EDITORIAAL

Kwaliteit is onze troef

I

n dit nummer wordt uitgebreid ingegaan op de nakende
invoering van de kwaliteitstoetsing.

De norm, waarover deﬁnitief advies werd gekregen van
de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, wordt integraal gepubliceerd, voorafgegaan door een uitgebreide toelichting.
De Raad heeft intussen ook de samenstelling van de commissie bepaald, zodat van start kan worden gegaan met de
verdere uitwerking die moet leiden tot de eerste kwaliteitstoetsingen op vrijwillige basis in 2013. Op de website zal
een nieuw onderdeel worden toegevoegd waar u alle informatie en alle teksten over de kwaliteitstoetsing zal kunnen
raadplegen.
Deze kwaliteitstoetsing zal worden uitgevoerd met de bedoeling de valorisatie van de beroepen van accountant en
belastingconsulent te bestendigen, door onder meer de organisatie, de interne procedures en de kwaliteitsbeheersing
binnen de organisatie te evalueren. Mochten tekortkomingen worden vastgesteld, dan zullen in eerste instantie acties
worden voorgesteld en de opvolging van het verbeterparcours worden begeleid.
Waar men ervan kan uitgaan dat grotere entiteiten en organisaties reeds dergelijke procedures en interne regels in
uitvoering hebben, zullen vooral kleinere kantoren die niet
over een dergelijke interne structuur beschikken, hun voordeel halen uit de tools die het Instituut ter beschikking stelt
en de begeleiding ter gelegenheid van de toetsing. Iedereen
die vanuit het Instituut betrokken is bij de implementatie –
Raad, commissie, toetsers, stafmedewerkers – zal het principe van begeleiding onderschrijven en handelen in een geest
van confraterniteit om de beoogde doelstelling te bereiken.

Ook over de algemene vergadering van 21 april vindt u
een verslag in dit nummer. Daarop hebben wij meegedeeld
dat de Raadsleden nog tijdens dit mandaat opnieuw naar de
leden zullen gaan om, onder andere in het kader van wat
hier voorafgaat, de nodige toelichting te geven, zodat een
aantal bezorgheden die nog bestaan, kunnen worden weggewerkt. Deze bezoeken aan de provincies zullen beginnen
in november en lopen tot maart 2013. Verdere informatie
wordt u te gepasten tijde overgemaakt.
De economische en ﬁnanciële situatie in sommige landen
van de Europese Unie blijft zorgen voor onrust en onzekerheid in deze moeilijke tijden. De strikte regels om de begrotingstekorten te beperken en weg te werken dwingt de overheden tot het nemen van maatregelen die iedereen in
meerdere of mindere mate treffen. Maar los van de besparingen en hogere belastingen moet evenzeer worden gefocust op
de groei van de ondernemingen en de tewerkstelling. Door
een groeiende economie en de ermee gepaard gaande hogere
tewerkstelling die de te betalen sociale uitkeringen vermindert, wordt een dubbel effect gecreëerd. De globalisatie heeft
een grotere mobiliteit van mensen en ondernemingen veroorzaakt. De vastheid van betrekking is daardoor verminderd, waardoor een grotere ﬂexibiliteit mogelijk moet zijn.
Daartoe moeten ook bestaande obstakels worden verwijderd.
Toegepast op ons beroep, blijven wij vragen dat de toegang voor mensen met minimum zeven jaar beroepservaring wordt vereenvoudigd. Een weglating van het toelatingsexamen en een vermindering van de stageduur moeten
mogelijk zijn. De opgedane beroepservaring in combinatie
met een verminderde stageduur, vastgelegd op basis van het
ingediende dossier, en het slagen voor het bekwaamheidsexamen, bieden voldoende garantie om een kwaliteitsvolle
beroepsuitoefening mogelijk te maken.
André Bert, Voorzitter
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