GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28/04/2021
De Algemene Vergadering vindt plaats via videoconferentie vanuit de studio's van Event Lounge te
Schaarbeek en begint om 15.00 uur.

1 - Verwelkoming van de leden
De Voorzitter, M. Michel Lecrenier, verwelkomt de leden die verbonden zijn met deze Algemene
Vergadering en geeft meer uitleg over de werking van de videomodule, de taalkeuze en de
mogelijkheid om vragen te stellen via een chatmodule.

2 - Eerbetoon
De Secretaris, M. Tom Coorevits, vraagt allereerst een minuut stilte te willen houden ter

nagedachtenis van de experts die sinds de vorige Algemene Vergadering zijn overleden.
Mijnheer Marc Bossuyt
Mijnheer Jean-Pierre Paduart
Mijnheer Georges Bernard
Mijnheer Pierre Gérard
Mijnheer José Van Craeyevelt
Mijnheer Remy De Smet
Mijnheer Jean Verstraeten

05-09-2020
30-07-2020
28-07-2020
30-06-2020
29-03-2020
05-03-2021
06-02-2021

Hij verontschuldigt zich bij voorbaat voor het ontbreken van eventuele andere overleden Confraters.

3 - Tussenkomst van Mijnheer de Minister David Clarinval
De Voorzitter legt uit dat onze minister, M. David Clarinval, de Algemene Vergadering wou toespreken.
Met het oog op de gezondheidsmaatregelen werd de toespraak van de minister echter vooraf
opgenomen en wordt deze nu uitgezonden.
De Minister beklemtoont het belang van ons beroep en zijn bewondering voor degenen die zich
inzetten om de organisatie van hun beroep te optimaliseren. Hij herinnert ook aan de grote evolutie
die ons beroep in de loop van het laatste decennium heeft doorgemaakt en zegt dat hij bijzondere
aandacht heeft voor een nieuwe optimalisering van de organisatie van ons beroep. Hij herinnert aan
de maatregelen die zijn genomen om zelfstandigen tijdens de gezondheidscrisis te ondersteunen en
vraagt hen rechtstreeks contact op te nemen met hun socialeverzekeringsfondsen die zo goed mogelijk
in hun behoeften trachten te voorzien. Hij besluit door te zeggen dat we tijdens dit mandaat op hem
kunnen rekenen en dat zijn kabinet ter beschikking blijft.
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4 - Activiteitenverslag 2020
4-1

Toespraak van de Voorzitter:

4 - 1 a Pandemie

“Het jaar 2020 kan samengevat worden in één enkel woord: pandemie.
De verschillende lockdowns, de diverse maatregelen van de regering, de verplichting tot telewerk en de
andere beperkingen hebben ons allen geraakt in ons dagelijks bestaan en dit zowel op professioneel
als op privévlak.
Zoals u zal kunnen vaststellen in dit activiteitenverslag had dit uiteraard eenzelfde impact op het
Instituut en op de werking van zijn organen.”
4 - 1 b Vertrek en aankomst van experts

We hebben moeten vaststellen dat een aantal experts ons instituut heeft verlaten wegens pensionering
of helaas, in sommige gevallen, wegens een gebrek aan belangstelling voor het beroep.
Gelukkig hebben we ook een toename van het aantal stagiairs kunnen optekenen.
Wat dit laatste punt betreft, nodigen we de stagemeesters uit om de experts tijdens hun stage
voldoende op te leiden, zodat ons beroep zich gunstig zou kunnen ontwikkelen.
4-1c

Digitale technologieën

De auto-expertise is geen uitzondering op de beroepen die veranderingen doormaken als gevolg van
de technologische en digitale vooruitgang.
Deze evolutie moet ons in staat stellen om in het belang van de consument te kunnen werken, maar
mag niet leiden tot een kwaliteitsverlies van onze diensten.
Wij weten allen dat expertise op afstand zijn grenzen kent en het voortbestaan van ons beroep hangt
af van het besef van deze grens.
4 - 1 d Kwaliteit van de expertises

We moeten dus waakzaam blijven om onze deskundigheid volledig tot haar recht te laten komen.
Hoewel een groot aantal dossiers ons ontglipt, zonder dat we de beweegredenen van de
opdrachtgevers werkelijk begrijpen, moeten we uiteraard de toegevoegde waarde van onze
tussenkomsten blijven bewijzen.
Anderzijds moeten we de verlaging van bepaalde erelonen betreuren, ondanks de toenemende
complexiteit van de te behandelen dossiers. We kunnen de experts enkel aanmoedigen hun
bekwaamheid te blijven aantonen om zo een billijke vergoeding te verkrijgen, en dit ook in functie van
onze deontologische code.
We mogen nooit uit het oog verliezen dat de eerste beweegreden voor de oprichting van het Instituut
van de Auto-Experts eruit bestond zeer kwaliteitsvolle expertises te kunnen aanbieden in het belang
van de consument.
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4-1e

Technologische vooruitgang

Ons beroep evolueert onvermijdelijk in parallel met de automobielsector.
Deze laatste vereist steeds complexere opleidingen en we kunnen onze leden dan ook alleen maar
aanmoedigen om zich op de hoogte te blijven houden.
Afhankelijk van de snelheid waarmee de verschillende technieken evolueren, zou een gebrek aan
opleiding tot afhaken kunnen leiden.
4-1f

Experts die niet in orde zijn

Het Instituut blijft er hard aan werken om ervoor te zorgen dat alle expertises die onder artikel 4 van
onze wet vallen, worden uitgevoerd door experts die lid zijn van het IAE.
Dit is een inspanning op lange termijn die alleen succesvol kan zijn indien we op de hoogte worden
gebracht van elke niet-naleving van de wet.
4 - 1 g Evolutie van de wet

Binnen de Raad van het Instituut werd een commissie "Evolutie van de wet" opgericht, en we zullen u
hier later verder over inlichten.
Ik laat het aan de heer Alain Sioen over om dit punt te documenteren.
4 - 1 h Gerechtsdeskundigen

Wat de gerechtsdeskundigen betreft, vernamen wij recent dat het nieuwe Koninklijk Besluit nog niet
werd afgewerkt, gezien de Dienst voor het Rijksregister de lijst met experts van het voorlopige naar het
definitieve register overbrengt. Het nieuwe Koninklijk Besluit zou echter spoedig beschikbaar moeten
zijn.
4-1i

Evolutie van het Instituut

Het Instituut komt langzaam maar zeker op dreef, terwijl het zijn gestage vooruitgang in functie van
zijn opdracht waarborgt.
Het Secretariaat is operationeel, de verschillende commissies werden samengesteld en beheren de
voortgang van het Instituut op doeltreffende wijze.
4-1j

Voogdijminister

Wij hebben zeer goede contacten met onze voogdijminister en het lijdt dan ook geen twijfel dat wij,
indien nodig, zoals u in zijn toespraak hebt gehoord, op zijn tussenkomst kunnen rekenen.
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4-1k

Dankwoord

Ik sluit af met een woord van dank aan allen die bij het beheer van het Instituut betrokken zijn. In dit
kader wil ik Mevr. Giuseppina Testani bedanken die de zware taak van het secretariaat op zich neemt,
bijgestaan door M. Laurent Cornil.
Hartelijk dank aan de Raad, die bijzonder attent is voor de evolutie van het Instituut, en binnen deze
Raad, het Uitvoerend Comité, dat elke week vergadert voor het dagelijks beheer (klachten,
aankomsten, vertrekken, opleidingen, enz.)
Een bijzonder dankwoord ook voor onze penningmeester die sinds de oprichting van het Instituut
foutloos het financiële beheer verzorgt.
Ik dank ook onze jurist, die met uiterste precisie instaat voor de juridische aspecten van het Instituut,
hetzij in de vorm van wekelijkse adviezen over talrijke wettelijke kwesties, hetzij door het beheer van
de verschillende tuchtcommissies.
Tot slot wil ik ook de leden van de opleidingscommissies bedanken voor hun betrokkenheid bij het reilen
en zeilen van ons instituut en wil ik de beheerder van onze website bedanken voor de verschillende
updates."

4-2

De werkzaamheden van de Raad en het Uitvoerend Comité

De Ondervoorzitter, M. André Yekeler, geeft een overzicht van de werkzaamheden van de Raad en het
Uitvoerend Comité:
-

Allereerst werd meermaals contact opgenomen met de autoriteiten om informatie in te
winnen over hoe zou worden omgegaan met de crisis en over de bijstand die aan de autoexperts zou verleend worden. U werd hier via “flash info’s” en newsletters over bericht;
De Raad vergaderde 9 keer, waaronder een deel via videoconferentie, rekening houdend met
de crisis;
Het Uitvoerend Comité vergaderde 45 keer;
De tuchtcommissies vergaderden 10 keer;
De beroepscommissie kwam 1 keer samen;
Er werden verschillende gerechtelijke procedures opgestart en advocaten geraadpleegd;
We stonden regelmatig in contact met Carpass, UPEX, ASSURALIA en de gerechtelijke
autoriteiten;
Er werd een commissie Evolutie van de wet opgericht;
De evolutie van het Instituut wordt op regelmatige wijze besproken in de Raad;
De commissie Normen voor "Expertise op afstand" heeft haar werkzaamheden verdergezet;
Er werd contact opgenomen met de Minister van Justitie om de betaling te vragen van de
gerechtsdeskundigen door de Belgische Staat;
Er werd een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld naar aanleiding van de crisis en de
noodzaak om de vergaderingen per videoconferentie te houden;
We bezochten onze Voogdijminister, M. David Clarinval, op zijn uitnodiging.
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4-3

Opleiding

De Voorzitter legt uit dat de publicatie van een nieuw lastenboek voor opleidingen het mogelijk heeft
gemaakt de bijscholingen op afstand, ook gekend als "e-learning", te regulariseren. Dit lastenboek
beperkt het percentage e-learning tot 50% van het totale aantal gevolgde bijscholingen en werd
opgesteld na verschillende opleiders te hebben ontmoet.
Door de pandemie was het echter bijna onmogelijk om het vereiste aantal uren te halen. De Raad van
het IAE besloot daarom dat er voor het jaar 2020 geen opleidingsuren vereist zijn en beschouwt het
als een "blanco jaar".
Voor degenen die in 2020 opleidingen zouden hebben gevolgd, tellen de uren van 2020 mee voor het
opleidingsjaar 2021.
Aangezien de maatregelen nog steeds van kracht zijn, beschouwt de Raad alle opleidingen die op
afstand worden gevolgd als "fysieke" opleidingen, en past het daarom dus niet het maximumpercentage van 50% toe.
We maken van dit "blanco" jaar gebruik om de werkjaren van het Instituut aan te passen.
Het werkjaar zal immers, zowel voor de opleidingen als voor de boekhouding, niet langer lopen van
één maart tot eind februari, maar zal vanaf nu op 1 januari starten om op 31 december te eindigen.
Het spreekt echter voor zich dat de situatie zal worden aangepast naar gelang de duur van de crisis, in
de hoop natuurlijk dat we deze zomer uit de tunnel kunnen geraken.

4-4

Stage

De Ondervoorzitter herinnert eraan dat sommige stageperiodes van leden die hun stage niet konden
voortzetten door de lockdownmaatregelen, werden onderbroken en/of uitgesteld.
De stagecommissie vraagt bovendien bijzondere aandacht voor de rechten en vooral de plichten van
de stagiairs en hun stagemeesters, en dit om de stages vlotter te laten verlopen.
Diezelfde stagecommissie heeft de leden dan ook willen herinneren aan het belang hiervan via de
Newsletter van december laatstleden.

4-5

Financiën

De Ondervoorzitter herinnert de leden eraan dat, net als voor het opleidingsjaar, ook voor de
boekhouding wordt overgeschakeld op een kalenderjaar. De bijdrage voor 2021 werd dus berekend in
10/12, aangezien de maanden januari en februari reeds werden gedekt door de bijdrage voor 2020.
Het budget en de jaarrekening die vandaag aan de leden worden voorgelegd, werden ter informatie
en voor eventuele opmerkingen aan de minister overgemaakt en zullen hem voor definitieve
goedkeuring voorgelegd worden na aanvaarding door de Algemene Vergadering van vandaag.

5

4-6

Ledenbijdrage

Bij wijze van uitzondering, heeft de Raad beslist de lockdown-periode van begin 2020 tot 31 augustus
2020 te neutraliseren voor de betaling van de bijdrage voor het jaar 2020.

4-7

Website en informatica

De Voorzitter wijst erop dat onze website voortdurend in ontwikkeling is en somt de belangrijkste
veranderingen op die deze heeft ondergaan:
-

De Newsletters werden verplaatst naar het privé-gedeelte van de website. Een deel van de
informatie in deze nieuwsbrieven moet immers niet worden meegedeeld aan het grote
publiek.

-

Om het makkelijker te maken deze nieuwsbrieven te doorzoeken, hebben wij besloten een
"Inhoudstafel" aan te maken.

-

Het publieke gedeelte van de website werd nagekeken en de nodige taalkundige
aanpassingen werden doorgevoerd in zowel het Frans als het Nederlands.

-

In overeenstemming met de Europese regelgeving werd de website ook naar het Engels
vertaald.

-

Het is nu ook mogelijk om een lid op te zoeken op basis van de postcode.

-

De lay-out van de opleidingspagina werd aangepast, waarbij de e-learning cursussen onder
de opleidingskalender werden geplaatst.

-

Er is ook een tevredenheidsonderzoek ter beschikking van de leden, zodat de Raad en de
opleidingscommissie de kwaliteit van de cursussen beter zouden kunnen beoordelen.

-

Er werden tabbladen "informatie" en "jobs" toegevoegd, waardoor respectievelijk algemene
informatie en vacatures kunnen worden gepubliceerd.

-

Er werd een IAE-pagina aangemaakt op de professionele netwerkwebsite LinkedIn.

Er worden ook nog verdere verbeteringen gepland in het kader van de algemene informatisering van
het Instituut.
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4-8

Administratieve bijstand

Zoals aangekondigd op de Algemene Vergadering van 2020, doet het Instituut een beroep op diverse
freelancers/zelfstandigen om het beheer van het secretariaat en van het Instituut in het algemeen te
vergemakkelijken en te verbeteren.
Zo verzorgt M. Laurent Cornil alle verslagen van de zittingen van de Raad en het Uitvoerend Comité.
Verschillende andere administratieve taken werden eveneens toevertrouwd aan Laurent Cornil.

Vraag vanwege een lid: « Hoe verzekert het IAE dat de stemming anoniem is? »
De Ondervoorzitter legt uit dat de stemmingen niet anoniem zullen zijn en dat de stemmingen die
vandaag plaatsvinden, volgens de statuten niet anoniem moeten zijn. Onze jurist, Alain Sioen, voegt
hieraan toe dat we aan het bedrijf dat de videoconferentie organiseert, hebben gevraagd om ons
enkel de resultaten van de stemmingen over te maken, zonder de identiteit van de stemmende
leden. Hij benadrukt dat vertrouwen de basis vormt van de werking van het Instituut.

4-9

Commissies

Na de verkiezingen van de Raad, het uitvoerend comité en de tucht- en beroepscommissies in maart
2020, werden ook de commissies voor stage, opleiding en nieuwe technologieën vernieuwd.
De Commissie EOA Normen zette haar werkzaamheden voort om de normen aan te passen in functie
van de feedback van de leden en de voortdurende evolutie van ons beroep.
Deze normen werden aan de leden overgemaakt en zullen hen vandaag opnieuw ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Om het project voort te zetten dat door de Raad van het vorige mandaat werd opgestart, werd een
commissie evolutie van de wet in het leven geroepen om na te denken over de beperkte maar
noodzakelijke aanpassingen aan het wijzigingsvoorstel van de wet dat door de Ministerraad werd
aanvaard net voor de val van de federale regering in 2018.
Een eerste vergadering vond trouwens plaats op 3 maart laatstleden, maar de werkzaamheden van de
commissie werden gestaakt in functie van de huidige crisis. Het is namelijk moeilijk, zo niet onmogelijk,
om dergelijke werkzaamheden via videoconferentie te laten plaatsvinden.
De experts zullen op de hoogte worden gehouden van het vervolg van de werkzaamheden van deze
commissie.
De Raad is ervan overtuigd dat het Instituut er belang bij heeft aan te dringen op wijziging van de
artikels die werkelijk een probleem vormen voor het goed functioneren van het Instituut of
uiteenlopende interpretaties kunnen bieden. De wet is zeker niet perfect maar de ‘onvolkomenheden’
hebben eerder betrekking op de stijl van de tekst en het verschil in de Franse en Nederlandse teksten.
De commissie vertrekt van de tekst die goedgekeurd werd door de ministerraad en zal ieder artikel
overlopen, wat niet wil zeggen dat men een nieuwe tekst gaat opstellen.
Onze jurist Alain Sioen heeft reeds de wet doorgenomen en heeft de essentiële wijzigingen opgelijst
die door de commissie zullen worden behandeld.
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4 - 10

Ontmoeting met de minister

De Voorzitter en de Ondervoorzitter hadden het genoegen om op 4 februari 2021 te worden
ontvangen door onze Voogdijminister, M. David Clarinval, vergezeld door de jurist van het IAE, M. Alain
Sioen, en dit op rechtstreekse uitnodiging van het kabinet. Op deze bijeenkomst werden de volgende
onderwerpen besproken die van belang zijn voor het I.A.E. en ons beroep.
-

Organisatie van de Algemene Vergadering: de minister heeft ons uitstel verleend voor de
organisatie van de Algemene Vergadering per videoconferentie. Dit werd bekrachtigd via een
wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

-

Evolutie van de wet: we hebben aangegeven dat we het hierover hebben binnen de Raad, de
minister heeft ons gemeld dat de heer Tom Dalemans onze contactpersoon is voor dit
onderwerp. We zullen hem dan ook te gepasten tijde contacteren.

-

We hebben de minister herinnerd aan het idee om alle marktspelers bijeen te brengen voor
een rondetafelconferentie.

-

Na contacten met de firma Car-Pass, vroegen we de minister om zijn steun bij het verkrijgen
van toegang tot de Car-Pass database.

-

Gerechtsdeskundigen: er worden regelmatig experts gelast die geen lid zijn van het IAE in het
kader van automobieldossiers. We hebben de minister gevraagd een oplossing te zoeken
opdat de lijst van auto-experts die ter beschikking staat van de magistraten, uitsluitend IAEexperts zou bevatten in het kader van automobieldossiers.

-

We hebben vernomen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken van alle auto-experts zou
eisen dat ze privédetective zouden zijn in het kader van onderzoeken en confrontaties
overeenkomstig de wet van 1991. Wij hebben de minister gevraagd om hiervan te worden
vrijgesteld, zoals nu al enkele jaren het geval is.

4 - 11

Voorstellen ter verbetering van het IAE

Iedereen kent volgend spreekwoord wel: "De beste stuurlui staan aan wal". Het IAE bestaat nu iets
langer dan 7 jaar en hoewel we respect hebben voor alles wat tot nu toe werd ondernomen, zijn we
ons ervan bewust dat niet alles perfect is. Het spreekt voor zich dat de Raad zich ertoe verbindt de
werking van het IAE te garanderen en voortdurend te verbeteren.
Wij ontvangen dan ook graag uw constructieve opmerkingen en suggesties om deze voortdurende
evolutie mogelijk te maken.
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5 - Juridische Actualia
De Jurist, M. Alain Sioen, overloopt de juridische actualia van het afgelopen jaar:
"Dames en heren,
Het voorbije jaar is onze samenleving zowat gestold en ook de juridische wereld ontsnapte blijkbaar
niet helemaal aan dit fenomeen. Er waren weinig tot geen evoluties op legistiek vlak die enig
substantieel impact hadden op de activiteiten van de auto-experts. Ik had min of meer de stille hoop
dat we vandaag champagneflessen zouden kunnen ontkurken en dat we u de blijde boodschap zouden
kunnen brengen dat de wetswijzigingen realiteit waren geworden maar dit is helaas niet het geval en
daar zit de pandemie voor iets tussen. De bal ligt in ons kamp en de Raad en het Uitvoerend Comité
hebben zeker allesbehalve stil gezeten en een gedreven stuurgroep binnen de raad buigt zich
momenteel over het project. Ik ga er geen doekjes om winden; de opgelegde beperkingen inzake het
fysiek vergaderen gooien momenteel serieus roet in het eten. Het is al allesbehalve een sinecure om
met een grotere groep in video-modus te vergaderen en als er subtiele nuances in teksten op het menu
staan wordt dit quasi-onmogelijk. Eerlijk gezegd vind ik voor dergelijke materie een fysieke vergadering
eventueel zelfs als die in bal-masqué modus moet plaatsgrijpen stukken efficiënter dan een videomeeting. Ik hoop echt dat als we met z’n allen de beschermende en bevrijdende prikken hebben
gekregen de maatregelen spoedig versoepeld worden zodat we deze draad opnieuw kunnen opnemen
en vergaderingen organiseren zonder het risico te lopen beboet te worden. Ik ben misschien naïef maar
ik ontwaar toch ook een positief gegeven in die zin dat uit de contacten die we hadden met onze
voogdijminister gebleken is dat deze zich zeer open opstelt en dat zijn administratieve ploeg allicht als
positieve katalysator zal werken om, zodra dit mogelijk is, het project te finaliseren. Wel zal het
wetsontwerp door de filter van de proportionaliteitscheck moeten gehaald worden. Dit is een nieuwe
Europese Richtlijn die moet nageleefd worden bij het instellen of wijzigen van wetgeving met betrekking
tot gereglementeerde beroepen. De Richtlijn stelt dat de regelgeving er niet mag toe leiden dat
buitensporige voorwaarden opgelegd worden of dat bij misstappen disproportionele sancties opgelegd
worden. Rekening houdend met de aard van de wijzigingen die vermoedelijk gaan aangebracht worden
vermoed ik dat deze hindernis zonder al te veel moeilijkheden zal kunnen genomen worden en niet echt
vertragend zal werken. Voor de volledigheid kan ik hieraan toevoegen dat we na de wet van 2007 ook
de annexe regelgevingen onder de loep zullen nemen en dat ook deze KB’s allicht zullen aangepast
worden.
Na een moeilijke periode is het Instituut nu duidelijk op kruissnelheid en conform de wettelijke opdracht
gaat de aandacht naar het onwettig uitoefenen van het beroep van auto-expert onverminderd voort.
Zeer recent nog werd een onderneming gedagvaard omwille van het illegaal voeren van de beschermde
titel van auto-expert. Als ik me niet vergis werd de zaak deze morgen voor het eerst behandeld voor de
rechtbank. Ook een leasingfirma die geregeld een beroep doet op experten die geen lid zijn van het
Instituut houden we in het vizier en mogelijk krijgen die lieden binnenkort ook hun ticket for the show.
In verband met procederen in het algemeen vind ik het toch gepast even te onderstrepen dat de Raad
van het Instituut zoals het een goede huisvader betaamt heel terecht niet zomaar voor elke futiliteit de
cavalerie laat uitrukken en dat men ook oog heeft voor de proces-economie. Voor sommigen is dit
misschien moeilijk te begrijpen maar men moet er rekening mee houden dat de kostprijs van een
burgerlijke procedure doorgaans rond de 8 à 10.000 euro ligt. Dat betekent dat we ons niet kunnen
veroorloven te gaan morsen met procedures en dat bedachtzaamheid de boodschap moet zijn.
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Het is overigens de laatste keer dat u mij de uitdrukking “goede huisvader”, de aloude bonus pater
familias hoort gebruiken want in de nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek die er aan komt wordt
dit vervangen door de gender neutrale notie “voorzichtig en redelijk persoon” zodat nu ook de dames
geen reden meer hebben om zich onredelijk te gedragen.
In het afgesloten IAE-jaar was er ook een verhoogde activiteit van de Tuchtorganen vast te stellen. We
kwamen inderdaad aan het einde van de eerste observatieperiode inzake de verplichting tot
permanente vorming zoals opgelegd door de deontologische code. Ik ga dit niet onder de mat vegen
en zoals enigszins te verwachten had een aantal leden de wettelijke normen niet gehaald en werden ze
bij de tuchtcommissie op de koffie uitgenodigd. Toezien op de permanente vorming van de leden is
inderdaad een belangrijke opdracht voor het Instituut in het kader van het realiseren van haar
wettelijke opdracht en we kunnen alleen verhopen dat iedereen dit inziet en er naar handelt zodat de
tuchtcommissies werk bespaard wordt.
Tenslotte had ik ook gehoopt wat nieuws te kunnen brengen in verband met de gerechtsexperten waar
we nog steeds wachten op de definitieve lijst van de experten en mogelijk op een aanpassing van de
toepasselijke wet maar het enige wat ik in dit verband kan meegeven is het feit dat de bevoegde
minister beloofd heeft werk te maken van een meer correcte remuneratie en zelfs van de uitbetaling
van de honoraria binnen een redelijke termijn. In het verleden hebben zijn voorgangers dat ook al
beloofd so let’s hope and pray. Ten slotte en ter afronding houd ik er aan in verband met de
gerechtsdeskundigen te benadrukken dat het Instituut de strijdbijl zeker niet begraven heeft en er blijft
naar streven dat voor auto-expertises enkel leden van het Instituut in het repertorium van de
gerechtsdeskundigen zouden opgenomen worden zoals initieel in het vooruitzicht gesteld werd.
Dank voor uw aandacht.”

Vraag vanwege een lid: “In mijn hoedanigheid van lid van de "Commissie Evolutie van de Wet"
betreur ik het dat de door onze jurist Alain Sioen opgestelde lijst met vermeende problemen nog
steeds niet werd meegedeeld aan de leden van voornoemde Commissie en zelfs niet aan de leden
van de Raad. Wat met de transparantie van het beheer?”
De Voorzitter legt uit dat er niets gebeurt buiten de commissie evolutie van de wet en dat de
commissie uitsluitend “fysiek” vergadert omdat het onderwerp te omvangrijk en te ingewikkeld is
voor vergaderingen per videoconferentie. De jurist voegt hieraan toe dat er volledig transparant
wordt gewerkt en dat de Raad te gepasten tijde op de hoogte zal worden gebracht van de
werkzaamheden van de commissie.
« Waarom zou men de leden laten geloven dat de wet spoedig kan worden gewijzigd, terwijl de
Commissie een lange en moeizame werkmethode wordt opgedrongen? Een beetje intellectuele
eerlijkheid alstublieft… »
De Voorzitter bevestigt dat we de zwakte hebben om te geloven dat we vooruitgang kunnen
boeken. We kijken vooruit en zullen blijven vooruitgaan.
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6 - Normen voor Expertise op Afstand
Het voorstel tot wijziging van de normen voor expertise op afstand werd per e-mail aan de leden
overgemaakt. De Ondervoorzitter wijst erop dat in dit voorstel de normen met betrekking tot expertise
op afstand grotendeels onveranderd bleven. Het is de expert die autonoom beslist of hij al dan niet
een expertise op afstand uitvoert onder de door hem gekende omstandigheden.
De eerste drie punten betreffende de beperkingen van de expertise op afstand werden behouden en
er werd een vierde punt aan toegevoegd: "wanneer de expert fraude vermoedt, zelfs al kan een eerste
actie op basis van foto’s overwogen worden. "
Ook de laatste zin werd gewijzigd: "In de hierboven beschreven gevallen, is het mogelijk om een eerste
beslissing te nemen op basis van foto’s. In geval van een totaal verlies moet het voertuig gezien worden
alvorens de waarde voor ongeval te bepalen."
Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de wijziging van de EOA-normen:
Resultaten:

JA:

158

(84,49 %)

NEE:

13

(6,95 %)

Onthoudingen:

16

(8,56 %)

Het voorstel tot wijziging van de EOA Normen wordt aanvaard bij meerderheid van de aanwezige
leden.
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7 - Goedkeuring van de jaarrekening 2020
De Penningmeester overloopt de jaarrekening die de leden vóór de Algemene Vergadering per e-mail
mochten ontvangen.
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13

14

15

8 - Verslag van de Commissaris der Rekeningen
Er wordt een videofragment uitgezonden waarin de Commissaris der Rekeningen, M. Adrianus De
Bruyn, ons meedeelt dat hij de rekeningen van het Instituut heeft geanalyseerd in aanwezigheid van
de Penningmeester. Hij bevestigt dat de rekeningen een juist beeld geven van de staat van het
patrimonium, van de financiële situatie en van de resultaten van het Instituut en dit in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in België.
M. De Bruyn heeft ook de balans gecontroleerd. De Penningmeester beantwoordde de vragen die hij
stelde en verstrekte hem de nodige bewijsstukken. Tenslotte heeft hij zijn rapport met betrekking tot
het boekjaar dat werd afgesloten op 31/12/2020 neergelegd en geen enkele anomalie gedetecteerd.

Vraag vanwege een lid: “Hallo, ik heb 3 stemmen. Ik heb 3 vensters geopend in mijn browser maar
slechts één stem is mogelijk!”.
De Voorzitter merkt op dat het mogelijk moet zijn om geldig te stemmen. Hij zegt dat er geen
bijzondere problemen zijn, aangezien de meeste leden kunnen stemmen. Hij herinnert eraan dat
het om private navigatievensters moet gaan.

Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening:
Resultaten:

JA:

158

(86,34 %)

NEE:

9

(4,92 %)

Onthoudingen:

16

(8,74 %)

De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden.

9 - Kwijting aan de leden van de Raad voor hun beheer
Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de kwijting aan de leden van de Raad:
Resultaten:

JA:

146

(81,56 %)

NEE:

3

(1,68 %)

Onthoudingen:

30

(16,76 %)

De kwijting aan de leden van de Raad voor hun beheer wordt aanvaard bij meerderheid van de
aanwezige leden.
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Vraag vanwege een lid: “Sorry, maar het lijkt me abnormaal dat het percentage stemmen
zichtbaar is voor het einde van de stemming!”.
De Voorzitter merkt op dat de resultaten van de stemmingen progressief worden weergegeven
naarmate de stemmingen vorderen. De organisator werkt altijd op deze manier voor Algemene
Vergaderingen.

10 - Goedkeuring van de begroting 2021
De Penningmeester overloopt de begroting die de leden vóór de Algemene Vergadering per e-mail
hebben ontvangen.

Vraag vanwege een lid: “Wat is de juridische definitie van fraude?”.
De Voorzitter antwoordt dat het niet het moment of de plaats is om dit te bespreken. Hij wijst erop
dat er geen wettelijke definitie van fraude bestaat. Onze advocaat bevestigt dat het onmogelijk is
fraude juridisch te definiëren, het gaat vooral om het "oneigenlijk gebruik van het contract".

Vraag vanwege een lid: “Wat is jullie plan met winsten die het instituut jaarlijks maakt? Reductie
lidgeld bijvoorbeeld?”
De Penningmeester antwoordt dat er geen “winst” is in de ware zin van het woord, maar dat er
eerder sprake is van een groot saldo. Hij wijst erop dat dit bedrag absoluut noodzakelijk is in geval
van problemen m.b.t. het Instituut, b.v. in geval van een belangrijke investering. Deze buffer is er,
maar is dit jaar gekrompen omdat de ledenbijdrage niet op 1 maart werd opgevraagd.

Vraag vanwege een lid: “10/12 van € 1000 = € 833,33”.
De Penningmeester wijst erop dat we vertrekken van een bedrag van 950 euro, de ledenbijdrage
van 2020 die ongewijzigd is gebleven.
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Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de begroting
2021:
Resultaten:

JA:

143

(85,12 %)

NEE:

10

(5,95 %)

Onthoudingen:

15

(8,93 %)

De begroting 2021 wordt goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden.

11 - Goedkeuring van het bedrag van de ledenbijdrage 2021
De Penningmeester overloopt het voorstel voor de ledenbijdrage 2021:
Natuurlijke Persoon
Herleid tot 10 / 12° =

950,00€
792,00€

Rechtspersoon
Herleid tot 10 / 12° =

350,00€
292,00€

Stagiair
Herleid tot 10 / 12° =

250,00€
210,00€

Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de ledenbijdrage
2021:
Resultaten:

JA:

144

(78,69 %)

NEE:

25

(13,66 %)

Onthoudingen:

14

(7,65 %)

De ledenbijdrage 2021 wordt goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden.
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12 - Varia

Vraag vanwege een lid: “Verschillende leden geven hun definitie van fraude en vragen de mening
van het Uitvoerend Comité”.
De jurist herinnert de leden eraan dat de Algemene Vergadering niet de plaats is om een definitie
van fraude te bespreken. De Regeringscommissaris, M. Grégoire Moës, wijst erop dat het
strafwetboek geen eensluidende definitie van fraude bevat, maar wel definities van verschillende
types fraude. Hij benadrukt dat de belangrijkste factor bestaat uit "de intentie om te schaden".

Vraag vanwege een lid: “Hoeveel leden volgen deze algemene vergadering?”.
De firma GSP2 geeft aan dat 200 mensen zich hebben aangemeld voor de Algemene Vergadering.
De Voorzitter herinnert eraan dat de stemmen worden geteld in functie van het aantal personen
dat op het ogenblik van de stemming aanwezig is.

Vraag vanwege een lid: “Hoeveel uren opleiding moeten we hebben in 2021?”.
De Voorzitter legt uit dat, als wij ons aan de regels houden, 10 uur opleiding per jaar en 45 uur per
periode van drie jaar vereist zijn. Het is duidelijk dat we deze verplichte quota voor dit jaar niet
zullen kunnen handhaven. Wij kunnen echter nog niet bepalen hoeveel uren er opgelegd zullen
worden, omdat wij niet weten of en tot wanneer de crisis zal aanhouden. De Raad zal hierover
uiterlijk in september een besluit nemen.

Vraag vanwege een lid: “Is er geen minimumaantal deelnemers vereist opdat de AV rechtsgeldig
zou zijn?”.
De Voorzitter bevestigt dat er geen minimumquota zijn voor de organisatie van Algemene
Vergaderingen.

De Voorzitter dankt de leden die hebben deelgenomen aan deze ongebruikelijke en kortere Algemene
Vergadering. Hij sluit de vergadering om 16.30 uur en spreekt de hoop uit dat wij elkaar volgend jaar
opnieuw persoonlijk kunnen ontmoeten.
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