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VAN STAGE BIBF NAAR STAGE ITAA

DE NIEUWE TITELS
29/09/2020

30/09/2020

STAGIAIR BOEKHOUDER BIBF

STAGIAIR ACCOUNTANT ITAA

STAGIAIR BOEKHOUDERFISCALIST BIBF

STAGIAIR FISCAAL ACCOUNTANT
ITAA

DE OPDRACHTEN
BOEKHOUDING
➢

➢

➢

➢

➢

➢

de boekhouding en de boekhoudkundige diensten
organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
het bepalen van de resultaten en het opmaken van de
jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;
het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten
van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen;
alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet
leiden tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
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;
het organiseren van administratieve diensten en advies
verstrekken over de administratieve organisatie van
ondernemingen

FISCALITEIT

➢

➢

➢

het verstrekken van advies in alle fiscale
aangelegenheden;
het bijstaan van de belastingplichtige bij het
nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
het vertegenwoordigen van de
belastingplichtige bij de belastingdiensten;

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 14.02.2015 eindigt ten laatste op
14.02.2021
– 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 deontologie = deontologie ITAA
Ik wil een vennootschap oprichten= regels & erkenning ITAA

STAGE  TABLEAU
• KB EXAMEN BIBF blijft van toepassing
• Toelatingsvoorwaarden examen
– Minstens 1 jaar stage en
– In orde met stageverplichtingen
– Inschrijven vóór einde stageperiode
• Stage begonnen op 14.03.2015: inschrijven ten laatste op
13.03.2021
• Stage begonnen op 01.08.2020: inschrijven ten laatste op
31.07.2026

SCHRIFTELIJKE PROEF
▪ Geslaagd & toelating tot mondeling indien :
– = of > 60/100 EN
– = of > 60 % boekhoudkundige vakken (1°-5°) EN
– = of > 50% fisc. + vennr. (6°-13°) EN
– = of > 60 % deontologie (14°)
▪ Toelating tot titel fiscaal accountant
▪ Indien ook = of > 60% op fiscale vakken (6°-9°, 11°)
▪ Examenmateries: KB EXAMEN BIBF

MONDELINGE PROEF

= Gesprek met Examenjury
GESLAAGD ?
INDIEN = of > 60  inschrijving op tableau als (fiscaal)
accountant

MONDELINGE PROEF
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 slechts na DRIE jaar en enkel
stage ITAA !!

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

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

