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Agentschap Ondernemen - Federatie Vrije Beroepen - Instituut van de Accountants en
de Belastingconsulenten - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Instituut van de Bedrijfsrevisoren

t

Tussen

L. Het Agentschap Ondernemen, Koning Albert II

Laan 35/bus L2, t030 Brussel,
vertegenwoordigd door de Vlaams minister bevoegd voor het economisch beleid
in de persoon van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

2. Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten,

Renaissance

Building, Emile facqmainlaant3S/2,1000 Brussel, vertegenwoordigd door Benoît
Vanderstichelen, Voorzitter.

3. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

E. facqmainlaan L35/L, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Daniel Kroes, Voorzitter.

4.

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, Legrandlaan 45,
1050 Brussel, vertegenwoordigd door fean-Marie Conter, Voorzitter.

5.

De Federatie Vrije Beroepen, Willebroekkaai37,1000 Brussel, vertegenwoordigd
door fohan De Leenheer, Voorzitter.

worden volgende afspraken gemaakt
a

Partijen wensen met dit samenwerkingsprotocol een eerste stap te zetten naar een
meer structurele samenwerking tussen de organisaties van de economische vrije
beroepen, de Federatie Vrije Beroepen en het Agentschap Ondernemen.

o

Met dergelijke structurele samenwerking willen alle partijen er voor zorgen dat de
economische beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in Vlaanderen een betere
kennis hebben van de economische instrumenten en projecten van de Vlaamse
overheid en aanverwante partners.

o

Deze structurele samenwerking doet geen afbreuk aan de eigenheid van elk van de

economische beroepen, hun specifieke werkzaamheden en monopolies zoals
voorzien door de wetgever.
a

Gelet op nauwe band tussen deze economische vrije beroepen en de ondernemers
in Vlaanderen wensen partijen met deze samenwerking er toe bij te dragen dat de
instrumenten en projecten van de Vlaamse overheid en het Agentschap
Ondernemen beter doorstromen naar ondernemers. Omgekeerd kan het
Agentschap Ondernemen inspelen op de signalen van de economische vrije
beroepen zelf en via hen van hun cliënten, de ondernemers.

a

Deze samenwerking zal in hoofdlijnen volgende elementen bevatten:

2

o

o

een kennismaking met en samenwerking tussen de economische vrije
beroepen en het Agentschap Ondernemen met samenwerking van de
Federatie Vrije Beroepen

o

het informeren en sensibiliseren van de economische vrije beroepen van
projecten en instrumenten van het Agentschap Ondernemen

o

het verbeteren van doorstroming - via de economische vrije beroepen - van
projecten en instrumenten van het Agentschap Ondernemen naar
ondernemers (de cliënten van de economische vrije beroepen)

o

de uitbouw van een signaalfunctie vanuit de economische beroepen naar
het Agentschap Ondernemen.

Deze doelstellingen zullen verder worden geconcretiseerd in een verder uit te
werken samenwerkingsproject en actieplan tussen de ondertekenende partners.

Opgemaakt te Brussel op 6 mei20L4, in 5 exemplaren, waarvan elke partij verklaart één
ontvangen te hebben.

Kris Peeters
Vlaams
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Daniel Kroes

Voorzitter IBR
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fean-

Voorzitter IAB
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Voorzitter Federatie Vrije Beroepen
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