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I

n volle Dexia-crisis hadden wij een interview met
professor Paul De Grauwe, emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven en vanaf februari 2012
verbonden aan de London School of Economics.
We spraken over de financiële crisis in Europa en de
ondergang van een gevestigde financiële instelling. Drie
jaar na de bankencrisis van 2008 zijn de vooruitzichten nog
steeds onzeker en elk moment kan een nieuw probleem opduiken. De vraag rijst hoever men kan gaan in de ondersteuning van landen en banken zonder de eigen stabiliteit
te ontwrichten. Hopelijk is er op het ogenblik dat u dit leest
een regering met volle bevoegdheid die hierop op een adequate manier een antwoord kan bieden.
Ondernemingen ondervinden nog steeds concurrentie
door de nadelige loonkostevolutie ten opzichte van andere
landen. Honkvaste grote ondernemingen gehecht aan land
en streek nemen het woord delokalisatie in de mond, wat
opnieuw tot banenverlies kan leiden. Indien dat zich voordoet, dan moet dit gedeeltelijk worden opgevangen door de
tewerkstelling in ondernemingen die door hun gerichtheid
op de binnenlandse markt of door hun geringe omvang niet
dezelfde keuze kunnen maken. Vandaar dat het ontzettend
belangrijk is dat voor de kmo, of eenvoudig voor de kleine
ondernemingen, maatregelen worden genomen om het
overleven te waarborgen.
Rechtszekerheid voor de ondenemingen en de bedrijfsleiders zal het ondernemen stimuleren, terwijl de toegang tot
krediet gewaarborgd moet blijven. Wij waren met een Belgische delegatie op het 66e congres van de Frans Ordre des
Experts-Comptables in Marseille, met als thema “De accountant en de zeer kleine onderneming”. Met 4 600 deel-

nemers werd een record bereikt! Twee ministers konden rekenen op 3 000 toehoorders tijdens de plenaire zitting. We
hebben er gehoord dat er overleg is tussen beroep en regering over maatregelen ter vereenvoudiging en maatregelen
ter bevordering van het ondernemen.
Tevens werden akkoorden gesloten tussen de Ordre en
bankinstellingen om kredieten tot € 25 000,00 waarvan het
dossier wordt ingediend door een accountant, af te handelen binnen de veertien dagen.
Intussen blijven wij in het ongewisse welke de definitieve
voorstellen van Europa zullen zijn omtrent de boekhoudkundige verplichtingen voor de zeer kleine ondernemingen (micro-entiteiten). Er is nog geen overeenstemming tussen de
lidstaten, maar een vereenvoudiging mag niet leiden tot een
afbrokkeling van het vertrouwen in deze ondernemingen die
door het eventueel wegvallen van de neerleggingsplicht genoodzaakt zullen zijn op een aangepaste wijze voldoende
informatie te verstrekken aan de stakeholders waardoor een
beoogde kostenverlaging veraf zou kunnen zijn.
De deelnemers aan het FFF konden nogmaals vernemen
hoe het beleid van het Instituut zich toespitst op de kwaliteit van de beroepsuitoefening. ‘Accountant’ en ‘belastingconsulent’ zijn niet enkel titels of kwalificaties, maar moeten garant staan voor kwaliteit en competentie. Of men
zich nu permanente of geprivilegieerde raadgever noemt
van de onderneming is niet belangrijk. Het is de kwaliteit in
de dienstverlening die voorop moet staan. En daarop focust
het IAB de komende jaren.
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