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VERSLAG NOBF 18/03/2016
LOCATIE : Euro Volley te Vilvoorde

Agenda
1- 2 - Verwelkoming -aanwezigheden-afwezigheden-verontschuldigingen
Vergadering wordt geopend om 12:00. Opening door voorzitter
Wordt aangesteld als verslaggever : geen
Waren aanwezig
Borghgraef Marc
Bossaert Vincent
Hemeleers Carine
Steurtewagen Jan
Annelies Jansens
Valee Eddy
Van de Merlen Birger

LBC
BAB -Antwerpen
MAB
VABF
KVABB
LVAB
Young BAB

Waren verontschuldigd
Verbraeken Etienne
Van Heyste Christophe
Eddy Delys
Coppin Anja
Van Nieuwenhuyse Bart
Claessens Bart
Kaufman Patricia
Dockx Maria

VABF
BBB
Fiscaal Forum
Fiscaal Forum
VABF
KBAB
VABF
MAB

3 - Goedkeuring verslag vorige vergadering
Volgende aanpassingen :
Jansens Annelies : KVABB
Punt 4-5 Indien Annelies niet kan zal Daniel Lambrechts in haar plaats gaan.
Punt 10 KVABB-BBB zou (ipv zal) met 1 stand staan op het FFF.
Verslag is goedgekeurd
4 - Data overlegcomité 2016
De volgende vergadering zal doorgaan in juni - september - december
Exacte datum volgt later.
5 - Voorbereiding consultatieve commissie 1 april 2016
Kan BE exellent niet ter beschikking worden gesteld van BIBF leden ?
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Anti-witwaswetgeving : kan de vragenlijst niet op de website worden gezet voor
de leden via de tool Extranet.
Eventueel een vereenvoudigd voorbeeld van klantenacceptatie beleid
Aangifte PB deel 1 nu datum 31/7 kan dit niet naar 31/10 verschoven worden.
Biztax : alle aangiften na 7md van afsluting

6 - Bespreking aanvullingen : voorlopige overgangsmaatregelen worden
permanent inzak btw + nieuwe regularisatie - anti witwas + + Cfi meldingen +
prioriteiten : evaluatie PB en uitstelregelingen.
Uitstel : zie punt 6 Pb
Btw op managementvergoeding vanaf 1/7 definitieve regeling btw 21%
Witte kassa voor jeugdhuizen : nieuwe norm 85000,00 €
CFI meldingen : in West Vlaanderen zijn er geen meldingen
In het algemeen veel te weinig meldingen door de cijferberoepen.
Caw lijst vragen van het IAB - CH zal dit vragen aan André Bert.

7- Opdrachtbrief, permanent dossier - kantoororganisatie …
Bibf : eerste controles zijn gebeurd - blijkt dat het document klantenacceptatie beleid
meer in het hoofd zit dan op papier uitgeschreven.

8 - Evaluatie werking electronische toepassingen.
Werkt goed maar zoals ieder jaar tegen de deadline hapert het systeem.

9 - Oproep tot leden van CAW per provincie
Waarom geen extra mensen aantrekken per provincie.
4 personen ipv 2 personen voor 20 à 30 dossiers.
10 - Verkiezingen IAB :
Er zijn geen nieuwe kandidaten, de bestaande zijn herverkiesbaar.
11 - WCO + Vereffeningen :
Waarom mag de boekhouder niet mee zetelen in de raadkamer ? Hij kent het
dossier ten gronde. Momenteel is alleen de klant + advocaat toegelaten.
De boekhouder-adviseur kent het dossier en heeft het herstelplan uitgewerkt.
12- Varia
NOBF zal lidgeld opvragen voor 2016. Volmacht bank moet nog inorde
worden gebracht. Kurt VanNieuwenhuyzen - schrapping volmacht en nieuwe
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volmacht geven aan Jan Steurtewagen.
Eddy Valee vraagt naar de juiste werking van het NOBF en geeft aan alle
aanwezige een nota.
Birger vraagt om meer contacten te leggen tussen de jongeren in de beroepsverenigingen.

Einde : 15:20
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