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De plannen van de
nieuwe voorzitter
Wat zijn de plannen van onze nieuwe voorzitter? Wat is voor hem prioritair
en wat zijn de prioriteiten van de ondervoorzitter en van de nieuwe Raad?
Deze en nog andere vragen stelden we aan André Bert, voorzitter van het IAB
en aan Micheline Claes, ondervoorzitter.

De stagiairs vertegenwoordigen de toekomst van
het beroep. Wat zijn uw plannen voor deze toekomstige leden?
Het lijkt me belangrijk de nadruk te leggen op de
inspanningen die we voor stagiairs willen leveren. Die
inspanningen zullen niet alleen worden behouden,

maar ook versterkt. Als we vandaag zoveel stagiairs
hebben, is dat ongetwijfeld omdat we nog steeds een
beroep vertegenwoordigen waarnaar veel vraag is.
Meer dan 1400 stagiairs, waarvan er 400 het eerste jaar
stage lopen, dat is het bewijs dat de kwalificaties van
accountant en belastingconsulent zeer gegeerd zijn.
Bovendien stel ik vast dat we dankzij het elektronisch
stagedagboek – via de Stagecommissie – veel relevante
informatie verkrijgen, op basis waarvan we de diversiteit aan opdrachten die tijdens de stage worden verricht, kunnen analyseren. Om de opleiding van onze
jongste leden nog te verbeteren, denk ik dat regelmatig contact – waarschijnlijk een keer per jaar – met de
stagemeesters meer dan nodig is, niet alleen om te luisteren naar hun opmerkingen over het verloop van de
stage, maar ook om positieve feedback te geven vanuit
het Instituut.
De jongeren zijn dan wel de toekomst, maar er
zijn ook de huidige leden van het IAB. Wat zijn uw
plannen op het vlak van permanente vorming?

André Bert, nieuwe voorzitter van het IAB

Ook hier ben ik duidelijk: de Raad van het Instituut
moet toezien op de kwaliteit van de permanente vorming van zijn leden. Deze vorming moet zo gediversifieerd mogelijk zijn en aansluiten op de actualiteit.
Vandaar overigens het belang van de beroepsverenigingen, die hierbij een belangrijke en unieke rol spelen. Onze boodschap aan deze verenigingen is eenvoudig: wanneer de individuele aansprakelijkheid van
onze leden ter discussie staat – en dat is een algemene
tendens die dus niet specifiek is voor ons Instituut –
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blijft permanente vorming, mijns inziens, het beste antwoord dat we aan de buitenwereld kunnen geven.
Wat met deze aansprakelijkheid, die sommigen steeds
onbeperkter willen zien?
Wij zijn ons bewust van dit gevaar. En daarom hebben wij
een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld dat de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van accountants en belastingconsulenten beperkt. Onze leden moeten in elk geval
weten dat we alles in het werk stellen opdat dit project door
het parlement geraakt. Het is overigens opgenomen in het
memorandum dat aan de regering werd bezorgd. Maar men
moet ook weten en beseffen dat we in afwachting daarvan
helaas een verhoging van de collectieve verzekeringspremie
niet kunnen vermijden. Of men er nu mee akkoord gaat of
niet, het gaat om het principe van samenvoeging van de
risico’s, met name dat de meerderheid van de beroepsbeoefenaars betaalt voor de fouten van een minderheid.
Waarover gaan de belangrijkste klachten?
De meeste klachten gaan over de niet-naleving van de termijnen. Soms moeten we ons vragen stellen over de organisatie van sommige van onze confraters. Ik denk dat we samen met onze beroepsverenigingen onze confraters aan de
gevolgen van slecht beheer, met name op het vlak van hun
aansprakelijkheid, moeten herinneren.
Zijn er nieuwigheden te verwachten in de komende
maanden?
Er zullen veel zaken evolueren. In de eerste plaats is er de
mogelijkheid voor de leden van het BIBF en het IAB om een
associatie aan te gaan in het kader van een professionele
vennootschap. Deze vennootschap moet uiteraard erkend
zijn door de Raad van het Instituut en zich ertoe verbinden
de deontologie van het IAB na te leven. Maar dat is een
grote stap voorwaarts. Ook hiervoor is het ontwerp van koninklijk besluit klaar en wachten we op de vorming van de
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volgende regering om het in te dienen. We zijn eveneens
van plan om een soort van overstapmogelijkheid te creëren
tussen het IAB en het BIBF. Op voorwaarde dat ze een bepaalde ervaring (bv. 7 jaar) achter de rug hebben en in het
bezit zijn van een diploma, zullen de leden van deze twee
Instituten van het ene naar het andere Instituut kunnen
overstappen. Ten slotte evolueert de beroepspraktijk en is
het normaal dat een dergelijke overstap mogelijk wordt.
Wat is uw programma voor de belastingconsulenten?
Heel eenvoudig: in het kader van het memorandum dat
aan de regering werd bezorgd, willen we het idee verdedigen van een monopolie voor belastingconsulenten, gedeeld
met accountants, erkende boekhouders-fiscalisten, notarissen en advocaten. Het gaat om een belangrijke opdracht
voor ons, maar ook voor de consument. Het gebeurt vandaag helaas nog dat personen die niet onderworpen zijn
aan een deontologie en niet verzekerd zijn, als fiscaal adviseur optreden. Ik ben van mening dat dergelijke praktijken
in het belang van de cliënten moeten worden stopgezet.
Onze vraag is dus een vraag van openbaar belang.
Zijn er nieuwigheden te verwachten op het vlak van de
documentatie die aan de leden wordt bezorgd?
Ja, ongetwijfeld. In de eerste plaats herinner ik eraan dat
de meeste informatie vandaag elektronisch aan de leden
wordt bezorgd. Maar het is duidelijk dat er op dat vlak nog
veel inspanningen nodig zijn. Met name wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en de aantrekkelijkheid van onze internet- en extranetsite. Toch kan de elektronische weg niet
de enige wijze van communicatie met onze leden zijn. We
zijn van plan om ook regelmatig te communiceren via
briefwisseling, en dit in het bijzonder voor belangrijke informatie. Wat de informaticatoepassingen betreft die worden uitgewerkt door verschillende instituten of regeringsinstellingen, moet het Instituut in de eerste plaats een
gesprekspartner zijn en vervolgens een partner bij de coherente ontwikkeling van deze instrumenten. En dat om de
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eenvoudige reden dat we er de eerste gebruikers van zijn. Of
het nu gaat om programma’s zoals Edivat of Tax-on-web,
wij zijn steeds geïnteresseerd in een voorafgaandelijk gesprek
en uiteraard in het gebruik ervan. Laat ik terloops opmerken
dat Tax-on-web pas echt doeltreffend is geworden nadat de
belastingadministratie de toepassing is komen uitleggen
aan de verenigingen. Daarom vragen wij de regering om
ons in de voorbereidingsfase van dergelijke projecten te betrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de projecten van
administratieve vereenvoudiging. Die zijn niet alleen een
pluspunt voor onze leden, maar ook voor de burgers.
Ik zou ook willen verduidelijken dat het IAB een bijzondere inspanning zal leveren op het vlak van de publicaties.
Er zal binnenkort een boek verschijnen over de bijzondere
mandaten. Ook wordt een geannoteerd Wetboek van de Inkomstenbelastingen verwacht voor eind september en, last
but not least, zal het Vademecum worden geactualiseerd.
Zoals u weet dateert dit referentiewerk voor onze leden uit
2004. We hopen uiterlijk voor de algemene vergadering van
2008 een geactualiseerde uitgave uit te brengen.

dere projecten in die zin, maar het is nog te vroeg om er nu
over te praten.
Wat met de toenadering tussen de verschillende Instituten?
We hebben goede contacten met de andere Instituten en
ik ben vast van plan om de regelmatige contacten met de
verschillende voorzitters voort te zetten tijdens mijn voorzitterschap. We hebben gemeenschappelijke belangen en
het is dus noodzakelijk om onze krachten te bundelen om
als één stem te spreken tegen de politieke en economische
wereld. Laat mij verduidelijken dat deze samenwerking tussen de Instituten niet beperkt zal blijven tot die met het
BIBF. We streven ook naar een betere samenwerking met het
IBR. Als ik denk aan de projecten die in de steigers staan, is
er uiteraard het opzetten van een overstapmogelijkheid tussen het BIBF en het IAB. Maar ook dat is niet nieuw. Ik heb
altijd gepleit voor een gelijkaardige overstapmogelijkheid
als deze die momenteel tussen het IAB en het IBR bestaat.
Een woordje over de organisatie van het Instituut?

Wat met het mandaat van bestuurder? Zijn er veranderingen op komst?
In bepaalde omstandigheden kan de Raad van het IAB een
accountant of belastingconsulent de voorafgaande toestemming geven om een mandaat van bedrijfsleider uit te oefenen in een handelsvennootschap. U weet dat de Raad sinds
kort ook één van zijn leden de voorafgaandelijke toestemming kan geven om een mandaat van onafhankelijk bestuurder te aanvaarden. Maar ook daar is die toestemming
niet automatisch; ze moet worden geanalyseerd door de
Raad van het Instituut. Deze analyse is noodzakelijk omdat
ze het mogelijk maakt de opdracht en de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke bestuurder af te bakenen. Om
onze leden bij die reflectie te helpen, zal het IAB, samen met
de Associatie van Bestuurders in België, een studiedag organiseren over het mandaat van bestuurder. Er zijn nog an-

Daarover wil ik twee zaken zeggen. In de eerste plaats
moeten de contacten met de consultatieve commissie van
het IAB, het orgaan dat de beroepsverenigingen vertegenwoordigt, versterkt worden. Ondervoorzitter Micheline
Claes en ikzelf zullen deze vergaderingen regelmatig bijwonen om de beslissingen die door de Raad werden genomen
uit te leggen of hen op de hoogte te houden van de lopende
projecten.
Ten tweede steunt de goede werking van het IAB op de
onbetwistbare capaciteiten van zijn personeel. Het Instituut
heeft het geluk met personeel te werken dat veel capaciteiten heeft en trouw is aan onze zaak. Ze moeten dus worden
gestimuleerd om nog gemotiveerder te werken voor de
Raad, de commissies en de leden. •
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