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HET ITAA

De regulerende macht van de 

beroepen
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Wet 17.03.2019

➢ Beroepsreglementering – titelbescherming

➢ Deontologische regels

➢ De organen van het instituut: samenstelling -
werking

➢ Toezicht: terechtwijziging & tucht

KB 11.09.2020 - Beroepsopleiding (=stagereglement)

➢ Verloop stage – taken stagecommissie

KB 11.09.2020 – Openbaar register

➢ Inschrijving - uitschrijving – herinschrijving : 
rechtspersoon en natuurlijke persoon

➢ Basisvoorwaarden BA-verzekering (externe leden & 
stagiairs)

➢ Tuchtprocedure
www.itaa.be

REGELGEVING ITAA: BRONNEN

http://www.itaa.be/


WIE DOET WAT ?
DE BOEKHOUDING – ART 5 WET 17.03.2019

Accountant & gecertificeerd 
accountant – Leden & stagiairs

Gecertificeerd accountant

- Externe 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;



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

WIE DOET WAT ?



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



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



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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OPDRACHTEN STAGECOMMISS IE  &  STAFF

ST
A

G
E 

IT
A

A
Inschrijving

vrijstellingen,7 jaar ervaring 
stageovereenkomsten

Stageverloop
toezicht, schorsingen, 

verlenging, herorïentering...

Stagedagboek opmaak, nazicht

Vorming
seminaries stagiairs, 

vorming stagemeesters

Algemeen advies aan de Raad 
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OPDRACHTEN STAGECOMMISS IE  &  STAFF

ex
am

en
s 

IT
A

A
Organisatie

toelatingsexamen, 
tussentijdse proeven, 

bekwaamheidsexamen

Vragen & antwoorden
selectie, beheer vragen en 

antwoorden, 
opstellers/verbeteraars

Examenjury's mondelinge examens



DE STAGE

Voortdurende praktische 

verrijking door ondersteuning
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II. VERLOOP STAGE

DIPLOMA

01

TOELATINGSEXAMEN

-VRIJSTELLINGEN

02 JAAR 1

min. 1000 u 

stage

03

Stagedagboek, 

stageseminaries

04

Tussentijdse 

proef
JAAR 2 

Min. 1000 u 

stage

Tussentijdse 

proef

Bekwaamheids

examen

05

06

JAAR 3

1000 u stage
JAAR 4 - 8

07

GOEDKEURING 

STAGEOVEREENKOMST

= TOEKENNING ITAA-

NUMMER EN BEGIN STAGE

Stagedagboek, 

stageseminaries
Stagedagboek, 

stageseminaries

Stagedagboek, 

stageseminaries

Toelating deelname 

praktisch 

bekwaamheidsexamen 

indien dossier in orde



VERLOOP STAGE
• EXTERNE STAGIAIR

– DOSSIERS STAGEMEESTER

– EIGEN DOSSIERS 
• Stagiair gecertificeerd accountant: 

toestemming stagemeester nodig

• Stagiair gecertificeerd belastingadviseur 

: geen toestemming nodig

 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



Van intern naar extern en omgekeerd : Altijd mogelijk – geen impact op stageverloop

naar stage@itaa.be / Stagedienst vraagt documenten en legt voor aan Raad voor aanpassing openbaar 

register

- Stageovereenkomst beëindigen (altijd schriftelijk!)

➢ Wederzijdse instemming of

➢ Eenzijdig met opzeggingstermijn van 1 maand

➢ ALTIJD meedelen aan stagecommisie: stage@itaa.be

nieuwe stagemeester of tweede stagemeester ?

- naar stage@itaa.be : Stagedienst legt nieuwe stageovereenkomst voor nazicht voor aan Stagecommisie en 

deze vervolgens aan Raad voor goedkeuring 

- Wie mag stagemeester zijn ?: 

✓ Stagiair gecertificeerd accountant : (fiscaal) accountant of gecertificeerd accountant die minstens 5 jaar erkend is

✓ Stagiair gecertificeerd belastingadviseur: (fiscaal) accountant of gecertificeerd accountant of gecertificeerd 
belastingadviseur die minstens 5 jaar erkend is

- Bij stopzetting enige stageovereenkomst: schorsing van stageperiode indien binnen 3 maand na 

stopzetting geen nieuwe overeenkomst goedgekeurd. !! Raad vergadert maar 1 x maand

VERLOOP STAGE

https://www.itaa.be/nl/formulieren/stageovereenkomsten /

mailto:stage@itaa.be
mailto:stage@itaa.be
mailto:stage@itaa.be
https://www.itaa.be/nl/formulieren/stageovereenkomsten


https://portal.itaa.be/: password nodig ?: servicedesk@itaa.be

Adreswijziging: https://portal.itaa.be

Dit                                kan u zelf wijzigen

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

VERLOOP STAGE: PORTAAL - TOOLS

https://portal.itaa.be/
mailto:servicedesk@itaa.be
https://portal.itaa.be/
mailto:servicedesk@itaa.be


Andere nuttige tools op https://portal.itaa.be

VERLOOP STAGE: PORTAAL - TOOLS

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

https://portal.itaa.be/


➢ 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/

mailto:servicedesk@itaa.be


VERLOOP STAGE : ITAA-LEX ?

• Stagiairs krijgen 1°exemplaar gratis in het eerste stagejaar

• Editie 2021 : september2021
– Kopen ? : korting voor leden en stagiairs (codes wordt medegedeeld per        )



VERPLICHTINGEN STAGIAIR

• STAGEDAGBOEK BIJHOUDEN

– Stagiair moet minstens éénmaal per kwartaal bijwerken

– Stagemeester moet minstens éénmaal per kwartaal nazien

• 5 SEMINARIES STAGIAIRS PER JAAR

Stagemeester kan die ook volgen

• BIJDRAGE 2021 natuurlijke persoon : =< 5 jaar stage : € 201,00

> 5 jaar stage : € 407,00

• BIJDRAGE 2021 rechtspersoon: € 560,00

• AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

– Verplicht voor externe stagiairs

– Vrije keuze / collectieve polis

– https://www.itaa.be/nl/verzekering-collectieve-polis-burgerlijke-

beroepsaansprakelijkheid-externe-itaa-leden-en-stagiairs/

https://www.itaa.be/nl/verzekering-collectieve-polis-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-externe-itaa-leden-en-stagiairs/


➢ 2021 ALLE SEMINARIES        en dus geen

➢ Webinars worden opgenomen (geen live) en link wordt naar stagiairs en 

stagemeesters gestuurd

➢ Programma vormingen bepaald door stagecommissie: 5 verplicht en de rest 

vrijwillig
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5 STAGESEMINARIES PER JAAR

Stagiair gecertificeerd accountant 

– verplicht 2021

Stagiair gecertificeerd 

belastingadviseur – verplicht 2021

Deontologie – beginselen inzake 

antiwitwaswetgeving

Deontologie – beginselen inzake 

antiwitwaswetgeving

IFRS Vennootschapsrecht

Bijzondere mandaten Vennootschapsbelasting

Kantoororganisatie en kwaliteit Kantoororganisatie en kwaliteit

Lokale en regionale belastingen Lokale en regionale belastingen



ARTIKEL 39 ITAA-WET : verplichting permanente vorming

• Norm 01 december 2020 Raad : minimum & omschrijving (uitleg van de norm)

– https://www.itaa.be/nl/normen-en-aanbevelingen/

• 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/website

– E-vorming, publicaties, les geven …

• Jaarlijks verslag: – ITAA platform op portaal                                     
– Bijwerken na elke gevolgde vorming 

• Permanente vorming & stage : stageseminaries tellen mee als permanente vorming

https://www.itaa.be/nl/normen-en-aanbevelingen/


DE EXAMENS

Een nuttige zelfbeoordeling
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TIJDENS DE STAGE: TUSSENTIJDSE PROEF
❖ Na eerste en tweede jaar stage (Art 38 KB stage)

• DOEL: toetsen of stagiair de verworven theoretische en praktische kennis kan toepassen

➢ Is de stagiair in staat om met inachtname wettelijk, reglementair normatief kader de activiteiten uit 
te oefenen?

• INHOUD & VORM  : schriftelijk (      ) - praktische toepassingsgevallen – open 
boek : 

• Gecertificeerd Accountant: accountancy, fiscaliteit en vennootschaps-en verenigingsrecht 

• Gecertificeerd Belastingadviseur: fiscale opleidingsonderdelen 

• Aantal vakken per sessie wordt door Stagecommissie bepaald

• Resultaat: 
➢ Indien geslaagd = definitieve vrijstelling voor bekwaamheidsexamen op dat 

opleidingsonderdeel/-delen = 

➢ Indien niet geslaagd = heroriëntatie stage na overleg stagemeester, stagiair en 
stagecommissie =

➢ In beide gevallen: stage loopt gewoon verder

➢ Wanneer ? 1 x per jaar : de preciese data worden later medegedeeld

➢ Inschrijven ?: een e-mail met de details volgt later



stagiair gecertificeerd accountant

Jaar 1 – maart 2022

1. Algemeen boekhouden

2. IFRS - Beginselen van de Europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding

3. Algemene beginselen van het fiscaal recht

4. Boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht

5. Registratie- en successierechten

Jaar 2 - februari 2022

1. Regionale en lokale belastingen

2. Financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer

3. Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen

4. Analytische boekhouding en management accounting

5. Europees en internationaal fiscaal recht
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TUSSENTIJDSE PROEF



stagiair gecertificeerd belastingadviseur

Jaar 1 – maart 2022

1. Algemene beginselen van het fiscaal recht

2. Registratie- en successierechten

Jaar 2 - februari 2022

1. Regionale en lokale belastingen

2. Europees en internationaal fiscaal recht
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TUSSENTIJDSE PROEF



EINDE STAGE : PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN

TOELATINGSVOORWAARDEN :

• Minstens 36 maanden stage

• In orde met: stagedagboek, verplichte 

stageseminaries & permanente vorming, 

tucht

 Intern – extern : = examen 

 Twee sessies per jaar: data op website



EINDE STAGE: BEKWAAMHEIDSEXAMEN

• DOEL: (art 54 KB stage)

➢ Nagaan of stagiair de verworven kennis kan toepassen in uitoefening 
beroepsactiviteit

➢ Is de stagiair in staat om met inachtname wettelijk, reglementair normatief 
kader de activiteiten uit te oefenen?

• INHOUD & VORM: schriftelijk (       +                  ) en (indien geslaagd) mondeling

➢ Ondervraging over praktijk, de opdrachten, beroepsverantwoordelijkheid, normen, 
deontologie en AWW                  aantonen van beroepsmaturiteit

➢ Gecertificeerd Accountant: accountancy opleidingsonderdelen, fiscale 
opleidingsonderdelen, vennootschaps-en verenigingsrecht en deontologie & AWW (bijlage 
1 KB Beroepsopleiding)

➢ Gecertificeerd Belastingadviseur: fiscale opleidingsonderdelen, vennootschaps-en 
verenigingsrecht en deontologie & AWW (bijlage 1 KB Beroepsopleiding) 
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DE EXAMENMATERIES
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DE EXAMENMATERIES



MONDELINGE PROEF

= Gesprek met Examenjury

➢GESLAAGD  inschrijving op tableau 
➢ Eedaflegging als extern: voor de ondernemingsrechtbank

➢ Eedaflegging als intern : voor de voorzitter van ITAA

➢NIET-GESLAAGD  geen inschrijving op tableau
– Indien niet einde acht jaar : 

• Nieuw examen

– Indien einde acht jaar= weglaten van de lijst, 

– Nieuwe stage ?: ja maar slechts na DRIE jaar



VARIA & 

BESLUIT

VRIJ BEROEP:

Aantrekkelijk – menselijk en 

beroep van de toekomst

32



PUBLICATIES ITAA : www.itaa.be



STAGIAIRS ITAA : 

een gemeenschap van

Vrouwen : 1.577

Mannen :1.919

Een gemeenschap gericht op 

digitalisering en innovatie
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