EDITORIAAL

Een nieuwe Raad,
nieuwe doelstellingen...

T

ijdens de algemene vergadering van 21 april 2007
werd de nieuwe Raad van het Instituut verkozen.
Met een vernieuwd elan zullen een aantal hangende dossiers afgehandeld worden en trachten
we andere doelstellingen te verwezenlijken.
De beperking van de beroepsaansprakelijkheid is een eerste prioriteit. Deze is momenteel niet mogelijk en vereist
een wijziging van artikel 33 van de Wet van 22 april 1999.
Intussen proﬁteren andere vrije cijfer- en raadgevende beroepen reeds van deze beperking en dit zowel in België als in
het buitenland. Wij rekenen op de medewerking van de
wetgever om deze discriminatie tegenover onze leden op
korte termijn weg te werken. Deze wijziging betekent geenszins een benadeling van onze opdrachtgevers. De verzekering van de beroepsaansprakelijkelijkheid biedt hun een ﬁnanciële garantie en is ook een erkenning van de
deskundigheid van onze accountants en belastingconsulenten en een stimulans om op hen een beroep te doen.
In navolging van een internationale tendens die zich nu
ook geuit heeft in de recente wijziging van de wetgeving
inzake het bedrijfsrevisoraat zal een voorstel worden ingediend om het aandeelhouderschap van de professionele
vennootschap open te stellen voor andere beroepen. Dat wij
ons daarbij vooral naar de leden van het BIBF richten, vloeit
voort uit de synergie van onze en hun opdrachten. Uiteraard zal een voorafgaande erkenning van deze professionele
vennootschap vereist blijven en geldt ook hier een strikte
toepassing van de deontologische regels.
Dat ﬁscaal advies en ﬁscale bijstand kan geschieden door
personen die niet gebonden zijn door enige reglementering
benadeelt onze leden en is ook risicovol voor de belastingplichtige die op deze derden een beroep doet. We verwijzen
hierbij naar de verplichte verzekering van onze leden die
hierboven werd aangehaald en die een garantie is voor onze
opdrachtgevers. De belastingconsulent heeft een degelijke
opleiding van hoog niveau genoten en heeft, vooraleer zijn
titel te bekomen, het bewijs geleverd bekwaam te zijn om
het beroep met de vereiste deskundigheid uit te voeren. Een
differentiatie in de wetgeving moet een monopolie creëren
dat kan worden gedeeld met andere vrije beroepen die onderworpen zijn aan een deontologie en aan een verzekering

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, met name de accountant, de bedrijfsrevisor, de erkende boekhouder-ﬁscalist, de
advocaat, de notaris…
De strijd tegen de ‘zware en georganiseerde ﬁscale fraude’
staat weer volop in de schijnwerpers. De regering heeft een
akkoord bereikt om in de Wet van 11 januari 1993 een artikel 14quinquies in te voegen, dat een dubbele wijziging inhoudt tegenover de huidige situatie. Enerzijds zullen in een
koninklijk besluit een aantal indicatoren worden aangeduid
voor het detecteren van ‘zware en georganiseerde ﬁscale
fraude’ en anderzijds zal de vaststelling van de aanwezigheid van één van deze indicatoren de meldingsplichtigen
(waaronder de externe accountants en belastingconsulenten) verplichten een verklaring van vermoeden af te leveren
bij de CFI. Als argumentatie voor deze wijziging wordt verwezen naar de toestand in Nederland, waar in 2005 gewag
wordt gemaakt van 177 000 meldingen. In onze grote buurlanden Frankrijk en Duitsland is het aantal meldingen in
verhouding tot het bevolkingscijfer echter lager dan in België. Daarenboven overweegt de Nederlandse regering de
lijst met indicatoren te herzien om de efﬁciëntie ervan te
vergroten en de administratieve lasten voor de melders terug te dringen. Er werd inderdaad vastgesteld dat in 2004
slechts 664 dossiers aan het Nederlandse parket werden
overgemaakt (tegenover 712 in België). Wij hebben ons gericht tot staatssecretaris Hervé Jamar, met wie ons Instituut
een protocol heeft gesloten om in het kader van datzelfde
protocol de technische discussie aan te gaan. Onze ervaring
op het terrein en onze beroepsbekwaamheid kan zeker bijdragen om deze lijst van indicatoren te evalueren en ze te
herleiden tot de essentie van het vermoeden dat aanleiding
kan geven tot een melding bij de CFI.
Het ‘Vademecum van de Accountant en de Belastingconsulent’ is de begeleider van onze leden en onze stagiairs in
de uitoefening van hun beroep. Alle relevante wetgeving in
verband met het beroep en de stage alsook de normen en
andere regelgevingen zijn erin opgenomen. Er wordt gewerkt aan een volledige actualisering ervan zodat wij weer
een up-to-date werkinstrument kunnen aanbieden.
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