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Een memorandum
aan de regering

O

nder het motto ‘Vertrouwen, Competentie en Moderniteit’ heeft de Raad
van het Instituut zijn memorandum
opgesteld voor de beleidsverantwoordelijken. Langs die weg hopen we een dialoog met de
nieuwe regering op gang te brengen. Als raadgevers
van de ondernemingen volgen de accountants en belastingconsulenten de evolutie van de economische en
maatschappelijke factoren op de voet. Daarenboven
staan zij ook in voor de correcte implementatie van
een steeds wijzigende wetgeving die de ontwikkeling
van onze ondernemingen sterk beïnvloedt. Een eenvoudigere wetgeving en minder administratieve lasten
blijven prioritair. Door een betere afstemming van de
gegevensbanken van de overheid kan men vermijden
dat steeds weer dezelfde informatie aan verschillende
overheidsdiensten moet worden doorgegeven. De aanzet is reeds gegeven, maar een versnelde integratie van
die databanken is wenselijk.
Daarnaast wenst het Instituut zo nauw mogelijk betrokken te zijn bij de opstelling van wetten en koninklijke besluiten alsook bij de uitwerking van de elektronische hulpmiddelen die ter beschikking van de
belastingplichtigen staan. We willen de politieke beslissingsorganen bewust maken van de ervaring en
competentie van onze leden, die dagelijks in contact
staan met de belastingplichtigen. We stellen ook voor
dat onze leden via een eenvoudige maar toch veilige
procedure toegang zouden krijgen tot bepaalde databanken van de overheid waar gegevens die betrekking
hebben op hun cliënten kunnen worden geraadpleegd.
Dit zou de taak van de administratie verlichten en een
snelle toegang tot de gegevens voor de beroepsbeoefenaars waarborgen, waardoor een nog efficiëntere
dienstverlening wordt verzekerd.

Om de rechtszekerheid van de belastingplichtigen te
bevorderen stellen we voor om vaste termijnen te hanteren voor de aangifte in de personenbelasting en de
vennootschapsbelasting. Voor de aangifte op papier
stellen we de datum van 30 september voor, voor de
aangifte via elektronische weg de datum van 31 oktober (reeds in voege voor Tax-on-web). Een vaste datum
zal eveneens een betere interne organisatie van onze
kantoren mogelijk maken.
We worden ook geconfronteerd met de vraag van ervaren beroepsbeoefenaars die hun loopbaan wensen te
heroriënteren en daarvoor de titel van accountant of
belastingconsulent willen verwerven. De Wet van
21 februari 1985 voorzag een procedure om daaraan
tegemoet te komen. Deze werd echter niet overgenomen in de Wet van 22 april 1999 zodat elke kandidaat
verplicht is om te slagen voor het toelatingsexamen,
een stage van drie jaar te volgen om ten slotte te slagen
voor het bekwaamheidsexamen. Vakmensen met ruime beroepservaring worden hierdoor ontmoedigd. We
stellen voor om een bijkomende mogelijkheid te creëren om de titels van accountant en/of belastingconsulent te kunnen toekennen als deze kandidaten blijk
geven van een onweerlegbare beroepservaring.
We wensen ook de aandacht van de regering te vestigen op een aantal thema’s in verband met het overleg
met de gerechtelijke overheid. We stellen een wettelijke regeling voor inzake de bijstand van het Instituut
bij huiszoekingen op het kantoor van een accountant
of een belastingconsulent. Een wettelijke regeling zou
een veralgemeende toepassing van de regels afdwingbaar maken. Daarnaast vragen we systematisch geïnformeerd te worden over gerechtelijke procedures
waarbij leden van het Instituut betrokken zijn om be-
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ter toezicht te kunnen houden op de naleving van de wettelijke meldingsplicht door onze leden wanneer zij daarin
betrokken partij zijn. Inzake gerechtelijke expertise stellen
we voor dat de rechtbanken lijsten zouden opstellen van
deskundigen in accountancy en fiscaliteit. We benadrukken
dat artikel 34 van de Wet van 22 april 1999 de expertise (zowel privé als gerechtelijk) toekent aan de accountant. Omwille van de waarborg van deskundigheid en moraliteit kan
eveneens de expertise in fiscale zaken aan de belastingconsulent worden toegekend.
Het Instituut pleit ervoor om de Wet van 2 juni 2006 op
de vereffeningprocedure van vennootschappen te verduidelijken en om de verplichtingen die deze wet in het leven
roept op elkaar af te stemmen teneinde een vlotter verloop
van de procedure te waarborgen. Er wordt eveneens aangedrongen op een automatische goedkeuring van leden van
de drie Instituten indien zij benoemd worden tot vereffenaar, zonder een verdere tussenkomst van de rechtbanken.
Eveneens worden voorstellen geformuleerd inzake de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de
erkenning van de beroepskwalificaties en de vrijheid van
dienstverlening. We hebben voorstellen gedaan om de wetgeving inzake onze beroepen in overeenstemming te brengen met de richtlijn. We hebben ook onze wil uitgedrukt om
formeel erkend te worden als ‘bevoegde autoriteit’ in de zin
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van de richtlijn wat de buitenlandse beroepsbeoefenaars in
onze vakgebieden betreft.
Steeds bekommerd om uniformiteit en transparantie inzake boekhouding en rapportering te bevorderen ten voordele van de consument hebben we twee voorstellen gedaan
in verband met de controle van de rekeningen en het beheer
van een mede-eigendom van een vastgoed en in verband
met het deugdelijk bestuur voor de publieke sector: een duidelijk boekhoudkader gecombineerd met de controle op de
rekeningen door een accountant.
In het memorandum wordt eveneens teruggekomen op de
punten die reeds besproken werden in het vorige editoriaal:
het monopolie voor de belastingconsulent, de openstelling
van het aandeelhouderschap van de professionele vennootschap, de beperking van de beroepsaansprakelijkheid en de
problematiek inzake de anti-witwaswetgeving.
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