
 
 

  

 
REFERENDARIS - TUCHTDOSSIERS   

 
 
Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) is een nationale 
beroepsorganisatie die 12.000 leden en 4.500 stagiairs telt. De belastingadviseur en de 
accountant spelen een belangrijke rol binnen de bedrijfswereld als adviseur van zowel grote als 
kleine ondernemingen en organisaties. De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats 
behartigt het Instituut de belangen van zijn leden en stagiairs en staat het ITAA in voor het 
bijhouden van het openbaar register en het toezicht op het beroep.   
 
Om ons juridisch departement te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een nieuwe collega voor 
een onmiddellijke indiensttreding. 
 

Functie 

 
Je takenpakket bestaat in het bijzonder uit volgende taken: 
 

- Je zal als referendaris de Nederlandstalige tuchtdossiers voorbereiden in samenspraak met 
een extern benoemde advocaat (rechtskundig assessor). Je verzorgt in dit kader de 
schriftelijke en mondelinge contacten met zowel de klagende partij als met de beklaagde 
accountant/belastingadviseur alsook sta je in voor een correcte motivering van de 
tuchtverwijzing. Deze dossiers zullen daarna behandeld worden door het Nederlandstalige 
tuchtcollege van het Instituut. 

- Daarnaast adviseer je (telefonisch en schriftelijk) onze leden over deontologische en juridische 
vragen en verleen je, samen met je collega’s, juridische ondersteuning aan de interne diensten 
van het Instituut. 

- Aanvullend behandel je dossiers inzake de illegale uitoefening van het beroep. Jij bepaalt de 
vervolgingsstrategie in samenspraak met de verantwoordelijke en onderhoudt de contacten 
met de advocaten van het Instituut. 

 

Profiel 

 
Wij zoeken iemand met volgende competenties en vaardigheden:  

 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (of licentiaat) in de rechten  

• Een eerste ervaring als advocaat is een belangrijke troef. 

• Naast je juridische vaardigheden, beschik je over zowel administratieve als organisatorische 
talenten. Je bent resultaatgericht en werkt zelfstandig en nauwkeurig. 

• Jij integreert jij zelf vlot in een team en heb een positieve ingesteldheid. 

• Een goede kennis van het Frans een troef.  

• Je bent leergierig en beschikt over een kritische en analytische geest gekoppeld aan een 
probleemoplossende ingesteldheid.  

• Je beschikt over een vlotte pen zowel in technische en procedurele handelingen als courante 
briefwisseling.  

• Je kan op een creatieve manier werken met alle onderdelen van het Windows Office pakket 
(Word, Excel, Access, …).  

• Door je communicatieve en sociale vaardigheden weet je optimaal ten dienste te staan van 
onze leden en de interne diensten. 

 
 



 

Aanbod 

 

• Het Instituut biedt kandidaten een stabiele en prettige omgeving alsook een aantrekkelijk en 
competitief salarispakket in functie van je capaciteiten en ervaring aangevuld met talrijke 
extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, terugbetaling 
woon-werkverkeer ...) 

• Ons kantoor is gelegen in het centrum van Brussel (vlakbij het noordstation) en is dus vlot 

bereikbaar met het openbaar vervoer. 

• Een job met een uitstekend “work-life”-evenwicht. 
 

Interesse 

 
Word jij onze nieuwe collega? Stuur je sollicitatiebrief + C.V. naar ITAA, t.a.v. Valérie Clesse, 
valerie.clesse@itaa.be. 
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