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Geachte Confrater, 
 
Betreft: controle van de permanente vorming door het College van toezicht op 

de bedrijfsrevisoren 
 

Zoals u weet draagt het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, sedert het 
in voege treden van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, de eindverantwoordelijkheid 
van het toezicht op de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren. 
 
De verplichtingen inzake permanente vorming werden dit jaar voor de eerste keer 
door het College gecontroleerd. Het College heeft ons meegedeeld dat deze 
controles voortaan jaarlijks zullen plaatsvinden, onafhankelijk van de 
kwaliteitscontrole. Het College, net als de Raad van het Instituut, is er immers 
van overtuigd dat permanente vorming noodzakelijk is om het beroep van 
bedrijfsrevisor naar behoren uit te oefenen. 
 
Ter herinnering: de Norm met betrekking tot de permanente vorming vereist: 
 

- om in totaal 120 uren vorming te volgen op driejaarlijkse basis, met een 
absoluut minimum van 20 uren per jaar; 

- om, tevens op driejaarlijkse basis, 84 uren vorming te volgen die men 
kan kiezen uit de seminaries en studiedagen georganiseerd door het 
Instituut, door het revisorenkantoor (middels een voorafgaande 
goedkeuring van het programma door de Raad), door universiteiten, 
instellingen van hoger onderwijs, verenigingen of 
opleidingsdeskundigen; 

- om per jaar minimum 8 uren te kiezen uit het door het Instituut 
aangeboden vormingspakket.   

 
  

                                                             
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de 
goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader 
dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot 
organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de 
normen en aanbevelingen zijn bindend. 



 
 
Naar aanleiding van zijn controles, heeft het College gelukkig kunnen vaststellen 
dat een grote meerderheid van de bedrijfsrevisoren in orde was met de 
permanente vorming. Niettemin heeft het College vastgesteld dat 170 confraters 
tekortkomingen vertoonden inzake vorming.  
 
Van deze 170 confraters hebben er 94 een bevredigende uitleg verschaft. De 
tekortkomingen beperkten zich tot het foutief of laattijdig opladen van de 
vormingsgegevens in het reporting systeem van het Instituut. 
 
In 33 andere gevallen heeft het College geoordeeld dat de tekortkomingen inzake 
permanente vorming eerder beperkt waren. Er werd beslist om een definitieve 
beoordeling uit te stellen tot wanneer de gegevens van 2017 met betrekking tot 
de gevolgde permanente vorming geregistreerd zijn in het systeem. 
 
Tenslotte werden in 3 gevallen belangrijke tekortkomingen vastgesteld. De 
betrokken confraters hebben een terechtwijzing ontvangen van het College. 
Bovendien zal hun permanente vorming per 31 maart 2019 aan een herevaluatie 
worden onderworpen. 
 
Daarentegen hebben 40 van de 170 confraters niet geantwoord op het schrijven 
dat aan hen gericht was, nadat het College had vastgesteld dat ze hun 
verplichtingen inzake permanente vorming klaarblijkelijk niet hadden 
nagekomen: 
 

- 23 confraters vertoonden beperkte tekortkomingen: deze confraters 
hebben een ingebrekestelling ontvangen waarin een antwoord vereist 
wordt voor uiterlijk 15 november 2017; 

- 17 confraters die belangrijke tekortkomingen vertoonden hebben een 
terechtwijzing ontvangen en bovendien een formele hersteltermijn tot 
31 maart 2019. 

 
Ik ben zo vrij u erop te wijzen dat het naleven van de verplichtingen inzake 
permanente vorming essentieel is voor het blijven waarborgen van de kwaliteit 
van onze werkzaamheden. Tenslotte is het nuttig eraan te herinneren dat het 
reporteringsysteem, ontwikkeld door het IBR, het kantoor toelaat om het naleven 
van deze verplichting door alle revisoren die tot het kantoor behoren, op te volgen. 
 
  
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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