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agenda
1. Verwelkoming – aanwezigheden afwezigheden verontschuldigingen
2. Aanvullingen aan de agenda - Start van de officiële vergadering
3. Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering
4. Data overlegcomité 2016: nieuwe data zijn gekend – bespreking
5. Voorbereiding consultatieve commissie + voorstellen voor volgende consultatieve agenda +
evaluatie vorige vergadering
6. Bespreking aanvullingen : maatregelen voor deze zomer inzake BTW + nieuwe regularisatie + anti
witwas + prioriteiten : evaluatie PB en uitstelregelingen
7. Opdrachtbrief + permanent dossier : anti-witwas wetgeving. BIBF: hoe ver staan onze leden +
kantoororganisatie – verplichte seminaries – Evaluatie eerste controles CAW : nieuwe vragenlijst
AWW in te dienen tegen 13/06/2016
8. Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT
9. Oproep tot leden voor CAW per provincie
10. Verkiezingen IAB : invloed bij BIBF ? Evaluatie
11. KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie
12. VLABEL : Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid – De Nederlandse notaris heeft
hierdoor duidelijk minder werk
13. Druk op de tarieven ? Verschuivingen in de markt : Oorzaken
14. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops
15. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF ?

verslag
1. Verwelkoming
Aangezien er enkele nieuwe gezichten te zien zijn stelt iedere aanwezige zich even kort voor.
2. Aanvulling(en) agenda
Hans Verbrugghe vraagt om een punt toe te voegen aan de rubriek varia en rondvraag (15); de
vergadering gaat akkoord
3. Verslag vorige vergadering
Er wordt gevraagd om de naam van aanwezigen te vermelden op een apart blad (om te vermijden
dat er in de toekomst nog fouten gebeuren) en hierbij ook een e-mailadres (zie boven).
Anja Coppin vraagt om het organigram (door Eddy Valee op de vorige vergadering voorgesteld) nog
eens naar iedereen door te sturen (te vinden in bijlage)
4. Data overlegcomité
Enkel vrijdag 1 juli 2016 is bekend voor de Consultatieve Commissie
5. Voorbereiding Consultatieve Commissie
Er wordt afgesproken om hierop terug te komen nadat alle punten zijn besproken

6. Bespreking aanvullingen
Aangifte PB blijft op 30 juni (papieren versie) of 15 juli (TOW) en 27 oktober voor de boekhouders.
Wij willen eventueel vroeger indienen maar dan moet de fiscus ervoor zorgen dat in januari van het
aanslagjaar de formulieren al klaar zijn en zo vlug mogelijk in het voorjaar de toegang tot TOW
openstelt. Ter vergelijking : in Nederland krijgt men meer tijd (om in te dienen) en er is een groot
gedeelte reeds op voorhand ingevuld.
Wat betreft de vooraf berekende aangiften in België : hier was men het vak 1255/2255 vergeten (!).
Wat betreft BTW : men wil de verplichting van voorschotten afschaffen (maar definitief is het nog
niet) en de Administratie wil de willekeur bij gebruik van bijzondere rekeningen aan banden leggen.
Wat betreft belastingen : nieuwe regularisaties zouden moeten kunnen met (nog) minder boete
maar dat is politiek (en moreel) niet haalbaar; voorts denkt men in de Wetstraat aan een nieuw type
van vermogensbelasting : belasten van kapitaal op de rekening (cfr. Nederland), maar in Frankrijk
hebben ze met zulke belasting geen succes gehad.
7. Controle CAW
Meeste controles CAW vallen mee : er wordt vooral aangedrongen op het hebben/houden van alle
nodige documenten en er wordt geholpen bij de kantoren die het niet begrepen hebben.
Het permanent dossier ontbreekt blijkbaar nog vaak. Er wordt in de vergadering even gepolst wie
met welk administratiepakket werkt (omdat bij de meeste het permanent dossier is geïntegreerd).
8. INTERVAT
Problemen bij INTERVAT zullen niet dadelijk verdwijnen omdat er altijd momenten zullen zijn waarop
de Administratie nieuwe toepassingen of updates moet installeren en als die plaatsvinden tijdens
een aangifteperiode zal de werking vertragen.
9. CAW per provincie
De vergadering heeft geen weet van kandidaten. De procedure is (waarschijnlijk) nog lopende.
10. Verkiezingen IAB
Weinig verandering, dus weinig invloed op toestand BIBF.
11. Fiscale controles en organisatie
De leden van de vergadering overlopen enkele anekdotes van recente controles maar hieruit blijkt
weinig verandering. Dat de controleur van Belastingen nu ook alles inzake BTW moet controleren
maakt het alleszins niet gemakkelijker.
12. VLABEL
De voorzitter geeft duiding : het is duidelijk dat de overdracht van bevoegdheden (Federaal naar
Gewestelijk) zorgt voor heel wat interpretatieverschillen met als gevolg totale onzekerheid over
toekomstige geschillen.
13. Druk op de tarieven
Er zijn blijkbaar heel wat overnames aan de gang (we lezen het allemaal wekelijks in de
vaktijdschriften) voor soms belachelijke prijzen.

Sommige (grote) kantoren nemen dossiers over van collega’s met belofte van (zeer) lage uurtarieven.
De vergadering meent dat de leden BIBF stilaan een prijs moeten vastleggen per project, per
document of een prijs per aangifte of een globale prijs per maand.
Belangrijk hierbij is dat de beroepsverenigingen erop toezien dat voldoende seminaries worden
georganiseerd omtrent “kantoororganisatie”.
14. Terreurgevaar – buitenlandse webshops
De voorzitter weet ons te vertellen dat de omzet van Belgische bedrijven het laatste jaar redelijk is
gedaald terwijl onze (Belgische) consumenten de verkoop bij webshops in Nederland en Duitsland
met 10 tot 15% doen stijgen.
15. Varia en rondvraag
Hans Verbrugghe wijst op een toepassing die niet altijd wordt gebruikt en soms door de fiscus wordt
geweigerd wegens het niet aangelegd hebben van een onaantastbare reserve : de voorziening van
sociale bijdragen bij de natuurlijk persoon zelfstandige
Bart Claessens vraagt hoeveel stagiairs geslaagd zijn voor het mondeling examen : de mondelinge
examens zijn onlangs pas gestart en duren nog tot in de maand augustus
Er zijn echter weinig geslaagden. Moet het systeem niet in vraag gesteld worden ? Hadden de
stagiairs al onmiddellijk eigen cliënteel mogen opbouwen en ondertussen ook eigen kantoren
organiseren ? alleszins moet erop toegezien worden dat de “stagiair” zich duidelijk kenbaar maakt
als stagiair (!).
Anja Coppin heeft gehoord dat het werken op commissie (percentage afdragen aan de praktijk
waarvoor men zelfstandig werkt) werd afgeschaft sedert 1 januari 2016 voor onder andere
logopedisten, kinesisten en aanverwante (medische) beroepen.

Bijlage(n)
Organigram

LEDEN EN COMMISSIES VAN DE BEROEPSVERENIGINGEN

↓
Aanbreng van ideeën, problemen en voorstellen

BEROEPSVERENIGINGEN
↓
Verzamelen van ideeën, problemen en voorstellen
Aanduiden verantwoordelijke(n) voor NOBF

NEDERLANDSTALIG OVERLEGCOMITE VAN BOEKHOUDERS-FISCALISTEN

↓
Bespreking van opportuniteit van voorgestelde ideeën en probleemstelling(en)
Vastleggen van agenda
Opmaak structuur van het comité (statuten ?)
Terugkoppelen naar de beroepsverenigingen

CONSULTATIEVE COMMISSIE BIBF

Eventuele verwerking in het beleid van het Instituut

