
 

Vacature Fiscalist(e) met ervaring personenbelasting  

Wie zijn wij 

B&R – Bedrijfsadministraties, belastingadviseurs, juristen – is een middelgroot kantoor met 

een 60 -tal medewerkers te Brasschaat. Onze dienstverlening omvat alle formaliteiten bij de 

opstart van een bedrijfsactiviteit (vergunningen, inschrijvingen, registratienummers enz.) tot de 

volledige administratieve, sociale, fiscale en juridische opvolging op maat van de klant. Onze 

doelgroep zijn KMO-ondernemingen en buitenlandse ondernemers met activiteiten in België, 

maar eveneens vrije beroepsbeoefenaars en particulieren. Hoge kwaliteit van dienstverlening, 

adequate informatieverstrekking, persoonlijke aandacht voor de cliënt en korte 

communicatielijnen vormen de sterkte van het kantoor. 

 We willen het bestaande team fiscalisten graag versterken en zijn op zoek naar een (m/v); 

- Fiscalist(e) met ervaring personenbelasting  

Je cliëntenportefeuille is samengesteld uit particulieren, zelfstandige ondernemers en vrije 

beroepsbeoefenaars, bedrijfsleiders en niet-inwoners natuurlijke personen. Je geeft cliënten 

pragmatisch advies over fiscale issues waarmee zij geconfronteerd worden.  Je bent tevens het 

aanspreekpunt voor de collega’s van de Accountancy afdeling bij diverse fiscale vraagstukken 

die zij ervaren in hun dossiers. Je wordt betrokken bij fiscale materies en adviezen in de 

inkomstenbelastingen en zoekt naar oplossingen voor diverse fiscale problematieken. 

Daarnaast verzorg je de aangiften personenbelasting in de dossiers onder jouw beheer. Je bouwt 

een vertrouwensrelatie op met je cliënten en je bent dan ook hun eerste aanspreekpunt.   

 

Profiel 

Je hebt bij voorkeur een fiscale opleiding genoten aan een hogeschool of universiteit en hebt 

relevante werkervaring.  

Je legt een grote flexibiliteit aan de dag en bent nauwkeurig, zelfstandig en oplossingsgericht. 

Je hebt een passie voor cijfers en kan goed om met deadlines.  

 

Kennis van internationale fiscaliteit is een pluspunt.  

Plaats van tewerkstelling  

 

DE CATERSLEI 5 2930 BRASSCHAAT 

 



Aanbod 

In ruil voor jouw kennis en ervaring krijg je de kans om te werken in een stabiele en 

groeiende onderneming in eigen regio. Je komt terecht in een klein, hecht team. Je wordt 

aangemoedigd om je verantwoordelijkheid op te nemen en door te groeien naar een autonome 

functie. Je kan rekenen op een marktconform salarispakket (o.a. bedrijfswagen,...) in 

verhouding tot je competenties en ervaring. Wij verzekeren je een goed evenwicht tussen je 

privéleven en je werk.  

Neem gerust een kijkje op www.bnr.be.  Contacteer sofie.lensen@bnr.be of bel ons op 

03/605.36.78. 

 

http://www.bnr.be/
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