Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de
Hoge Raad voor de Economische Beroepen

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wenst over te gaan tot de aanwerving van een
wetenschappelijk adviseur om het huidige team van het wetenschappelijk secretariaat te
vervoegen, en dit met het oog op een onmiddellijke indiensttreding.

Wat is de Hoge Raad voor de Economische Beroepen?
De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een instantie die in 1985 door de wetgever
is opgericht, met als opdracht adviezen te verstrekken omtrent de economische beroepen
(bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs). Deze adviezen, die op verzoek of op
eigen initiatief worden uitgebracht, kunnen gericht zijn aan het Parlement, de regering, het
Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants (ITAA) en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad telt
zeven leden die door de Koning worden benoemd: drie leden hebben (onder andere)
academische activiteiten en vier van hen vertegenwoordigen de sociale‐overlegorganisaties.
In de voorbije jaren zijn de wettelijke opdracht en bevoegdheden van de Hoge Raad
herhaaldelijk uitgebreid. Zo is de Hoge Raad sinds 2007, samen met de federale Minister
bevoegd voor Economie, ook belast met de goedkeuring van de beroepsnormen en ‐
aanbevelingen die bedrijfsrevisoren moeten naleven.
De Hoge Raad organiseert een permanent overleg met de instituten (IBR en ITAA) en wordt
bijgestaan door een wetenschappelijk secretariaat.

Functie‐inhoud
De nieuwe medewerk(st)er wordt, onder toezicht van de Voorzitter, belast met de analyse
van ontwerpteksten van wetten, besluiten, reglementen of normen met betrekking tot de
uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, accountant en belastingadviseur, die voor
advies of voor goedkeuring aan de Hoge Raad worden voorgelegd, alsook – in voorkomend
geval – met het formuleren van voorstellen om problemen die bij deze gelegenheid zouden
opduiken, op passende wijze op te lossen. Deze functie kan ook deelname impliceren aan de
voorbereiding van wetgevende, reglementaire en normatieve teksten.
Naast opdrachten in het kader van het overleg met de Instituten, maakt ook de
vertegenwoordiging van de Hoge Raad in werkgroepen op nationaal, Europees en
internationaal niveau deel uit van de functie.

Uw diploma’s
 Beschikken over een master of een licentie in een economische of juridische richting.

Uw specifieke vaardigheden en beroepservaring
 Nuttige beroepservaring kunnen aantonen: minimum 5 jaar binnen de audit‐ of
accountancysector, een relevante academische ervaring, of één van beide zijn van
doorslaggevend belang;
 Vertrouwd zijn met de geldende regels op het vlak van:
o het wettelijk, reglementair en normatief kader toepasselijk op de
bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs,
o het vennootschaps‐ en economisch recht;
 In staat zijn om, indien de analyse van een dossier dit vereist, de aanpak ter zake in
andere Europese lidstaten in kaart te brengen;
 Voldoende openheid aan de dag leggen om dossiers in verband met de voornoemde
domeinen te behandelen in een Belgische, Europese en/of internationale context;
 Beschikken
over
de
nodige
integriteit,
deskundigheid
en
een
onafhankelijke/onpartijdige houding ten aanzien van de economische
beroepsbeoefenaars en hun instituten is onontbeerlijk;
 Publicatie van wetenschappelijke artikels is een bijkomende troef.

Uw algemene vaardigheden
 Zeer goed tweetalig (Frans en Nederlands) met een goede kennis van het Engels;
 Analytische geest met zin voor synthese;
 Uitstekende redactionele vaardigheden met logische opbouw van mondelinge en
schriftelijke communicatie;
 In staat om autonoom én in klein teamverband te werken;
 Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
 Assertiviteit en argumentatievermogen;
 Beheersing van de gebruikelijke “Windows Office”‐toepassingen (Outlook, Word,
Excel, …).

Ons aanbod
De Hoge Raad biedt een interessante job met aandacht voor een “work‐life blending”, in een
stabiele en aangename werkomgeving.
Voor deze voltijdse functie gelden marktconforme voorwaarden in functie van de
capaciteiten en de ervaring van de kandidaat/kandidate.

De kantoren van de Hoge Raad bevinden zich in het gebouw van de FOD Economie, gelegen
in het centrum van Brussel (op 50 meter van het Noordstation) en dus zeer vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer.

Heeft u belangstelling voor deze functie?
Dan gaat u best als volgt te werk:
-

ofwel stuurt u uiterlijk tegen 31 januari 2022 uw sollicitatie samen met uw curriculum
vitae naar de Voorzitter van de Hoge Raad, de heer Jean‐Marc DELPORTE, op dit e‐
mailadres : cspehreb@skynet.be

-

ofwel stuurt u uiterlijk tegen 31 januari 2022 uw sollicitatie samen met uw curriculum
vitae per post naar het volgende adres :
Hoge Raad voor de Economische Beroepen
Ter attentie van de heer Jean‐Marc DELPORTE, Voorzitter
City Atrium C – 8ste verdieping
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel.

Discretie wordt gegarandeerd.
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