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Gezamenlijke
raadsvergadering IAB-IBR
Verder werd overeengekomen om niet te reageren op het
ontwerp van de nieuwe norm “IES7”, die door de IFAC
werd voorgesteld op het stuk van de beroepsopleiding en,
desgevallend, gezamenlijk te antwoorden op het ontwerp
“ISRS4410” (compilatieopdrachten).
Ten slotte hebben de Raden de “Verklaring van Straatsburg” van de FIDEF (Internationale Federatie van de Franstalige accountants en registeraccountants) goedgekeurd,
die onder meer vereist om bij de internationale normalisatie meer rekening te houden met de culturele diversiteit.
Gezamenlijke Raad IAB-IBR

De Raden van het IAB en het IBR zijn bijeen geweest in
gezamenlijke zitting. De verenigde Raden beslisten om de
federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden het beginsel voor te leggen van een systematische consultatie van
de instituten, bij een voorstel tot wijziging van de wetgevingen die de beroepen aanbelangen.
Ze zijn overeengekomen om het BIBF het voorstel te doen
dat de drie Instituten gezamenlijk de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zouden aanschrijven teneinde de
Commissie aan te sporen om haar strategie op middellange
termijn en al haar adviezen aan een publiek debat te onderwerpen.
Voorts hebben de verenigde Raden de synergieën onderzocht die al konden worden gerealiseerd nadat de kantoren van de twee instituten in hetzelfde gebouw werden
ondergebracht. Op wetenschappelijk gebied zullen gemeenschappelijke acties worden georganiseerd rond “Basel III” en de continuïteit van de ondernemingen, alsook
over de toekomst van de IAS/IFRS (naar aanleiding van
een studienamiddag van de Academie voor Boekhoudkundige en Financiële Studiën, waarvan beide Instituten
lid zijn).

Werkzaamheden op Europees niveau
De verenigde Raden van het IAB en het IBR mochten de
heer Eric Van den Abeele, Raadadviseur bij de Permanente
Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, verwelkomen. Dit was de gelegenheid om de balans op te maken van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de
EU, onder meer gemarkeerd door de deblokkering van het
dossier van het Europees octrooi en de uitvaardiging van
een nieuwe richtlijn (2001/17) betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties (die van toepassing is op de erelonen van de economische beroepen). Tijdens de bespreking werd de huidige stand van zaken opgemaakt op het
gebied van de boekhouding van de micro-entiteiten, de
“single market act” (de Commissie zal weldra de maatregelen aankondigen die zij voorstelt na afloop van de verrichte
consultaties, onder meer voor de fiscaliteit, de toegang tot
de financiering voor de kmo’s en de beroepskwalificaties),
de gevolgen die moeten worden gegeven aan het Groenboek over de toekomst van de audit en de modernisering
van de Europese wetgeving op de openbare aanbestedingen
(het IBR vraagt dat de behandeling van de wettelijke controleur van de rekeningen ten aanzien van deze wetgeving niet
discriminerend zou zijn ten opzichte van de behandeling
die voorbehouden wordt voor de selectie van de uitvoerende leden van het bestuursorgaan).
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