
 

  

Mededeling  
30 maart 2021 

 

 1/3 

 

Controle van de permanente vorming over driejaarlijkse periode 2017-2019 
 

 

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: “het College”) controleert ten minste op 

driejaarlijkse basis of voldaan wordt aan de regels voor permanente vorming die erop gericht zijn de 

deskundigheid en beroepskennis van de bedrijfsrevisoren op peil te houden. 

 

Deze controle kadert in het algemeen belang. Zij draagt ertoe bij dat derden er terecht op kunnen 

vertrouwen dat bedrijfsrevisoren de controlenormen en deontologische regels naleven bij het 

uitoefenen van hun activiteiten. 

 

Het College heeft, in 2020 en 2021, onderzocht of voldaan werd aan de verplichting om permanente 

vorming te volgen, voorzien in artikel 27 van de wet van 7 december 20161 en, meer in het bijzonder, 

aan de verplichtingen in artikel 5, § 2 en § 3, 1° en 2° van de Norm van het Instituut van de 

bedrijfsrevisoren (hierna: “IBR”) van 30 augustus 2007 over permanente vorming (hierna: “de Norm”)2.  

 

Daarnaast ging het College na of voldaan werd aan artikel 6 van de Norm en aan de Mededeling van 

het IBR d.d. 18 december 20083 ‘Toepassing van de nieuwe Norm van het Instituut met betrekking tot 

de permanente vorming – online invoeren van de historiek van permanente vormingsactiviteiten’.  

 

 

 

 

                                                           
1 Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. 
2 Artikel 5, § 2 van de Norm bepaalt: ‘Elke bedrijfsrevisor zal voor zichzelf, met het oog op de controle van zijn 
permanente vorming die ten laatste in het kader van de kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd, elk document 
bewaren dat erop gericht is, in het licht van onderhavige norm, de relevantie van de onderwerpen, evenals het 
aantal gevolgde uren opleiding te evalueren’. 
Artikel 5, § 3, 1° van de Norm bepaalt dat seminaries en studiedagen die georganiseerd worden, hetzij door het 
IBR/ICCI (type 1-vorming), hetzij door een bedrijfsrevisorenkantoor (na goedkeuring door het IBR) (type 2-
vorming), hetzij door universiteiten, instellingen van hoger onderwijs, verenigingen of opleidingsdeskundigen 
(type 3-vorming), minstens 84 uur moeten vertegenwoordigen op driejaarlijkse basis. 
Artikel 5, § 3, 2° van de Norm bepaalt dat een minimum van acht vormingsuren per jaar, op driejaarlijkse basis, 
moet worden gevolgd bij het IBR/ICCI. 
3 Artikel 6 van de Norm bepaalt: ‘De door onderhavige norm beoogde personen moeten, overeenkomstig artikel 
4, § 2 van onderhavige norm, de historiek van hun activiteiten op het vlak van permanente vorming bewaren op 
zijn minst tot aan de kwaliteitscontrole voorzien voor elke bedrijfsrevisor. Deze personen moeten deze historiek 
jaarlijks naar het Instituut toezenden. Tijdens deze controle worden de activiteiten van de bedrijfsrevisor op het 
vlak van permanente vorming aan een evaluatie onderworpen. Indien deze controle op het niveau van het 
revisorenkantoor wordt uitgevoerd en indien de bedrijfsrevisor die tot dit revisorenkantoor behoort niet het 
voorwerp van een onderscheiden controle is geweest, kan hij opnieuw gecontroleerd worden, overeenkomstig 
het artikel 7’. 
In zijn mededeling van 18 december 2008 stelt het IBR dat de bedrijfsrevisoren de vormingsuren die zij gevolgd 
hebben in de loop van een kalenderjaar, uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar moeten invoeren op 
het extranet van het IBR. Na die datum is het technisch gezien niet meer mogelijk om vormingsuren in te geven.  
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Hieronder vermeldt het College een aantal goede praktijken die het toezicht op de permanente-

vormingsplicht vereenvoudigen. Het College verzoekt de bedrijfsrevisoren hiermee rekening te 

houden voor de driejaarlijkse periode die loopt van 2019 tot 2022. 

 

 

 De bedrijfsrevisoren voeren de vormingsuren die zij tijdens een kalenderjaar hebben gevolgd, 

uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar in op het extranet van het IBR. Na die datum 

is het technisch gezien niet meer mogelijk om vormingsuren in te voeren. 

 

 De bedrijfsrevisoren bewaren de bewijsstukken en houden ze ter beschikking van het College 

voor de uitoefening van zijn toezichtsopdracht. 

 

 De bedrijfsrevisoren zorgen ervoor dat zij een aanwezigheidsattest krijgen voor de vormingen 

waaraan zij hebben deelgenomen. 

 

 De aanwezigheidsattesten voor type 2-vormingen (seminaries en studiedagen georganiseerd 

door een bedrijfsrevisorenkantoor, na goedkeuring door het IBR) vermelden datum, type en 

doel van de vorming en bevestigen dat de bedrijfsrevisor tijdens de gehele vorming aanwezig 

was alsook dat de vorming vooraf is goedgekeurd door het IBR. 

 

 Alle redenen die bedrijfsrevisoren opgeven als verklaring voor het niet naleven van hun 

permanente-vormingsverplichtingen, moeten worden gestaafd met bewijsstukken. 

 

 De uren die bedrijfsrevisoren besteden aan het voorbereiden en geven van lessen, seminaries 

of vormingen, worden ingevoerd in categorie 4 (voorbereiding van lessen, inclusief 

voorbereiding en begeleiding van IBR-activiteiten, voordrachten en technische publicaties - 

medewerking aan congressen - medewerking aan technische commissies). 

 

 Elke technische fout bij het invoeren van vormingsuren op het extranet van het IBR wordt 

door het IBR bevestigd via correspondentie. 

 

 Bedrijfsrevisoren die tijdelijk verhinderd zijn, zorgen ervoor dat zij vormingen volgen over het 

geldende wet- en regelgevingskader voor het bedrijfsrevisorenberoep. 
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Impact van de coronacrisis op de permanente-vormingsplicht 

 

Het College wijst erop dat de coronacrisis slechts tijdelijk een invloed heeft gehad op de permanente 

vormingen. Het verzoekt de bedrijfsrevisoren dan ook om nu reeds alles in het werk te stellen opdat 

zij aan het einde van de huidige driejaarlijkse periode 2019-2022 het volgende totale aantal 

vormingsuren zullenn hebben gevolgd: 

 

o minimum 84 uur op driejaarlijkse basis aan type 1-vormingen (seminaries en studiedagen 

georganiseerd door het IBR/ICCI), type 2-vormingen (seminaries en studiedagen 

georganiseerd door een revisorenkantoor, na goedkeuring door het IBR) en type 3-vormingen 

(seminaries en studiedagen georganiseerd door universiteiten, instellingen van hoger 

onderwijs, verenigingen of opleidingsdeskundigen); 

o minimum 8 uur per jaar op driejaarlijkse basis aan seminaries en studiedagen georganiseerd 

door het IBR/ICCI (type 1-vormingen). 

 

Het College vertrouwt erop dat de bedrijfsrevisoren al hun permanente-vormingsverplichtingen 

naleven en de hierboven beschreven best practices correct toepassen. 

 

* * * 


