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Het Instituut ontmoet
opnieuw zijn leden

N

u de vakantieperiode voorbij is, start volop de
periode voor het indienen van de belastingaangiften. Tot 27 september voor de aangiften in
de vennootschapsbelasting via Biztax, tot
31 oktober voor de aangiften in de personenbelasting via
Tax-on-Web. Ervaring toont dat tijdelijke problemen steeds
kunnen voorkomen. Het Instituut probeert via overleg met
de administratie de nodige garanties te krijgen omtrent de
feilloze werking van het systeem. Niettemin durven wij u
aanraden over te gaan tot een gespreide indiening van de
aangiften om piekmomenten te vermijden en het risico op
falen van het systeem te beperken. Elke onderbreking van
het systeem verstoort de planning van de kantoren en betekent verloren uren die niet kunnen worden gerecupereerd.
In het najaar concentreert het Instituut zich op de voorbereiding van twee evenementen voor onze leden, namelijk
het derde bezoek aan de provincies en de deelname aan de
vierde editie van het congres ‘Forum for the Future’.
Zoals reeds aangekondigd op de algemene vergadering
van 21 april 2012, zal het bezoek aan de provincies voor een
groot deel handelen over de komende kwaliteitstoetsing,
maar enkele recente initiatieven (o.a jongerenwerking), gewijzigde reglementering (norm permanente vorming) en
acties voor interne leden komen eveneens aan bod. In dit
nummer vindt u een overzicht van de vastgelegde data. U
kunt deze alvast noteren in uw agenda. Uiteraard hopen wij
dat u opnieuw talrijk zult deelnemen aan deze ontmoetingen, waarvan het deﬁnitieve programma binnenkort wordt
meegedeeld.
Het congres van het Forum for the Future (FFF) wordt intussen voor de vierde keer georganiseerd; een ideaal moment om de oorsprong en het opzet van het FFF, evenals de
betrokkenheid van de instituten te duiden. Net als Franstalige confraters was ik in 1998 bij mijn eerste bezoek aan het

Congres van de Ordre des Experts-Comptables de France
behoorlijk onder de indruk van de omvang van dit evenement, waar de Franse accountants elkaar jaarlijks ontmoeten, met plenaire zittingen (tot 3 000 deelnemers) en een
grote waaier aan workshops, standen van ﬁrma’s die er hun
tools presenteren, de aanwezigheid van ministers, maar
vooral de contacten tussen de diverse confraters uit alle delen van Frankrijk in de loop van het 2,5-dagen durende congres, dat dit jaar intussen aan zijn 67e editie toe is. Meerdere
latere bezoeken aan het congres hebben ons alleen maar
verder overtuigd van de uitstraling van een dergelijk evenement en het belang ervan voor de beroepsbeoefenaars.
Op uitnodiging van de Ordre régional van Lille-Nord –
Pas-de-Calais namen wij zelfs een dag deel aan de werkvergadering van het organisatiecomité van het congres in Lille
in 2007. Het feit dat het jaarbudget van het congres in
Frankrijk het jaarbudget van het IAB overtreft, geeft een
duidelijke aanwijzing van de omvang van deze organisatie.
Toen de in 2008 opgerichte Stichting van het Forum for
the Future de idee aanbracht om in 2009 een congres in te
richten, uitsluitend voor de leden van de drie instituten,
was de interesse gewekt en heeft ons Instituut door de ondersteuning inzake de aanbreng van onderwerpen en sprekers in belangrijke mate bijgedragen tot het welslagen van
de eerste editie. Een ontmoetingsdag voor de beroepsbeoefenaars met talrijke workshops – ook met onderwerpen die
anders minder aan bod komen – en met standhouders-toeleveranciers van onze kantoren; interacties tussen beroepsbeoefenaars, overheid, ondernemingen en administraties
omtrent de rol en het belang van onze beroepsbeoefenaars.
De ingrediënten voor het succes waren aanwezig. Besprekingen en overleg met de instituten na de eerste editie en de
vraag om een ﬁnanciële bijdrage hebben geleid tot de goedkeuring door de Raad van een ﬁnanciële bijdrage in ruil
voor gratis toegang voor de leden. Hetzelfde principe werd
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na overleg in het Interinstitutencomité aangenomen door
het BIBF en het IBR.
De instituten organiseren enkele sessies waarin zij hun leden kunnen informeren over interessante onderwerpen. Na
enige aarzeling zijn de meeste van onze beroepsverenigingen nu ook aanwezig met een stand. Aldus en ten gevolge
van de positie ingenomen door de Raad en mede door de
organisatie van workshops voor onze leden, namen vorig
jaar 1 247 accountants, belastingconsulenten en stagiairs
effectief deel aan het congres. Het is aan de organisatoren
om het concept te bewaren, tekortkomingen verder weg te
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werken en de deelname van de drie instituten te verzekeren
om volgend jaar het eerste lustrum te bereiken. Intussen
nodig ik alle leden uit voor het FFF van 6 december 2012.
Wij begroeten u dan graag op onze stand.
Verder vindt u in dit nummer een interview met de heer
Etienne de Callataÿ over de voortdurende economische en
ﬁnanciële crisis. Het is een bevestiging van reeds vroeger in
de media ingenomen standpunten door de heer de Callataÿ.
André Bert, Voorzitter

