Koninklijk besluit van 30 april 2007
betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing
van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de
kandidaat-bedrijfsrevisoren
Bron :

¾ Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot
opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaatbedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 30 mei 2007, 2de editie)

HOOFDSTUK I.
Definities
Artikel 1
§ 1. De definities opgenomen in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting
van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het
beroep van bedrijfsrevisor zijn van overeenkomstige toepassing.
§ 2. Voor de toepassing van onderhavig besluit wordt verstaan onder :
1° de wet : de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
2° het huishoudelijk reglement : het huishoudelijk reglement van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
3° de algemene vergadering : de algemene vergadering van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, zoals voorzien in artikel 19 van de wet.

HOOFDSTUK II.
De stage in het algemeen
Artikel 2
§ 1. De stage heeft tot doel de kandidaten tot het beroep van bedrijfsrevisor voor te bereiden
door te voorzien in hun vorming met betrekking tot de beroepspraktijk en de plichtenleer.
§ 2. De stage wordt verricht onder het toezicht van de Stagecommissie bij een stagemeester,
bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die of bedrijfsrevisorenkantoor dat, op het ogenblik van de
aanvang van de stage, minstens vijf jaar op het openbaar register is ingeschreven en
beantwoordt aan de door de Stagecommissie gestelde voorwaarden.

Artikel 3
1

§ 1. Onverminderd artikel 27 van de wet, duurt de stage minstens drie jaar.
§ 2. De stage wordt voor ten minste twee derde in een Lidstaat van de Europese Unie,
waarvan één derde in België, volbracht.
De Stagecommissie waakt erover dat de activiteit van de stagiair, tijdens de stageperiode
buiten België, op doeltreffende wijze wordt gevolgd door de stagemeester in samenwerking
met een persoon die in dat land een hoedanigheid heeft die als gelijkwaardig is erkend met
deze van bedrijfsrevisor.

HOOFDSTUK III.
De Stagecommissie
Artikel 4
§ 1. Overeenkomstig artikel 28, § 1 van de wet wordt in de schoot van het Instituut een
commissie opgericht die belast is met de organisatie van de toegang tot het beroep van
bedrijfsrevisor. Deze commissie wordt de Stagecommissie genoemd.
§ 2. De Stagecommissie telt tien effectieve leden. Op de eerste vergadering die volgt op de
jaarlijkse algemene vergadering, duidt de Raad vier van zijn leden aan en zes natuurlijke
personen, die niet in de Raad zetelen, die bedrijfsrevisor zijn of zijn geweest, om deel uit te
maken van de Stagecommissie. Het aantal personen dat bedrijfsrevisor is geweest, is beperkt
tot drie.
De leden van de Stagecommissie worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van drie
jaar.
De voorzitter wordt door de Raad aangeduid onder de vier leden van de Stagecommissie die
in de Raad zetelen.
§ 3. De Stagecommissie is derwijze samengesteld dat zij de aanvragen van de kandidaten kan
onderzoeken die zich in één van de landstalen uitdrukken.
§ 4. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het aanwezige
raadslid met de meeste anciënniteit op het openbaar register.

Artikel 5
§ 1. De Stagecommissie vergadert op de schriftelijke uitnodiging van haar voorzitter, ten
minste om de twee maanden. De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering en is
vergezeld van de vereiste documenten.
§ 2. Op verzoek van de Raad vergadert de Stagecommissie binnen vijftien dagen nadat de
Raad haar daarom heeft verzocht.
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Artikel 6
De Stagecommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer tenminste vijf leden aanwezig
zijn.
De beslissingen van de Stagecommissie worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen
genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Stagecommissie doorslaggevend.

Artikel 7
De beraadslagingen van de Stagecommissie worden opgenomen in notulen. Na door de
Stagecommissie te zijn goedgekeurd, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van
de Stagecommissie en minstens één lid die de vergadering heeft bijgewoond. Zij worden ten
zetel van het Instituut bewaard en een afschrift ervan wordt bij uittreksel door de voorzitter
van de Stagecommissie aan de verzoeker en aan de leden van de Stagecommissie bezorgd.

Artikel 8
De Stagecommissie organiseert en beheert de stage, met name :
1° keurt de stageovereenkomsten en de toelating tot de stage goed;
2° houdt toezicht op het goed volbrengen van de stage zowel wat de stagiair als de
stagemeester betreft;
3° dient de Raad, ambtshalve of op diens vraag, van advies over alle kwesties betreffende de
stage en de stagiairs;
4° stelt de lijst der stagiairs op en houdt deze bij;
5° onderzoekt de stagedagboeken;
6° regelt en leidt de aan de stagiairs opgelegde vakoefeningen;
7° organiseert het toelatingsexamen en het bekwaamheidsexamen;
8° volgt de opleiding gegeven door de stagemeester en geeft de nodige richtlijnen indien zij
de verstrekte opleiding onvoldoende vindt;
9° kan de stagiairs die niet zijn geslaagd voor het bekwaamheidsexamen, bijkomende taken
opleggen ter vervolmaking van hun praktijkopleiding;
10° beslist, in de gevallen bepaald in dit besluit, over de verlenging of de verkorting van de
stageduur, de opschorting van de stage, de verandering van stagemeester en de herneming van
de stage. Behoudens andersluidende bepaling kan tegen die beslissingen beroep worden
ingesteld bij de Raad;
11° beslist over de vrijstellingen voor het toelatingsexamen;
12° stelt aan de Raad de toelating tot de eed voor volgens de modaliteiten voorzien in artikel
36, § 1;
13° treedt bemiddelend op in geschillen tussen stagemeesters en stagiairs;
14° kan aan de Raad alle inlichtingen meedelen die zij nuttig acht met betrekking tot een
stagemeester of een stagiair en die zij in het kader van haar werkzaamheden heeft
ingewonnen;
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15° beslist over de administratieve schrapping van de stagiairs die hun stage hebben
opgeschort voor een periode van meer dan vijf jaar.

Artikel 9
De Stagecommissie beschikt in de uitoefening van haar opdracht over de ruimste middelen
van toezicht en onderzoek; zij kan alle nuttige inlichtingen inwinnen, de stagiairs en de
stagemeesters verzoeken om voor haar te verschijnen en zich alle bescheiden doen
voorleggen.
Zij kan haar bevoegdheid van toezicht en onderzoek aan één van haar leden overdragen.

Artikel 10
De Stagecommissie brengt jaarlijks verslag uit bij de Raad over haar werkzaamheden. Zij
formuleert de opmerkingen en voorstellen die zij nuttig acht.
De Raad overhandigt ieder jaar aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen een
verslag over de activiteiten van de Stagecommissie en over de vormingsactiviteiten die door
het Instituut ten behoeve van de stagiairs werden georganiseerd.

HOOFDSTUK IV.
De Examencommissie
Artikel 11
§ 1. Een Examencommissie wordt opgericht.
De Examencommissie is samengesteld uit personen die de voor het toelatingsexamen
voorziene vakken doceren aan een universiteit of aan een instelling van het hoger onderwijs
van het lange type. Onder hen mag tenminste de helft niet beschikken over de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor.
De leden van de Examencommissie worden door de Stagecommissie benoemd.
De Examencommissie is samengesteld uit minstens tien leden. De Examencommissie bepaalt
haar huishoudelijk reglement dat door de Stagecommissie wordt goedgekeurd.
§ 2. De Examencommissie is belast met het opstellen van de vragen, de verbetering van het
toelatingsexamen, evenals met de deliberatie van deze examens.
Zij bezorgt de resultaten van de deliberaties aan de Stagecommissie uiterlijk twee maanden na
de datum van het examen.
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HOOFDSTUK V.
Toelating tot de stage
Artikel 12
Onverminderd de bepalingen bedoeld in artikel 28, § 1 van de wet, dienen de kandidaten om
tot de stage te worden toegelaten, houder te zijn van een masterdiploma overeenkomstig het
decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het
hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger
onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten of overeenkomstig het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Artikel 13
§ 1. De Stagecommissie organiseert eens per jaar het toelatingsexamen bedoeld in artikel 28,
§ 1, 2° van de wet.
Tot het examen worden toegelaten de personen die voldoen aan de voorwaarden bepaald in de
wet en in dit besluit.
§ 2. Het toelatingsexamen heeft betrekking op volgende vakken :
1° algemene theorie en de beginselen van de boekhouding;
2° wettelijke voorschriften en normen voor de opstelling van jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen;
3° internationale standaarden voor jaarrekeningen;
4° financiële analyse;
5° analytische en beleidsboekhouding;
6° risicomanagement en interne beheersing;
7° controleleer en beroepsvaardigheden;
8° wettelijke voorschriften en gedrags- en beroepsnormen betreffende de wettelijke controle
van jaarrekeningen en de daarmee belaste wettelijke auditors;
9° internationale controlestandaarden;
10° beroepsethiek en onafhankelijkheid;
Het toelatingsexamen heeft ook betrekking op volgende vakken, voorzover deze voor de
wettelijke controle van jaarrekeningen van belang zijn :
1° vennootschapsrecht en corporate governance;
2° faillissementsrecht en soortgelijke procedures;
3° belastingrecht;
4° burgerlijk en handelsrecht;
5° socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht;
6° informatietechnologieën en informaticasystemen;
7° algemene, financiële en bedrijfseconomie;
8° wiskunde en statistiek;
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9° grondbeginselen van financieel bedrijfsbeheer.

Artikel 14
§ 1. De personen die houder zijn van een diploma, bedoeld in artikel 12, en van aanvullende
getuigschriften, worden door de Stagecommissie vrijgesteld van het toelatingsexamen over de
theoretische kennis van de vakgebieden die uitdrukkelijk vermeld staan op hun diploma of
getuigschrift uitgereikt door de instellingen beoogd in het decreet van de Franse
Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter
bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende
de herfinanciering van de universiteiten of in het decreet van de Vlaamse Regering van 4 april
2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en voor zover aan
de in de volgende paragraaf bepaalde voorwaarden werd voldaan.
§ 2. De vrijstelling wordt verleend per vakgebied op voorwaarde dat de aan het vakgebied
bestede aantal studiepunten ECTS tenminste overeenstemmen met het aantal studiepunten
ECTS die voor dit vakgebied door de Raad, na advies van de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen, voldoende worden geacht in het kader van de eisen gesteld voor het
beroep van bedrijfsrevisor.
Voor de houders van een diploma enkel uitgedrukt in uren, worden de voorwaarden
uitgedrukt in ECTS in het vorige lid begrepen in uren.
§ 3. De door een kandidaat gevraagde vrijstellingen worden toegekend door de
Stagecommisise overeenkomstig de principes bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van dit
artikel.

Artikel 15
Het verzoek om tot de stage toegelaten te worden is slechts ontvankelijk, indien de kandidaat
geslaagd is in de proef voorzien in artikel 13 of de in de artikel 14 bedoelde vrijstellingen
heeft bekomen.

HOOFDSTUK VI.
De stageovereenkomst
Artikel 16
§ 1. De stageovereenkomst wordt ter goedkeuring aan de Stagecommissie voorgelegd. Zij
wordt, in drie exemplaren behoorlijk ondertekend door de partijen, gevoegd bij het verzoek
om tot de stage toegelaten te worden.
§ 2. De stageovereenkomst mag ondertekend worden in naam van een
bedrijfsrevisorenkantoor, op voorwaarde dat deze een bedrijfsrevisor natuurlijke persoon
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aanwijst die aan de in artikel 2, tweede paragraaf van dit besluit bepaalde voorwaarden
voldoet en die de verantwoordelijkheid in de hoedanigheid van stagemeester draagt.
§ 3. Na goedkeuring van de overeenkomst wordt een exemplaar aan de stagiair en aan de
stagemeester toegezonden. Het derde exemplaar wordt door de Stagecommissie bewaard.

Artikel 17
§ 1. De stageovereenkomst behelst met name :
1° de verbintenis van de partijen om zich te schikken naar het stagereglement en zich te
gedragen naar de onderrichtingen en richtlijnen die door het Instituut worden verstrekt;
2° de verbintenis van de stagemeester om in de opleiding van de stagiair te voorzien door hem
te betrekken bij een voldoende aantal controlewerkzaamheden die hem in staat stellen de
vereiste beroepservaring op te doen;
3° de verbintenis van de stagiair om zich met loyauteit aan de stage te wijden en de
beroepsbelangen van de stagemeester tijdens de stage niet te schaden.
§ 2. De stageovereenkomst mag de verbintenis voor de stagiair bevatten om gedurende drie
jaar die volgen op het einde van de stageovereenkomst geen contact op te nemen met de
cliëntèle van de stagemeester zonder diens schriftelijke toestemming.

Artikel 18
§ 1. De stage wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of van een
overeenkomst van zelfstandige dienstverlening afgesloten met de stagemeester of met het
bedrijfsrevisorenkantoor waarin de stagemeester werkzaam is.
§ 2. De stageovereenkomst is ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst of aan de
overeenkomst van zelfstandige dienstverlening.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen wordt de arbeidsovereenkomst of
de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening, gesloten vóór de toelating tot de stage,
voortgezet tijdens de stage. De arbeidsovereenkomst of de overeenkomst van zelfstandige
dienstverlening wordt gelijktijdig met de stageovereenkomst aan de Stagecommissie bezorgd.
Tijdens de stage worden de aanhangsels van de overeenkomst, zodra ondertekend, aan de
Stagecommissie meegedeeld.

Artikel 19
§ 1. De stagemeester verbindt zich ertoe een bezoldiging niet lager dan de minima vastgelegd
door de Stagecommissie te betalen.
§ 2. De stagemeester verbindt zich ertoe de kosten die betrekking hebben op de
stageseminaries en examens in het kader van het gewone verloop van de stage, voor zijn
rekening te nemen.
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HOOFDSTUK VII.
Verloop van de stage
Artikel 20
De stage vangt aan op de door de Stagecommissie vastgestelde datum.

Artikel 21
De stage bedraagt jaarlijks ten minste duizend uren revisorale opdrachten waarvan de aard
door de Stagecommissie wordt vastgelegd.

Artikel 22
Wanneer de Stagecommissie de opleiding van de stagiair onvoldoende acht of wanneer zij
niet beschikt over voldoende relevante en adequate informatie om het goede verloop van de
stage te beoordelen, kan zij de duur van de stage meermaals verlengen voor een totale periode
van maximaal drie jaar.

Artikel 23
§ 1. De Stagecommissie kan tot de stage toelaten en een vermindering van de duur van de
stage toestaan aan die personen waarvan zij vaststelt dat :
a) zij gedurende zeven jaar beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend op het vlak van de
wettelijke controle van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen;
b) zij een ervaring van vijftien jaar hebben opgedaan op financieel, juridisch en
boekhoudvlak.
c) zij de hoedanigheid hebben van hetzij stagiair accountant, hetzij accountant en dat zij
houder zijn van een diploma bedoeld in artikel 12 van dit besluit;
d) zij hun stage gedeeltelijk of volledig volbracht hebben in een Lidstaat van de Europese
Unie of in een derde land onder voorbehoud van het naleven van artikel 5 van de wet.
§ 2. Voor de beoordeling van de duur van de beroepswerkzaamheden van zeven en vijftien
jaar bedoeld in de eerste paragraaf, houdt de Stagecommissie rekening met studies
bekrachtigd door een diploma erkend door de Staat voor een duur van theoretische
opleidingen die niet korter mogen zijn dan één jaar en die niet voor meer dan vier jaar in
mindering mogen worden gebracht van de voornoemde duur van zeven en vijftien jaar.
De duur van de beroepswerkzaamheden en de praktijkopleiding mag niet korter zijn dan de
duur van de theoretische opleiding en van de praktijkopleiding vereist krachtens dit besluit.

8

§ 3. De beslissing tot vermindering van de stage, bedoeld in de eerste paragraaf, is
onderworpen aan de volgende voorwaarden :
a) de indiening van een gemotiveerd verslag gevoegd bij het verzoek van de kandidaat;
b) het horen van de kandidaat door twee leden van de Stagecommissie.

Artikel 24
§ 1. De Stagecommissie beslist over de opschorting van de stage op gemotiveerd verzoek van
één van de partijen betrokken bij de stageovereenkomst.
§ 2. De uitvoering van de stage wordt geschorst wanneer de stagiair gedurende meer dan een
maand verhinderd is om zijn stage te volbrengen. Hetzelfde geldt in geval van tuchtrechtelijke
schorsing van de stagemeester.
Op verzoek van de stagiair of van de stagemeester, kan de Stagecommissie de stage
opschorten. Het verzoek tot opschorting van de stage dient te worden gericht aan de
Stagecommissie overeenkomstig de door haar vastgelegde voorwaarden.
§ 3. De Stagecommissie legt de datum van aanvang van de opschorting van de stage vast,
evenals de duur van de opschorting van de stage.
§ 4. De opschorting of de opeenvolgende opschortingen van de stage mogen niet meer dan
vijf jaar bedragen. Indien deze termijn overschreden wordt, beveelt de Stagecommissie de
schrapping van de stagiair.
§ 5. De stagiair waarvan de stage werd opgeschort, is niet meer onderworpen aan de
stageverplichtingen.

Artikel 25
De stagiair kan van stagemeester veranderen, onder de door de Stagecommissie vastgelegde
voorwaarden.

HOOFDSTUK VIII.
Rechten en plichten van de stagiair en van de stagemeester
Afdeling 1.
Rechten en plichten van de stagiair
Artikel 26
§ 1. De stagiair volbrengt nauwgezet de opdrachten en het werk waarmee de stagemeester
hem belast en volgt diens instructies en richtlijnen op.
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§ 2. De stagiair zorgt ervoor dat de eisen van de Stagecommissie nageleefd worden.

Artikel 27
De stagiair houdt, overeenkomstig de door de Stagecommissie vastgelegde voorschriften, een
stagedagboek bij dat een overzicht geeft van de werkzaamheden die hij heeft verricht of
waaraan hij heeft deelgenomen. Het stagedagboek wordt bijgehouden met inachtneming van
de nodige discretie.

Artikel 28
§ 1. De stagiair onderwerpt zich aan de beslissingen van de Raad en van de Stagecommissie.
Hij leeft de regels inzake plichtenleer van de bedrijfsrevisoren en van het huishoudelijk
reglement van het Instituut na.
§ 2. De Stagecommissie kan, omwille van bijzondere omstandigheden, individuele
afwijkingen toestaan op de door of krachtens de wet bepaalde regels betreffende de
onverenigbaarheden.

Afdeling 2.
Rechten en plichten van de stagemeester
Artikel 29
De stagemeester mag niet meer dan drie stagiairs tegelijk opleiden. Hij staat in voor de goede
uitvoering van de te vervullen voorschriften inzake de stage.
De stagemeester die een schorsing van meer dan een maand als tuchtstraf opgelegd krijgt,
mag tijdens de schorsingsperiode geen stagiairs opleiden.

Artikel 30
De stagemeester zorgt, overeenkomstig de voorschriften van de Stagecommissie, voor de
goede deontologische vorming en beroepsopleiding van de stagiair. Hij vertrouwt de stagiair
werk toe dat binnen het kader van het beroep valt en begeleidt hem bij de uitvoering ervan.

Artikel 31
De stagemeester houdt toezicht op het bijhouden van het stagedagboek en tekent er zijn
opmerkingen in aan.
De stagiair en de stagemeester ondertekenen het stagedagboek na de opmerkingen, die de
stagemeester erin heeft opgetekend, te hebben besproken.
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HOOFDSTUK IX.
Het bekwaamheidsexamen
Artikel 32
§ 1. Het bekwaamheidsexamen strekt ertoe de bekwaamheid van de stagiair om het beroep
van bedrijfsrevisor uit te oefenen, te toetsen.
§ 2. De Stagecommissie laat de stagiairs die voldaan hebben aan de stageverplichtingen, toe
tot het bekwaamheidsexamen.
§ 3. Ieder jaar worden twee sessies van het bekwaamheidsexamen ingericht door de
Stagecommissie.

Artikel 33
§ 1. De bekwaamheid van de kandidaat om het beroep van bedrijfsrevisor uit te oefenen wordt
beoordeeld door een jury, samengesteld uit één of meerdere Nederlandstalige, Franstalige dan
wel Duitstalige kamers al naar gelang de door de kandidaat gekozen landstaal.
§ 2. Elke kamer bestaat uit vijf leden, namelijk :
a) een voorzitter, professor van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van
universitair niveau, die één van de vakken voorzien in artikel 13, § 2 doceert en die het beroep
van bedrijfsrevisor niet uitoefent;
b) drie bedrijfsrevisoren of erebedrijfsrevisoren, waaronder hoogstens één erebedrijfsrevisor;
c) één persoon die het beroep van bedrijfsrevisor niet uitoefent, gekozen omwille van zijn
bijzondere bekendheid met het economisch en sociaal leven.
§ 3. De voorzitter en de leden van elke kamer worden voor drie jaar benoemd door de Raad.
De Raad duidt tevens plaatsvervangende leden aan.

Artikel 34
§ 1. Het bekwaamheidsexamen omvat een mondelinge en een schriftelijke proef.
De inhoud van de schriftelijke proef wordt bepaald door de Stagecommissie.
De mondelinge proef omvat de toelichting van de schriftelijke proef, alsmede een
ondervraging over de beroepspraktijk, de opdrachten, de verantwoordelijkheden en de
plichtenleer van de bedrijfsrevisor.
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§ 2. De jury beoordeelt niet alleen de vakbekwaamheid van de kandidaat, maar ook zijn
inzicht in de behoeften van de gebruikers van revisorale verslagen en zijn geschiktheid ten
aanzien van de verantwoordelijkheden van een bedrijfsrevisor in het maatschappelijk verkeer.

Artikel 35
§ 1. De met redenen omklede beslissing van de jury wordt aan de Stagecommissie
meegedeeld.
De beslissing van de jury kan een aanbeveling behelzen, gericht aan de Stagecommissie, om
de kandidaat bijkomende werkzaamheden op te leggen.
§ 2. De kandidaat kan het bekwaamheidsexamen vijf maal afleggen binnen een periode van
vijf jaar te rekenen vanaf de deliberatie waarbij de stagiair tot het bekwaamheidsexamen
wordt toegelaten.

HOOFDSTUK X.
Toelating tot de eed en beëindiging van de stage
Artikel 36
§ 1. De Stagecommissie stelt aan de Raad voor om de stagiair, die aan de volgende
voorwaarden voldoet, tot de eedaflegging toe te laten :
1° geslaagd zijn voor het bekwaamheidsexamen;
2° voldaan hebben aan de stageverplichtingen;
3° niet het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure.
§ 2. De stage eindigt door :
1° de beslissing van de Raad om de stagiair toe te laten tot de eedaflegging;
2° het ontslag van de stagiair;
3° de schrapping van de stagiair;
4° het verstrijken van de termijnen bedoeld in de artikelen 3, § 1, 22 en 35, § 2 van dit besluit.

HOOFDSTUK XI.
Erkenning van de bekwaamheden gelijkwaardig met die van bedrijfsrevisor in het
buitenland
Artikel 37
§ 1. De personen die in een Lidstaat van de Europese Unie een hoedanigheid bezitten die
gelijkwaardig is met die van bedrijfsrevisor, zijn vrijgesteld van het toelatingsexamen, de
stage en het bekwaamheidsexamen.
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§ 2. Onverminderd de naleving van internationale verdragen waarbij België partij is, kan de
Raad, in geval van wederkerigheid, personen die in een andere dan een Lidstaat van de
Europese Unie een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten, eveneens van het toelatingsexamen,
de stage en het bekwaamheidsexamen vrijstellen.
§ 3. In de gevallen bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van onderhavig artikel
organiseert de Raad een examen met de bedoeling zich ervan te vergewissen dat de
vrijgestelde kandidaten blijk geven van een adequate kennis van de in België van kracht
zijnde wetten en reglementeringen, voorzover deze voor de wettelijke controles van
jaarrekeningen in België relevant zijn.

HOOFDSTUK XII.
Diverse en opheffingsbepalingen
Artikel 38
§ 1. Het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaatbedrijfsrevisoren wordt op 31 augustus 2007 opgeheven, met uitzondering van artikel 15 dat
van toepassing blijft tot 31 december 2007.
§ 2. Onderhavig besluit treedt in werking op 31 augustus 2007, met uitzondering van de
artikelen 11 en 13, § 2, die in werking treden op 1 januari 2008.

Artikel 39
Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
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