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I. Inleiding 
 

Het doel van dit document is niet alleen om een overzicht te geven in de tijd van de 

verschillende examensessies in 2023, maar tevens een aantal praktische 

aandachtspunten toe te lichten. 

Een uniform aandachtspunt is : de uiterste inschrijvingsdatum. 

Wij vestigen hier al de aandacht op het gegeven dat bij de inschrijving van een sessie 

voor een examen er vaak ook een uiterste inschrijvingsdatum werd vermeld. Deze 

datum moet de stagedienst toelaten de aanvragen tijdig administratief te verwerken en 

voor te leggen aan de bevoegde organen: nl. de Stagecommissie en de Raad van het 

Instituut. Aanvragen die na een gestelde datum worden ingediend zullen enkel en alleen 

behandeld worden voor een volgende sessie.  Dien steeds uw aanvraag tijdig in en 

wacht niet tot de laatste dag.  

Tijdigheid is een belangrijk principe in de uitoefening van uw (toekomstig) beroep. 
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II. Toelatingsexamen gecertificeerd 

accountant of van gecertificeerd 

belastingadviseur 
 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 11/04/2023 tot en met 16/05/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 10/01/2023 

Eerste inschrijving 
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-

wil-worden/ 

Herinschrijving 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

De examenmateries & 

vrijstellingen 
Het toelatingsexamen 

De examenmateries: inhoud Programma toelatingsexamen 

ITAA-LEX Neen 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 19/10/2023 tot en met 22/11/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 18/07/2023 

Eerste inschrijving 
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-

wil-worden/ 

Herinschrijving 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

De examenmateries & 

vrijstellingen 
Het toelatingsexamen 

De examenmateries: inhoud Programma toelatingsexamen 

ITAA-LEX Neen 

 

https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Toelatingsexamen_vrijstellingen_stagemeester.pdf
https://issuu.com/institutetaxadvisorsaccountants/docs/20210506_nl_com_web_examenprogramma_te_v2.0
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Toelatingsexamen_vrijstellingen_stagemeester.pdf
https://issuu.com/institutetaxadvisorsaccountants/docs/20210506_nl_com_web_examenprogramma_te_v2.0
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III. Tussentijdse proeven – Rugzak 
 

De tussentijdse proeven zijn er enkel voor de stagiairs gecertificeerd accountant of stagiair 

gecertificeerd belastingadviseur. 

 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 25/01/2023 tot en met 08/02/2023 

Voor wie ? Aanvang stage tussen 01/01/2021 en 31/03/2021 

Uiterste inschrijvingsdatum - Op uitnodiging door stagedienst 

De examenmateries  Tussentijdse proeven na eerste en tweede 

stagejaar 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 13/02/2023 tot en met 03/03/2023 

Voor wie ? Aanvang stage tussen 01/09/2021 en 31/03/2022 

Uiterste inschrijvingsdatum - Op uitnodiging door stagedienst 

De examenmateries  Tussentijdse proeven na eerste en tweede 

stagejaar 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

 

  

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
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Sessie 2023-2 

Examenperiode 31/08/2023 tot en met 07/09/2023 

Voor wie ? Aanvang stage tussen 01/04/2021 en 31/08/2021 

Uiterste inschrijvingsdatum - Op uitnodiging door stagedienst 

De examenmateries  Tussentijdse proeven na eerste en tweede 

stagejaar 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

 

 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 12/09/2023 tot en met 28/09/2023 

Voor wie ? Aanvang stage tussen 01/04/2022 en 31/08/2022* 

Uiterste inschrijvingsdatum - Op uitnodiging door stagedienst 

De examenmateries  Tussentijdse proeven na eerste en tweede stagejaar 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

*Voor zij die de stage aanvangen na 31/08/22 zal de tussentijdse proef doorgaan in 

2024. 

 

 

 

  

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
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IV. Bekwaamheidsexamen gecertificeerd 

accountant of van gecertificeerd 

belastingadviseur – schriftelijke proef – 

stagiair, 7 jaar, overstap gecertificeerd 

belastingadviseur of bedrijfsrevisor naar 

gecertificeerd accountant 
 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 23/05/2023 tot en met 21/06/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 23/02/2023 

Eerste inschrijving – 

stagiair 

(https://portal.itaa.be/  

 

 Eerste inschrijving 

gecertificeerd 

belastingadviseur  

(https://portal.itaa.be/  
 

Eerste inschrijving – 7 jaar 

beroepservaring / 

bedrijfsrevisor 

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

worden/ 

Herinschrijving: voor 

iedereen 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

De examenmateries   

Stagiairs Bekwaamheidsexamen stagiairs gecertificeerd 

accountant of gecertificeerd belastingadviseur 

dossiers 7 jaar 

beroepservaring, overstap 

bedrijfsrevisor of 

gecertificeerd 

belastingadviseur naar 

gecertificeerd accountant 

Bekwaamheidsexamens - beroepservaring  

Inhoud van de materies Programma bekwaamheidsexamen 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

https://portal.itaa.be/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Beroepservaring_als_toegangsgweg_naar_ITAA.pdf
https://issuu.com/institutetaxadvisorsaccountants/docs/20211014_nl_clt_sta_programma_bekwaamheidsexamen_b
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Sessie 2023-2 

Examenperiode 27/11/2023 tot en met 20/12/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 28/08/2023 

Eerste inschrijving – 

stagiair 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

 

Eerste inschrijving 

gecertificeerd 

belastingadviseur  

(https://portal.itaa.be/ )  

 

 

Eerste inschrijving – 7 jaar 

beroepservaring / 

bedrijfsrevisor 

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

worden/ 

Herinschrijving: voor 

iedereen 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

De examenmateries   

Stagiairs Bekwaamheidsexamen stagiairs gecertificeerd 

accountant of gecertificeerd belastingadviseur 

dossiers 7 jaar 

beroepservaring, overstap 

bedrijfsrevisor of 

gecertificeerd 

belastingadviseur naar 

gecertificeerd accountant 

Bekwaamheidsexamens - beroepservaring  

Inhoud van de materies Programma bekwaamheidsexamen  

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

  

https://portal.itaa.be/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Beroepservaring_als_toegangsgweg_naar_ITAA.pdf
https://issuu.com/institutetaxadvisorsaccountants/docs/20211014_nl_clt_sta_programma_bekwaamheidsexamen_b
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V. Bekwaamheidsexamen gecertificeerd 

accountant of van gecertificeerd 

belastingadviseur – mondelinge proef - 

stagiair, 7 jaar, overstap gecertificeerd 

belastingadviseur of bedrijfsrevisor naar 

gecertificeerd accountant 

 
 

 

Sessie 2022-2 

Examenperiode 08/02/2023 tot en met 31/03/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 

bij herinschrijving 
30/11/2022 

Eerste deelname na 

schriftelijke proef  

 

Op uitnodiging van de stagedienst 

Herinschrijving 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

De examenmateries   

Stagiairs Bekwaamheidsexamen stagiairs gecertificeerd 

accountant of gecertificeerd belastingadviseur 

dossiers 7 jaar 

beroepservaring, overstap 

bedrijfsrevisor of 

gecertificeerd 

belastingadviseur naar 

gecertificeerd accountant 

Bekwaamheidsexamens - beroepservaring  

ITAA-LEX NEEN 

  

https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20210421-NL-STA-INFOSESSIE-EERSTE-JAAR.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20210421-NL-STA-INFOSESSIE-EERSTE-JAAR.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Beroepservaring_als_toegangsgweg_naar_ITAA.pdf
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Sessie 2023-1 

Examenperiode 01/09/2023 tot en met 13/10/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 

bij herinschrijving 
01/06/2023 

Eerste deelname na 

schriftelijke proef  

 

Op uitnodiging van de stagedienst 

Herinschrijving 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

De examenmateries   

Stagiairs Bekwaamheidsexamen stagiairs gecertificeerd 

accountant of gecertificeerd belastingadviseur 

dossiers 7 jaar 

beroepservaring, overstap 

bedrijfsrevisor of 

gecertificeerd 

belastingadviseur naar 

gecertificeerd accountant 

Bekwaamheidsexamens - beroepservaring  

ITAA-LEX NEEN 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 08/02/2024 tot en met 31/03/2024 

Uiterste inschrijvingsdatum 

bij herinschrijving 
30/11/2023 

Eerste deelname na 

schriftelijke proef  

 

Op uitnodiging van de stagedienst 

Herinschrijving 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

 

 

De examenmateries   

Stagiairs Bekwaamheidsexamen stagiairs gecertificeerd 

accountant of gecertificeerd belastingadviseur 

dossiers 7 jaar 

beroepservaring, overstap 

bedrijfsrevisor of 

gecertificeerd 

belastingadviseur naar 

gecertificeerd accountant 

Bekwaamheidsexamens - beroepservaring  

ITAA-LEX NEEN 

https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Beroepservaring_als_toegangsgweg_naar_ITAA.pdf
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/20220209-NL-STA-GAGB-VERLOOP-STAGE.2.0.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Beroepservaring_als_toegangsgweg_naar_ITAA.pdf
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VI. Bekwaamheidsexamen (fiscaal) accountant 

– schriftelijke proef 
 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 13/03/2023 tot en met 22/03/2023 

Inschrijvingsperiode 15/10/2022 tot en met 11/02/2023 

Inschrijving & 

herinschrijving 

 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

Eerste inschrijving 

 

 

 
Herinschrijving 

 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen stagiairs (fiscaal) accountant 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 04/10/2023 tot en met 13/10/2023 

Inschrijvingsperiode 23/03/2023 tot en met 31/08/2023 

Inschrijving & 

herinschrijving 

 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

Eerste inschrijving 

 

 

 
Herinschrijving 

 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen stagiairs (fiscaal) accountant 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

https://portal.itaa.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015092720&table_name=wet
https://portal.itaa.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015092720&table_name=wet
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VII. Bekwaamheidsexamen (fiscaal) accountant 

– mondelinge proef 
 

Sessie 2023-1 

Examenperiode Vanaf eind april 2023 

(Her-)inschrijvingsperiode* 15/10/2022 tot en met 12/03/2023 

Inschrijving na schriftelijk Op uitnodiging stagedienst 

(Her-)inschrijving* 

https://portal.itaa.be/ 
 

 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen stagiairs (fiscaal) accountant 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

* is ook voor de leden-accountants in het bezit van een erkend diploma die de titel van 

fiscaal accountant willen behalen (art. 22 KB 27.09.2015)  

 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode Vanaf begin november 2023 

(Her-)inschrijvingsperiode* 25/03/2023 tot en met 03/10/2023 

Inschrijving na schriftelijk Op uitnodiging stagedienst 

(Her-)inschrijving* 

https://portal.itaa.be/ 
 

 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen stagiairs (fiscaal) accountant 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

* is ook voor de leden-accountants in het bezit van een erkend diploma die de titel van 

fiscaal accountant willen behalen (art. 22 KB 27.09.2015)  

 

  

https://portal.itaa.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015092720&table_name=wet
https://portal.itaa.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015092720&table_name=wet
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VIII. Bekwaamheidsexamen “passerelle” van 

(fiscaal) accountant naar gecertificeerd 

accountant of belastingadviseur – 

schriftelijke proef 
Sessie 2023-1 

Examenperiode 16/01/2023 tot en met 20/01/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 16/10/2022 

Inschrijving & 

herinschrijving 

 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

Inschrijving 

 

 

 

Herinschrijving 
 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen "passerelle" 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 27/06/2023 tot en met 03/07/2023 

Uiterste inschrijvingsdatum 27/03/2023 

Inschrijving & 

herinschrijving 

 

(https://portal.itaa.be/ ) 

 

Inschrijving 

 

 

 

Herinschrijving 
 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen "passerelle" 

ITAA-LEX JA -ITAA LEX 2022 

 

https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Van_tableau_BIBF_naar_openbaar_register_ITAA.pdf
https://portal.itaa.be/
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Van_tableau_BIBF_naar_openbaar_register_ITAA.pdf
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IX. Bekwaamheidsexamen “passerelle” van 

(fiscaal) accountant naar gecertificeerd 

accountant of belastingadviseur – 

mondelinge proef 
 

Sessie 2023-1 

Examenperiode 08/02/2023 tot en met 31/03/2023 

Inschrijvingsdatum Op uitnodiging van de stagedienst 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen "passerelle" 

ITAA-LEX NEEN 

 

 

Sessie 2023-2 

Examenperiode 01/09/2023 tot en met 14/10/2023 

Inschrijvingsdatum Op uitnodiging van de stagedienst 

De examenmateries  Bekwaamheidsexamen "passerelle" 

ITAA-LEX NEEN 

 

Daar schriftelijk en mondeling één geheel vormen is er geen herinschrijving voor enkel 

en alleen het mondeling gedeelte.  

  

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Van_tableau_BIBF_naar_openbaar_register_ITAA.pdf
https://www.itaa.be/wp-content/uploads/Van_tableau_BIBF_naar_openbaar_register_ITAA.pdf
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X. ITAA-LEX 
 

 

Het toelatingsexamen is geen open boek examen en dus mag er geen ITAA-LEX gebruikt 

worden. Voor de overige schriftelijke examens en tussentijdse proeven in 2023 kan ITAA-

LEX 2022 gebruikt worden. 

 

Deze publicatie zal, normaliter, beschikbaar 

zijn vanaf 21 september 2022 .  

 

Voor bestellingsmodaliteiten zal er eind 

augustus een mailing (met de 

promotiecodes) verstuurd worden aan alle 

leden en stagiairs. 

 

De stagiairs die de stage begonnen zijn 

tussen 01.09.2021 en 31.08.2022 zullen een 

gratis exemplaar krijgen en dit, normaliter, 

op het ITAA-congres van 09 & 10 november 

2022. 

 


