BAB-BKR Antwerpen, beroepsvereniging
van Accountants, Belastingconsulenten,
Bedrijfsrevisoren, Boekhouders,
Fiscalisten en aanverwante juridische
beroepen VZW

Voorbereiding schriftelijk en mondeling
bekwaamheidsexamen
stagiairs IAB en BIBF 2019.
Het is voor jonge stagiairs niet altijd gemakkelijk om een druk beroeps- en familieleven te combineren met de stage IAB of BIBF.
Na deze stage moet dan ook nog de kroon op het werk worden gezet en moet een schriftelijke en mondelinge proef worden
afgelegd.
Deze proef is geen eenvoudige opdracht, vooral ook omdat de te kennen stof zó veel omvattend is.
Om de stagiairs hierbij te helpen heeft BAB-BKR Antwerpen, beroepsvereniging die reeds jarenlang de opleidingen voor stagiairs
en leden verzorgt, een programma uitgewerkt waarvan zij hoopt dat dit aan de stagiairs specifieke hulp zal bieden zodat zij zich
gericht kunnen voorbereiden op het bekwaamheidsexamen en het behalen van de titel van accountant en/of belastingconsulent,
en van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist.
Het programma dat wordt aangeboden omvat een voorbereiding op de voornaamste vakken die op zowel het schriftelijk als
het mondeling examen aan bod komen en waarvan in het verleden is gebleken dat ze het grootste struikelblok vormen voor de
stagiairs.
De voorbereiding richt zich tot alle stagiairs die de titel wensen te behalen van accountant en/of belastingconsulent, en van
boekhouder en/of boekhouder-fiscalist. De schriftelijke examens voor beide instituten zijn voorzien voor november/ december
2019.
Het aangeboden programma maakt het mogelijk tijdig voorbereid te zijn voor de schriftelijke proef. De voorbereiding voor het
schriftelijk gedeelte vormt tevens een voorbereiding voor het daaropvolgend mondeling gedeelte van het examen.
Tijdens de sessies komen een reeks topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit
en op de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen. Zij zijn allen specialisten uit de praktijk die echter niet zetelen als lid van
de examenjury. Na elke opleidingsdag heeft elke deelnemer de kans om te evalueren aan de hand van een evalutieformulier.
U kiest de onderwerpen waaraan u denkt nood te hebben voor uw voorbereiding.
BKR Kennismanagement is een erkende opleidingsverstrekker (DV. 0214925).
Vraag de opleidingsuren aan en bespaar hierdoor tot 40% via www.kmo-portefeuille.be
Denk eraan: deze opleiding is een hulpmiddel. Zelfstudie blijft een noodzaak!
Wij bieden de stagiairs een praktijksessie aan over het mondelinge en schriftelijke eindexamen :
de laatste rechte lijn naar de titel.
De ervaring leert ons tevens dat tal van stagiairs die geslaagd zijn in de schriftelijke proef van het bekwaamheidsexamen niet
onmiddellijk slagen in de mondelinge proef, niet omdat zij niet over de nodige kennis beschikken, maar omdat zij onvoldoende
geïnformeerd zijn over het verloop van een dergelijk examen, over de wijze waarop zij zich het best voorbereiden en hoe zij zich
moeten gedragen en opstellen tijdens het examen.
BAB-BKR Antwerpen wil hen daarbij helpen.
Bij inschrijving wordt u opgenomen in ons bestand om u regelmatig te informeren. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief (postdatum) of per fax (dag van ontvangst)) tot 5 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Nadien blijft het
volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. BAB-BKR Antwerpen behoudt zich het recht voor om een sessie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen..

Ruggeveldlaan 755, 2100 Deurne
www.bab-bkr.be secretariaat@bab-bkr.be
Tel. 03/248 56 25 Fax 03/238 45 16

Prijs
Er dient voor minimum 3 modules te worden ingeschreven.
3 modules: 135,00€ excl. btw
6 modules: 210,00€ excl. btw
9 modules: 288,00€ excl. btw
12 modules: 360,00€ excl.btw

Plaats - timing

Karel de Grote Hogeschool
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Maandag- en woensdagavond
van 18u30 tot 22u00.
			(er worden broodjes en drank aangeboden vanaf 18u00).

Attest
Een attest van deelname bruikbaar voor permanente beroepsopleiding (3 uur per gevolgde module), wordt
afgeleverd na afloop van de sessies.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN:
BAB-BKR Antwerpen: 03/248.56.25 - 0495/27.69.73

Overzicht van de sessies:
Module Onderwerp

Spreker

Datum
Maandag
09/09/19

BIBF

IAB

✻

✻

1

Vennootschapsbelasting

Philippe Versweyveld
Belastingconsulent

2

Interne en externe controle

Anne Koster
Bedrijfsrevisor

Woensdag
11/09/19

3

BTW

Jim Geudens
Accountant

Maandag
16/09/19

4

Vennootschapswettelijke
opdrachten van de accountant

Ludovic Mertens
Accountant - Belastingconsulent

Woensdag
18/09/19

5

Fiscale Procedure

Alain Claes
Advocaat

Maandag
23/09/19

✻

✻

6

Vennootschapsrecht

Kristiaan Caluwaerts
Advocaat

Woensdag
25/09/19

✻

✻

7

Boekhoudrecht

Hans Ivens
Accountant - Belastingconsulent

Maandag
30/09/19

✻

✻

8

Financiële Analyse

Guy Cox
Bedrijfsrevisor

Woensdag
02/10/19

✻

9

Deontologie IAB

Frank Vermeiren
Accountant - Belastingconsulent

Maandag
07/10/19

✻

10

Personenbelasting

Maurice De Mey
Tax Director HR

Woensdag
09/10/19

✻

11

Deontologie BIBF

Frank Van Den Bergh
Boekhouder

Maandag
14/10/19

✻

12

Voorbereiding
Mondeling examen

Maandag
16/10/19

✻
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