INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE
BELASTINGCONSULENTEN

AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN
MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING – MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE
HOEDANIGHEID VAN ACCOUNTANT EN/OF BELASTINGCONSULENT - KRACHTENS
ARTIKEL 19, 4° VAN DE WET VAN 22/4/1999

Ik ondergetekende, …………………………………………………………….…
wonende te …………………………………, …………………………… straat, nr. …
heb kennis genomen van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,
en haar uitvoeringsbesluiten, en de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (hierna “de Wet”) alsook van de wet van 22 april
1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.
Ik vraag de erkenning aan van mijn beroepskwalificatie op basis van ten minste zeven jaar
beroepsactiviteiten die ik uitgeoefend heb en waarbij ik een voldoende ervaring heb opgedaan op het
vlak van accountancy en/of fiscaliteit zoals omschreven in de artikels 34 en 38 van de Wet, ten einde
het bekwaamheidsexamen waarvan sprake in artikel 19, 5° van de Wet te mogen afleggen.
Ik wens het bekwaamheidsexamen af te leggen tot het bekomen van de hoedanigheid van:


Accountant (*)



Belastingconsulent

(*) Het bekwaamheidsexamen van de accountant heeft ook betrekking op de fiscale materies waardoor
hij/zij kan opteren voor de bijkomende erkenning van belastingconsulent.

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Aanvraag tot toegang tot het bekwaamheidsexamen op basis van ten minste zeven jaar ervaring
krachtens artikel 19, 4° van de wet van 22/4/1999
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1.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:
Voornaam:
Nationaliteit:
Geboorteplaats (met vermelding van het land als het niet in België is):
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
GSM-nummer:
E-mailadres:
Website:
(Inlezen van de identiteitskaart + recente foto)

2.

ACTUELE PROFESSIONELE GEGEVENS

U BENT WERKNEMER OF AMBTENAAR
Plaats van tewerkstelling:
Naam van de werkgever:
Adres waarop u kan worden bereikt:
Telefoonnummer:
Faxnummer:

U BENT ZELFSTANDIGE OF BESTUURDER VAN EEN VENNOOTSCHAP:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
GSM-nummer:
E-mailadres:
Website:
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3.

LIDMAATSCHAP VAN ANDERE BEROEPSINSTELLINGEN

3.1. Bent u thans lid van (ja – neen):


Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten:
Uw lidnummer:



Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren1:
Uw lidnummer:



Balie:
Uw lidnummer:



Instituut van de bedrijfsjuristen:
Uw lidnummer:



Een buitenlandse organisatie van accountants en/of belastingconsulenten:
–

Naam en adres:

–

Verworven titel:

–

Lidnummer:

–

Andere:

Bent u thans nog onderhevig aan een lopende tuchtprocedure? Ja – neen
Gelieve tevens attest van lidmaatschap en tuchtverleden toe te voegen.
3.2. Bent u lid en/of stagiair geweest van een van bovenstaande Instituten? Ja – neen


4.

In bevestigend geval gelieve tevens attest van lidmaatschap (met datum van ontslag) en
tuchtverleden toe te voegen.

OPLEIDING: onderwijsinstellingen en diploma’s

Art 19, 3° in het bezit zijn van een Belgisch diploma erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige
Gemeenschap hetzij van het niveau van “master” uitgereikt na ten minste vier jaar studie, hetzij van
het niveau van “bachelor” of van gegradueerde in een van de door de Koning te bepalen studiegebieden
van het economisch of juridisch type of die aan de voorwaarden bepaald door de Koning beantwoorden,
of aan de door de Koning vastgestelde diplomavoorwaarden voldoen.

1

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat, conform artikel 19, 3e lid Wet 22 april 1999,
eenzelfde persoon niet de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en van belastingconsulent mag krijgen.
versie 2018

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Aanvraag tot toegang tot het bekwaamheidsexamen op basis van ten minste zeven jaar ervaring
krachtens artikel 19, 4° van de wet van 22/4/1999
4
Welk(e) diploma(‘s) heeft u behaald die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen? Gelieve voor elk
diploma de volledige naam van de onderwijsinstelling mee te delen?
Afschrift van de diploma(‘s) of gelijkwaardig getuigschrift in bijlage toe te voegen.
Diploma:
Onderwijsinstelling:
Diploma:
Onderwijsinstelling:
Diploma:
Onderwijsinstelling:

5.

BEWIJS VAN ZEVEN JAAR BEROEPSERVARING WAARBIJ EEN VOLDOENDE ERVARING
WERD OPGEDAAN OP HET VLAK VAN ACCOUNTANCY OF FISCALITEIT ZOALS
BEPAALD IN DE ARTIKELEN 34 EN 38 VAN DE WET VAN 22 APRIL 1999 BETREFFENDE
DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE BEROEPEN

De periode van ten minste zeven jaar beroepservaring moet niet noodzakelijkerwijze verworven zijn in
de laatste zeven jaar maar mag onderbroken zijn. Bij de globale berekening zal alleen rekening worden
gehouden met de perioden, waarin de activiteiten op het vlak van accountancy en/of fiscaliteit kunnen
aangetoond worden zoals gedefinieerd in de artikels 34 en 38 van de bovenvermelde Wet.

Samenvatting van uw loopbaan voor de bovenvermelde periode en omschrijving
van uw functies
Datum van
Datum van
aanvang
einde
(Jaar/Maand) (Jaar/Maand)

Naam, adres en sector
van ondernemingen,
instellingen,
administraties2

Specifieke omschrijving van de
door u uitgeoefende functies en
opdrachten (zie gevraagde
specificaties onderaan) (1)

N.B. De attesten voor het geheel van deze opdrachten bij het dossier te voegen.

2

Indien u uw beroep in uw eigen kantoor heeft uitgeoefend, vermeldt dan de naam en het adres ervan.
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(1) Specifieke omschrijving van de door u uitgeoefende functies en opdrachten –
gevraagde specificaties
De volgende informatie kan voor de verschillende functies/opdrachten, vervuld gedurende de periode
van ten minste 7 jaar ervaring, gespecifieerd worden. Gelieve desnoods bijlagen te gebruiken:

Korte beschrijving van de structuur van de financiële/boekhoudkundige of fiscale diensten
binnen de onderneming, instelling of administratie

Titel van de functie(s) of de vervulde opdrachten. Indien van toepassing, duur van elke functie
of opdracht

Korte beschrijving van uw taken en verantwoordelijkheid

Indien het over een specifiek project ging: bondige beschrijving van het opzet

Graad van betrokkenheid (specifieer als u de enige persoon was die voor de taken
verantwoordelijk was, of als u deel uitmaakte van een team, of als u als adviseur/raadgever
moest optreden

Het functieniveau waaraan u verslag uitbrengt (rapporteren).

Het bekwaamheidsexamen handelt over de onderstaande vakgebieden. Gelieve
ons uw beroepservaring te melden, aan de hand van het aankruisen in welke
vakgebieden u relevante beroepservaring hebt opgedaan.
Vakgebied

Indien ervaring
gelieve aan te
kruisen

X

BTW



X

Vennootschapsrecht en bijzondere mandaten



Wetgeving inzake de jaarrekening



Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekeningconsolidatie



Interne controle en accountantsonderzoek



X

Personenbelasting



X

Vennootschapsbelasting



X

Beginselen van registratie- en successierechten



X

Beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht



X

Fiscale procedure



X

Juridische en beroepsnormen met betrekking tot de
accountancy, de belastingconsultancy en de andere
wettelijke opdrachten van de accountant en van de
belastingconsulent



Eventuele
bijkomende
opmerkingen

(1)
X

(2)

X Weerhouden vakgebieden voor het bekwaamheidsexamen van de kandidaat-belastingconsulenten.
(1) Het bekwaamheidsexamen van de kandidaat-belastingconsulenten betreft enkel het vennootschapsrecht.
(2) Het bekwaamheidsexamen van de kandidaat-belastingconsulenten beperkt zich tot de normen van toepassing op de
belastingconsulent.
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Voor de kandidaten die als zelfstandige de activiteiten uitoefenen (in hoofdactiviteit,
nevenactiviteit of in bijberoep)


1. Oefent u de activiteiten uitsluitend als zelfstandige uit?

JA

NEEN

JA

NEEN

Sedert wanneer? ../../….


2. Indien u eveneens in dienstverband tewerkgesteld bent, gelieve
de naam van uw werkgever alsook de aard van de u toevertrouwde
opdrachten op te geven:



3. Heeft u een ondernemingsnummer?
Indien ja, hetwelk?



  

4. Bent u ingeschreven bij het R.S.V.Z.?
Onder welk nummer betaalt u sociale bijdragen als zelfstandige? ………………
Sedert wanneer?

../../ ….

Voor de kandidaten die de activiteiten uitsluitend in dienstverband uitoefenen


1. In welke sector oefent u uw activiteiten uit?






-

financiële instelling
industrie
handel
overheid
andere (te verduidelijken)

Voor alle categorieën van kandidaten




1. Bent u ooit in staat van faillissement verklaard?

JA

NEEN

Zo ja, heeft u inmiddels eerherstel bekomen?
JA
Attest bijvoegen dat u niet failliet werd verklaard zonder eerherstel
te hebben verkregen

NEEN

2. Bekleedt u een functie in het onderwijs?

JA

NEEN

JA

NEEN

Dewelke?


3. Heeft u enige publicatie op uw naam uitgegeven die betrekking
heeft op uw beroepsactiviteiten?
Dewelke?
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4. Wat heeft u de laatste 3 jaar ondernomen om uw professionele kennis te actualiseren
(permanente vorming)?
Voeg hierbij een lijst van de seminaries waaraan u heeft deelgenomen gedurende de
laatste drie jaren.



5. Bent u lid van een beroepsvereniging?

JA

NEEN

Dewelke?
Sedert wanneer?

6.

ALGEMENE INFORMATIE

Bovenop de documenten die hierboven werden vermeld, dient u ook volgend document over te maken:
–

een uittreksel uit het Strafregister

De administratieve kosten bedragen 355,00 €. Bij ontvangst van uw dossier zal u een
overschrijvingsformulier overgemaakt worden.
Wie op de externe deellijst ingeschreven wil worden, zal moeten de eed afleggen voor een rechtbank
van koophandel van zijn woonplaats.
Inschrijving op de lijst van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten onderwerpt u
van rechtswege aan de deontologie van de accountants en van de belastingconsulenten3 en aan de
bevoegdheid van de tuchtinstanties4.
Ik verklaar dat de hierboven gegeven informatie volledig, waarheidsgetrouw en juist is. Ik verbind mij
ertoe mijn dossier te vervolledigen en zal het IAB op zijn verzoek de gevraagde stukken overmaken
binnen een termijn van een maand.

Gedaan te …………………, op …………
Handtekening:
Aantal bijlagen bij het ingevulde formulier:

3

Conform onder meer het Koninklijk Besluit van 1 maart 1998 inzake de deontologie van de accountants en de
wet van 22 april 1999 inzake boekhoudkundige en fiscale beroepen.
4
Conform de wet van 22 april 1999 inzake de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.
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