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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 17-12-2016
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
+ BTW 2017 ( groepspraktijken ) + 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. Administratie i.v.m. registratie volmacht voor rekening Argenta ; notering ontslag
van bestuurders uit het verleden
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 goedkeuren
11. Moeten we niet eens een paar evenementen regelen voor die
beroepsverenigingen
12. Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT
13. Oproep tot leden voor CAW per provincie – bijkomende nog steeds gevraagd
14. Verkiezingen IAB - invloed op BIBF – uitstel van NOBF door uitstel consultatieve
15. KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie – geluiden in de markt
16. VLABEL : Nieuwe Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid – De
Nederlandse notaris heeft die nu minder werk : nog steeds geen uitsluitsel
17. Druk op de tarieven Ven B – door BEPS ? Verschuivingen in de markt :
Oorzaken ; Heeft iedereen de voorwaarden vervuld IFRS
18. Druk o)p de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden
19. Evaluatie scanning en druk van digitalisering
20. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops – eindelijk
eerste aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten : achterstand blijft door
stugge arbeidsmarkt wetgeving
21. Brusselse zelfstandigen : Uitstelregelingen blijven noodzakelijk : het gaat niet
goed
22. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF( 9 – 10 – 11 ) ?

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 12u15

3. Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering 17-12-2016
Er zijn geen opmerkingen aangaande het verslag van de vorige vergadering

4.

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

Herhaling :

volgende data zijn 9 juni 2017 en 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+ BTW 2017 ( groepspraktijken ) + nieuwe regularisatie + anti witwas
+prioriteiten : evaluatie PB en uitstelregelingen : voorbije en lopende
data voor indiening blijven behouden ( zie verslag vorige vergadering)
de vraag wordt gesteld waarom wij eigenlijk vroeger zouden moeten indienen
van de ingediende aangiften is slechts (ongeveer) 1.100.000 aangiften via Mandaat
(boekhouder). Vanaf november heeft de fiscus dan toch tijd genoeg ?
maar sinds een rechtbank heeft uitgesproken dat het niet kan dat een natuurlijk persoon
die indient op papier een andere deadline krijgt dan iemand die via TOW indient, komt de
gelijkstelling van indieningsdata weer op de proppen. En aangezien de mandatarissen
volgens de fiscus onvoldoende de aangiften spreiden komt ook deze deadline weer op de
helling.

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
controles CAW lopen reeds geruime tijd; ongeveer 6 controles per aangeduid CAW-lid per
maand. Verschillende leden van de vergadering klagen er over dat het geen evidentie is
om een correcte facturatie te omschrijven in de opdrachtbrief

8. Administratie i.v.m. registratie volmacht voor rekening Argenta ;
notering ontslag van bestuurders uit het verleden
verslag wordt ondertekend door alle aanwezigen om volmacht Argenta terug in orde te
maken

9. Bestaansreden NOBF : hoe vertegenwoordigen we de
beroepsverenigingen; waar kan het beter; hoe kunnen we de agenda van de
consultatieve nog meer beïnvloeden ?
de voorzitter haalt aan dat het lobbywerk bij de fiscale administraties zeer belangrijk is;
van de andere kant is het niet de bedoeling van het NOBF om te gaan praten met de
overheid.
Leden van het NOBF kunnen bij hun respectievelijke beroepsvereniging proberen om
duidelijk te maken dat zij de leden vertegenwoordigen; misschien per vereniging een
verantwoordelijke aanstellen die opmerkingen noteert en meegeeft aan de afgevaardigde

10. Lidgelden van de beroepsverenigingen: aanvraag goedkeuren
De vergadering is akkoord om een bijdrage te vorderen bij de beroepsverenigingen
Het bedrag zal alleszins niet meer dan 150,00 EUR bedragen
Carine Hemeleers zal een berekening maken van de gedane kosten in de voorbije jaren

11. Moeten we niet eens een paar evenementen regelen voor die
Beroepsverenigingen ?
Het zou wel leuk zijn om iets te organiseren (één keer per jaar) voor de leden
Bedoeling is om de afgevaardigden op die manier te bedanken voor hun (onbetaalde)
inzet; iedereen wordt gevraagd om een voorstel in te dienen tegen volgende vergadering
Opmerking: nieuwjaarsrecepties zijn er al genoeg; misschien een BBQ in de zomer ?

12.Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT
Nog steeds problemen bij de overheid : mandaten die zonder reden verdwijnen (en niet
altijd terugkomen), plots dossiers van andere kantoren/mandatarissen zichtbaar, …

13.Oproep tot leden voor CAW per provincie – bijkomende nog steeds
gevraagd
Onder andere voor Oost-Vlaanderen worden nog mensen gezocht; op de consultatieve
commissie nog eens vragen

14.Verkiezingen IAB - invloed op BIBF – uitstel van NOBF door uitstel
consultatieve
Besprekingen tussen de instituten zijn en blijven bezig

15.KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie – geluiden in de
markt
Er bestaat een organigram en een lijst van kantoren van Financiën; Eddy Valee probeert
een overzicht te versturen naar de aanwezigen
Het aantal (lopende) controles varieert volgens de aanwezigen (sommigen (zeer) weinig,
anderen regelmatig)

16. VLABEL : Nieuwe Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid –
De Nederlandse notaris heeft die nu minder werk : nog steeds geen uitsluitsel
De interpretatieverschillen blijven voorlopig

17. Druk op de tarieven Ven B – door BEPS ? Verschuivingen in de markt:
Oorzaken ? Heeft iedereen de voorwaarden vervuld IFRS
Verlaging vennootschapsbelasting zal waarschijnlijk uitgesteld worden tot na de
verkiezingen

18. Druk o)p de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden
Druk op onze tarieven blijft; grote(re) kantoren proberen blijkbaar hun markt uit te
breiden

19. Evaluatie scanning en druk van digitalisering
Scanning kan aan zeer verschillende tarieven
Moeten we niet allemaal ijveren voor e-facturatie ?
Digitalisering wordt redelijk goed opgevolgd

20. Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops –
eindelijk eerste aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten : achterstand
blijft door stugge arbeidsmarkt wetgeving
weinig verandering

21. Brusselse zelfstandigen : Uitstelregelingen blijven noodzakelijk : het gaat
niet goed
Het gaat nog altijd niet goed (!)

22. Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF( 9 – 10 – 11 ) ?

Birger Van de Merlen vraagt of het BIBF niet eens kan uitleggen wat ze allemaal doet (of
wil doen) met het vele geld dat op de rekening staat
Jan Steurtewagen zoekt kantoren met minstens 6 gebruikers die interesse hebben voor
Be Excellent van IAB
Bart Claessens haalt opnieuw aan dat voor de eenmanszaken een dubbele boekhouding
zou moeten verplicht zijn (maar het BIBF zegt dat iedere boekhouder dat voor zich moet
uitmaken)
Birger Van de Merlen is verbaasd over het feit dat een gepland seminarie van de
Jongeren BAB-BKR Antwerpen werd geweigerd voor erkenning. Het thema was
“verminderen van e-mails”
Bart Claessens vraagt of er een procedure is uitgeschreven door het BIBF voor de
aanwezigheidscontrole van erkende seminaries
De voorzitter zal de opmerkingen bundelen en overmaken aan de voorzitter van het BIBF
om de agenda van de consultatieve commissie op 30 juni 2017 aan te vullen
De vergadering sluit omstreeks 14u45

