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1. Verwelkoming
De Ondervoorzitter verwelkomt de leden en dankt hen voor hun aanwezigheid en voor hun
betrokkenheid bij het beroep en de ontwikkeling ervan.
De Ondervoorzitter geeft aan dat het Instituut een moeilijke periode heeft doorgemaakt
ingevolge een golf van ontslagen.
Op dit ogenblik is er geen Voorzitter in het Instituut. Er werd geen nieuwe verkiezing
georganiseerd aangezien deze situatie niet voorzien is in de wet en aangezien de Raad, juridisch
gezien, kan blijven functioneren vermits het aanwezigheidsquorum steeds gerespecteerd wordt.
Het huidige Uitvoerend Comité zal de continuïteit van de opdracht die aan het Instituut gegeven
werd blijven garanderen.
Het is in deze optiek dat de Ondervoorzitter de leden verzoekt een positieve stem uit te brengen
voor het budget aangezien dit een cruciaal gegeven is voor de leefbaarheid van deze openbare
dienst.
Met uitzondering van de Schatbewaarder werd een overgangsteam geïnstalleerd en deze ploeg is
vastbesloten het Instituut te consolideren.
Men moet er zich van bewust zijn van het belang van het bestaan zelf van het Instituut in het
kader van het illegaal uitoefenen van het beroep, door personen die de nodige competentie
missen, en vaak onheuse bedoelingen hebben.
Zelfs zonder dat er concrete acties ondernomen worden gaat er van het Instituut een ontradend
effect uit en mocht het Instituut er niet zijn dan zouden we ongetwijfeld aankijken tegen een
groei van het aantal “fake-experten”.
De huidige ploeg engageert zich om de leden regelmatig op de hoogte te houden van de
voortgang van de werkzaamheden op het Instituut.
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De werkgroep rond de normen van de expertise op afstand zal zeer binnenkort zijn
werkzaamheden aanvatten.
2. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 22/02/2019
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag van de Algemene vergadering wordt
door de aanwezige leden unaniem goedgekeurd.
3. Voorstelling van de jaarrekening 2018 en van het rapport van de Commissaris der
rekeningen
De Commissaris der rekeningen stelt zijn rapport over de rekeningen in het jaar 2018 voor. Het
rapport vindt u hierna:

A. DE BRUYN
Bredabaan 977
2990 Wuustwezel
Instituut van de Auto – Experts
Woluwedal 46, bus 5
1200 Brussel
Wuustwezel, 18-02-2019
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Gevolg gevend aan het mandaat het welke ik verkreeg, tot controle van de rekeningen van het
boekjaar afgesloten op 31-12-2018, kan ik u mededelen deze controle te hebben uitgevoerd op 1802-2019.
Ik onderzocht in deze hoedanigheid, in aanwezigheid van de Penningmeester, de rekeningen van het
Instituut en kan u mededelen dat deze in orde zijn.
Er werden geen anomalieën vastgesteld.
Ook de balans werd door mij ingezien.
Alle vragen dewelke ik stelde, werden door de Penningmeester beantwoord, en van de nodige
stavingstukken voorzien.
In bijlage vindt u mijn verslag aan de algemene vergadering van het Instituut van de Auto-Experts
over het boekjaar, afgesloten op 31-12-2018.
Opgesteld in eer en geweten,
Commissaris der Rekeningen,
ADRIANUS DE BRUYN
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4. Ontlasting aan de leden van de Raad voor het gevoerde beheer

De Secretaris legt de leden de ontlasting van de leden van de Raad voor het gevoerde
beheer voor. De aanwezige leden geven unaniem aan de leden van de Raad.
5. Voorstelling van het budget 2019 en van de bijdragen voor 2019
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De bijdragen en het budget voor 2019 worden dus door de meerderheid van de aanwezige leden
goedgekeurd.
De Ondervoorzitter dankt de leden voor dit resultaat en hij heft de vergadering op om 15u.

Michel LECRENIER
Ondervoorzitter

Bijlage: Verslag van de Commissaris der rekeningen
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