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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 17-03-2017
4. Data overlegcomité 2017: data zijn gekend en doorgegeven op 17/02/2017
5. Voorbereiding consultatieve commissie + voorstellen voor consultatieve agenda +
evaluatie vorige vergadering
6. Bespreking aanvullingen : uitstel maatregelen voor inkomstenbelastingen AJ 2017
+ 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 – Vervolg evaluatie controles
CAW : nieuwe vragenlijst AWW : hoe reageren de leden op toetsingen
8. Evaluatie jaarvergadering BIBF op 08-06-2017

9. Bestaansreden NOBF : hoe vertegenwoordigen we de beroepsverenigingen; waar
kan het beter; hoe kunnen we de agenda van de consultatieve nog meer
beïnvloeden
10. Lidgelden van de beroepsverenigingen: aanvraag tot facturatie
11. Moeten we niet eens zelf een paar evenementen regelen voor die
beroepsverenigingen
12. Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT, TOW, etc. ..
13. Oproep tot leden voor CAW per provincie – bijkomende nog steeds gevraagd
14. KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie – geluiden in de markt
15. VLABEL : Nieuwe Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid – De
Nederlandse notaris heeft die nu minder werk : nog steeds geen uitsluitsel – Vlaanderen
“knutselt” verder – Brussel ook en Wallonië blijft ook niet achter
16. Druk op de tarieven Ven B – door BEPS ? Verschuivingen in de markt :
Oorzaken ; Heeft iedereen de voorwaarden vervuld IFRS – Laffercurve werkt op 30% Verliest België terrein als investeringsland ?
17. Druk o)p de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden
18. Evaluatie scanning en druk van digitalisering – weet men waarover men spreekt ?
19. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops – eindelijk
eerste aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten : achterstand blijft door
stugge arbeidsmarkt wetgeving
20. Brusselse zelfstandigen : Uitstelregelingen RSVZ blijven noodzakelijk : het gaat niet
Goed met hen – DE RSVZ is meegaand genoeg (?) wat in dit geval een goed teken is (?)
21. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF ?

Verslag
1. Verwelkoming – aanwezigheden afwezigheden verontschuldigingen
Er wordt opgemerkt dat bepaalde beroepsverenigingen regelmatig wisselen van
afgevaardigde. Bij de verontschuldigingen wordt dan ook alleen nog de naam vermeld
van personen die via e-mail of telefonisch hun afwezigheid bevestigen.
In principe zullen enkel de aanwezige leden een verslag van de vergadering ontvangen.
2. Aanvullingen aan de agenda - Start van de officiële vergadering
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De vergadering gaat van start om 12u30
(files)

3. Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering 17-03-2017
Er zijn geen opmerkingen aangaande het verslag van de vorige vergadering
Hans Verbrugghe merkt op dat er dikwijls tijd verloren gaat door te lang te blijven
hangen op één onderwerp. Er wordt afgesproken om de tijd nauwlettend in de gaten te
houden
Carine Hemeleers zal binnenkort een overzicht van kosten en baten doorsturen naar alle
aanwezigen inzake werkingsgelden van de vereniging

4.

Data overlegcomité 2017: data zijn gekend en doorgegeven op
17/02/2017

Herhaling :

volgende datum is 17 november 2017

5. Voorbereiding consultatieve commissie + voorstellen voor consultatieve
agenda + evaluatie vorige vergadering
deze agendapunten worden door de voorzitter verzameld en genoteerd

6. Bespreking aanvullingen : uitstel maatregelen voor inkomstenbelastingen
AJ 2017 + anti witwas +prioriteiten : evaluatie PB en uitstelregelingen :
voorbije en lopende
Via BIBF en NOBF moeten opmerkingen worden doorgegeven aan FOD Financiën
Maar er wordt op aangedrongen dat alle beroepsverenigingen afzonderlijk ook hun
opmerkingen doorgeven aan het BIBF
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
Momenteel geen reacties meer, tenzij positieve …
Het BIBF bevestigt dat de controle niet repressief is maar eerder constructief
8. Evaluatie jaarvergadering BIBF

08-06-2017

Academische Zitting heeft zeer goede indruk nagelaten bij de aanwezigen :
Zowel programma, animatie als catering waren meer dan goed
9. Bestaansreden NOBF : hoe vertegenwoordigen we de
beroepsverenigingen; waar kan het beter; hoe kunnen we de agenda van de
consultatieve nog meer beïnvloeden ?
Het NOBF vertegenwoordigt al langer de beroepsverenigingen. De Instituten kunnen niet
gaan klagen bij de overheid dus moeten de beroepsverenigingen dat doen.
Reeds enkele leden van het NOBF hebben deze voorstellen gedaan in hun
respectievelijke vereniging; misschien best dat alle leden nog eens het bestaan en het
belang van het NOBF aanhalen

10. Lidgelden van de beroepsverenigingen: aanvraag tot facturatie
Aan de beroepsverenigingen zal een factuur gestuurd worden voor het lidgeld dat wordt
berekend op basis van het aantal leden maar uiteindelijk maximum 150,00 EUR
bedraagt.
11. Moeten we niet eens een paar evenementen regelen voor die
Beroepsverenigingen ?
Er wordt geopperd om iets te organiseren voor de beroepsverenigingen maar het mag
geen kopie van Forum For the Future zijn.
Misschien een formule waarbij de vragen op voorhand worden verwerkt en dan
besproken in een debat (liefst geen commerciële show van de sponsors)
Er wordt beslist om een en ander eerst te bespreken op een BBQ voor de leden van de
vergadering. Voorstel : 25 augustus 2017 (tuin van de voorzitter)
12.Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT
Geen vermeldenswaardige opmerkingen
13.Oproep tot leden voor CAW per provincie – bijkomende nog steeds
gevraagd
Blijkbaar worden voor Oost-Vlaanderen nog altijd kandidaten gezocht

14.KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie – geluiden in de
markt
Controles vallen mee. Controleurs BTW moeten ook VennB controleren (en omgekeerd)
wat niet altijd evident is (zo merken onze collega’s).
Deze polyvalentie wordt ondertussen weer afgeschaft (op de vergadering nog niet
officieel)
Er geldt vrijstelling voor indiening listing BTW in bepaalde gevallen maar toch blijft de
controleur vragen om een listing door testuren (!). ze weten nu de omzet niet meer !
15. VLABEL : Nieuwe Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid –
De Nederlandse notaris heeft die nu minder werk : nog steeds geen uitsluitsel
Geen problemen te melden

16. Druk op de tarieven Ven B – door BEPS ? Verschuivingen in de markt:
Oorzaken ? Heeft iedereen de voorwaarden vervuld IFRS – Laffercurve werkt op
30% - Verliest België terrein als investeringsland ?
Carine Hemeleers volgt het overleg voor BIBF (Transfer Pricing)
Er is veel minder RV binnen gekomen in de eerste helft van 2017 -> Laffercurve
17. Druk o)p de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden
Meer en meer kantoren gaan samenwerken (ook door druk op de tarieven); dit werkt
uiteindelijk kostenbesparend

18. Evaluatie scanning en druk van digitalisering
Het voorbeeld van e-Share wordt aangehaald
19. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops –
eindelijk eerste aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten : achterstand
blijft door stugge arbeidsmarkt wetgeving
Wetgeving nog altijd niet aangepast

20. Brusselse zelfstandigen : Uitstelregelingen blijven noodzakelijk : het gaat
niet goed met hen – De RSVZ is meegaand genoeg (?) wat in dit geval een goed
teken is (?)
RSVZ is meegaand, dat kan beaamd worden

21. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF ?
Vincent Bossaert : best enkele agendapunten (nrs. 6 + 14 + 18) op papier zetten en
meedelen aan de beroepsverenigingen
Hans Verbrugghe :

“minister wil af van zijn genadeverzoek” – dit kan absoluut niet

De mogelijkheid moet blijven om rechtzettingen te doen (denk aan de vele boetes)

Voorstellen voor de Consultatieve Commissie van 30 juni 2017 :
-

Onderhandelingen starten met overheid over de data van indiening aangifte PB,
VennB e.a.
De samensmelting van de Instituten : wat/wie blijft er nog over ?
Evaluatie Academische Zitting 2017 (zal sowieso wel op de agenda van de
voorzitter staan)

De vergadering sluit omstreeks 15u10

