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Protocol inzake internationale betrekkingen 

Aansluitend aan het protocol van 16 maart 2020 zijn de voorzitters van het ITAA en het IBR 
samengekomen om de algemene beginselen vast te leggen aangaande de relaties tussen hun 
respectievelijke instituten binnen de (hierna bepaalde) internationale organen waarvan zij lid zijn of 
waaraan zij verbonden zijn. 

De in dit protocol bedoelde "internationale organen", waarvan beide instituten volwaardig lid zijn of 
zullen zijn, zijn de volgende: 

- IFAC (International Federation of Accountants) 
- AE (Accountancy Europe) 
- FIDEF (Fédération des Experts-Comptables Francophones) 
- EFAA (European Federation of Accountants & Auditors for SMEs) 

 

Zij werden het eens over de volgende beginselen: 

1) Het ITAA en het IBR erkennen het belang van een gemeenschappelijke vertegenwoordiging 
van de respectievelijke belangen van hun instituten binnen internationale organen. In dit 
kader, verbinden het ITAA en het IBR zich ertoe alles in het werk te stellen om, telkens als dit 
mogelijk is, een gemeenschappelijk standpunt te bepalen dat in de vergaderingen van deze 
internationale organen zal worden verdedigd.  
 
Daartoe zullen de twee instituten twee personeelsleden (één van elk instituut) aanwijzen die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de follow-up van de verzoeken van de internationale 
instanties (enquêtes, antwoorden op uitnodigingen, verzoeken om interviews, enz. ) en hun 
specifieke acties  zullen coördineren. 
 

2) Het ITAA en het IBR zullen in ieder geval vermijden om binnen deze internationale instanties 
afwijkende standpunten naar voren te brengen. Deze eventuele verschillen van standpunt of 
meningsverschillen zullen intern worden besproken tussen de voorzitters en de 
ondervoorzitters van de twee instituten. 
 
Mocht er ondanks dit overleg een verschil van mening blijven bestaan, dan zullen de 
standpunten van de twee instituten op neutrale en objectieve wijze aan de betrokken 
internationale instantie worden voorgelegd.  
 

3) Met betrekking tot de belangrijkste vergaderingen van de internationale organen (met 
inbegrip van deelname aan raden of board of werkgroepen) wordt het volgende 
overeengekomen: 
 

• Voor de deelneming aan raden of board, alsmede aan algemene vergadering of 
members’ assembly en werkgroepen, wijzen de twee instituten waar mogelijk een 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger (of een gemeenschappelijke delegatie) aan 
die de twee instituten vertegenwoordigt en namens hen optreedt. 
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De twee instituten zullen erop toezien dat de vertegenwoordiging van hun voorzitters 
in deze internationale organen gehandhaafd blijft en dat zij de hun toegekende 
stemmen niet verliezen; 

• De gezamenlijke vertegenwoordiger (of de gezamenlijke delegatie) neemt vóór elke
vergadering contact op met de voorzitters en de ondervoorzitters van de twee
instituten, of met de betrokken commissie/cluster, om het (de) tijdens de vergadering
te verdedigen gemeenschappelijk(e) standpunt(en) vast te stellen.

Tegelijkertijd zal de agenda van het Interinstitutencomité (IIC), principieel, een punt
betreffende de internationale betrekkingen bevatten. Zo zullen de vergaderingen van
het Interinstitutencomité, indien de planning het toelaat, ook de mogelijkheid bieden
om de verschillende agenda's te bestuderen, alsmede de standpunten die in de
internationale instanties moeten worden verdedigd;

• De gezamenlijke vertegenwoordiger (of de gezamenlijke delegatie) stelt een
gezamenlijk en identiek schriftelijk verslag op dat (uiterlijk binnen een maand na de
vergadering) aan de respectieve raden van de 2 instituten, alsmede aan de betrokken
commissie of de betrokken cluster wordt voorgelegd.

4) In overleg delen de twee instituten de verschuldigde bijdragen voor de financiering van deze
internationale organen en passen zij voor de stemmingen de regels toe die in deze organen
gelden (stemming per land of stemming per instituut).

Met betrekking tot de berekening van de bijdragen:
• Indien deze worden bepaald in functie van het aantal leden van het betrokken instituut,

betaalt elk instituut overeenkomstig zijn respectievelijke aantal leden;
• Indien deze bijdragen (geheel of gedeeltelijk) forfaitair per land worden vastgesteld, zal

elk instituut de helft van de kosten dragen.

5) De voorzitters en de ondervoorzitters van de twee instituten zullen alles in het werk stellen
om ervoor te zorgen dat het ITAA en het IBR evenwichtig vertegenwoordigd zijn binnen de
internationale organen.

6) Dit protocol zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd tijdens een vergadering van het
Interinstitutencomité.

Gedaan "te goeder trouw" in Brussel op 25 oktober 2021. 

Tom MEULEMAN 
Voorzitter IBR 

Bart VAN COILE 
Voorzitter ITAA 
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