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Bedrijfsrevisoren die, overeenkomstig het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor 
de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, 
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, goedgekeurd bij het 
ministerieel besluit van 17 juni 2013 (hierna “het FSMA-reglement”), een revisoraal mandaat 
uitoefenen of beogen uit te oefenen bij een instelling voor collectieve belegging, een 
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, een gereglementeerde 
vastgoedvennootschap of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (hierna “een instelling 
onder toezicht”). 

A. Personen op wie de permanente vormingsvereisten betrekking hebben 

B. Praktische informatie en inschrijving 
 

 

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van het FSMA-reglement verleent de FSMA enkel instemming 
voor de aanstelling van een erkend revisor die voor het eerst een revisoraal mandaat gaat uitoefenen 
in een categorie van instellingen onder toezicht indien deze revisor de permanente vorming heeft 
gevolgd die daartoe door de FSMA wordt georganiseerd voor die categorie van instellingen onder 
toezicht. 

Overeenkomstig artikel 18 van het FSMA-reglement kan het niet op frequente en actieve wijze volgen 
van deze permanente vorming voor de FSMA een reden vormen om haar in artikel 15 bedoelde 
instemming te herroepen. Op basis van artikel 7, 4°, kan dit voor de FSMA ook gelden als reden om 
de erkenning van de revisor te herroepen. 

De vereisten inzake permanente vorming gelden aldus voor alle door de FSMA erkende revisoren, 
zijnde: 

 revisoren die, met toepassing van artikel 2 van het FSMA-reglement, door de FSMA zijn 
erkend; 

 revisoren die op de dag vóór de inwerkingtreding van het FSMA-reglement waren erkend met 
toepassing van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 21 februari 2006 en die, op basis van artikel 21 van het FSMA-reglement, van rechtswege 
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hun erkenning hebben verkregen op de dag van de inwerkingtreding van het 
FSMA-reglement; 

 revisoren die door de Nationale Bank van België zijn erkend voor de uitoefening van een
mandaat als commissaris bij kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen en die, met
toepassing van de vereenvoudigde procedure van artikel 20 van het FSMA-reglement, door
de FSMA zijn erkend.

Erkend revisoren die al een revisoraal mandaat uitoefenen bij een instelling onder toezicht, moeten 
de permanente vorming volgen voor ten minste die categorie (of categorieën) van instellingen onder 
toezicht waar zij een dergelijk mandaat uitoefenen. De erkend revisoren die nog geen dergelijk 
mandaat uitoefenen, moeten de permanente vorming volgen voor ten minste een van de categorieën 
van instellingen onder toezicht. Het niet op frequente en actieve wijze volgen van de permanente 
vormingen kan er immers toe leiden dat de FSMA haar instemming met de aanstelling van de revisor 
of zelfs zijn erkenning herroept. 

De permanente vorming 2017 zal op 19 oktober 2017 plaatsvinden in de kantoren van de FSMA, 
Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel op de volgende tijdstippen: 

 9.30 uur - 12.30 uur: vormingssessie voor de instellingen voor collectieve belegging, de
beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;

 12.30 uur - 13.30 uur: broodjeslunch;

 13.30 uur - 16.30 uur: vormingssessie voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Bedrijfsrevisoren kunnen zich voor deze permanente vorming inschrijven via het formulier als bijlage 
dat tegen 29 september 2017 naar de dienst Algemene Studies en Internationale Relaties 

(policy@fsma.be) moet worden ge-e-maild. De inschrijving is gratis. 

Ook niet door de FSMA erkende revisoren die samenwerken met erkende revisoren, kunnen zich voor 
de permanente vorming 2016 inschrijven, voor het geval er plaatsen over zouden zijn. Zijn er meer 
inschrijvingen dan beschikbare plaatsen, dan speelt de volgorde van inschrijving een rol en worden de 
resterende plaatsen toegewezen volgens het first come, first served-beginsel.  

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de FSMA, dienst Algemene Studies en 
Internationale Relaties, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, e-mail : policy@fsma.be, 
tel.: +32(0)2 220 58 46. 

Het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 en alle nuttige 
wettelijke en reglementaire teksten en omzendbrieven kunnen worden geraadpleegd op 
www.fsma.be. 

Bijlage: 

FSMA_2017_13_1: inschrijvingsformulier voor de permanente vorming 2017 van de erkend revisoren 
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