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Geachte Confrater, 
 
Betreft:  voorafgaandelijke goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren 

georganiseerde vormingsprogramma’s 
 
De Raad herinnert u aan de verplichting om het vormingsprogramma van uw kantoor 
voorafgaand te laten goedkeuren, zodat de gevolgde uren in rekening kunnen gebracht 
worden in het kader van de verplichtingen inzake permanente vorming, zoals voorzien in 
artikel 5, §1, 2° van de norm voor permanente vorming.  
 
Immers, artikel 5, §1, 2° bepaalt dat “de seminaries en studiedagen, georganiseerd door 
het revisorenkantoor ten behoeve van zijn bedrijfsrevisoren, na voorafgaandelijke 
goedkeuring van het programma door de Raad, desgevallend bij volmacht”, bijdragen tot 
de permanente vorming van de bedrijfsrevisor, onder voorbehoud van hun relevantie. De 
Raad van het IBR heeft deze goedkeuringsprocedure aan de Commissie Vorming 
toevertrouwd.  
 
De Raad wijst er u op dat de aanvragen voor goedkeuring van het vormingsprogramma 
“voorafgaand” dienen te worden aangevraagd. Deze aanvraag dient ten laatste één 
maand vóór de organisatie ervan te gebeuren. Het aanvraagformulier werd in die zin 
aangepast.  
 
Na goedkeuring, kunnen de vormingsuren van deze vormingsactiviteiten worden 
toegevoegd via het extranet (https://extranet.ibr-ire.be), “e-loket” (rechts midden op het 
scherm), “vorming”,  “beheer activiteiten”. Rechts bovenaan deze pagina vindt u de tab 
“Beheer niet-IBR-activiteiten” . 
 
Tenslotte benadrukt de Raad dat de voorziene vormingsactiviteiten, om goedgekeurd te 
worden, reëel dienen bij te dragen tot uw vorming als bedrijfsrevisor (zie artikel 5, § 1 
van de IBR-norm: “onder voorbehoud van hun relevantie”). Het kantoor moet kunnen 
aantonen dat de vormingen een nauwe band hebben met de beroepspraktijk. 
 
Het is ook gepast eraan te herinneren dat de vormingen dienen te beantwoorden aan de 
vereisten die zijn opgenomen in ISQC1. 
 
De Raad dankt u om in de toekomst de nodige aandacht te besteden aan deze 
aanbevelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 

 
Thierry DUPONT Gisèle VANDEWEERD 
Voorzitter Voorzitster Commissie Vorming  
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