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HET ITAA

Regelgeving, titels, organigram



Wet 17.03.2019 (ITAA-wet)
 Beroepsreglementering – titelbescherming
 Deontologische regels
 De organen van het instituut: samenstelling -

werking
 Toezicht: terechtwijziging & tucht

KB 11.09.2020 – Openbaar register

 Inschrijving - uitschrijving – herinschrijving : 
rechtspersoon en natuurlijke persoon

 Basisvoorwaarden BA-verzekering (externe leden & 
stagiairs)

 Tuchtprocedure

Dit is voor alle leden en stagiairs www.itaa.be

REGELGEVING ITAA: BRONNEN
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Wet 22.04.1999: enkel nog

 Bevoegdheid Uitvoerende Kamer en Kamer van 
beroep inzake stage en examens

 Duur van de stage= 6 jaar. Geen verlenging 
mogelijk

KB 27.09.2015 - Bekwaamheidsexamen

 Integraal van toepassing

KB 10.04.2015 – stage

 Integraal van toepassing

KB 14.01.21 – Reglement van plichtenleer
 nog deels van toepassing
 indien niet strijdig met wet 17.03.2019

Dit is enkel voor de stagiairs (fiscaal) 
accountants

www.itaa.be

REGELGEVING ITAA: BRONNEN
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DE NIEUWE TITELS

29/09/2020 30/09/2020

STAGIAIR BOEKHOUDER 
BIBF

STAGIAIR ACCOUNTANT 
ITAA

STAGIAIR BOEKHOUDER-
FISCALIST BIBF

STAGIAIR FISCAAL 
ACCOUNTANT ITAA
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WIE DOET WAT ?
DE BOEKHOUDING – ART 5 WET 17.03.2019

Accountant & gecertificeerd 
accountant – Leden & stagiairs

Gecertificeerd accountant
- Leden

1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten 
organiseren en advies verstrekken inzake de boekhoudkundige 
organisatie bij ondernemingen;

2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de 
jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;

3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van 
boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot 
een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan 
derden te worden afgegeven;

5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de 
positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van 
hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot 
een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan 
derden te worden afgegeven;

1° tot 5° +

6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de 
boekhouding van ondernemingen;

7° elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door 
een gecertificeerd accountant, andere dan de gebruikelijke 
beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een 
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden 
afgegeven;  

8° andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de 
wet zijn voorbehouden aan de gecertificeerd accountant;
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FISCALE ACTIVITEITEN – ART 6 WET 17.03.2019

 advies te verstrekken in alle fiscale aangelegenheden
 belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
 belastingplichtigen te vertegenwoordigen bij de belastingdiensten.

Gecertificeerd 
belastingadviseur
[stagiair of lid]

Gecertificeerd 
accountant & 
accountant
[stagiair of lid]

De geregistreerde 
fiscale dienstverleners 
of aan aan de 
antiwitwaswet 
onderworpen entiteiten

WIE DOET WAT ?
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ORGANIGRAM ITAA
• 1 x jaar (april)
• Budget – aanduiden commissarissen (controle boekhouding)
• voorzitter, ondervoorzitter + raad verkiezen (3-jaarlijks)Algemene vergadering

•16 ( 8NL/8 FR) + Vz & Ovz + 2 regeringscommissarissen
•Bijhouden openbaar register (ledenlijst)
•Toezicht
•Beroepsnormen uitvaardigen
•1 x maand

Raad

• Voorzitter- ondervoorzitter penningmeester + 2 andere leden
• Dagelijks bestuur ITAAUitvoerend comité

• Stagecommissie (aangeduid door de Raad)
• Commissie kwaliteitstoetsing (aangeduid door de Raad)
• Ad-hoc commissies

Commissies
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ORGANIGRAM ITAA
• Advocaat – benoemd door voogdijministers (middenstand & economie) voor zes 

jaar
• Onderzoek & vervolging tucht
• Bijstand door referendarissen (personeelsleden ITAA)

Rechtskundig 
assessor

• Eerste aanleg
• Voorzitter: rechter of advocaat
• 2 leden ITAA aangeduid door de Raad 
• Tucht :klachten tegen leden & stagiairs

Tuchtcommissie 

• Beroep: tucht / beslissingen van de Raad of stagecommissie
• Voorzitter : rechter Hof van beroep
• 2 rechters (ondernemingsrechtbank & arbeidsrechtbank
• 2 leden ITAA aangeduid door Raad

Commissie van 
beroep
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Dagelijks
TOEGANG & PROMOTIE
• Stage
• Examens
• Promotie beroep
• Members in business

KENNISCENTRUM
• Normen
• Opleidingen
• Begeleiding & ondersteuning

DEONTOLOGIE
• Klachten leden
• Bemiddeling/ombudsman
• Toezicht beroepsreglementering

KWALITEIT
• Kwaliteitstoetsing
• Openbaar register
• Commissie AWW

ONTHAAL/IT/HR
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DE STAGE
Stage BIBF  Stage ITAA
Communicatie
Veranderen van statuut (INT/EXT)
Stageovereenkomst
De stage stopzetten



Stage BIBF  Stage ITAA
• Stage loopt gewoon verder (min, 1 jaar en max. 6 jaar)
• Behoud gepresteerde stageduur en geen verlenging van de 

stageduur
– Stage begonnen op 14.04.2016 eindigt ten laatste op 

14.04.2022
– Stage begonnen op 01.08.2020 eindigt ten laatste op 

01.08.2026
• Stagereglement & stagerichtlijnen BIBF blijven integraal van 

toepassing (verplichte seminaries, timesheet bijhouden …)
Maar: ik wil een vennootschap oprichten= regels & erkenning ITAA
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COMMUNICATIE
ITAA & HAAR DIENSTEN COMMUNICEREN IN HOOFDORDE VIA 
stage@itaa.be :
 Aandachtspunten betreffende verloop stage
 Uitnodigingen voor examens
 Resultaten van examens

 Positief: e-mail
 Negatief : aangetekend

 Individuele communicatie (bv bevestiging nieuwe stageovereenkomst)
 ……
communication@itaa.be
 ITAA-ACTUA : actua maar ook communicatie van het ITAA & haar diensten: 2-wekelijks

 Worden ook opgenomen in https://www.blogitaa.be/
 ITAA-FLASH: dringende actua (bv uitstel aangifte TOW)

CONCLUSIE: deel steeds tijdig adreswijzigingen mee & lees de mails van het ITAA

mailto:stage@itaa.be
mailto:communication@itaa.be
https://www.blogitaa.be/


VERLOOP STAGE
• EXTERNE STAGIAIR

– DOSSIERS STAGEMEESTER
– EIGEN DOSSIERS 

 Vergoeding ?
– Eigen cliënteel : factuur
– Stagemeester : overeenkomen : geen 

richtlijnen maar wel verplicht

• INTERNE STAGIAIR
– Dossiers werkgever
– Geen eigen dossiers

 Vergoeding ?
– Loon/wedde werkgever (volgens PC 

336 of sectorieel PC)

• STAGEMEESTER
– BEGELEIDING & 

OPVOLGING
– VOORBEREIDING 

EINDEVALUATIE
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VAN INTERN NAAR EXTERN EN OMGEKEERD

INTERN NAAR EXTERN
• naar stage@itaa.be / Stagedienst vraagt documenten 

en legt voor aan Raad voor aanpassing openbaar 
register

• Het aanvraagformulier van omschakeling van het statuut;
• Verplichte verzekering beroepsaanprakelijkheid voor externe

beroepsbeoefenaars (zelfstandigen) : collectieve polis (klik hier)
of een verzekeraar naar keuze, zodat u verzekerd bent volgens
de richtlijnen voorgeschreven door het KB. van 11 september
2020 inzake het openbaar register (art.77);

• Attest sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat u bent
ingeschreven als zelfstandige in hoofd-of bijberoep.

• Registratie bij de BTW & ondernemingsloket: nace-code 69.202
• Uitoefenen via vennootschap : klik hier
• Nieuwe stageovereenkomst nodig ?
 de stagemeester van de externe stagiair moet ook steeds een

externe beroepsbeoefenaar zijn: dus desgevallend de lopende
stageovereenkomst ontbinden en een nieuwe stagemeester
voordragen.

EXTERN NAAR INTERN
naar stage@itaa.be / Stagedienst vraagt 

documenten en legt voor aan Raad voor aanpassing 
openbaar register
•Het aanvraagformulier van omschakeling van het statuut;
• De verklaring op eer ;
• Een bewijs of attest overmaken van terwerkstelling als bediende 
en bewijs boekhoudkundige/fiscale activiteiten (bv kopie 
arbeidsovereenkomst of verklaring werkgever)
• De inschrijving in de KBO en bij de BTW is gestopt of aangepast 
(stopzetten Nace-code 69.202 of 69.201);
• De inschrijving bij de sociale kas stop te zetten of aan te passen ;
Nieuwe stageovereenkomst nodig?
In beginsel niet, maar u kan altijd veranderen.
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U mag niet vergeten de stagemeester(-s) schriftelijk (brief, e-mail,….) in kennis te stellen van 
deze aanvraag tot wijziging van statuut. Bewijs bij aanvraag toe te voegen

mailto:stage@itaa.be
https://www.itaa.be/nl/verzekering-collectieve-polis-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-externe-itaa-leden-en-stagiairs/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Aanvraag-tot-inschrijving-van-een-rechtspersoon-van-stagiair-in-het-openbaar-register.pdf
mailto:stage@itaa.be


- Stageovereenkomst beëindigen (altijd schriftelijk!)
 Wederzijdse instemming of

 Eenzijdig met opzeggingstermijn van 2 maand

 Om gegronde reden te beoordelen door de Kamer

 ALTIJD meedelen aan stagedienst: stage@itaa.be

Bij stopzetting stageovereenkomst: schorsing van stageperiode vanaf dag vastgesteld door de Kamer tot aan 
goedkeuring nieuwe stageovereenkomst.

Schorsing verandert eindddatum stage niet !!!!

nieuwe stagemeester of tweede stagemeester ?
- Één getekend exemplaar naar stage@itaa.be : Stagedienst legt nieuwe stageovereenkomst voor aan 

Uitvoerende Kamer

STAGEOVEREENKOMST BEËINDIGEN
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Wie mag stagemeester zijn ?: 

 (Fiscaal) accountant ITAA;
 Gecertificeerd accountant ITAA;
 Bedrijfsrevisor IBR.

Die tenminste 5 jaar is ingeschreven op het tableau van de leden van ITAA (periode BIBF of IAB inbegrepen ) of van het IBR.

De kandidaat-stagemeester met een externe hoedanigheid dient actief te zijn in de beroepspraktijk in hoofdberoep.

De kandidaat-stagemeesters mogen geen tuchtrechterlijke veroordelingen hebben opgelopen binnen hun beroepsinstituut
behoudens indien zij eerherstel verkregen in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.

De kandidaat-stagemeester moet in orde zijn met zijn verplichting betreffende permanente vorming.

De kandidaat-stagemeester met een externe hoedanigheid dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben
die conform is met de deontologische en wettelijke bepalingen ter zake

De kandidaat stagemeester dient zijn verplichtingen inzake de anti-witwaswetgeving ten aanzien van het Beroepsinstituut te
hebben vervuld

De kandidaat-stagemeester moet in orde zijn met de ledenbijdrage.

De kandidaat-stagemeester mag maximaal 3 stagiairs (van de twee instituten) tegelijk begeleiden.

NIEUWE OF TWEEDE STAGEMEESTER
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ONTSLAG NEMEN ALS STAGIAIR

INTERNE STAGIAIR
• naar stage@itaa.be / Stagedienst vraagt 

documenten en legt voor aan Raad voor 
aanpassing openbaar register

• Verklaring op eer

EXTERNE STAGIAIR
naar stage@itaa.be / Stagedienst 

vraagt documenten en legt voor aan Raad 
voor aanpassing openbaar register
• De verklaring op eer ;
• De inschrijving in de KBO en bij de BTW stop te 
zetten of aan te passen (stopzetten Nace-code 
69.202 of 69.201); 
• De inschrijving bij de sociale kas stop te zetten of 
aan te passen (stopzetten Nace-code 69.202 of 
69.201);
Indien ook vennootschap:          naar 
publicregister@itaa.be
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U mag niet vergeten de stagemeester(-s) schriftelijk (brief, e-mail,….) in kennis te stellen van 
stopzetting. 

Ledenbijdrage is verschuldigd voor jaar van stopzetting !!

mailto:stage@itaa.be
mailto:stage@itaa.be
mailto:publicregister@itaa.be


DE STAGE

Tools van het ITAA
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https://portal.itaa.be/: password nodig ?: servicedesk@itaa.be

Adreswijziging: https://portal.itaa.be
Dit                                kan u zelf wijzigen. Deel steeds tijdig adreswijzigingen mee!!

Dit                           kan u niet zelf wijzigen: voor aanpassingen:         servicedesk@itaa.be

VERLOOP STAGE: PORTAAL - TOOLS
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Andere nuttige tools op https://portal.itaa.be
VERLOOP STAGE: PORTAAL - TOOLS

https://www.itaa.be/nl/itaa-tools/estox/
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 BeExcellent

Toegang tot BeExcellent :          servicedesk@itaa.be

Alle e-boeken van het ITAA zijn daar beschikbaar

 Unified by invoicing

VERLOOP STAGE: TOOLS

http://www.unifiedbyinvoicing.be/ 23
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ITAA-LEX
• Bestellen bij Kluwer
• Kortingcode bij 

bestelling (20% 
korting) = 21-5108-030

• Editie 2022 ?: 09/2022
• korting codes worden per         verstuurd in 

09/2022 

• Voor een examen gebruiken ?
  onderstrepingen, markeringen, 

stickers
  notities
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DE STAGE

Stageverplichtingen

25



VERPLICHTINGEN STAGIAIR
• STAGEDAGBOEK: zie bij examens (slide 30)

 Is enkel en alleen nodig voor inschrijving examens

 : is enkel voor de stagiairs gecertificeerd acountant of belastingadviseur !!

• BIJDRAGE 2021* natuurlijke persoon : =< 3 jaar stage : € 201,00

> 3 jaar stage : € 407,00

• BIJDRAGE 2021* rechtspersoon: € 560,00
• * bijdragen 2022 worden gepubliceerd na goedkeuring door AV 23.04.22

• AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
– Verplicht voor externe stagiairs
– Vrije keuze / collectieve polis
– https://www.itaa.be/nl/verzekering-collectieve-polis-burgerlijke-

beroepsaansprakelijkheid-externe-itaa-leden-en-stagiairs/
26
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PERMANENTE VORMING
• Norm 01 december 2020 Raad : minimum & omschrijving

– https://www.itaa.be/nl/normen-en-aanbevelingen/
– Zie ook samenvatting norm: klik hier

• HOEVEEL: minstens 20u/kalenderjaar & 120 u over 3 kalenderjaren
• Materies : 4 vakgebieden

1. Materies betreffende de beroepsopdrachten (accountancy/fiscaliteit en andere opdrachten)
2. Deontologie & AWW
3. Beroepsrelevante sociale vaardigheden/management skills
4. Kantoororganisatie

– !! Minstens 84 u op drie jaar voor 1,2 en 4
• HOE 

– Erkende vormingsactiviteiten (intern- extern)        op portaal/
– E-vorming, publicaties, les geven …

• Jaarlijks verslag: – ITAA platform op portaal                                     

• Permanente vorming & stage : stageseminaries tellen mee als permanente vorming
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 2022 ALLE SEMINARIES        en dus geen
 Webinars worden opgenomen (geen live) en link wordt naar stagiairs en 

stagemeesters gestuurd
 Programma vormingen bepaald door stagecommissie:
 Programma 2022 wordt weldra via ITAA-ACTUA medegedeeld
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DE EXAMENS



INLEIDING
“Failing to prepare is preparing to fail “ (B. Franklin)

• Hoe zich voorbereiden voor de bekwaamheidsexamens ? :

Twee pijlers

De dagelijkse praktijk
Aandacht voor alle materies (kennis)

Aandacht voor beroepsmaturiteit (kunde)
Integratie gebruik ITAA-LEX in 

beroepsuitoefening 

Vorming
Webinars ITAA
Vakliteratuur 

Interne vorming 
Beroepsverenigingen (vormingen specifiek 

om examen voor te bereiden)



PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Hoe inschrijven voor schriftelijke proef

ENKEL EN ALLEEN VIA https://portal.itaa.be/

Wanneer ?
Examenkalender (klik hier) wordt jaarlijks hernieuwd

! De inschrijving tot de proef dient plaats te vinden binnen de wettelijke termijn van de 
stage. 

bv : Een stagiair die de 6 jaar stage beëindigt op 06 augustus 2022 dient zich in te 
schrijven voor de proef van sessie 2022-02 ten laatste op 05 augustus 2022
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PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Volgende elementen worden gecontroleerd :

- Minimum 12 maanden stage
- Minimum ¾ aanwezigheid op de verplichte seminaries voor 

stagiairs vanaf de aanvang van de stage
- Permanente vorming     
- Bijdragen en verzekeringspremie : moet volledig in orde zijn
- Evaluatie stagemeester 
- (moet gebeuren vóór uiterste inschrijvingsdatum)

- Indien alles in orde : bevestiging per aangetekend schrijven
- Reservatieportaal wordt één maand voor begin sessies geopend
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• Op PC op het Instituut
• Maandag tot vrijdag / Voor- of namiddag
• Meebrengen ? ITAA-LEX
• Rekenmachine, MAR & “Cijfers en tarieven” ter plaatse 

beschikbaar
• Soort vragen ?

PRAKTISCHE INLICHTINGEN



SCHRIFTELIJKE PROEF
 Geslaagd & toelating tot mondeling indien :

– = of > 60/100 EN
– = of > 60 % boekhoudkundige vakken (1°-5°

KB Examen) EN
– = of > 50% fisc. + vennr. (6°-13° KB EXAMEN) EN
– = of > 60 % deontologie (14° KB EXAMEN)

 Toelating tot titel fiscaal accountant
 INDIEN ook = of > 60 op fiscale vakken (6°-9°, 11° KB EXAMEN)
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KB Examen : de materies 
• 1° algemene boekhouding;

2° wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;
3° algemene beginselen van het financieel beheer;
4° het opstellen, de analyse en de kritische beoordeling van de jaarrekening;
5° organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten 
van de onderneming;
6° belasting op de toegevoegde waarde;
7° personenbelasting;
8° vennootschapsbelasting;
9° belastingsprocedures;
10° vennootschapsrecht en de wetgeving in verband met ondernemingen in 
moeilijkheden;
11° beginselen van registratie- en successierechten;
12° organisatie en beheer van een boekhoudkantoor;
13° beginselen van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht;
14° plichtenleer van de erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten met 
inbegrip van de beginselen inzake de wetgeving tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme.
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NA HET EXAMEN
Na verbetering examen : mogelijkheid tot inkijken examen. 

Inschrijvingsmodaliteiten worden medegedeeld met resultaat: 

 Bezwaar tegen examenresultaat ?
Het bezwaar dient ingesteld worden per aangetekende zending 
binnen de vijftien dagen na betekening van het resultaat. 
Behandeling gebeurt door Kamer van Beroep. 

Mondelinge proeven : inschrijven 
 Indien geslaagd op schriftelijke proef : automatische 

inschrijving
 Herinschrijving via https://portal.itaa.be/

36
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MONDELINGE PROEF
= Gesprek met Examenjury

GESLAAGD ?
 INDIEN = of > 60   inschrijving op tableau als (fiscaal) 

accountant
• INDIEN < 60  geen inschrijving op tableau

• Indien niet einde ZES jaar : nieuw examen
– Enkel mondeling opnieuw 
of (keuze is bij de stagiair)
– Schriftelijk en mondeling opnieuw

• Indien einde ZES jaar= weglaten van de lijst Nieuwe 
stage ?: ja maar ten vroegste na DRIE jaar 

• !! Nieuwe stage: enkel stage als gecertificeerd !!!
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GECERTIFICEERD 
ACCOUNTANT OF 
BELASTINGADVISEUR 
WORDEN?



GECERTIFICEERD ACCOUNTANT OF 
BELASTINGDAVISEUR WORDEN

 TIJDENS DE STAGE ALS (fiscaal) ACCOUNTANT: 2 opties
 OVERSTAP NAAR TRAJECT STAGE ITAA: 

 Altijd toelatingsexamen ITAA (vrijstellingen in functie van diploma) 

Altijd minimum 3 jaar stage 

Altijd bekwaamheidsexamen 
of

 TRAJECT 7 JAAR BEROEPSERVARING:      
bekwaamheidsexamen

 GEEN ANDERE OVERSTAPMOGELIJKHEDEN 39



GECERTIFICEERD ACCOUNTANT OF 
BELASTINGDAVISEUR WORDEN

 NA DE INSCHRIJVING ALS (fiscaal) ACCOUNTANT: 2 opties
 TRAJECT STAGE ITAA: 

 Altijd toelatingsexamen ITAA (vrijstellingen in functie van diploma) 

Altijd minimum 3 jaar stage 

Altijd bekwaamheidsexamen 
of

 TRAJECT 7 JAAR BEROEPSERVARING:      
bekwaamheidsexamen

 GEEN ANDERE OVERSTAPMOGELIJKHEDEN 40



VARIA



PUBLICATIES ITAA : www.itaa.be

42
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