
IK WIL TOELATINGSEXAMEN DOEN. 

WELKE VAKKEN ? HEB IK RECHT OP 

VRIJSTELLINGEN ?

STAGEMEESTER ?



➢ DOEL
➢ toetsen theoretische kennis &

➢ Geschiktheid om stage te starten

➢ VORM

➢ Computergestuurde proef

➢ Legt iedereen hetzelfde examen af ?

➢ ≠ accountant of belastingadviseur

➢ Inschrijving: formulier & aanvraag tot vrijstelling op 
https://www.itaa.be/nl/formulieren/voor-wie-lid-wil-worden/

HET TOELATINGSEXAMEN

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



Examenmateries voor
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TOELATINGSEXAMEN STAGE GECERTIFICEERD ACCOUNTANT

OPLEIDINGSONDERDELEN VAN ACCOUNTANCY FISCALE OPLEIDINGSONDERDELEN

ALGEMEEN BOEKHOUDEN ALGEMENE BEGINSELEN VAN FISCAAL RECHT

BOEKHOUDRECHT EN JAARREKENINGENRECHT PERSONENBELASTING

ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING VENNOOTSCHAPSBELASTING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN EN WETGEVING INZAKE

GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

BEGINSELEN VAN DE EUROPESE WETGEVING EN VAN DE

INTERNATIONALE NORMEN INZAKE BOEKHOUDING
FISCALE PROCEDURE

EXTERNE CONTROLE REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN

INTERNE CONTROLE REGIONALE EN LOKALE BELASTINGEN

ANALYTISCHE BOEKHOUDING EN MANAGEMENT ACCOUNTING EUROPEES EN INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

FINANCIËLE ANALYSE EN FUNDAMENTELE PRINCIPES VAN

FINANCIEEL BEDRIJFSBEHEER

VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT ANDERE OPLEIDINGSONDERDELEN

DEONTOLOGIE MET BETREKKING TOT HET BEROEP EVENALS

BEGINSELEN INZAKE DE ANTIWITWASWETGEVING

BEGINSELEN VAN ONDERNEMINGSRECHT, ECONOMISCH RECHTEN

INSOLVENTIERECHT

BEGINSELEN VAN BURGERLIJK RECHT

BEGINSELEN VAN ARBEIDS- EN SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

INFORMATICATOEPASSINGEN EN DIGITALE PROCESSEN MET

BETREKKING TOT DE ACTIVITEITEN VAN HET BEROEP



➢ De kandidaat die houder is van een diploma of titel bedoeld in de ITAA-wet, wordt bij het 

toelatingsexamen, op zijn verzoek, (= geen automatisme) vrijgesteld van de opleidingsonderdelen die 

uitdrukkelijk worden vermeld op zijn diploma of, op het diploma-supplement, in de mate waarin het 

aantal uren of studiepunten dat werd besteed aan de studie van een opleidingsonderdeel ten minste gelijk 

is aan het aantal vermeld in het rooster in “bijlage 2”.

➢ Vrijstellingen kunnen, in voorkomend geval, ook bekomen worden op basis van getuigschriften of 

certificaten van slagen voor een opleidingsonderdeel dat deel uitmaakt van een module erkend door een 

van de gemeenschappen in de mate waarin het aantal ECTS of de uren besteed aan de studie van dat 

opleidingsonderdeel ten minste gelijk is aan het aantal dat vermeld wordt in het rooster in “bijlage 2”.

➢ De kandidaat met één of meer diploma’s wordt, op zijn vraag, vrijgesteld van de opleidingsonderdelen 

vermeld op die bijkomende diploma’s, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden.

Vrijstellingen worden nooit automatisch toegekend en moeten dus steeds individueel aangevraagd 

worden samen de aanvraag tot inschrijving !! 5

KAN IK VOOR BEPAALDE VAKKEN 

VRIJGESTELD 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
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“BIJLAGE 2”: VRIJSTELLINGEN VOOR TOELATINGSEXAMEN

GECERTIFICEERD BELASTINGADVISEUR

STUDIEPUNTEN IN

ECTS

Algemene beginselen van fiscaal recht 3

Personenbelasting 6

Vennootschapsbelasting 6

Belasting over de toegevoegde waarde 5

Fiscale procedure 3

Beginselen van registratie- en successierechten 1

Beginselen van regionale en lokale belastingen 1

Beginselen van europees en internationaal fiscaal recht 1

Deontologie met betrekking tot de activiteiten van het beroep evenals beginselen van de 

antiwitwaswetgeving 
3 

Vennootschaps- en verenigingsrecht 4 

Omzetting studiepunten/ECTS naar contacturen ?: studiepunten x 15



Examenmateries voor
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“BIJLAGE 2”: VRIJSTELLINGEN TOELATINGSEXAMEN GECERTIFICEERD 

ACCOUNTANT /1

STUDIEPUNTEN IN

ECTS

Algemeen boekhouden 9

Boekhoudrecht
3

Jaarrekeningenrecht

Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening 4

Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen 3

Beginselen van de europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding (IFRS) 3

Externe controle 5

Interne controle 4

Analytische boekhouding en management accounting 6

Financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer 5

Organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen 3

Omzetting studiepunten naar contacturen ?: studiepunten x 15
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“BIJLAGE 2”: VRIJSTELLINGEN TOELATINGSEXAMEN GECERTIFICEERD 

ACCOUNTANT /VERVOLG

STUDIEPUNTEN IN

ECTS

Algemene beginselen van fiscaal recht 3

Personenbelasting 6

Vennootschapsbelasting 6

Belasting over de toegevoegde waarde 5

Fiscale procedure 3

Beginselen van registratie- en successierechten 1

Beginselen van regionale en lokale belastingen 1

Beginselen van europees en internationaal fiscaal recht 1

Deontologie met betrekking tot het beroep evenals beginselen inzake de antiwitwaswetgeving 3

Vennootschaps- en verenigingsrecht 4

Beginselen van ondernemingsrecht, economisch recht en insolventierecht 3

Beginselen van burgerlijk recht 2

Beginselen van van arbeids- en sociale zekerheidsrecht 2

Informaticatoepassingen en digitale processen met betrekking tot de activiteiten van het beroep 5

Omzetting studiepunten/ECTS naar contacturen ?: studiepunten x 15



Hoeveel tijd heb ik om te slagen?

➢ 3 jaar

Moet ik voor alles slagen om de stage kunnen starten?

➢ Belastingadviseur: ja 

➢ Accountant: 

➢ Minstens slagen op algemene beginselen fiscaal recht en de andere dan de fiscale 
opleidingsonderdelen. 

➢ De andere fiscale opleidingsonderdelen moeten dan met succes afgelegd worden binnen 
de 12 maanden na het begin van de stage

Ik ben geslaagd maar heb nog geen stagemeester ?

➢ Geen probleem: het resultaat is twee jaar geldig

Wie mag stagemeester of stagemeesters zijn?: 

✓ de gecertificeerde accountant of belastingadviseur – 5 jaar erkend zijn

✓ de accountant of fiscaal accountant -5 jaar erkend zijn

HET TOELATINGSEXAMEN


