ALGEMENE VERGADERING VAN 21/02/2020

De Algemene vergadering met verkiezingen van het Instituut van de Auto-Experts grijpt plaats in de
Event Lounge te Schaarbeek en vangt aan om 14u.

1 - IN MEMORIAM
De Ondervoorzitter, De heer Michel Lecrenier, opent de zitting en vraagt de aanwezigen in hun naam
en in naam van de vertegenwoordigde personen een minuut stilte te willen in acht nemen ter
nagedachtenis van de confraters die ons in 2019 verlaten hebben. Alle aanwezigen staan op en houden
een minuut stilte voor :
De Heer Jacques Brabant
De Heer Robert Guerman
De Heer Gérard Somville
De Heer Thierry Segers

Hij verontschuldigt zich voor de eventualiteit mocht er buiten weten van het Instituut eventueel nog
een andere expert overleden zijn.
Vervolgens neemt de Ondervoorzitter het woord en hij richt zich tot de Vergadering.
Hij schetst het traject dat werd afgelegd sinds hij de functie van Ondervoorzitter heeft opgenomen en
hij dankt het Uitvoerend comité dat hem gesteund heeft in deze moeilijke periode.
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Toespraak van de Ondervoorzitter

Hieronder vindt u de integrale tekst van zijn toespraak :
Zoals u weet functioneert het IAE sedert november 2013 hetzij iets langer dan zes jaar. Ik herinner er
aan dat de principiële bestaansreden van het IAE de bescherming van de consument is, die zoals u en
ik zich dagelijks per auto verplaatst.
Het spreekt uiteraard voor zich dat deze bescherming van de consument bewerkstelligd wordt door de
bescherming van de titel van auto-expert waarbij deze laatste competent dient te zijn en strikt de
deontologische code dient na te leven.
Dit is de zin van het bestaan van ons Instituut.
In deze context onderlijnen we dat het IAE zijn acties tegen het illegaal uitoefenen van het beroep verder
zet.
Het jaar 2019 was gekenmerkt door een reeks evenementen en zelfs indien we enkel de positieve
elementen onthouden dan nog kunnen we niet heen om de reeks ontslagen waarmee zowel de Raad
als het Uitvoerend comité geconfronteerd werden.
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Dit was uiteraard betreurenswaardig maar desondanks diende het « normale » functioneren van het
IAE verdergezet te worden zowel op boekhoudkundig vlak als op vlak van opleidingen, beheer van het
ledenkorps,… met andere woorden met alle dagelijkse activiteiten van het IAE.
Het team dat overbleef heeft de aan het IAE toegewezen taken opgenomen in overgang naar de
verkiezingen van 21 februari 2020.
Niemand twijfelt eraan dat de nieuwe ploeg die vanaf vandaag de nieuwe Raad zal vormen
gemotiveerd zal zijn om de evolutie van ons instituut verder te zetten.
Men zal zich herinneren dat op de Algemene Vergadering van februari 2019 de leden zich uitspraken
voor een herziening van de « normen bij expertise op afstand ».
Dit werd effectief gerealiseerd en het gebeurde in samenspraak met de onderscheiden actoren (IAE,
UPEX, ASSURALIA en de gerechtsdeskundigen) en deze nieuwe « normen bij expertise op afstand »
werden eind december 2019 gepubliceerd op onze website.
Deze normen gelden dan ook, bij toepassing van artikel 22 van de wet die ons beroep reguleert, voor
gans onze sector.
Bij deze normen is de belangrijkste bepaling die moet onthouden worden deze waarbij gesteld wordt
dat « een auto-expert zelf en autonoom beslist om een EOA uit te voeren … ». Het is uiteraard langs
deze lijn dat het IAE het beroep verder wil ontwikkelen.
In het jaar 2019 heeft het IAE er eveneens een punt van gemaakt om naar de leden toe meer te
communiceren over de punten die op de Raad besproken werden.
Deze communicatie gebeurde bij middel van Newsletters die gepubliceerd werden op de website.
Communicatie dient in de komende jaren één van de prioriteiten te blijven.
Tenslotte geven we mee dat, alhoewel er nog geen notoriteit aan gegeven werd, een aantal
wetswijzigingen uitgewerkt werden maar dat onze jurist doorheen de dagelijkse praktijk inmiddels nog
een aantal verbeterpunten detecteerde.
Dit betekent dat dit werk nog niet afgerond is en zal dienen verder gezet te worden.

Suggesties ter verbetering van de werking van het IAE
Iedereen kent het adagium «la critique est aisée mais l’art est difficile » (kritiek leveren is makkelijker
dan zelf verhelpen).
Het IAE bestaat al iets langer dan zes jaar, en met alle respect voor wat al gerealiseerd werd, weten we
dat er nog een hele weg af te leggen valt.
De toekomstige Raad zal zich uiteraard inspannen om de werking van het IAE verder te zetten en om
het functioneren ervan voortdurend te verbeteren.
Wij vernemen graag uw constructieve opmerkingen en suggesties zodat deze doelstelling permanent
gehaald kan worden.
Ik dank u voor uw aandacht.
Michel Lecrenier
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Na deze toespraak en de voorstelling van de activiteiten van het jaar 2019 en van de toekomst gaat de
Ondervoorzitter over tot de punten van de dagorde van deze Algemene Vergadering.
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 18/06/2019(zie hiervoor de website www.iaeiea.be)

De goedkeuring van het verslag van de AV van 18/06/2019 gebeurt bij middel van een elektronische
stemming.
Dit levert volgend resultaat op :

JA :

339

NEEN : 13
Het verslag wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
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ACTIVITEITENVERSLAG 2019

Het activiteitenverslag over het jaar 2019 dat u hieronder vindt wordt voorgesteld door de Secretaris.

4-1

Opleiding

Het IAE valideert de permanente vormingen die aangeboden worden voor zover ze betrekking hebben
op ons beroep.
Het spreekt uiteraard voor zich dat wij in het kader van deze opleidingen, vanuit het oogpunt van
voortdurende verbetering, graag bereid zijn nieuwe actoren te verwelkomen.
De automobielwereld is permanent in beweging en het laat zich aanzien dat de waaier van de
opleidingen verbreed gaan worden door fenomenen als de elektrische auto, de rij-ondersteuning en
de kunstmatige intelligentie die met rasse schreden naderen. Het zal er voor ons op aankomen niet
achter te blijven bij de ontwikkelingen in deze verschillende domeinen.
Op het vlak van de opleidingen zullen wij in de loop van 2020 eveneens te maken hebben met de komst
van E-Learning.
Tenslotte zal u de gelegenheid krijgen op de website een « tevredenheidsenquête » in te vullen waar
u uw kritiek op de gegeven opleiding zult kwijt kunnen.
We hopen op deze manier de opleidingen te kunnen verbeteren.
3

4-2

De website

In de loop van het jaar 2020 zal onze website wat aangepast worden.

Opzoeking van een expert
Hierbij is één van de belangrijkste punten de mogelijkheid om experten te kunnen vinden op basis
van de woonplaats.
Zoals meegedeeld in de Newsletter van november 2019 zal het mogelijk worden om experten te vinden
in functie van hun woonplaats. Wij krijgen inderdaad al te vaak vragen van particulieren die op zoek
zijn naar een expert in de omgeving van hun woonplaats zodat een dergelijke functie heel nuttig lijkt
voor onze leden.
In het licht hiervan suggereren wij u om uw professionele gegevens zichtbaar te laten op de website.

Aantal uren opleiding
Voor wat het aantal uren gevolgde opleiding betreft, dat u kan lezen op het privé-gedeelte van de
website, moeten wij meedelen dat we er ons ten zeerste van bewust zijn dat het niet eenvoudig is om
het academisch « IAE-jaar » af te bakenen, voor alle duidelijkheid, begint in de maand maart en eindigt
op het einde van de maand februari het is te zeggen bij elke gewone Algemene Vergadering.
De website zal aangepast worden zodat het aantal uren gevolgde opleiding correcter aansluit bij het
« IAE-jaar ».
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Gerechtsexpertises

Ook de gerechtelijke wereld is permanent in beweging.
Inderdaad, tot voor kort kon iedereen zich de titel van « gerechtsexpert » toemeten.
In 2016 werd de wetgeving gewijzigd en werd iedereen die actief was in deze niche uitgenodigd om
hetzij een « universitaire » opleiding, gevolgd door een evaluatietoets, te volgen hetzij om het bewijs
te leveren dat hij/zij de activiteit van gerechtsdeskundige ononderbroken uitgeoefend had in een
periode van vijftien jaar voor 1 december 2016 et dat hij/zij zich voldoende bijgeschoold hadden.
De gevestigde experten worden nu uitgenodigd de eed af te leggen en er worden informatie sessies
georganiseerd om uitleg te verschaffen bij de verschillende modaliteiten om deze activiteit uit te
oefenen.
Verschillende Newsletters werden hierover reeds gepubliceerd en in de loop van de maand maart zal
nog bijkomende informatie hierover bezorgd worden.

4-4

Aanwerving van een medewerk(st)er

U zal zich herinneren dat het IAE in april 2015 een directeur had aangeworven om het hoofd te bieden
aan de substantiële werkmassa. Deze persoon maakt niet langer deel uit van het personeel en het IAE
dient derhalve een administratief medewerk(st)er aan te werven.
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Informatica

Het informatiesysteem van het IAE werd nog nooit aangepast en dit ondanks het bovenmatig groot
aantal taken die het Instituut op zich moet nemen.
Wij zullen derhalve ons informatiesysteem hieraan aanpassen.
Het is onder meer belangrijk dat er interactie mogelijk is tussen het secretariaat van het IAE en de
website.
Inderdaad, alhoewel de website aan de ene kant wel performant is wordt hij toch zwaar onderbenut
omdat er geen link bestaat met het beheers acties van het IAE.
We gaan verhelpen aan deze onvolkomenheden.
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Samenstelling van de Tuchtraad en van de Beroepscommissie

De Tuchtraden en de Beroepscommissies werden in 2014 samengesteld door de Raad van het Instituut
zoals voorzien door artikel 26 van de wet van 15 mei 2007.
Dit artikel stipuleert dat het mandaat geldt voor een hernieuwbare periode van zes jaar.
De Raad dient derhalve deze commissies te hernieuwen en een nieuwe oproep tot kandidaten te doen
waarna de lijst, eenmaal die volledig ingevuld is, op de website zal gepubliceerd worden.
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Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering (Newsletter van
11/2019)

Ik wil ook even herinneren aan de informatie die gegeven werd in de Newsletter van 11/2019 met
betrekking tot de goedkeuring van een verslag van de Algemene Vergadering.
Het verslag van de Algemene Vergadering moet ter beschikking staan van iedereen hetgeen ons logisch
lijkt.
Nochtans, op basis van het bestaande systematiek kunnen we ofwel, een verslag rechtstreeks op de
website plaatsen zonder dat het werd gevalideerd door de Algemene vergadering ofwel de
goedkeuring afwachten op de volgende Algemene Vergadering hetgeen impliceert dat het verslag dan
steeds met een jaar vertraging gepubliceerd wordt.
Om dit nadeel uit de wereld te helpen zal het Uitvoerend Comité het verslag van deze Algemene
Vergadering op het privégedeelte, bestemd voor de leden van het IAE, plaatsen en een termijn van 15
dagen voorzien om opmerkingen te formuleren.
Daarna zal het verslag officieel raadpleegbaar zijn op het « openbare » gedeelte van de website.
Dit betekent dat :



Het verslag gevalideerd wordt door het Uitvoerend Comité en de aanwezige leden ;
Het verslag pas publiekelijk kenbaar gemaakt wordt na goedkeuring ;



De volgende Algemene Vergadering niet dient afgewacht te worden om het publiek te laten kennis
maken van dit verslag.
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De bijdrage

De bijdrage voor het IAE bedroeg 1000 € van 2014 tot 2016.
De bijdrage bedraagt momenteel 900€ en dit was het geval van het jaar 2017 tot nu hetzij gedurende
drie jaar.
Op voorstel van de Raad en met het akkoord van de Minister wordt voorgesteld de bijdrage voor het
jaar 2020 op 950 € te brengen.
Dit bedrag, dat lager is dan het geïndexeerde bedrag, zal een meer adekwate aanpak om de gestelde
doelen te bereiken mogelijk maken.
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JURIDISCHE ACTUALIA

De Juridisch Adviseur gaat nader in op volgende punten :










3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Wijziging van de wet van 15 mei 2007
Tuchtorganen
Artikel 4 van de deontologische Code (permanente vorming)
Het illegaal uitoefenen van het beroep
Inning van onbetaalde bijdragen
Artikel 22 van de wet van 15 mei 2007
K.B. van 5 april 2019 aangaande de verkoopovereenkomsten van motorvoertuigen
Arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen
Enkele items die ter studie liggen in het juridisch laboratorium van het IAE :

-

Artikel 17 van de wet van 15 mei 2007 dat stipuleert dat de Raad de verplichtingen inzake
beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden bepaalt.
Een studie om de bestaande systematiek te verbeteren.
Artikel 19 van de wet van 15 mei 2007 die bepaalt dat het stagereglement op eensluidend
advies van de Raad en in die gevallen die hij vaststelt een gedeeltelijke inkorting van de
stageperiode kan voorzien.
Om het stagereglement te wijzigen is een nieuw Koninklijk Besluit nodig maar in
afwachting hiervan wordt hierover nagedacht en de leden zullen geïnformeerd worden.

-




3.10 Gerechtsdeskundigen
3.11 26 april 2018. – Koninklijk Besluit ter uitvoering van artikel XX.
o § 1, laatste alinea van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot de
toepassing van boek XX op de vrije beroepen.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS DER REKENINGEN

De Commissaris der rekeningen lichtte de rekeningen van het Instituut door en ze werden door hem
goedgekeurd.
Hij controleerde eveneens de balans. De Penningmeester heeft alle vragen beantwoord en hem de
nodige bewijsstukken bezorgd. Tenslotte heeft hij zijn rapport met betrekking tot het boekjaar dat
werd afgesloten op 31/12/2019 neergelegd en geen enkele anomalie werd gedetecteerd.
De mededeling van de commissaris der rekeningen luidt als volgt :
« Conform het mandaat dat mij gegeven werd om de rekeningen die werden afgesloten op
31-12-2019, kan ik u meedelen dat ik de controle heb uitgevoerd op 03-02-2020.
Ik heb, in aanwezigheid van de Penningmeester, de rekeningen van het Instituut geanalyseerd en
ik kan u meedelen dat die in orde bevonden werden en dat geen enkele anomalie vastgesteld werd.
Ook de balans werd door mij nagezien.
De Penningmeester beantwoordde al mijn vragen en legde mij de desbetreffende documenten
voor.
Als besluit kan ik stellen dat de jaarrekeningen die afgesloten werden op 31-12-2019 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 ».
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GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN 2019

De Penningmeester heeft op 27 januari aan de Minister de balans op 31-12-2019 en het budget voor
2020 doen toekomen (email aan het cabinet van de Minister met de met balans en budget 2020). De
Penningmeester deelt mee dat indien de leden verduidelijkingen wensen het Instituut ter beschikking
staat om eventuele vragen te beantwoorden).
De Ondervoorzitter en de Penningmeester hebben zich op 13/02/2020 naar het Kabinet van Minister
Ducarme begeven en zij werden daar ontvangen door de adviseur De heer Jean-François Wuillaume
(FOD Economie - SPF Economie) van de KMO-cel waar zij de balans en het budget voorstelden en
toelichtten.
Verschillende vragen werden gesteld met betrekking tot de facturen en de zitpenningen.
Bij dit onderhoud werd het beheer van het Instituut positief beoordeeld.
De dag nadien beantwoordde de Penningmeester nog enkele vragen en verzoeken om verduidelijking
aangaande het budget voor 2020 en documenten met betrekking tot het personeel.
Op donderdag 20 februari kregen wij per email het akkoord van de Minister op ons budget en op de
verhoging van de bijdrage.
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ONTLASTING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR HET BEHEER

De aanwezige leden worden gevraagd te stemmen over het ontlasten van de Raad voor het gevoerde
beheer.
Resultaat :

JA :

362

Neen : 21
De ontlasting van de Raad voor het gevoerde beheer wordt door de meerderheid van de
aanwezige leden goedgekeurd.
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GOEDKEURING VAN HET BUDGET VOOR 2020

De Penningmeester overloopt het budget dat aan de leden per email bezorgd werd enkele dagen voor
de Algemene Vergadering en op zijn vraag of er vragen zijn in verband met het budget komt er geen
reactie vanuit de vergadering.
Er wordt overgegaan tot stemming over de goedkeuring van het budget.
Resultaat :

JA :

339

NEEN : 48
Het budget 2020 wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige leden.

10 - GOEDKEURING VAN HET BEDRAG VAN DE BIJDRAGE VOOR 2020
Het bedrag van 950€ werd voorgesteld door de Raad en goedgekeurd door de Minister.
Er wordt overgegaan tot stemming over de goedkeuring van de bijdrage 2020.
Resultaat :

JA :

287

NEEN: 109
De bijdrage 2020 wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige leden.

11 - DIVERSEN
Er wordt geen enkel punt aangebracht bij de « diversen ».
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12 - VERKIEZINGEN 2020
De Ondervoorzitter vraagt tot stemming over te gaan.
a. Als Voorzitter wordt Michel LECRENIER verkozen met 351 stemmen
Er waren geen andere kandidaten voor het mandaat van Voorzitter
b. Als Ondervoorzitter wordt André YEKELER verkozen met 202 stemmen
De stemming voor het mandaat van Ondervoorzitter leverde voor de andere kandidaten
volgend resultaat op :
DE VILLE Dirk
PROOST Erik

69
113

c. Als Penningmeester wordt Etienne VAN den NEUCKER verkozen met 338 stemmen
De stemming voor het mandaat van Penningmeester leverde voor de andere kandidaat
volgend resultaat op :
SPEER Eddy

44

d. Als Secretaris wordt Tom COOREVITS verkozen met 209 stemmen
De stemming voor het mandaat van Secretaris leverde voor de andere kandidaat volgend
resultaat op:
DE VILLE Dirk

171

e. De 10 verkozenen voor de Raad zijn :
Nederlandstalige Kamer
PROOST Erik
RIGO Piero
DE VILLE Dirk
CLERENS Jean-Pierre
ROMYN Tania

95
72
52
38
37

Franstalige Kamer
HOYEZ Michel
STELLAMANS Benoît
OSTREGA Laurent
del MARMOL Pierre
GRAFF Jean-Marie

113
67
38
37
7
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f.

Als Commissaris der rekeningen wordt Adrianus DE BRUYN verkozen met 311 stemmen.
Er waren geen andere kandidaten voor het mandaat van Commissaris der rekeningen.

Ingeval van betwisting van het resultaat van deze verkiezingen kan men in beroep gaan bij de Raad van
State en dit binnen de 60 dagen na publicatie van dit verslag.
Samenstelling van de Raad
Voorzitter : Michel LECRENIER
Ondervoorzitter : André YEKELER
Penningmeester : Etienne VAN den Neucker
Secretaris : Tom COOREVITS

Nederlandstalige Kamer

PROOST Erik
RIGO Piero
DE VILLE Dirk
CLERENS Jean-Pierre
ROMYN Tania

Franstalige Kamer

HOYEZ Michel
STELLAMANS Benoît
OSTREGA Laurent
del MARMOL Pierre
GRAFF Jean-Marie
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13 - TUSSENKOMST VAN DE HEER MINISTER DENIS DUCARME
U vindt hieronder het antwoord van Minister Ducarme op onze uitnodiging om aanwezig te zijn op
de Algemene Vergadering.

Mijnheer de Ondervoorzitter,
Mijnheer Lecrenier,
Ik reageer even, in naam van Mijnheer de Minister Denis Ducarme op uw vriendelijke uitnodiging om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering van het Instituut van de auto-experten op 21 februari
eerstkomend.
Mijnheer de Minister kan spijtig genoeg geen positief gevolg geven aan uw uitnodiging aangezien hij
op dat ogenblik reeds andere verplichtingen heeft.
Wij wensen u evenals het Instituut der auto-experten en de leden een uitstekend jaar 2020 en een
vruchtbare Algemene Vergadering toe.
Met vriendelijke groet

De Algemene Vergadering wordt opgeheven en de nieuwe Voorzitter nodigt alle leden uit op de
receptie die aangeboden wordt door het Instituut.
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