Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST
WORDEN
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DE BEROEPSACTIVITEITEN

Fiscaliteit

Boekhouder-fiscalist
eerste raadgever van ondernemingen
(KMO’s, vrije beroepen, enz…)

DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN
EXTERN BOEKHOUDER-FISCALIST
Vennootschapsrecht

• Zelfstandige
• Een eigen boekhoudkantoor hebben (natuurlijke persoon of vennootschap)

Boekhouding

Sociaal recht

Begeleiding van
starters

Raadgever betreffende
bedrijfsbeheer

INTERN BOEKHOUDER-FISCALIST
• Loontrekkende in een onderneming/boekhoudkantoor of ambtenaar
• Valorisatie van uw kennis en kunde binnen een onderneming of administratie

EEN GEREGLEMENTEERD BEROEP

• Mogelijkheid om zelfstandige te worden

In België mag enkel wie over een erkenning beschikt het beroep van boekhouderfiscalist als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. De interne boekhouders
(statuut van loontrekkende) mogen ook de titel voeren indien zij erkend zijn door het
Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). De wetgever heeft
het BIBF de opdracht gegeven in te staan voor deze erkenning.
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HOE KAN MEN STAGIAIR WORDEN?

DE TOEGANG TOT HET BEROEP IN KORT BESTEK
DIPLOMA

Om stagiair boekhouder-fiscalist te worden dient men een dossier in te dienen met daarin:
•
•
•
•
•

Een erkend diploma (minstens graduaat/bachelor/ondernemersopleiding). De lijst kan
men raadplegen op www.bibf.be/stage ;
Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen voor de externe stagiairs;
Arbeidsovereenkomst voor de interne stagiairs;
Een stageovereenkomst afgesloten met een stagemeester;
Bewijs van betaling van de dossierkosten.

Na onderzoek van het volledig dossier wordt de kandidaat door het BIBF (via de bevoegde
Uitvoerende Kamer) ingeschreven op de lijst van de stagiairs.

STAGE
Verloop van de stage
- Zelfstandige: externe stagiair: eigen dossiers of van de stagemeester
- Bediende: interne stagiair: dossiers werkgever
- Seminaries voor stagiairs volgen
- Permanente vorming
Stagemeester

Duur van de stage

- Erkend boekhouder(-fiscalist) - Minimum 1 jaar
- Accountant

- Maximum 6 jaar

- Bedrijfsrevisor

EVALUATIE VAN DE STAGE

BELANGRIJK
Goed om te weten: Het is belangrijk te noteren dat er geen ingangsexamen is bij
het BIBF en dat de stageaanvraag op eender welk ogenblik van het jaar kan worden
ingediend.
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PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN
Schriftelijke proef
Mondelinge proef

BEKOMEN VAN ERKENNING - UITREIKING DIPLOMA
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KENMERKEN VAN DE STAGE
DOEL

DUUR

De stage heeft tot doel de stagiair boekhouder-fiscalist voor te bereiden op de inschrijving op het tableau van de titularissen van het beroep via een intensieve vorming op
het vlak van de beroepspraktijk en op het vlak van de plichtenleer.

De stage omvat een periode van minstens één jaar en maximum zes jaar.

De stagiair moet er naar streven om in het algemeen in staat te zijn om de ondernemer (ondernemingshoofd, de werkgever, ondernemer …) raad te geven, op een klare,
verstaanbare en nauwkeurige wijze zijn ideeën uiteen te zetten en zijn redenering te
verantwoorden en dit zowel mondeling als schriftelijk.

DE STAGEMEESTER

Stagair

De kandidaat-stagemeester moet ofwel erkend boekhouder(-fiscalist) zijn, ofwel
erkend accountant, ofwel bedrijfsrevisor. De stagiair die het beroep uitoefent als zelfstandige in bijberoep kan nooit zijn werkgever als stagemeester hebben.

- Vaardigheden verwerven

Stagemeester (BIBF, IAB, IBR)
- Werk in symbiose met stagemeester
- Ervaring van de stagemeester
- Ontmoetingen met de stagemeester
- Beroepspraktijk

BIBF
- Website
- Voorbeelden schriftelijke proeven
- Codex : versie lopend jaar
- Tussentijdse evaluatie
- Publicaties
- Voorstelling van de te kennen leerstof
- Praktische oefeningen
- Syllabi
- Seminaries stagairs
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MODALITEITEN
Gedurende de stage kan de stagiair alle werkzaamheden van de erkende boekhouderfiscalist, zoals omschreven in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999, uitvoeren. De
stagemeester zal de werkzaamheden van de stagiair opvolgen en zal hem/haar de
knepen van het vak bijbrengen
De kostprijs van de stage is bescheiden en beperkt tot de dossierkosten bij de inschrijving en een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de stage (seminaries, publicaties, …).
De externe stagiair dient in eigen naam een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten. De interne stagiair valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
De stagiair zal elk jaar een aantal uren bijscholing moeten volgen, o.a. de 5 seminaries die het Instituut speciaal voor de stagiairs organiseert. Deze stageseminaries
hebben een dubbel doel: enerzijds bijdragen tot de vorming van de stagiair en anderzijds hem/haar voorbereiden op het praktisch bekwaamheidsexamen.
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HET PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN

DE SCHRIFTELIJKE PROEF

De stagiair die minstens één jaar en maximum zes jaar stage heeft gelopen alsook heeft deelgenomen aan de verplichte seminaries, kan zich inschrijven voor het praktisch bekwaamheidsexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef.

Heeft betrekking op:
• boekhouding en jaarrekening
• directe en indirecte belastingen
• vennootschaps- en sociaal recht
• de deontologie
Om toegelaten te worden tot de mondelinge proef (titel van erkend boekhouder) moet
de stagiair minstens:
• 60% van het totaal aantal punten behalen
• 60% op de boekhoudkundige vakken
• 50% op de fiscale en juridische vakken
• en 60% op deontologie
Dit is ook zo voor de titel van erkend boekhouder-fiscalist, doch hier moet dan wel
60% gehaald worden op de fiscale vakken.

DE MONDELINGE PROEF
De mondelinge proef omvat de bespreking van de schriftelijke proef en een ondervraging over de beroepspraktijk en/of de materies van het schriftelijk deel.
De stagiair, die minstens 60% haalt op de mondelinge proef, wordt door de Uitvoerende Kamer op het tableau ingeschreven. Voor de titel “boekhouder-fiscalist” is 60%
op de fiscale vakken vereist.
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AANVULLENDE INFORMATIE
DE RUBRIEK “STAGE” OP WWW.BIBF.BE
Deze rubriek bevat gedetailleerde informatie over de stage en het praktisch
bekwaamheidsexamen (lijst van diploma’s die toegang verlenen tot de stage,
bedrag van de dossierkosten en jaarlijkse stagebijdrage…. ).
De kandidaat-stagiair zal hier tevens aanbiedingen voor stageplaatsen terugvinden en kan er, indien hij/zij op zoek is naar een stagemeester, zelf een aankondiging plaatsen.
Ook goed om te weten is dat men in deze rubriek alle vragen en antwoorden van
de voorbije schriftelijke bekwaamheidsproeven kan raadplegen.
Tot slot kunnen wij u de brochure “Voorstelling van de te kennen leerstof voor het
praktisch bekwaamheidsexamen” op www.bibf.be aanbevelen.

CONTACT
Stagedienst BIBF
Legrandlaan 45
1050 Brussel
Telefoon : +32 (0)2 626 03 80		
Fax : +32 (0)2 626 03 90
stagedienst@bibf.be
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