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Functienummer 
1125866  
 
Functieomschrijving 
“Of je nu iets koopt in een winkel of salaris ontvangt, je hebt iedere dag te maken met belastingen. Samen met mijn 
collega’s zorg ik ervoor dat iedereen voldoet aan zijn plichten en gebruik kan maken van zijn rechten en dan krijg ik 
ook nog eens een uniek inkijkje bij verschillende bedrijven. Dit maakt mijn werk spannend en interessant!” Manouk 
van Dijk, voormalig student duaal accountancy bij de Belastingdienst. 

Je bachelor of science in accountancy halen en tegelijkertijd ervaring opdoen in de fiscaliteit? Dat kan bij de 
Belastingdienst. Wij betalen je gehele opleiding, die je volgt aan de Nyenrode Business Universiteit én aan de 
Belastingdienst Academie in Utrecht. Je leert hier over fiscaliteit, controletechnieken en de effectiviteit van jouw 
communicatie. Je werkt in een van de vijf regio’s van de Belastingdienst. Zelfstandig, in een team met onder meer 
fiscaal juristen, IT-auditors, belastingcontroleurs, invorderaars en accountants, van wie je veel leert over de 
dagelijkse praktijk. Zo kun je jouw kennis al snel in praktijk brengen. Als je aan de universiteit voldoende voortgang 
boekt en de studie aan onze academie hebt afgerond, vervolg je jouw opleiding tot registeraccountant door te 
studeren voor je master of science in accountancy én tegelijkertijd te werken als controlemedewerker bij 
Belastingen. 

Als student duaal accountancy leer je zelf een oordeel te vormen over de aanvaardbaarheid van fiscale aangiften 
van bedrijven, waarbij in de eerste jaren de nadruk ligt op de omzetbelasting, inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting. Je beoordeelt en onderzoekt of de fiscale aangiften juist en volledig zijn ingediend. Later 
verdiep je je mogelijk in invoerrechten, accijnzen en loonheffing. In alle gevallen speelt inzicht in de 
administratieve organisatie en interne beheersing een belangrijke rol. 

Ook ontwikkel je inzicht in de belangen áchter de cijfers en ga je in gesprek met ondernemers, bijvoorbeeld over 
de wijze waarop de fiscale risico’s zijn afgedekt. Hierin word je begeleid door een mentor die jouw werkzaamheden 
monitort en met je bespreekt. 

 
Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Manouk van Dijk? Of wil je misschien eerst lezen over de 
ervaringen van iemand die nu het traject volgt?  Óf wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel 
toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Carla de Wit, accountant bij de  
 
Functie-eisen 

• Je hebt een vwo-diploma (mét wiskunde A, B of D), of een afgeronde hbo-propedeuse in de richting van 
bedrijfseconomie of accountancy behaald tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2021.  

• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands. 

• Het is een pre als je economie in je profiel hebt. 

Jouw competenties 

• oordeelsvorming 

• besluitvaardigheid 

• contactgerichtheid 

• initiatief 

• samenwerken 

  



Herken jij jezelf ook hierin? 

Jij kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en weet deze ook helder te verwoorden, op basis van gedegen en 
inhoudelijke argumenten. Ook durf je verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen. Je staat voor wat je zegt en 
wordt niet zomaar omvergeblazen. Ambitieus ben je ook, je onderneemt actie zodat je niet stilstaat en door blijft 
leren. Natuurlijk verlies je daarbij collega’s of de omgeving niet bij uit het oog. Je werkt netjes en precies, en zet 
door zodat je jezelf én de organisatie blijft ontwikkelen.  
 
Organisatie 
Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, 
inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we 
douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. 
In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening 
voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data 
wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of 
vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je 
je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst 
te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst! 
 
Standplaats 
Zie bijzonderheden  
 
Meer informatie over de stage 
Carla de Wit, accountant  
 
- 
cj.de.wit@belastingdienst.nl  
 
- 
06 - 52 77 97 40  
 
- 
 
- 
 
- 
 
Meer informatie over de procedure 
Marijn Kiros, adviseur Werving & Selectie  
 
- 
06 - 50 74 24 28  
 
- 
 
- 
 
Bijzonderheden 
Je start op 1 september 2021. In de eerste periode van je studie vinden de fiscale colleges van de Belastingdienst 
Academie gemiddeld twee dagen per week plaats in Utrecht. We vinden het belangrijk dat jij je daarop goed kunt 
voorbereiden. Je krijgt daarom tijdens deze studie periodes minimaal één en soms zelfs twee dagen per week de 
ruimte voor thuisstudie. Deze studiedagen beschouwen we als gewerkte  . 
 
Tijdens je opleiding studeer je zowel aan een universiteit als aan de Belastingdienst Academie. Wanneer je studie 
wat verder gevorderd is, werk je totdat je afgestudeerd bent als registeraccountant afwisselend (langere) 
werkperiodes op verschillende locaties bij MKB en GO. Op die manier doe je werkervaring op en leer je 
vaardigheden in de praktijk. De regio waarin je gaat werken wordt in overleg bepaald. Na het behalen van je RA-
titel kom je te werken voor één van de onderdelen van de Belastingdienst.  
 
Ben je al in het bezit van een vwo diploma dat voldoet aan de gestelde eisen dan verzoeken we je een kopie ervan 
mee te sturen in het sollicitatieformulier. 
 
Naast de in de functie-eisen omschreven competenties zijn ook de volgende competenties voor een 



registeraccountant belangrijk; schriftelijke en mondelinge presentatie, plannen en organiseren, 
doorzettingsvermogen, zelfontwikkeling en inzet. Gedurende het traject is er aandacht om deze competenties 
verder te ontwikkelen. Meer informatie over het duaal accountancy traject kun je vinden op onze website 
https://werken.belastingdienst.nl/duaal. 
 
Sollicitatieprocedure 
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, 
stuur dan ook een kopie van die beschikking mee. 
 
Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit: 
 
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze 
functie. 
 
Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het 
geval is, krijg je een digitale voorselectietest toegestuurd. 
 
De volgende stap is een selectiedag. Op die dag doorloop je samen met andere sollicitanten alle stappen in het 
selectieproces op één dag. We bieden je zelfs de mogelijkheid om aan het einde van de dag direct een 
arbeidsvoorwaardengesprek te voeren. Uiteraard geven we je daarna bedenktijd om over het aanbod na te 
denken. De selectiedagen vinden plaats op 19 november 2020, 17 december 2020, 28 januari 2021, 4 maart 2021 
en 12 april 2021. Gezien de huidige maatregelen vinden de gesprekken plaats via video-bellen. 
 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op 
de genoemde opleiding(en). Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. 
 
Wanneer alle posities al vóór de sluitingsdatum van de vacature zijn ingevuld, wordt de vacature eerder gesloten. 
Wacht dus niet te lang met reageren.  
 
Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun 
huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing 
genomen. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet 
banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit 
om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer 
weten? Klik dan hier! 
 
Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en 
motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te 
nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht 
hiermee dus niet tot het laatste moment. 
 
Stage periode begin 
 
Stage periode einde 
 
Stage uren minimaal 
 
Stage uren maximaal 
 
Stage vergoeding 
 
Stage overige arbeidsvoorwaarden 
 

   

Solliciteer  
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