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Brussel,

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Onlangs hebt u uw interesse getoond in de nieuwe procedure rond de toegang tot het
bekwaamheidsexamen op basis van minstens zeven jaar beroepservaring in
boekhoudkundige en fiscale domeinen, teneinde de titel van accountant en/of
belastingconsulent te verwerven (art. 19, 4° van de wet van 22 april 1999).
Wij verzoeken u het inschrijvingsformulier in bijlage in te vullen en de gevraagde
documenten bij te voegen, teneinde de toepassing van de procedure te vragen.
Ter informatie: het koninklijk besluit van 8 april 2003 (hierna: KB) heeft onder andere de
praktische modaliteiten voor de organisatie van het bekwaamheidsexamen vastgelegd.
Voor een goed begrip van uw toekomstig parcours worden de belangrijkste modaliteiten
hieronder opgesomd.
a) Het examen wordt ten minste twee keer per jaar ingericht. De data voor 2015 werden
vastgelegd op 11 april en 21 november (art. 51 KB).
b) Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte (art. 49 KB).
c) Ingeval u slaagt voor het schriftelijke gedeelte, dan wordt u uitgenodigd voor het
mondelinge gedeelte. Dat vindt plaats voor een examencommissie bestaande uit vijf
personen (vier leden van het Instituut en één lid-docent) (art. 51 KB).
d) U hebt gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren recht op maximaal vijf
kansen om te slagen (art. 52 KB).
e) Op www.iec-iab.be > Stage (hoofdpagina) > Bekwaamheidsexamen vindt u een aantal
vragen uit de voorgaande sessies van het schriftelijke gedeelte van het
bekwaamheidsexamen, net als een meer gedetailleerde beschrijving van het
bekwaamheidsexamen.
Het Instituut houdt zich tevens ter beschikking voor verdere vragen, die tijdens het verloop
van de stage zouden kunnen opduiken. Voor administratieve en/of praktische vragen
omtrent het bekwaamheidsexamen kunt u terecht bij de stagedienst (stage@iec-iab.be).

Hierna vindt u informatie met betrekking tot de nieuwe modaliteiten van het schriftelijk
gedeelte van het bekwaamheidsexamen. Deze modaliteiten zullen eveneens van
toepassing zijn zodra uw dossier ‒ ingediend aan de hand van het inschrijvingsformulier
als bijlage 2 ‒ wordt goedgekeurd door de Raad. Na goedkeuring van de Raad zult u
uitgenodigd worden op het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen.
Modaliteiten voor het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen:
Op 21 november 2015 organiseert het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten de eerstvolgende sessie van het schriftelijk gedeelte van het
bekwaamheidsexamen tot het verwerven van de titel van accountant en/of
belastingconsulent.
Na consultatie van de Stagecommissie heeft de Raad van het Instituut beslist om in de
toekomst en voor het eerst vanaf de sessie van april 2014 nieuwe modaliteiten in te voeren
voor dit schriftelijk gedeelte.
Deze nieuwe modaliteiten laten u toe om (voorafgaand aan het bekwaamheidsexamen)
aan te geven of u voor één van de hierna volgende vakgebieden,
-

hetzij door ervaring een relatief hogere beroepsbekwaamheid hebt verworven,

Of
-

hetzij zich in een bepaald vakgebied hebt gespecialiseerd.

Concreet kunt u uw eventuele ervaring of eventuele specialisatie in een van de
onderstaande vakgebieden laten gelden:
Voor de accountant:
 Wetgeving inzake de jaarrekening
 Interne controle
 Externe controle (Accountantsonderzoek)
 Personenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 BTW
 Vennootschapsrecht
Voor de belastingconsulenten:
 Personenbelasting
 Vennootschapsbelasting
 BTW
 Fiscale procedure
Let wel: u mag slechts één vakgebied aanduiden per examensessie. Deze keuze is
onherroepelijk, maar heeft enkel betrekking op de lopende sessie.
Concreet: als u ervoor kiest om de nadruk te leggen op uw ervaring of specialisatie in één
van bovenstaande vakgebieden, dan zullen de behaalde punten voor het betreffende
vakgebied op het schriftelijke gedeelte waardevoller zijn dan aanvankelijk voorzien.
Indien u geen gebruik wilt maken van uw ervaring of specialisatie, dan kunt u dit aangeven
via een keuzeformulier dat u later zal overgemaakt worden door de stagedienst.
Eerste mogelijkheid: u wenst uw specifieke ervaring te laten gelden in één van
bovenstaande vakgebieden:

Dit vakgebied zal dan meetellen voor 20 % van het totaal van de punten van het
schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen. Voor verdere uitleg zie het praktische
voorbeeld (CASUS 2 - Bijlage 1).
OF
Tweede mogelijkheid: u wenst uw specialisatie in één van bovenstaande
vakgebieden te laten gelden:
In dat geval zult u tijdens het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen voor het
betreffende vakgebied, moeten antwoorden op een aantal vragen met verhoogde
moeilijkheidsgraad. Dit vakgebied zal dan gelden voor 30 % van het totaal van de
punten van het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen. Voor verdere uitleg
zie het praktische voorbeeld (CASUS 3 - Bijlage 1).
OF
Derde mogelijkheid: u wenst noch uw ervaring noch specialisatie in één van
bovenstaande vakgebieden te laten gelden:
De globale puntenverdeling zal dan standaard gebeuren volgens de berekening vermeld in
het praktische voorbeeld ‒ (CASUS 1 - Bijlage 1), zoals dit ook in het verleden al van
toepassing was voor alle deelnemers aan het bekwaamheidsexamen. Concreet wijzigt er
voor u niets.
Kortom, de nieuwe modaliteiten werden gecreëerd om rekening te houden met het feit
dat sommige kandidaten zich door ervaring en/of specialisatie tijdens de stage en/of hun
beroepsloopbaan meer toegelegd hebben op één bepaald vakgebied.
Met de meeste hoogachting,

Bart Van Coile
Ondervoorzitter

Benoît Vanderstichelen
Voorzitter

Bijlage 1: Praktische voorbeelden – CASUS 1, 2 en 3
Bijlage 2: Inschrijvingsformulier

