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Mijnheer de Voorzitter,

Betreft: Goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake permanente vorming” van het IBR
Hierbij informeren wij u dat de Hoge Raad voor de Economische Beroepen – in het kader van zijn
vergadering van 5 februari 2021 – het ontwerp van norm inzake permanente vorming, aangenomen
door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 29 januari 2021, heeft goedgekeurd, gelet
op de inhoud van het ontwerp en rekening houdend met de wettelijke voorschriften op het vlak van
de procedure. Het dossier wordt nu voor goedkeuring overgemaakt aan de federale Minister, bevoegd
voor Economie.
Deze goedkeuring door de Hoge Raad volgt op de achtereenvolgende ontwerpen van norm die u heeft
voorgelegd op 11 juni 2020, 3 december 2020 en 29 januari 2021.
Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerp van norm, wenst de Hoge Raad er u uitdrukkelijk
aan te herinneren dat de wetgever aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren de
eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op de permanente vorming heeft toevertrouwd (artikel 32,
tweede lid, van de wet van 7 december 2016). De organisatie van de permanente vorming voor de
bedrijfsrevisoren is weliswaar een aan het Instituut gedelegeerde opdracht, in toepassing van artikel
41, § 1, 3° juncto artikel 79 van de wet, maar het College is en blijft de instantie die uiteindelijk
bevoegd is voor het toezicht op de permanente vorming van de bedrijfsrevisoren.
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Volgens de Hoge Raad impliceert dit dat het noodzakelijk is dat het IBR omtrent de permanente vorming
voor de bedrijfsrevisoren regelmatig overleg pleegt met het College, en dit niet alleen met het oog op
een bespreking van het jaarlijks vormingsprogramma, maar ook naar aanleiding van eventuele
specifieke situaties van overmacht (in het bijzonder wegens ernstige ziekte) waarin bedrijfsrevisoren
zich kunnen bevinden en waarbij de minimale vormingsuren van 20 uren per kalenderjaar uitzonderlijk
in het volgende kalenderjaar kunnen worden ingehaald (zie in dit verband paragraaf A.3 van het
ontwerp van norm).
We houden ons ter beschikking voor eventuele bijkomende toelichting die u omtrent dit dossier zou
wensen.
Met voorname hoogachting,
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