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BEROEPSERVARING ALS 

TOEGANGSWEG NAAR ITAA



DE TITELS & WIE DOET WAT?

GECERTIFICEERD ACCOUNTANT
GECERTIFICEERD 

BELASTINGADVISEUR

BOEKHOUDING-JAARREKENING FISCAAL ADVIES

EXPERTISE INZAKE 

BOEKHOUDING - BIJZONDERE 

OPDRACHTEN WETBOEK 

VENNOOTSCHAPPEN FISCALE BIJSTAND

FISCALE DIENSTVERLENING

BEIDE TITELS VOEREN: NEEN, cumul van beide titels is niet mogelijk





DIVERSE TRAJECTEN

➢ 7 JAAR beroepservaring in accountancy/fiscaliteit

➢ Bedrijfsrevisor    gecertificeerd accountant

➢ Gecertificeerd belastingadviseur     gecertificeerd 

accountant

➢ Gecertificeerd accountant      gecertificeerd 

belastingadviseur



7 jaar beroepservaring in accountancy/fiscaliteit

• Vrijstelling van toelatingsexamen en van stage op basis van 7 

jaar relevante ervaring in de materies

• Aanvraag indienen? https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-

lid-wil-worden/ : 

• Welk diploma ? : klik hier

• Bekwaamheidsexamen

– Gecertificeerd accountant of belastingadviseur

– Schriftelijk en (indien geslaagd) mondeling

– Kalender 2021 wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op 

www.itaa.be

https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=40&imgcn.y=9&DETAIL=2019031703%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=2&cn=2019031703&table_name=WET&nm=2019040805&la=N&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272019-03-17%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2019&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=17&dddm=03#top
http://www.itaa.be/


DE EXAMENMATERIES
7 jaar beroepservaring naar gecertificeerd accountant

OPLEIDINGSONDERDELEN VAN ACCOUNTANCY

Algemeen boekhouden 

Boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht 

Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening 

Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen 

Beginselen van de europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding 

Externe controle 

Interne controle 

Analytische boekhouding en management accounting 

Financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer 

FISCALE OPLEIDINGSONDERDELEN

Algemene beginselen van fiscaal recht 

Personenbelasting 

Vennootschapsbelasting 

Belasting over de toegevoegde waarde 

Fiscale procedure 

Registratie- en successierechten 

Regionale en lokale belastingen 

Europees en internationaal fiscaal recht 

VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT

DEONTOLOGIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP EVENALS BEGINSELEN INZAKE DE ANTIWITWASWETGEVING



DE EXAMENMATERIES

7 jaar beroepservaring naar gecertificeerd belastingadviseur

FISCALE OPLEIDINGSONDERDELEN

Algemene beginselen van fiscaal recht 

Personenbelasting 

Vennootschapsbelasting 

Belasting over de toegevoegde waarde 

Fiscale procedure 

Registratie- en successierechten 

Regionale en lokale belastingen 

Europees en internationaal fiscaal recht 

VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT

DEONTOLOGIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP EVENALS BEGINSELEN INZAKE DE

ANTIWITWASWETGEVING



Als bedrijfsrevisor naar gecertificeerd accountant

• Vrijstelling van toelatingsexamen en van stage op basis van 7 jaar 

beroepservaring o.a. als bedrijfsrevisor 

• Hoe inschrijven ?  https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-

worden/

• Bekwaamheidsexamen

– gecertificeerd accountant

– Schriftelijk en (indien geslaagd) mondeling

– Kalender 2021 wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op 

www.itaa.be

https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
http://www.itaa.be/


DE EXAMENMATERIES
Bedrijfsrevisor naar gecertificeerd accountant

FISCALE OPLEIDINGSONDERDELEN

Algemene beginselen van fiscaal recht

Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

Belasting over de toegevoegde waarde

Fiscale procedure

Registratie- en successierechten

Regionale en lokale belastingen

Europees en internationaal fiscaal recht



Van gecertificeerd belastingadviseur naar gecertificeerd 

accountant

• Vrijstelling van toelatingsexamen en van stage op basis 

van 7 jaar ervaring o.a. als gecertificeerd belastingadviseur

• Dossier indienen: formulier op https://portal.itaa.be/

• Bekwaamheidsexamen

– gecertificeerd accountant

– Schriftelijk en (indien geslaagd) mondeling

– Kalender 2021 wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op 

www.itaa.be

https://portal.itaa.be/
http://www.itaa.be/


DE EXAMENMATERIES
Gecertificeerd belastingadviseur naar gecertificeerd accountant

OPLEIDINGSONDERDELEN VAN ACCOUNTANCY

Algemeen boekhouden 

Boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht

Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen

Beginselen van de europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding

Externe controle

Interne controle

Analytische boekhouding en management accounting

Financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer 

VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT

DEONTOLOGIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP EVENALS BEGINSELEN INZAKE DE ANTIWITWASWETGEVING



Van gecertificeerd accountant naar gecertificeerd 

belastingadviseur

• Indienen van aanvraag bij ledenadministratie ITAA

• Bekwaamheidsexamen

– Neen

• Indien aanvraag in orde: inschrijving door Raad ITAA


