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Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Uren permanente vorming 
 
 
De permanente vorming is een essentiële verplichting voor bedrijfsrevisoren. 
Deze verplichting is vastgelegd in artikel 14, § 4 van de wet van 22 juli 1953, dat 
bepaalt: “de bedrijfsrevisor ... zet zijn permanente vorming op continue wijze 
voort teneinde zijn theoretische kennis, zijn beroepsbekwaamheden en zijn 
beroepsethiek op een voldoende peil te houden”. 
 
De norm inzake permanente vorming bepaalt dat elke revisor gemiddeld per jaar 
tenminste 40 effectieve uren moet besteden aan activiteiten die bijdragen tot zijn 
blijvende professionele ontwikkeling door het aanscherpen van zijn 
beroepskennis. Dit gemiddelde moet worden gehaald op basis van een 
tijdshorizon van drie kalenderjaren, met een absoluut minimum van 20 uren per 
kalenderjaar. De norm bepaalt ook dat een een minimum van acht uren per jaar 
(hetzij twee halve dagen) moet worden gekozen uit het door het Instituut 
aangeboden vormingspakket. 
 
Wij verwijzen ook naar ISQC 1 (A26) die van toepassing is voor alle 
bedrijfsrevisorenkantoren en waarbij “aandacht wordt besteed aan de behoefte 
aan voortdurende training voor alle niveaus van het personeel”.  
 
Het is gebruikelijk om de deelnemers te vragen om aan het begin van elke 
vormingssessie een aanwezigheidslijst te ondertekenen zodat kan worden 
nagegaan of de verplichting tot het volgen van een interne vorming van het IBR 
wel degelijk wordt nagekomen. 
 
Onlangs werden wij geconfronteerd met verschillende gevallen van misbruik. 
Enkele bedrijfsrevisoren of stagiairs veroorloven zich immers om onmiddellijk na 
de ondertekening van de aanwezigheidslijst te vertrekken. Anderen blijven slechts 
enkele minuten of keren niet terug na de eerste pauze. 
  



 
 
 
Dergelijk gedrag, zelfs als het sporadisch voorkomt, is niet alleen volkomen 
respectloos ten aanzien van het werk van de sprekers (die soms geconfronteerd 
worden met zalen die geleidelijk leeglopen), maar stemt vooral niet overeen met 
de voorschriften van de nationale en internationale normen inzake vorming. De 
controle daarop komt toe aan het IBR, onder toezicht van de KVI. 
 
Verwijzend naar omzendbrief 2012/2 van 7 maart 2012 betreffende de 
aanwezigheid op de vormingsseminaries, stelt de Raad vast dat misbruiken blijven 
voortbestaan en dat bepaalde bedrijfsrevisoren of stagiairs niet gevolgde 
vormingsuren in aanmerking blijven nemen. 
 
Derhalve wijst de Raad van het IBR erop dat de vormingsuren enkel in 
aanmerking kunnen worden genomen indien de door het IBR georganiseerde 
vormingssessie waarop zij betrekking hebben in haar geheel wordt bijgewoond. 
 
De Raad van het IBR heeft beslist dat de aanwezigheidslijsten vanaf heden 
moeten worden ondertekend door de deelnemers bij de aanvang en aan het eind 
van het seminarie. De deelnemers die niet voldoen aan een permanente 
aanwezigheid tijdens de vormingen (laatkomers of vroegtijdig vertrek) zullen 
geen aanspraak kunnen maken op deze vormingsuren. 
 
Wij zijn ons terdege bewust van mogelijke beperkingen van deze nieuwe 
procedure en stellen voor om deze procedure periodiek te evalueren. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 

 
 
Daniel Kroes 
Voorzitter 


