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Strategisch beraad
over een ambitieus
beroep!

Z

oals u zult zien, besteedt deze aflevering van uw
tijdschrift heel wat aandacht aan het verslag van
de strategische raad van 2 en 3 juli laatstleden.
Vierentwintig pagina’s informatie, maar ook concrete acties om u in alle openheid alle aspecten van onze
gedachtewisseling uiteen te zetten en u onze actieplannen
te ontvouwen.
Om zeker te zijn dat al onze doelstellingen aan bod kwamen, hebben wij onze gedachtewisseling rond vijf pijlers
opgebouwd: ‘Business opportunities’, ‘Inzet op federaal
vlak’, ‘Inzet op regionaal vlak’, ‘Kwaliteit’ en ‘Aantrekkelijkheid van het beroep’. Vervolgens hebben we die in een aantal met elkaar verbonden thema’s onderverdeeld.
Dat alles zult u later uitgebreid kunnen lezen, maar wij
laten u nu al een glimp opvangen aan de hand van deze
kernwoorden, het stappenplan voor de volgende drie jaar,
een combinatie van diverse beschouwingen en actieplannen: Contractuele fiscale audit, E-invoicing, Ervaren beroepsbeoefenaars, Financiering van ondernemingen, Interne leden in het
beroep, ISO-certificering, Jongeren in het beroep, Kwaliteitstoetsing, Ledenbijdragen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Onafhankelijk bestuurder, Ondernemingen in moeilijkheden, Overdracht van onderneming, Overheidsboekhouding,
Permanente vorming, Raadplegings- en adviesdienst voor leden,
Regionalisering, Sociaal secretariaat syndicus, Strijd tegen fiscale
fraude, Uitbesteding btw en Ven.B., Volledig elektronische relaties, Vrouwen in het beroep. Om met volle kennis van zaken al
deze thema’s te kunnen aanpakken, dienden we eerst de
context te schetsen, het verband tussen de verplichtingen

en de opportuniteiten in te schatten en, ten slotte, het
onderscheid te maken tussen het mogelijke en het waarschijnlijke. Vervolgens moesten we de acties en de beschikbare middelen bespreken, goedkeuren en de kosten ervan
ramen.
Maar wij weten ook hoe weinig tijd u hebt om de conclusies van ons beraad te lezen. Daarom hebben wij dit artikel
voorzien van visuele aanknopingspunten, van alfabetisch
geklasseerde ‘cookies’, één per behandeld thema. Zo zult u
probleemloos en volgens uw eigen interesse de stand van
zaken kunnen opvolgen en kennis kunnen nemen van de
initiatieven en maatregelen die de nieuwe Raad de volgende
drie jaar zou willen nemen. Dat moet stellig de juiste manier zijn om uit die verschillende thema’s de vakgebieden te
lichten waarop u, vanwege uw bijzondere competenties of
interesses, uw enthousiasme kunt botvieren door actief deel
te nemen aan onze toekomstige werkzaamheden.
Het zal u dan ook niet verbazen dat we in de loop van de
volgende maanden, terwijl de werkzaamheden en het brainstormen doorgaan, nog van naderbij zullen ingaan op een
van deze onderwerpen die ons beroep zo nauw aan het hart
liggen. Mis dus onze berichten niet in ons wekelijkse e-zine.
En zoals elk jaar zal het Forum for the Future, dat dit jaar
plaatsvindt op 5 december 2013, weer de geschikte gelegenheid vormen om de dialoog gaande te houden, onze positie
duidelijk te stellen, onze identiteit en onze meerwaarde te
bevestigen, en om elkaar te zien. Tijdens de plenaire zitting,
gewijd aan de thema’s ‘financiering en fiscaliteit’, komt de
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elektronische factuur aan bod. Kom zeker ook eens langs op
onze gezellige en informatieve stand. Een wijze raad: save
the date!
Voor de nieuwe Raad was deze eerste strategische raad een
geslaagde test voor het toetsen van zijn samenhang, om na
te gaan of de Raad over de nodige passie en energie beschikt
om een visie te ontwikkelen en doelmatige acties uit te werken ten dienste van het beroep. De visie op een ambitieus
beroep dat moet kunnen evolueren zonder zijn fundamen-
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tele waarden te verloochenen, waarin de onafhankelijkheid
en het professionele oordeel het rechtstreekse gevolg zijn
van de relatie met de cliënt, die instaat voor een kwalita
tieve begeleiding van de kantoren doorheen de onafwendbare veranderingen, onder meer door de uitbreiding van het
dienstenaanbod.
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