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Een vooruitblik op 2012

N

a moeizame onderhandelingen werd een regering gevormd die in een minimum van tijd
een begroting diende op te stellen, onderworpen aan de strenge regels van de Europese
Commissie tot beheersing van begrotingstekorten. Uiteraard konden we verwachten dat hierbij een aantal ﬁscale
maatregelen zouden worden getroffen. Deze zijn echter zeer
ingrijpend en dit op diverse vlakken. De nieuwe berekeningswijze van de voordelen in natura voor het gebruik van
een bedrijfswagen is zowel in de pers als bij onze confraters
een dagelijks onderwerp.
Voor de bedrijfsleiders betekent dit een drastische verhoging van het belastbaar beroepsinkomen terwijl dit voor de
loontrekkenden een daling betekent van het nettoloon. Het
effect van de intitiële bedoeling van het ter beschikking
stellen van een bedrijfswagen verdwijnt en zal leiden tot
herziening van de loonpolitiek van de ondernemingen. In
deze tijden van economische stilstand zeker geen sinecure.
De aanval op de managementvennootschappen was zeker
bij aanvang ongenuanceerd en de rol van de ‘ﬁscale experten’ als organisatoren van ﬁscale constructies werd overvloedig benadrukt. Veel van onze leden voelen zich geviseerd, waardoor wij het nuttig vinden toch mee te delen dat
accountants en belastingconsulenten hun beroep uitoefenen onder een strikte deontologie en dat zij verplicht worden een permanente vorming te volgen die onder meer tot
doel heeft de juiste draagwijdte van ﬁscale regelgeving op te
volgen. Als raadgevers van de onderneming zijn de accountants en belastingconsulenten de verbinding tussen overheid en onderneming omdat zij in hun functie deze ﬁscale
regelgeving verduidelijken en de toepassing ervan binnen
de onderneming opvolgen.
Daarenboven worden onze ondernemingen geconfronteerd met een stagnerende economie en een stagnerende

consumptie. We stellen vast dat tewerkstelling verloren gaat
terwijl de nood aan bijdragen van een actieve bevolking
groter wordt. De kmo, de zelfstandigen en de vrije beroepen
zorgen voor een aanzienlijke tewerkstelling, en hoewel velen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, blijft het moeilijk
om openstaande betrekkingen in te vullen.
Internationale contacten zijn voor onze beroepen belangrijk. Vandaar dat wij een gemeenschappelijke Raad organiseerden met de Franse Ordre des Experts-Comptables du
Nord Pas-de-Calais in Rijssel, met vier agendapunten: de
kwaliteitstoetsing, de toepassing van de antiwitwaswetgeving, de permanente vorming en de stage. Dat de voorziene
vergadertijd ruim overschreden werd, bewijst dat dergelijke
uitwisseling van aanpak en ervaringen voor beide raden een
nuttige oefening was. Hoewel de regelgeving internationaal
steeds meer dezelfde wordt, kan de lokale invulling enigszins verschillen of kan men putten uit elkaars ervaringen.
Dit jaar focussen we op de kwaliteit maar ook op de toegang tot het beroep. Zonder afbreuk te doen aan de vereisten en de kwaliteit, wordt overlegd met het onderwijs hoe
de trajecten opleiding en stage beter op elkaar kunnen worden afgestemd om de toegang tot het beroep aantrekkelijker
te maken. Dit zal bovendien gepaard gaan met een communicatiecampagne naar de scholen en de studenten toe, om
onze beroepen nog beter kenbaar te maken en hen te overtuigen van de toekomstmogelijkheden.
In het kader van de toenadering tot de ondernemingen
hebben wij beslist om onze studiedag van 21 maart 2012
ook open te stellen voor ondernemers en hun interne raadgevers. Dit zal de contacten tussen beroep en onderneming
zeker bevorderen.
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