiend en gewonnen. Hoewel we over de steeds geüpdatete, onontbeerlijke, multidisciplinaire competenties beschikken, mogen we toch niet
vergeten dat onze professionele relaties persoonlijk en diep
verankerd zijn in het besef van onze cliënt dat hij op een
deskundige kan rekenen die, in alle onafhankelijkheid en
op basis van een nauwkeurige analyse, in volle vertrouwen,
“het juiste advies op het juiste moment” zal aﬂeveren.
Deze transparante handelswijze, de wil om de actualiteit
op de voet te volgen en tevens te anticiperen op onze eigen
veranderingen, was de drijvende kracht van onze actie tijdens deze drie jaar. De uitdagingen van de komende jaren
zijn zoals geweten legio. De evolutie van ons regelgevende
kader en de wijze waarop we ons beroep uitoefenen hebben binnen het Instituut heel wat analyses en denkpisten
teweeggebracht, onder meer in het kader van de werkzaamheden van de commissies “Belastingconsulenten”, “IAS en
ﬁscaliteit” en “Informatica”. In deze kwesties die aan de
orde zijn, zoals de kwaliteitsverbetering van het boekhoudrecht of het dossier van de “dematerialisatie”, moet in de
loop van de volgende jaren de verspreiding van praktische,
synthetische stukken en de duidelijke stellingneming van
het beroep tegenover concrete voorstellen worden bevorderd. Een beroep met een belangrijke maatschappelijke
opdracht kan niet aan de zijlijn blijven staan tijdens de
grote debatten zoals de begeleiding van de ondernemingen
op het gebied van het milieu en de corporate governance,
de ontwikkeling van een aantrekkelijke ﬁscaliteit, de voortzetting van de administratieve vereenvoudiging enz. Dit
zijn immers allemaal thema’s waarbij toekomstgerichte
planning en operationele knowhow moeten worden ingebracht. Binnen het Instituut moeten we alleszins een collectieve beschouwing wijden aan de toekomst, de regulering, het behoud van de identiteit en het uitspelen van de
troeven ervan in een Europa dat steeds concurrentiegevoeliger wordt en een globaliserende economie.
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