VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - IAE - VAN 16 JUNI 2017
De Algemene Vergadering van het Instituut van de Auto-Experten grijpt plaats op de sociale zetel in het
Huis van de Automobiel, Woluwedal, 46 bus 5 te 1200 BRUSSEL en de vergadering wordt geopend om
14 uur.
De Voorzitter, de Heer Filip TIMMERMANS, verwelkomt de aanwezigen en leest volgende boodschap
voor :
“Geachte Dames en Heren, Beste collega’s,
Wees welkom op deze Algemene Vergadering.
Over enkele ogenblikken zullen wij u een nieuw budget voor het jaar 2017 voorstellen en wij zullen
vervolgens uw goedkeuring vragen voor het aangepaste bedrag van de bijdrage.
Onze Schatbewaarder, de Heer Etienne VAN DEN NEUCKER, zal U het herwerkte budget toelichten
waarbij ik onderlijn dat dit met de grootste zorg werd opgesteld door het Uitvoerend Comité.
Er is grondig nagedacht over de vermindering van de het bedrag van de bijdrage teneinde de
“leefbaarheid” van uw Instituut niet in gevaar te brengen.
U dient ook te weten dat dit budget goedgekeurd werd door uw Raad en door onze Voogdijminister, de
Heer Willy BORSUS.
In samenwerking met de leden van de Raad hebben wij ons gebogen over uw talrijke bezorgdheden met
betrekking tot de bedreigingen die ons boven het hoofd hangen, maar het zou uiterst spijtig zijn
tientallen jaren van strijd om erkenning van ons beroep te krijgen in het gedrang te brengen en ik doe
een beroep op uw wijsheid en op uw vertrouwen om de voorstellen die uitgewerkt werden door uw
vertegenwoordigers goed te keuren.
Ik dank U voor uw aandacht.”
Na deze toespraak stelt de Directeur van het Instituut de dagorde van de vergadering voor en kondigt
hij het eerste punt aan.
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24/02/2017
Het verslag van de Algemene Vergadering van 24/02/2017 wordt met een meerderheid van stemmen
van de aanwezige leden goedgekeurd.
2. Voorstelling en goedkeuring van het nieuwe budget
De Schatbewaarder, de Heer Etienne VAN den NEUCKER, stelt het budget voor en geeft volgende
toelichting :
“Geachte Confraters,
Op onze Algemene Vergadering van 24 februari 2017 hebben de leden het bilan van het jaar 2016
goedgekeurd.
Daarna hebben zowel de Raad, als beslissingsorgaan voor deze aangelegenheid, evenals onze
Voogdijminister en de Algemene Vergadering hun goedkeuring gehecht aan het budget voor het jaar
2017.
De bijdrage van 1000€ werd door de Algemene Vergadering niet goedgekeurd.
Ingevolge deze negatieve beslissing heet onze Voogdijminister, de Heer Willy BORSUS, ons gevraagd een
vermindering van de bijdrage nader te bekijken in samenwerking met de vorige Regeringscommissaris,
de Heer Tom DALEMANS, en met de huidige regeringscommissaris de Heer Grégoire MOËS.
Even terugblikkend willen wij U er aan herinneren dat de bijdrage voor het jaar 2014 1100€ bedroeg
terwijl die voor de jaren 2015 en 2016 1000€ was.

Boulevard de la Woluwe, 46/5
1200 BRUXELLES

Tel. 02/880.40.47.
@ : info@iaeiea.be

Fax 02/763.41.83.
www.iaeiea.be

Woluwedal 46/5
1200 BRUSSEL

Alhoewel het Koninklijk Besluit bepaalt dat de bijdrage jaarlijks dient geïndexeerd te worden gebeurde
dit de laatste drie jaar niet.
Ik wil tevens even de bewoordingen in herinnering brengen uit de brief van onze Minister met betrekking
tot het budget:
“Ik geef toch even aan dat naar mijn mening de jaarlijkse bijdrage van de leden van het Instituut en
de reserves die er mee opgebouwd worden het Instituut steeds moeten in staat stellen behoorlijk te
functioneren en de objectieven die de wet gesteld te realiseren zonder de solvabiliteit in het gedrang
te brengen.”
De kleine moeilijkheid waarmee we geconfronteerd werden op de Algemene Vergadering van februari
volstond om onze solvabiliteit in het gedrang te brengen (afbetalen van de lening, sociaal passief, enz.
…).
Het budget werd post per post opnieuw bekeken door het Uitvoerend Comité en het werd vervolgens
voorgesteld aan de Raad.
Ondanks een substantiële daling van een aantal niet-recurrente posten leidde de vermindering van de
inkomsten met een bedrag van 64.100€ voor het jaar 2017 tot een budgettair deficit van 19.193.09
De inspanningen om de werkingskosten verder te doen dalen zullen worden voortgezet, maar wij zijn
ertoe gehouden te functioneren zoals de wet het oplegt.
Dit budget werd goedgekeurd door de Raad en door onze Voogdijminister, de Heer Willy BORSUS die al a
priori, zijn akkoord gaf op een eventuele vraag om het bedrag van de bijdrage voor het jaar 2018 op te
trekken mocht blijken dat het bilan over het jaar 2017 negatief zou zijn.
De diverse posten van het budget worden vervolgens geanalyseerd op basis van de PPT-voorstelling die
U als bijlage vindt.”
3.Goedkeuring van de bijdrage voor het jaar 2017
De Raad stelt, bij monde van de Schatbewaarder, de volgende bijdragen voor het jaar 2017 voor aan de
Algemene Vergadering :
- 900,00€ voor de natuurlijke personen
- 350,00€ voor de rechtspersonen
- 250,00€ voor de stagiairs
De stemming over de bijdragen levert volgend resultaat op :
- 278 Ja-stemmen
- 103 Neen-stemmen
De stemming over het budget levert volgend resultaat op :
- 300 Ja-stemmen
- 86 Neen-stemmen
De bedragen voor de bijdrage en het budget voor het jaar 2017 worden dus door de meerderheid van
de aanwezige leden goedgekeurd.
4.Voorstelling van de normen bij het uitvoeren van een expertise
De normen bij het uitvoeren van een (tele)-expertise worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering
en tekst ervan vindt U als bijlage bij dit verslag.
De Algemene Vergadering formuleert geen opmerkingen op de tekst die dan ook goedgekeurd wordt.
5. Diversen:
Er worden door de Algemene Vergadering geen punten naar voren gebracht.
6. Opleiding: “Gekoppelde voertuigen” door de Heer Bart VAN DORPE
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De Heer Bart VAN DORPE geeft gedurende een uur een voorstelling van de ontwikkelingen bij
gekoppelde voertuigen. tation d’une heure sur l’évolution des véhicules connectés.
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