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Ontwerpverslag van de Gewone Algemene Vergadering van de leden van het 

Belgisch Instituut voor Openbare Financiën van 25 mei 2012 

 
  

 
 
De leden van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën hebben op 25 mei 2012 om 13h 
hun Gewone Algemene Vergadering gehouden in de gebouwen van de FOD Budget en 
Beheerscontrole, Koningsstraat 138 / 2 te B-1000 Brussel.   
 
Aanwezige leden: 

 
De Heren  A. DECOSTER, ondervoorzitter Raad van Bestuur 

S. DEPRET, schatbewaarder  
B. REMY, secretaris-generaal 
Ch. VALENDUC, voorzitter Raad van Bestuur 
H. VAN DER BORGHT 
A. VAN DE VOORDE 
L. VOETS 
 

Vertegenwoordigde leden: 
  

Mevr.    M. DE WACHTER 
 
De Heren  M. GÉRARD  
   E. DE CALLATAY  
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Verontschuldigde leden:  
 
Mevr.    F. THYS-CLÉMENT 

M. VERDONCK 
 
 
 
 
De Heren   G. DE SMET  

M. ENGLERT 
A. SCHOON 
J. SMETS 
 
 
 
 

Activiteitenverslag 2011 
 
De bestuurder die in 2011 secretaris-generaal van het instituut was, de heer Depret, 
heeft een kort overzicht gegeven van de activiteiten die in 2011 werden georganiseerd.   
 
 

Rekeningen 2011 en begroting 2012 
 
De schatbewaarder, de heer Depret, geeft een overzicht van de rekeningen 2011.  Voor 
het jaar 2011 werd een netto-winst gerealiseerd van 1.797 euro.   
 
Hij geeft hierbij aan dat elke activiteit die werd georganiseerd winstgevend is geweest.  
Dit is mede te danken aan het schrappen van de vergoeding voor de sprekers.  Ook is 
de keuze om halve dagen te organiseren in plaats van volledige dagen financieel gezien 
beter, aangezien er op die manier minder kosten zijn.   
 
Hij merkt echter op dat de geïnde bijdragen van de leden sterk achteruit zijn gegaan, en 
nog slechts ongeveer de helft bedragen van de geïnde bedragen in het vorige jaar.  
Eind 2011 bleven 2.650 euro aan bijdragen (lidgelden) onbetaald.  Hier dient actie te 
worden ondernomen.  Er wordt beslist om voor 2012 een rappel te versturen na de 
zomervakantie met een overschrijvingsformulier.  Voor 2013 wordt beslist om reeds eind 
november 2012 een aparte verzending te doen met een overschrijvingsformulier, 
waarbij aan de leden wordt gevraagd het lidgeld te betalen.   
 
Er wordt gewezen op het feit dat de bedragen die onder de lidgelden en de 
inschrijvingsbijdragen worden opgenomen de werkelijk geïnde bedragen betreffen en 
niet de gevorderde.  Daarnaast wordt gewezen op het feit dat de prijs van het BIOF in 
2011 niet is toegekend.  Ook in de toekomst zal de prijs niet meer worden toegekend, 
aangezien er de laatste jaren onvoldoende kwaliteitsvolle werken werden ingediend.  De 
reserve die voor de prijs werd opgebouwd, werd overgeboekt naar de beschikbare 
reserve.   
 
De begroting 2012 wordt voorgesteld door de schatbewaarder, de heer Depret.  De 
kosten voor de prijs zijn logischerwijze niet meer in de begroting opgenomen.  Ook werd 
afgesproken dat de sprekers niet zullen worden vergoed voor hun bijdrage.  Er wordt 
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echter voorgesteld om een klein cadeau te voorzien voor de sprekers, bijvoorbeeld in de 
vorm van een boekenbon ter waarde van 50 euro.  Wat betreft de verplaatsingskosten, 
wordt voorgesteld om de mogelijkheid te laten om de verplaatsingskosten terug te 
betalen.  Deze zullen niet standaard worden terugbetaald, aangezien een aantal 
sprekers dit reeds bij hun eigen instelling aanvragen.  Er wordt voorgesteld een clausule 
op te nemen in de communicatie met de sprekers, zoals: “Indien u dit wenst, kan u uw 
verplaatsingskosten indienen, waarna deze zullen worden vergoed door het Instituut”.   
 
 

Activiteitenprogramma 2012 
 
In 2012 zullen nog een aantal (halve) studiedagen en middagen worden georganiseerd. 
 De onderwerpen betreffen de hervorming van de fiscaliteit, het generatieconflict, de 
begroting 2012, de mogelijke combinatie van een besparingsbeleid en een 
groeistimulerend beleid, en tenslotte economic governance.   
 
Daarnaast wordt een boek gepubliceerd over de geschiedenis van de Belgische 
openbare financiën in de periode 2000-2010.  Dit boek zal in het Engels worden 
uitgegeven.   
 
 

Goedkeuring van de revisor en kwijting aan de bestuurders 
 
De rekeningen 2011, de begroting 2012 en het activiteitenverslag werden voorafgaand 
aan deze Algemene Vergadering voorgelegd aan de heer Georges Stienlet, de 
commissaris-revisor, die deze goedgekeurd heeft zonder voorbehoud.  Het rapport van 
de commissaris-revisor wordt op de vergadering voorgelezen.   
 
De balans, de resultatenrekening 2011, de financiële toestand van de v.z.w., het 
activiteitenrapport 2011, de begroting 2012 en het activiteitenprogramma 2012 worden 
unaniem goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde leden, dewelke 
kwijting verlenen aan de Raad van Bestuur.   
 
De balans, de financiële toestand van de v.z.w. op 31 december 2011, de begroting 
2012 en de formele goedkeuring van deze documenten door de commissaris-revisor 
worden bijgevoegd bij dit verslag.   
 
 

Lidgelden 
 
De Algemene Vergadering beslist om het bedrag van het lidgeld te behouden op 25 
euro per jaar 
 
 

Mandaten binnen de Raad van Bestuur 
 

De heer Bernard Remy wordt aanvaard als bestuurder.   
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Vorm van het lidmaatschap en het werven van leden 
 
Er wordt beslist om het lidmaatschap meer open te stellen voor nieuwe leden.  De 
vergadering ziet geen heil in het opwerpen van drempels bij de toelating van nieuwe 
leden.  Er wordt zelfs voorgesteld om actief nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld n.a.v. 
de studiedag rond de begroting.  Er wordt hier onder meer gedacht aan ambtenaren, 
onderzoekers binnen het vakgebied, bijvoorbeeld doctoraatsstudenten, en andere 
geïnteresseerden.  Er wordt op gewezen dat bepaalde universiteiten 
ondervertegenwoordigd zijn binnen het instituut.   
 
Het doel is om een netwerk uit te bouwen dat voor elk lid een meerwaarde heeft.  De 
informatie die het instituut biedt, samen met de mogelijkheid om mensen te ontmoeten 
dienen de aantrekkelijkheid van het instituut te verhogen.  Er moet een duidelijke 
meerwaarde zijn voor het lidgeld dat de leden elk jaar betalen.   
 
 

Einde van de vergadering 
 
De vergadering neemt een einde om 14h30. 
 
 
 
 
 
De voorzitter   De secretaris-generaal   Een bestuurder 
 
 
 
 
Ch. Valenduc  B. Remy     
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