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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 17 juni 2016
4. Data overlegcomité 2017: nieuwe data nog niet gekend – bespreking
5. Voorbereiding consultatieve commissie + voorstellen voor volgende consultatieve agenda +

evaluatie vorige vergadering
6. Bespreking aanvullingen : maatregelen voor inkomstenbelasting AJ 2017 + BTW 2017 (nog geen
wet)+ nieuwe regularisatie + anti witwas + prioriteiten : evaluatie PB en uitstelregelingen voorbije en
lopende)
7. Opdrachtbrief + permanent dossier : anti-witwas wetgeving. BIBF: hoe ver staan onze leden +
kantoororganisatie – verplichte seminaries – Evaluatie eerste controles CAW : nieuwe vragenlijst
AWW : hoe reageren de leden op toetsingen ?
8. Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT
9. Oproep tot leden voor CAW per provincie – nog steeds bijkomende gevraagd
10. Verkiezingen IAB : invloed bij BIBF ? Uitstel van NOBF door uitstel consultatieve commissie
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 VennB door BEPS? Verschuivingen in de markt : Oorzaken
14.druk op de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden
15. evaluatie FFF – bespreking agenda consultatieve commissie
16. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops – eindelijk eerste
aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten
17. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF ?

verslag
1. Verwelkoming
Aangezien er weinig aanwezigen zijn kan de verwelkoming vlot verlopen; de datum van deze
vergadering werd pas laat medegedeeld omwille van de wijziging in de data van de consultatieve
commissie
2. Aanvulling(en) agenda
Er wordt gevraagd om een agendapunt toe te voegen aan punt 17; varia, namelijk de nakende fusie
3. Verslag vorige vergadering
Er wordt gevraagd om de naam van aanwezigen correct te vermelden : sommige namen worden al
eens verkeerd gespeld
4. Data overlegcomité 2017
Op de vergadering van 16 december 2016 waren deze data nog niet gekend; op het moment van de
opmaak van dit verslag echter wel :
Vrijdag 31 maart 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 01 december 2017

5. Voorbereiding Consultatieve Commissie
De agenda van de consultatieve commissie bevat volgende :
-

Goedkeuring van de notulen van 1 juli 2016
Feedback van de studiedag van 7 november 2016
Feedback van het FFF – editie 2016
Werking van de stagecommissie
Vooruitzichten voor 2017
Mededelingen en rondvraag

6. Bespreking aanvullingen
Aangifte PB : data zijn ondertussen officieel
29 juni 2017 voor aangifte op papier
13 juli 2017 voor aangifte TOW door belastingplichtige
26 oktober 2017 voor aangifte TOW via boekhouder
Aangifte VennB :
27 september 2017 voor aangifte BizTax
(fiscus wil nog altijd de data vervroegen; Instituut heeft toch weer stand gehouden)
Op 27 april 2017 wordt TOW opengesteld voor het publiek
Op 01 juni 2017 wordt BizTax opengesteld voor de vennootschappen
Wat betreft BTW : verplichting voorschotten afgevoerd vanaf 01 april 2017
Wat betreft belastingen : er is geen geld, dus geen nieuwe maatregelen ?
Regering is met andere problemen bezig. Voorstel fictief loon van 40.000,00 EUR voor de
zaakvoerder doet vele leden schrikken (echter nog geen wet)

7. Opdrachtbrief
Opgelet : beloften in de opdrachtbrief kunnen nefast zijn voor de boekhouder -> wat er wordt
afgesproken MOET dan ook uitgevoerd worden (!)
9. CAW per provincie
Eerste controles zijn positief ontvangen
De voorzitter haalt nog maar eens aan dat be-excellent van het IAB de administratie voor leden BIBF
zou vergemakkelijken
11. Fiscale controles en organisatie
Er wordt een groot verschil geconstateerd tussen de controleurs van KMO en GO (mensen van GO
zeggen ten minste waarvoor ze komen)

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. En hierin komt voorlopig geen verbetering.
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. Druk op de tarieven – samenwerkingsverbanden
De digitalisatie (met onder andere scannen van facturen) rendeert ondertussen ook al voor de kleine
kantoren
Er wordt gevraagd om via de beroepsverenigingen het samengaan van de kleine kantoren te
promoten
15. Evaluatie FFF
Wordt straks op de consultatieve besproken
16. 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.
17. Varia en rondvraag
Jan Steurtewagen laat weten dat de uitstelregelingen voor Brussel blijven gehandhaafd voor onder
andere de sociale bijdragen
Marie-Claire De Coninck vraagt of het BIBF geen verplichting kan opleggen of ten minste het advies
geeft aan eenmanszaken om dubbele boekhouding te voeren
Mededeling : externe stagiairs boekhouder-fiscalist moeten vanaf 01 januari 2017 ook apart een
verzekering afsluiten ; op die manier kan de totale premie de verhoging opvangen
Voorstel volgende vergaderingen NOBF : 17 maart, 09 juni en 17 november

BIJLAGE: adressen voor aangifte misbruik websites (zie punt 16)

Federale Ombudsdienst

(voor de Belgische websites)

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
T 0800 999 61 of 02 289 27 27
F 02 289 27 28

Solvit België

(voor de Europese websites)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
DGE Interne Markt – E3
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
solvit@diplobel.fed.be
T 02 501 30 51
http://ec.europa.eu/ solvit/index.nl.htm

