GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 11/02/2022

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. Hij zegt dat we niet alle vragen zullen kunnen
behandelen, maar dat we ze via een Nieuwsbrief zeker zullen beantwoorden. Hij deelt ook mee dat
T. Coorevits verontschuldigd is rekening houdend met een noodgeval.

2 - In Memoriam
Aan het begin van onze Algemene Vergadering vraagt de Ondervoorzitter, M. André Yekeler, om een
minuut stilte te willen houden ter nagedachtenis van onze Confrater M. Patrick Sorel die overleed op
7 augustus 2021.

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 benadrukt het belang voor de consument om te kunnen vertrouwen op een specialist die
in staat is zijn functie op een deskundige en onafhankelijke manier uit te oefenen, onder meer in het
kader van de ongekende overstromingen die ons land hebben getroffen. Hij herinnert de leden eraan
dat hij een bijzondere belangstelling heeft voor de reglementering van de vrije beroepen en dat hij
onze wijzigingsvoorstellen in het kader van de Wet met de nodige aandacht zal bestuderen.
De Minister merkt op dat onze sector voortdurend in ontwikkeling is en verwijst naar de verplichte
installatie van geavanceerde veiligheidssystemen in nieuwe voertuigen. Voor de toekomst van ons
beroep is het van belang dat de experts toegang krijgen tot de gegevens die in dit kader worden
opgeslagen. Als minister van Middenstand is hij verheugd een belangrijke aanpassing van de sociale
bijdragen voor zelfstandigen te kunnen bevestigen. Tegelijk benadrukt hij de grote uitdagingen die ons
dit jaar te wachten staan: de pensioenhervorming, de hervorming van het overbruggingsrecht, enz.
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4 - Activiteitenverslag 2021
4-1

Toespraak van de Voorzitter:

4 - 1 a Pandemie

“Het jaar 2021, dat door sommigen werd aangekondigd als het begin van een nieuw tijdperk na het
COVID-jaar 2020, voldeed niet aan alle verwachtingen. Nadat we enige vrijheden hadden herwonnen,
werden we al snel geconfronteerd met de derde en vierde golf, die ons leven op persoonlijk en
professioneel vlak bleven ontwrichten.
Naast deze pandemie hebben ook de natuurkrachten in verschillende delen van ons land gezorgd voor
hun aandeel in de overlast bij de bevolking.
De auto-experts hebben hun uiterste best gedaan om de slachtoffers zo snel mogelijk van dienst te zijn,
terwijl ze tegelijkertijd waakzaam bleven voor misdadigers die van elke gelegenheid gebruik zouden
kunnen maken.
We hebben ook kunnen vaststellen dat de confraters in vele gevallen schouder aan schouder werkten
om zo goed mogelijk op deze ramp te kunnen reageren.
4 - 1 b Vertrek en aankomst van experts

Zoals elk jaar moeten we vaststellen dat verschillende leden met pensioen gingen of hun carrière
heroriënteerden, maar we kunnen ook rekenen op een aanzienlijk aantal stagiairs dat bij ons komt
aankloppen om de uitschrijvingen te compenseren.
Ik moet hier ook blijk geven van mijn steun voor de stagemeesters door hen uit te nodigen onze
jongeren de best mogelijke opleiding te geven, zodat zij zo goed mogelijk voorbereid zouden zijn op de
uitoefening van ons beroep, hun toekomstige beroep.
4-1c

Technologie

De automobielsector evolueert snel in de richting van de nieuwe technologieën.
Dit negeren, en met name de elektrificatie, zou de grootste fout zijn die we kunnen maken.
Ik nodig u dan ook uit de technologische en juridische evolutie op te volgen en ervoor te zorgen dat u
efficiënt blijft in termen van de kennis van deze evoluties.
Ook al kan niemand beweren met zekerheid te weten hoe de verschillende vervoermiddelen en
brandstoffen zich in de toekomst zullen ontwikkelen, het is duidelijk dat de auto alomtegenwoordig is
en zal blijven in onze samenleving.
Vooral de Belgen zijn sterk gehecht aan hun auto en dit wordt bevestigd door de cijfers van
verschillende studies.
De auto neemt inderdaad nog steeds een belangrijke plaats in binnen de Belgische gezinnen, die in
bijna 80% van de gevallen naar het werk blijven rijden (bron Acerta).
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4 - 1 d Kwaliteit van de expertises

We mogen nooit uit het oog verliezen dat de eerste beweegreden voor de oprichting van het Instituut
van de Auto-experts eruit bestond te zorgen voor expertises van hoge kwaliteit ter bescherming van de
consument.
In dit verband nodig ik u uit tot voortdurende bijscholing, in het bijzonder met betrekking tot de
technologische ontwikkelingen die we zojuist hebben opgesomd.
4-1e

Opleiding

De Raad van het Instituut stelde vast dat de pandemie nog steeds een probleem vormt om de
minimumquota te halen voor de opleidingen, en heeft daarom in juni 2021 besloten om het minimum
van de opleidingsuren voor de periode van 1/03/2020 tot en met 31/12/2021 te beperken tot 5 uur.
Op de zitting van 15 oktober 2021 besloot de raad ook tot een minimum van 10 uur opleiding voor het
jaar 2022 zonder verplichtingen voor de periode van drie jaar.
Vanaf 2023 zal elk lid 15 uren opleiding per jaar moeten volgen en dit eveneens zonder verplichtingen
voor de periodes van drie jaar.
Deze wijziging is in overeenstemming met de wet, maar vereist een wijziging van de Deontologische
Code, die dit jaar zal worden doorgevoerd.
Wij herinneren u er ook aan dat het opleidings- en stagejaar sinds 1 januari 2021 niet meer loopt van
1 maart tot eind februari, maar dat het nu op 1 januari aanvat en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
In dit kader dient elk lid dus te voldoen aan de volgende verplichtingen:





eind 2022: ten minste 10 uur opleiding voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.
eind 2023: ten minste 15 uur opleiding voor de periode van 1/01/2023 tot 31/12/2023.
eind 2024: ten minste 15 uur opleiding voor de periode van 1/01/2024 tot 31/12/2024.
...

U zal binnenkort ook op de hoogte worden gebracht van een belangrijke wijziging in de manier waarop
opleidingen kunnen gevolgd worden en in het bijzonder in de manier waarop bepaalde cursussen
worden erkend.
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 I.A.E..
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.
Ook dit jaar werden er verschillende gevallen vervolgd.
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4 - 1 g Evolutie van de wet

Zoals u weet, wil het Instituut bepaalde incoherente passages uit onze Wet aanpassen. De dagelijkse
praktijk van de wet heeft ons immers in staat gesteld bepaalde punten aan het licht te brengen die
moesten worden aangepast of zelfs gewijzigd.
Na vier vergaderingen van de "Commissie Evolutie van de wet", die op vrijwillige basis aan dit project
heeft gewerkt, heeft deze het resultaat van haar werkzaamheden op 19 november 2021 aan de Raad
voorgelegd. Er werd aan de jurist gevraagd om een aantal formuleringen te perfectioneren en
uiteindelijk werden alle teksten ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.
Na het opstellen van een memorie van toelichting door onze jurist, zullen we een bijeenkomst kunnen
plannen met de vertegenwoordiger van onze minister, M. Tom Dalemans, om onze
wijzigingsvoorstellen verder toe te lichten.
We hopen dat de wijziging van de wet in de loop van 2022 kan worden doorgevoerd.
Ik laat het aan M. Alain Sioen over om u hierover meer informatie te verschaffen.
4 - 1 h Gerechtsdeskundigen

Na contactname met de autoriteiten delen wij u mee dat het Koninklijk Besluit betreffende de
permanente vorming van de gerechtsdeskundigen nog niet werd gepubliceerd.
De wet, die voorlopige inschrijvingen toelaat, werd zodanig aangepast dat het einde van de
overgangsperiode met een jaar wordt uitgesteld, tot 30 november 2022.
Ik nodig dus alle experts uit die zich nog wensen in te schrijven om dit onverwijld te doen.
De FOD Justitie zal ons inlichten over de verdere ontwikkelingen en wij houden u uiteraard op de hoogte
van het vervolg van het dossier.
4-1i

Dankwoord

Net zoals vorig jaar sluit ik 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.).
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 opleidings-, stage-, tucht- en beroepscommissies 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.
Hartelijk dank voor jullie aandacht,
Michel Lecrenier"
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4-2

De werkzaamheden van de Raad en het Uitvoerend Comité

De Ondervoorzitter overloopt de werkzaamheden van de Raad en het Uitvoerend Comité:










De Raad vergaderde 11 keer, waaronder 9 maal via videoconferentie, rekening houdend met
de crisis;
Het Uitvoerend Comité vergaderde 49 keer;
De Tuchtcommissies vergaderden 12 keer;
De Beroepscommissie kwam 1 keer samen;
Er werden verschillende gerechtelijke procedures opgestart en advocaten geraadpleegd;
We stonden regelmatig in contact met UPEX, ASSURALIA en de gerechtelijke autoriteiten;
Er werd gewerkt aan de Evolutie van de wet binnen de commissie en door middel van een
buitengewone vergadering van de Raad;
De evolutie van het Instituut wordt op regelmatige wijze besproken in de Raad;
We plannen ook een bezoek aan onze voogdijminister om de evolutie van ons beroep verder
te bespreken.

4-3

Website en informatica

De Voorzitter somt de laatste evoluties op:


Naar aanleiding van een gebrek aan opvolging vanwege de huidige provider, heeft het UC
contact opgenomen met verschillende bedrijven om het beheer van de website over te nemen
of een nieuwe website te ontwikkelen die voldoet aan onze behoeftes. Zo werd er een
lastenboek opgesteld dat werd overgemaakt aan verschillende firma’s. Enkele hiervan werden
ons aangeraden door de leden.
Het UC ontmoette meerdere gespecialiseerde bedrijven en ontving verschillende prijsoffertes.
Er werd vervolgens gevraagd aan de firma Pluritech om de offerte te detailleren en een
technische analyse uit te voeren teneinde een definitieve prijsofferte te verkrijgen voor de
ontwikkeling van een nieuwe website. Na ontvangst van deze analyse bevestigde het UC de
bestelling voor deze nieuwe website.



De Raad besliste dat het tabblad jobs op onze website is voorbehouden voor bedrijven die lid
zijn van het I.A.E. De Raad is echter van mening dat stagiairs die geen lid zijn van het Instituut
wel een stagemeester mogen zoeken via de website van het I.A.E.
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4-4

Administratieve bijstand

Het Uitvoerend Comité is op zoek naar een deeltijds Tweetalig Manager om de werking van het
Secretariaat te verbeteren in samenwerking met onze Secretaris, M. Tom Coorevits.
We hebben meerdere kandidaten mogen ontmoeten en zijn momenteel in de onderhandelingsfase.

4-5

Voorstellen ter verbetering van het I.A.E.

Iedereen kent volgend spreekwoord wel: "De beste stuurlui staan aan wal". Het I.A.E. 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 I.A.E. te garanderen en voortdurend te verbeteren.
Wij ontvangen dan ook graag uw constructieve opmerkingen en suggesties om deze voortdurende
evolutie mogelijk te maken.

4-6

Ontmoeting met de minister

Het Uitvoerend Comité plant begin dit jaar een ontmoeting met onze minister, de heer Clarinval.
De volgende onderwerpen zullen er worden besproken:
















Extractie van gegevens uit de zwarte doos
Wijziging van de Deontologisch Code in het kader van de opleidingsquota
Noodprocedure voor de Raad, beslissingen per e-mail (stage en opleiding)
IBO-contract Vlaanderen/Wallonië/Brussel
Erkende diploma's voor auto-experts
I.E.A.-lijst van arbiters/CAS experts
Evolutie van de situatie van experts met betrekking tot de privédetectives
NACE-code voor auto-experts
Procureur/auditeur voor de Tuchtcommissie
Presentiegelden van de Raad
Evolutie van de wet
Gemeenschappelijk fonds voor expertise
Vrije beroepen
Elektronische handtekening in dossiers
Eventuele Varia
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4-7

Varia



Rekening houdend met de voortdurende toename van het telewerk, is het I.A.E. nog steeds
op zoek naar andere kantoren in regio Brussel om de algemene kosten te verlagen. De grote
oppervlakte die we nu hebben, is niet langer noodzakelijk en een honderdtal vierkante meter
zou dus ruimschoots moeten volstaan. Ons huidig huurcontract loopt nog tot 28/02/2023.



In het kader van een Koninklijk Besluit van 04/05/2021 werden wij gecontacteerd door Regsol,
het digitale faillissementenplatform. De auto-experts moesten immers worden toegevoegd
aan de lijst met beroepsbeoefenaars tot wie de curatoren zich kunnen richten voor assistentie
bij faillissementen. Er werd een lijst opgesteld met experts die vragen kunnen beantwoorden
bij faillissementen van expertisekantoren.



Op vraag van een lid, heeft de Raad onderzocht of het noodzakelijk was om een woordvoerder
aan te stellen voor het Instituut. Er werd opgemerkt dat het Instituut wordt vertegenwoordigd
door de Voorzitter en dat deze bij verhindering wordt vervangen door de Ondervoorzitter.

5 - Juridische Actualia
De Jurist, M. Alain Sioen, overloopt de juridische actualia van het afgelopen jaar:
"Het jaar 2021 was helaas het jaar twee van de Corona-era. De door de overheid opgelegde
maatregelen en meer in het bijzonder de beperkingen inzake het fysiek vergaderen bleven uiteraard
onmiskenbaar een impact hebben op de werkzaamheden.
Op juridisch vlak was in 2021 de plat de résistance uiteraard het opstellen van de nota rond de
wetswijzigingen en het is mij een genoegen u mee te delen dat de Raad van het Instituut vorige week
finaal instemde met de laatste draft van de tekst die we naar de autoriteiten zullen sturen en waarin
de gevraagde wijzigingen toegelicht worden. Vorig jaar heb ik meegedeeld dat er een nieuwe factor is
die mogelijk een snelle realisatie van de wetswijzigingen enigszins kan vertragen met name het
verplichte nummer voor de wetgever om een proportionaliteitscheck uit te voeren waarbij het de
bedoeling is excessieve en onredelijke regelgevingen te voorkomen. Dit is een Europese regelgeving en
ik heb er eerlijk gezegd nog altijd geen flauw idee van hoe de overheid deze check gaat uitvoeren en
zeker niet of en in welke mate die een vertragend effect gaat hebben op het wetgevende werk. In de
zeven jaar dat ik voor het Instituut werkte heb ik kunnen ervaren dat auto-experten redelijke mensen
zijn en de wijzigingen die gevraagd worden zijn dan ook zeker niet onredelijk of excessief en ik heb er
dan ook goede hoop op dat we u in de loop van 2022 het goede nieuws van de afkondiging van de wet
gaan kunnen aankondigen zodat we u op de Algemene Vergadering van volgend jaar die hopelijk
“driedimensionaal” zal kunnen verlopen naast een drankje ook suikerbonen zullen kunnen aanbieden.
Voor de goede orde deel ik u ook mee dat we ook hopen te kunnen sleutelen aan de regelgevingen die
de wet van 2007 omkaderen met name het huishoudelijk reglement en de deontologische code en
eventueel ook het stagereglement. Het gaat hier om koninklijke besluiten hetgeen betekent dat
doorgaans de aanpassing ervan minder laborieus verloopt dan de aanpassing van een wet.
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Waarom willen we die regelgevingen aanpassen? We stellen inderdaad vast dat er in die KB’s her en
der wat lacunes voorkomen en dat de teksten niet altijd naadloos aansluiten bij de bepalingen van de
wet van 15 mei 2007. Persoonlijk denk ik dat we in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe
wet ons op dit ogenblik er moeten toe beperken de gewenste wijzigingen in kaart te brengen aangezien
die moeten rijmen met de gewijzigde artikelen in de wet van 2007.
Vorig jaar hebben de tuchtorganen van het Instituut verder de dossiers behandeld die betrekking
hadden op de verplichting tot permanente vorming. Ik ga dit niet onder de mat vegen maar we hebben
inderdaad nogal wat zondaars een vermanende vinger dienen voor te houden maar naar ik vernomen
heb zijn er indicaties dat het bij de volgende evaluatieperiode niet zo’n vaart zal lopen. Blijkbaar wordt
de verplichting om het wettelijk minimum qua aantal uren opleiding nu veel beter opgevolgd. Dit jaar
was ook het jaar waarin de tuchtcommissies zich dienden te buigen over een aantal dossiers waarbij
de ene expert een klacht formuleert tegen een andere expert. Ik verberg u niet dat ik soms moeite had
om de klacht te catalogeren als een inbreuk op de deontologie en dat ik mij soms de vraag stelde of het
niet eerder ging om een begrijpelijke menselijke reactie als gevolg van de bijna onvermijdelijke fricties
die ontstaan tussen confraters die commerciële tegenstellingen hebben en die met mekaar in de clinch
gaan.
Ik doe bij deze dan ook een oproep om hiermee in de mate van het mogelijke rekening te willen mee
houden. Naar de toekomst toe gaan we ook een systematiek uitwerken om de klagende partij enige
feedback te geven over het gevolg dat aan zijn of haar klacht gegeven werd. Tot op heden hebben we
dit nog niet gedaan maar u gaat binnenkort via een van onze publicaties daar meer info over krijgen.
Er gaat daarbij vermoedelijk een onderscheid gemaakt worden zowel op basis van de hoedanigheid
van de klagende partij als van de aangeklaagde partij. Over één aspect kan ik nu reeds zekerheid
verschaffen: er wordt in geen geval meegedeeld of al dan niet een sanctie werd opgelegd en
vanzelfsprekend wordt om evidente redenen de aard van een eventueel opgelegde sanctie niet kenbaar
gemaakt. Wat we al evenmin gaan doen is de klager uitnodigen aanwezig te zijn bij de uitspraak. Ik
weet dat dit in minstens één vergelijkbare organisatie gebruikelijk is maar we willen de privacy van
onze leden respecteren en we hebben absoluut niet de intentie om een hoogmis te gaan houden bij het
opleggen van een sanctie. In dit verband kan ik bij wijze van amusante anekdote vertellen dat het al
voorgekomen is dat een revanchistisch ingestelde klager bij het indienen van de klacht ook aangaf
welke sanctie hij graag zou opgelegd zien. Ik zou die man niet graag als buur hebben. Ik vrees dat we
de man ontgoocheld hebben. In verband met het formuleren van klachten, of het nu om een klacht
tegen een ander lid van het Instituut gaat of tegen een andere partij wil ik ook nogmaals benadrukken
dat u niet de moeite moet nemen om anoniem een klacht te formuleren. Aan dit soort meldingen wordt
eenvoudigweg geen gevolg gegeven en hetzelfde geldt overigens ook voor klachten die derden
anoniem tegen een expert formuleren.
Vorig jaar heeft het Instituut ook een actie ondernomen tegen een bepaalde verzekeraar die een erg
originele remuneratie-systematiek wilde op poten zetten. U weet dat de deontologische code bepaalt
dat de honoraria de waardigheid en de onafhankelijkheid van het beroep moeten mogelijk maken. Het
is de expert niet toegestaan te werken voor een schijntje. Grosso modo kwam het concept er op neer
dat indien de gemandateerde expert in een dossier geen akkoord kon tot stand brengen zijn taak
overgedragen werd aan een andere expert waarbij de initieel gemandateerde dan maar gewoon niet
zou betaald worden voor zijn prestaties.
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De opdracht van het Instituut is weliswaar niet te fungeren als een soort vakbond van de experten maar
dit soort aberraties konden we niet laten gebeuren want we wilden voorkomen dat een situatie
gecreëerd werd waarbij onze leden gewoon gedwongen worden een inbreuk tegen de deontologie te
begaan. Een krachtdadige tussenkomst van het Instituut bracht deze verzekeraar er dan toe af te
stappen van de voorgenomen aanpak.
We moeten verder vaststellen dat circa acht jaar na het in voege treden van de wet er nog steeds
kornuiten rondlopen die doen alsof ze van het bestaan van de wet niets afweten. Ik liet vorig jaar al
uitschijnen dat een procedure tegen die natuurlijke personen of rechtspersonen in meerdere opzichten
redelijk hachelijk is en dat de afloop ervan altijd onzeker is. Onder het pakket wetswijzigingen die we
vragen is er ook een vraag naar het bevoegd maken van bepaalde ambtenaren om overtredingen op
de wet van 2007 vast te stellen. Indien de overheid hier mee instemt zullen we over een veel soepeler
en allicht efficiënter wapen beschikken om illegale experten te kortwieken dan via een laborieuze en
langdurige procedure.”

6 - Presentatie van de jaarrekening 2021
De Penningmeester overloopt de jaarrekening die de leden vóór de Algemene Vergadering per e-mail
mochten ontvangen. Hij bevestigt dat de jaarrekening en de begroting werden goedgekeurd door de
Raad op de zitting van 14 januari 2022.
De jaarrekening en de begroting werden vervolgens overgemaakt aan onze voogdijminister Mijnheer
David Clarinval en aan de leden van ons Instituut met de vraag om ons hun vragen en opmerkingen te
willen opsturen. We hebben een enkele vraag mogen ontvangen waarop rechtstreeks werd
geantwoord aangezien het om een persoonlijk probleem ging.
Het eindresultaat is substantieel positief omdat de begroting werd opgesteld met het oog op de
aanwerving van een deeltijds administratief verantwoordelijke om het Uitvoerend Comité te helpen
bij de vele werkuren die ze onbezoldigd presteren.
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De financiële toestand voor 2021 wordt geprojecteerd door middel van grafieken:

Voor 2021 stellen we een vrij duidelijke daling van de omzet vast. Dit komt door de beslissing die vorig
jaar werd genomen om het werkjaar te laten lopen van 1 januari tot 31 december.
De bijdrage van 950 euro werd hierdoor teruggebracht tot 10/12 wat gelijk is aan 792,00 euro. Dit is
uiteraard voelbaar doorheen de hele jaarrekening.

De grijze balk voor de rechtspersonen daalt langzaam maar zeker, en dit onder andere door meerdere
overnames van kantoren.
Voor 2021 is het aantal stagiaire en effectieve leden ook licht gedaald.
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Sinds 2017 worden onbetaalde lidgelden intensiever opgevolgd. Vorig jaar konden we op de curve al
de eerste effecten van deze actie zien.

Als de index wordt genormaliseerd op basis van 2014 (1e jaar van het Instituut) met een basisbijdrage
van 1.100 euro, zou de bijdrage momenteel 1.410,16 euro bedragen. Opgelet, bij deze grafiek dient
ook rekening te worden gehouden met het lidgeld aan 10/12.
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De verhoging van de presentiegelden vloeit voort uit het feit dat in 2021 weer normaal kon worden
gewerkt, d.w.z. maandelijks voor de Raad en de stagecommissies, wekelijks voor het Uitvoerend
Comité, en dat er vergaderingen van de Raad werden gehouden voor de evolutie van de Wet.
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7 - 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 jaarrekening 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 31/12/2021 neergelegd en geen enkele anomalie
gedetecteerd.

8 - Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (stemming)
Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening:
Resultaten:

JA:

154

(91,12 %)

NEE:

6

(3,55 %)

Onthoudingen:

9

(5,33 %)

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

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

JA:

152

(86,36 %)

NEE:

10

(5,68%)

Onthoudingen:

14

(7,95 %)

De kwijting aan de leden van de Raad voor hun beheer wordt aanvaard bij meerderheid van de
aanwezige leden.
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10 - Goedkeuring van de begroting 2022 (stemming)
De Penningmeester overloopt de begroting die de leden vóór de Algemene Vergadering per e-mail
hebben ontvangen.
Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de begroting
2022:
Resultaten:

JA:

151

(86,29 %)

NEE:

14

(8,00 %)

Onthoudingen:

10

(5,71 %)

De begroting 2022 wordt goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden.

11 - Goedkeuring van het bedrag van de ledenbijdrage 2022 (stemming)
De Penningmeester overloopt het voorstel voor de ledenbijdrage 2022:
Voorstel :

Natuurlijke persoon

€ 950,00

Rechtspersoon

€ 350,00

Stagiair

€ 250,00

Er wordt aan de aanwezige leden gevraagd om te stemmen over de goedkeuring van de ledenbijdrage
2022:
Resultaten:

JA:

150

(81,52 %)

NEE:

22

(11,96 %)

Onthoudingen:

12

(6,52 %)

De ledenbijdrage 2022 wordt goedgekeurd bij meerderheid van de aanwezige leden.
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12 - Varia
Vraag vanwege een lid: “Jullie spreken uitgebreid over wetswijzigingen. Maar deze worden
voorafgaand niet meegedeeld aan de leden? Zie mail 20/12/21 van de Vz. Over wat gaan de
wetswijzigingen? Het heeft toch geen zin daarover te spreken want niemand weet waarover het
gaat...”.
A. Sioen geeft aan dat deze wetswijzigingen inderdaad, zoals we deze middag hebben uitgelegd, in
extenso werden besproken met de vertegenwoordigers van de experts, met name met de Raad. Wij
gaan binnenkort de onderhandelingen met de overheid aanvatten en ik denk dat het ongepast zou
zijn om nu reeds al wat wij vragen zomaar gewoon op tafel te gooien; wat wij willen voorkomen is
dat er links en rechts polemieken ontstaan die mogelijk het onderhandelingsklimaat met de
overheid zouden kunnen verstoren.

De Voorzitter dankt de leden die hebben deelgenomen aan deze Algemene Vergadering. Hij sluit de
vergadering om 16.30 uur en spreekt de hoop uit dat wij elkaar volgend jaar opnieuw persoonlijk
kunnen ontmoeten.
De Ondervoorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid op deze videoconferentie en wenst hen
een prettig weekend.

16

