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De uitdagingen
blijven…
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012 was een zeer moeilijk jaar. Na een lange periode van regeringsvorming werden met spoed een
aantal maatregelen genomen om het begrotingstekort weg te werken. Sommige daarvan werden
reeds binnen zeer korte termijn aangepast, andere werden
afgevoerd bij de opstelling van het volgende budget. En
onze accountants en belastingconsulenten dienden het uit
te leggen aan de cliënten en opdrachtgevers zonder de mogelijkheid met veel rechtszekerheid te kunnen spreken. Ook
indien de overheid maatregelen neemt om fiscale ontwijking tegen te gaan, moet zij rechtszekerheid kunnen bieden.

De belastingplichtigen kunnen niet wachten tot na lange
procedures de rechtbanken een oordeel vellen over maatregelen en wetswijzigingen die aanleiding geven tot betwistingen. Vandaar dat wij op het congres van het Forum for
the Future bij onze gasten, de heer Vanackere, vicepremier
en minister van Financiën, en de heer Crombez, staatssecretaris voor Fraudebestrijding, gepleit hebben voor duidelijkheid hierover.
In 2012 werden de ondernemingen geconfronteerd met
een grensoverschrijdende economische en monetaire crisis.
De pers berichtte uitvoerig over het verloren gaan van grote
ondernemingen, maar de maandelijkse statistieken van het
aantal faillissementen lagen nog nooit zo hoog. Dit betekende ook een verlies aan tewerkstelling en daarenboven
een drama voor de kleine ondernemers, die vaak hun persoonlijk vermogen inzetten om de zaak in stand te houden
en te laten overleven. De economie van een land moet gedragen zijn door grote ondernemingen met intensieve arbeidsbehoeften en kleinere ondernemingen die door hun
flexibiliteit en de tomeloze inzet van de ondernemer ook
zorgen voor een hoge graad van tewerkstelling. Elk verlies
aan tewerkstelling betekent dat een slinkend aantal moet
bijdragen voor een groeiende groep, waardoor de lasten
voor de ondernemers en de werknemers een ondraaglijk niveau bereiken dat elke motivatie dreigt te verstikken.

Overeenkomstig de doelstellingen die uitgewerkt zijn op
de strategische Raad van 2010, heeft de Raad dit jaar de inspanningen betreffende de kwaliteit en de communicatie
nog opgedreven. Naast de duidelijke communicatie met de
leden (e-zine, roadshow, congres van het Forum for the Future, witboek) hebben wij met een radiocampagne ook de
accountant kenbaar gemaakt aan de buitenwereld en de ondernemingen. Een inspanning die maar mogelijk was door
een voorziening daaromtrent op te nemen in het budget.
Uit de evaluatie zal moeten blijken welk vervolg aangewezen is. Wij zijn inderdaad gestart met een nieuwe ronde
doorheen de provincies. Centraal daarin staat de toelichting
over de nakende kwaliteitstoetsing. Daarbij hoort de voorstelling van het ‘Witboek kwaliteit’ met 10 leidraden om u
te begeleiden bij de reflectie over en de implementatie van
de modernisering van de kantoren. Dit boek kan worden
beschouwd als een samenvatting van de ruimere handleiding ‘Organisatie en Procedures’, die haar voltooiing nadert. Uiteraard is er verder toelichting over nieuwe initiatieven van de Raad en wijzigingen aan de regelgeving die u
aanbelangen. U kan nog altijd inschrijven voor de resterende sessies via de website.
Wij waren aanwezig op het 67e Congres van de Ordre des
Experts-Comptables de France (6 000 deelnemers) met als
hoofdthema’s ‘de accountant als ondernemer’, ‘de accountant als partner in de groei’ en ‘het merk dat de kennis, het
vertrouwen en de uitmuntendheid vertegenwoordigt’ (E.
Orsenna, lid van de Académie Française).
Elementen als marketing en branding zijn geen taboes
meer voor een beroep dat zich dient te profileren in de
steeds snellere evolutie en internationalisering van de adviesverlening aan de ondernemingen. De uitdagingen voor
het beroep blijven boeiend en actueel.
André Bert, Voorzitter
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