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IAB in ’t kort

In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen.

September
• 06-07/09: FEE-congres met als thema “Small and Medium Enterprises and Small and Medium Practitioners”
– Scheveningen (Nederland)
• 10/09: Gezamenlijke Raadsvergadering IAB-IBR – Saintes (Tubeke)
• 13/09: Interview met Vlaams minister-president Kris Peeters
• 14/09: Ontmoeting van voorzitter André Bert met Karel Van Eetveldt (UNIZO) in het kader van de Europese mededeling
over “administratieve vereenvoudiging”
• 18/09: Toespraak van voorzitter André Bert tijdens de opening van het academiejaar 2007-2008 van het Hoger Instituut
voor Accountancy & Fiscaliteit (HIAF), over het thema “De (beperkte) aansprakelijkheid van de externe accountant en
belastingconsulent” – Gent
• 24/09: Academische zitting 2007-2008 EPHEC – Brussel
• 26/09: Interinstitutencomité – Brussel, IAB

Oktober
• 04/10: Ontmoeting met debat over het thema “Envie de devenir indépendant ou de créer votre entreprise ?”
– Stadhuis Nijvel
• 04-06/10: 62ste congres van de Franse Ordre des experts-comptables – Rijsel
• 12/10: Studiedag IBR “De impact van de nieuwe Europese richtlijn betreffende de wettelijke controles van
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen op het beroep van de bedrijfsrevisoren” – Brussel, Sodehotel
• 19/10: Studievoormiddag “Anti-witwaswetgeving” – Brussel, Heizelpaleizen
• 26/10: Interinstitutencomité – Brussel, IAB

November
•
•
•
•
•

07/11: Studiedag IBR “De functie van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de raad van bestuur” – Brussel, Sodehotel
07-08/11: Congress of German Public Auditors – “Journée des présidents organisée par la FEE” – Berlijn
08-09/11: Colloquium met als thema “L’avenir des professions libérales” – Luik
13-15/11: IFAC Council Meeting & Seminar – Mexico
27/11: FEE-seminarie “Conference on Audit Regulation” – Brussel

Wetgeving
Juli 2007
• MB van 12 juni 2007 tot aanstelling
van de ambtenaren die belast zijn
met de opsporing en de vaststelling
van de inbreuken bepaald bij artikel
23 van de Wet van 11 januari 1993
tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
het terrorisme (B.S. 02/07/2007)
• KB van 17 mei 2007 tot wijziging
van de koninklijke besluiten nrs. 1,
11, 23, 39 en 50 met betrekking tot
de belasting over de toegevoegde
waarde – Erratum (B.S. 04/07/2007)
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• KB van 26 april 2007 tot toepassing
van de Wet van 14 december 2005
houdende afschaffing van de effecten aan toonder (B.S. 09/07/2007)
• KB van 26 april 2007 tot toepassing
van de Wet van 14 december 2005
houdende afschaffing van de effecten aan toonder (B.S. 09/07/2007)
• Wet van 15 mei 2007 tot wijziging
van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wat de fusie door
overneming van onderlinge verzekeringsverenigingen betreft (B.S.
13/07/2007)

• KB van 9 juli 2007 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants
en de kandidaat-belastingconsulenten (B.S. 13/07/2007)
• KB van 26 april 2007 tot organisatie
van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren –
Erratum (B.S. 23/07/2007)
• KB van 30 april 2007 betreffende de
erkenning van bedrijfsrevisoren en
het openbaar register – Erratum (B.S.
23/07/2007)
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• KB van 30 april 2007 betreffende de
toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987
betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren – Erratum
(B.S. 23/07/2007)
• Wet van 8 juni 2007 tot wijziging
van de procedure tot vaststelling
van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen
van lange duur (B.S. 25/07/2007)

•

•

Augustus 2007
• Beslissing betreffende de territoriale
bevoegdheid van sommige diensten
van de Sector invordering van de Directe belastingen (B.S. 10/08/2007)
• KB tot wijziging van bijlage IIIbis
van het KB/WIB 92 op het stuk van
de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
(B.S. 14/08/2007)
• MB tot uitvoering van het besluit
van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het
decreet van 6 mei 1999 betreffende
de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (B.S. 20/08/2007)
• Wet houdende diverse maatregelen
inzake de heling en inbeslagneming
(B.S. 22/08/2007)
• Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel
van artikel 509quater van het Strafwetboek (B.S. 22/08/2007)
• Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement op
de gemeentelijke comptabiliteit, ter
uitvoering van artikel L1315-1 van

•

•

•

•

•

het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (B.S.
22/08/2007)
KB tot wijziging van het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen (B.S. 22/08/2007)
MB houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van het
Comité dat belast is met de kwaliteit
van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van
de werking ervan (B.S. 23/08/2007)
KB tot uitvoering van artikel 35 van
het koninklijk besluit nr. 72 van 10
november 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen (B.S. 24/08/2007)
KB tot wijziging van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. – Duitse vertaling
(B.S. 24/08/2007)
KB tot wijziging van het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. – Erratum
(B.S. 27/08/2007)
Besluit van de Waalse Regering betreffende de bekwaamheids-, indienstnemings- en opleidingsvoorwaarden voor de uitoefening van de
functie van commissaris bij een
openbare huisvestingsmaatschappij
(B.S. 28/08/2007)
MB betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (B.S. 28/08/2007)

• KB tot wijziging van het KB/WIB 92
inzake de investeringsaftrek (B.S.
30/08/2007)

September 2007
• KB tot codificatie van de kaderwetten
betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen (B.S. 18/09/2007)
• Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 (B.S. 21/09/2007)
• Wet tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het
Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen – Duitse vertaling (B.S.
24/09/2007)
• KB tot vastlegging van het model
van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar
2007 en van de voorwaarden die het
mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (B.S. 24/09/2007)
• KB tot codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende
intellectuele beroepen – Erratum
(B.S. 26/09/2007)
• MB tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en
accijnzen en tot wijziging van het
Ministerieel Besluit van 26 maart
2007 tot wijziging van voormeld Ministerieel Besluit van 22 juli 1998
(B.S. 28/09/2007)

IAB-info flashback
Juli
• Memorandum – 26/07/2007

September
• Het witwassen van geld verdiend
met “gewone fiscale fraude” niet

meer strafrechtelijk vervolgbaar –
06/09/2007
• Nieuwe opdrachten voor de accountant bij het vergunnen van reisbureaus in het Vlaams Gewest –
13/09/2007

• Jaarverslag – permanente vorming –
20/09/2007
• Mevrouw Christine Cloquet, nieuwe
ondervoorzitter CFE – 27/09/2007
Meer info: www.iab-info.be

2 0 0 7/ 4

41

