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VAN STAGE IAB NAAR STAGE ITAA



DE NIEUWE TITELS

29/09/2020 30/09/2020

STAGIAIR ACCOUNTANT IAB
STAGIAIR GECERTIFICEERD 

ACCOUNTANT ITAA

STAGIAIR BELASTINGCONSULENT
STAGIAIR GECERTIFICEERD 

BELASTINGADVISEUR ITAA

Wijziging in wettelijke opdrachten ? NEEN



Stage IAB  Stage ITAA

• Stage loopt gewoon verder (min.3 jaar- max. 8 jaar)

• Gepresteerde stageduur blijft behouden en geen 

verlenging van de stageduur

– Stage begonnen op 01.01.2018 eindigt ten 

vroegste op 01.01.2021 en ten laatste op 

01.01.2026

• Kb stage 08.04.2003       KB Beroepsopleiding ITAA

• Deontologie = deontologie ITAA



VERLOOP STAGE

• Minstens 1000 uren stagewerkzaamheden 

per jaar

• Stagedagboek bijhouden
• Huidig stagedagboek verder blijven gebruiken

• Seminaries voor stagiairs 

• Tussentijdse proeven na eerste en tweede 

jaar stage



TUSSENTIJDSE PROEVEN
• 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 

• Welke opleidingsonderdelen ? : alles met uitzondering van deontologie en 
beginselen inzake AWW

• Resultaat: 
– indien geslaagd     stage loopt verder en definitieve vrijstelling voor dat 

opleidingsonderdeel op praktisch bekwaamheidsexamen= rugzak

– Indien niet geslaagd    stage loopt verder, maar : heroriëntatie 
stagewerkzaamheden in samenspraak met stagemeester(-s) en 
stagecommissie

• Wanneer ?: 1 sessie per jaar. Kalender 2021 volgt

• Ik heb al vrijstellingen in mijn rugzak ?: deze mag u gewoon behouden



EINDE STAGE
• Bekwaamheidsexamen: na derde stagejaar

• DOEL: 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 de praktijk, de opdrachten, beroepsverantwoordelijkheid, normen, 
beroepsmaturiteit, deontologie en AWW 

➢ Twee sessies per jaar. Kalender 2021 volgt.

➢ Indien geslaagd: eedaflegging
➢ Beroep uitoefenen als extern: voor de ondernemingsrechtbank

➢ Beroep uitoefenen als intern : voor de voorzitter van ITAA



DE EXAMENMATERIES
GECERTIFICEERD ACCOUNTANT

OPLEIDINGSONDERDELEN VAN ACCOUNTANCY

Algemeen boekhouden 

Boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht

Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekeningen en wetgeving inzake geconsolideerde jaarrekeningen

Beginselen van de europese wetgeving en van de internationale normen inzake boekhouding

Externe controle

Interne controle

Analytische boekhouding en management accounting

Financiële analyse en fundamentele principes van financieel bedrijfsbeheer 

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



DE EXAMENMATERIES

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


