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Geachte Confrater,
Betreft: aanwezigheid op de vormingsseminaries

Het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat organiseert in opdracht van
het IBR jaarlijks ongeveer negentig kwaliteitsvolle vormingsseminaries
teneinde de bedrijfsrevisoren toe te laten zich te vervolmaken en hun
beroepskennis te updaten, wat hen tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om de
norm met betrekking tot de permanente vorming na te leven.
De Raad verheugt zich over de hoge gemiddelde opkomst voor deze seminaries
en de doorgaans zeer positieve evaluaties en dankt de lesgevers voor de
inspanningen die zij zich getroosten om zo adequaat mogelijke seminaries voor
te bereiden.
Nochtans heeft de Raad helaas vastgesteld dat een, gelukkig beperkt, aantal
confraters deze seminaries slechts gedurende een zeer kort tijdsbestek
bijwoont, of, meer nog, zich beperkt tot het afhalen van het cursusmateriaal,
terwijl toch de vormingsuren voor de permanente vorming in rekening gebracht
worden. De Raad is van mening dat dergelijke houding strijdig is met de
waardigheid en de confraterniteit, waartoe elke bedrijfsrevisor gehouden is
krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1994 betreffende
de plichten van de bedrijfsrevisoren.
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I De omzendbrieven bevatten algemene deontologische aspecten en hebben in hoofde van de
bedrijfsrevisoren niet hetzelfde bindend karakter als dit van een nonn of aanbeveling. De omzendbrieven
kunnen standpunten van de Raad van het Instituut of beschrijvingen van een wettelijke, reglementaire of
nonnatieve verplichting inhouden op voorwaarde dat deze voortvloeien uit de deontologie van het beroep
van bedrijfsrevisor.
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De Raad rekent erop dat alle confraters met deze opmerkingen rekening
houden door bij het tekenen van de aanwezigheidslijst spontaan aan te geven
dat ze geen aanspraak wensen te maken op vormingsuren gezien hun te
beperkte aanwezigheid op het betreffende seminarie. De Raad van haar kant zal
erover waken dat misbruiken voortaan naar behoren zullen worden onderzocht
door de commissie van toezicht.
Met confratemele groeten,

Michel DE WOLF
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