
Advies van 15 juni 2004 omtrent de regels inzake de 
permanente vorming die werden goedgekeurd door de 
Nationale Raad van het BIBF voor het kalenderjaar 2004

bijlage IV

1.  Deze opdracht vloeit voort uit artikel 54 van de wet 
van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige 
en fiscale beroepen, B.S. 11 mei 1999.

e Nationale Raad van het Beroepsin-
stituut van erkende Boekhouders en Fis-
calisten heeft op 17 februari 2004 door 
hem goedgekeurde richtlijnen inzake per-
manente vorming van erkende boekhou-
ders(-fiscalisten) voor het kalenderjaar 
2004 aan de Hoge Raad overgemaakt.

De Hoge Raad heeft de wettelijke op-
dracht 1 mee te werken aan de ontwik-
keling van het wettelijk en reglementair 
kader dat van toepassing is op de econo-
mische beroepen, via het verstrekken op 
eigen initiatief of op verzoek van adviezen 
of aanbevelingen aan de Regering of aan 
de beroepsinstituten die de economische 
beroepen vertegenwoordigen.

De Hoge Raad dient te benadrukken dat, 
overeenkomstig artikel 54 van de wet van 
22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen, de Raad van 
het BIBF niet van onderhavig advies mag 
afwijken, aangezien de ter advies voorge-
legde norm betrekking heeft op meer dan 
één hoedanigheid (erkende boekhouders 
en erkende boekhouders-fiscalisten).

In zijn advies formuleert de Hoge Raad 
een aantal opmerkingen die erop gericht 
zijn de praktijk bij de verschillende 
economische beroepsbeoefenaars te 
harmoniseren, met in achtname van 
eventuele bijzonderheden eigen aan 
bepaalde beroepsgroepen.

D

e basisregels met betrekking tot de le-
den van het Beroepsinstituut van erkende 
Boekhouders en Fiscalisten zijn vastge-
legd in twee wetten:
–  de kaderwet van 1 maart 1976 tot regle-

mentering van de bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van de 
dienstverlenende intellectuele beroepen 
(Belgisch Staatsblad, 27 maart 1976) en

–  de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (Bel-
gisch Staatsblad, 11 mei 1999, 2de editie).

Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 
22 april 1999 betreffende de boekhoud-
kundige en fiscale beroepen heeft het Be-
roepsinstituut “als opdracht toe te zien op 

de opleiding en de permanente organisatie 
van een korps van specialisten te verzekeren, 
die bekwaam zijn de in artikel 49 bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren met alle ver-
eiste waarborgen inzake bekwaamheid, on-
afhankelijkheid en professionele rechtscha-
penheid. Het Beroepsinstituut ziet er tevens 
op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde 
opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.”

Met betrekking tot de permanente vor-
ming, die enerzijds aan de Nationale 
Raad en anderzijds aan de Uitvoerende 
Kamers wordt toevertrouwd, stelt de ka-
derwet van 1 maart 1976 tot reglemen-
tering van de bescherming van de be-
roepstitel en van de uitoefening van de 
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dienstverlenende intellectuele beroepen, 
bovendien het volgende:

–  “De Nationale Raad kan de voorschriften 
van de plichtenleer, zoals bepaald krach-
tens artikel 2 van deze wet, nader uitwer-
ken, aanpassen of vervolledigen en stelt 
het stagereglement op. De voorschriften 
inzake de plichtenleer en het stageregle-
ment hebben slechts bindende kracht na-
dat zij door de Koning zijn goedgekeurd, 
bij een in Ministerraad overlegd besluit.” 
(artikel 7, § 1, eerste lid).

  “De Nationale Raad heeft bovendien als 
opdracht:

 1.  erop toe te zien dat de voorwaarden 
inzake toegang tot het beroep worden 
nageleefd en elke inbreuk op de wet-
ten en verordeningen tot bescherming 
van de beroepstitel en tot organisatie 
van het beroep bij de gerechtelijke 
overheid aan te klagen,

 2.  de voorwaarden vast te stellen waaraan 
de leden moeten voldoen om de titel van 
hun beroep eershalve te mogen voeren,

 3.  het opmaken en bijhouden van de lijst van 
de stagemeesters, die als opdracht hebben 
de stagiairs te adviseren en bij te staan en 
een evaluatierapport op te maken;

 4.  maatregelen te nemen inzake be-
roepsvervolmaking en bijscholing 
van de leden” (artikel 7, § 1, derde lid)

–  “De Kamers hebben tot taak:
 1°   het tableau van de beoefenaars, de 

lijst van de stagiairs en het tableau 
van de personen die de titel van het 
beroep eershalve mogen voeren op te 
maken en bij te houden,

 2°   De occasionele uitoefening van het be-
roep door in het buitenland gevestigde 
personen toe te laten overeenkomstig de 
bepalingen van het Verdrag van Rome 
en van de ter uitvoering van dit verdrag 
genomen verordeningen of op grond 
van een wederkerigheidsverdrag en 
zulks voor zover de betrokkene voldoet 
aan de voorwaarden tot uitoefening van 
het beroep die van kracht zijn in het land 
waar hij zijn hoofdverblijf heeft; zij die de 
toelating hebben bekomen moeten zich 
schikken naar de deontologische regels 
vermeld in artikel 7, § 1;

 3°   te waken over de toepassing van het 
stagereglement en de voorschriften 
van de plichtenleer en uitspraak in 
tuchtzaken te doen ten opzichte van 
de beoefenaars, de stagiairs en de 

personen die gemachtigd zijn het be-
roep occasioneel uit te oefenen, 

 4°  op gezamenlijk verzoek van de betrokke-
nen, in laatste aanleg arbitraal uitspraak 
te doen omtrent betwistingen inzake 
honoraria die door een beoefenaar van 
een dienstverlenend beroep aan zijn cli-
ent worden gevraagd, en op verzoek van 
de hoven en rechtbanken of in geval van 
geschil tussen op het tableau of op de 
lijst van stagiairs ingeschreven personen, 
advies uit te brengen over de berekening 
van de honoraria.” (artikel 8, § 1).

Wat betreft de rol die, enerzijds, de Natio-
nale Raad en, anderzijds, de Uitvoerende 
Kamers dienen te vervullen inzake de per-
manente vorming van erkende boekhou-
ders-fiscalisten, preciseert artikel 15 van 
het Koninklijk Besluit van 23 december 
1997 tot goedkeuring van het reglement 
van plichtenleer van het Beroepsinstituut 
van Boekhouders (Belgisch Staatsblad, 29 
januari 1998) daarenboven het volgende: 

“De boekhouder BIB zal de nodige zorg be-
steden aan zijn beroepsvervolmaking. De 
Raad bepaalt het minimum aantal uren dat 
jaarlijks aan de beroepsvervolmaking moet 
worden besteed en kan ook onderwerpen in-
zake beroepsvervolmaking aanduiden.

Het aantal uren en onderwerpen, voor zo-
ver ze werden bepaald, worden aan de leden 
van het Instituut bekend gemaakt. 

De boekhouder BIB zal op verzoek van de 
Kamer de nodige bewijzen dienen voor te 
leggen van de onderwerpen en de tijd, die hij 
aan zijn beroepsvervolmaking heeft besteed.

Elke boekhouder BIB, die zijn beroepsacti-
viteit van zelfstandige boekhouder stopzet 
en de Kamer om zijn tijdelijke uitschrijving 
van het tableau van de beroepsbeoefenaars 
heeft verzocht, moet binnen het jaar vol-
gend op zijn herinschrijving op het tableau, 
een door de Raad bepaalde bijscholing vol-
gen, voor zover de uitschrijving langer dan 
twaalf maanden heeft geduurd. Het aantal 
uren bijscholing wordt in aanmerking geno-
men voor het bewijzen van de jaarlijkse ver-
plichting inzake beroepsvervolmaking.

De boekhouder BIB, die tijdens de periode 
van zijn tijdelijke uitschrijving, de door de 
Raad bepaalde tijd en onderwerpen heeft 
besteed, is niet verplicht de bijscholing te 
volgen bij zijn herinschrijving.”
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e wet van 22 april 1999 betreffende 
de boekhoudkundige en fiscale beroe-
pen vertrouwt het Beroepsinstituut van 
erkende Boekhouders en Fiscalisten het 
toezicht over de permanente vorming 
van zijn leden toe. 

De kaderwet van 1 maart 1976 tot regle-
mentering van de bescherming van de 
beroepstitel en van de uitoefening van de 
dienstverlenende intellectuele beroepen 
en het Koninklijk Besluit van 23 december 
1997 tot goedkeuring van het reglement 
van plichtenleer van het Beroepsinstituut 
van Boekhouders bepalen de respectieve-
lijke taken van de Nationale Raad en de 
Uitvoerende kamers.

De Hoge Raad is enigszins verbaasd over 
de goedkeuring op jaarlijkse basis van de 
bepalingen van toepassing op de perma-
nente vorming. Volgens de leden van de 
Hoge Raad kan de goedkeuring van een 
echte beroepsnorm inzake permanente 
vorming de rechtszekerheid voor erkende 
boekhouders(-fiscalisten) vergroten. Der-
gelijke norm kan eventueel op jaarlijkse 
basis worden aangevuld indien zou blij-
ken dat rekening moet worden gehouden 
met bepaalde aspecten die specifiek zijn 
voor een bepaald jaar. 

Door een beroepsnorm ter zake goed te 
keuren (in plaats van een gewoon jaar-
lijks “verslag”), zou het Beroepsinstituut 
van erkende Boekhouders en Fiscalisten 
voortaan beschikken over een norm die 
vergelijkbaar is met de teksten die door 
de twee andere Instituten werden goed-
gekeurd, meer bepaald:
•  de norm betreffende de permanente 

vorming, die op 7 september 1998 
door de Raad van het Instituut van 

de Accountants en de Belastingcon-
sulenten werd goedgekeurd (waarvan 
onlangs een herziening ter advies aan 
de Hoge Raad werd voorgelegd);

•  de norm betreffende de permanente 
vorming, die op 5 juli 1991 door de 
Raad van het Instituut der Bedrijfsre-
visoren werd goedgekeurd.

In zijn advies formuleert de Hoge Raad 
een aantal opmerkingen dat erop gericht 
is om de praktijken van de verschillende 
economische beroepen te harmoniseren, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele bijzonderheden van deze be-
roepen.

De Hoge Raad vestigt de aandacht van de 
Nationale Raad van het Beroepsinstituut 
van erkende Boekhouders en Fiscalisten 
op het belang dat hij hecht aan de har-
monisatie van de praktijken van de ver-
schillende economische beroepen. Gelet 
op de goedkeuring van bindende regels 
inzake permanente vorming door de 
IFAC, in mei 2004, en niettegenstaande 
het BIBF geen lid is van het IFAC, beveelt 
de Hoge Raad een overleg aan, door tus-
senkomst van het Interinstitutencomité, 
met de vertegenwoordigers van de twee 
andere Instituten, alvorens de norm defi-
nitief goed te keuren.

Daarom verzoekt de Hoge Raad de Nati-
onale Raad van het Beroepsinstituut van 
erkende Boekhouders en Fiscalisten om 
de ontwerpnorm inzake permanente vor-
ming opnieuw ter advies voor te leggen, 
na er de opmerkingen van de Hoge Raad 
en de resultaten van dit overleg, door tus-
senkomst van het Interinstitutencomité, 
in te hebben opgenomen. 
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e leden van de Hoge Raad stellen vast 
dat de Nationale Raad van het Beroeps-
instituut van erkende Boekhouders en 
Fiscalisten voorstelt om over te gaan van 
een systeem van aantal uren permanente 
vorming naar een systeem met punten.

Er dient te worden opgemerkt dat deze 
praktijk nieuw is bij de economische be-
roepen waar tot op heden gebruik werd 
gemaakt van een criterium gebaseerd op 
het aantal uren opleiding.

Volgens de leden van de Hoge Raad vormt 
de overstap naar een puntensysteem, 
naar het voorbeeld van de juridische be-
roepen, op zich geen probleem.

De leden van de Hoge Raad hebben wel 
enig voorbehoud met betrekking tot de 
criteria die de Nationale Raad van het Be-
roepsinstituut van erkende Boekhouders 
en Fiscalisten stelt, gelet op twee funda-
mentele redenen:
•  bepaalde opleidingen geven proporti-

oneel recht op een hoger aantal oplei-
dingspunten dan andere;

•  voor de berekening van het aantal 
punten voor de permanente vorming 
komen uitsluitend opleidingen in aan-
merking.

De Hoge Raad heeft geen bezwaren tegen 
het onderzoek door het BIBF van de in-
houd van de “bijscholingslessen, studie-
dagen en seminaries die georganiseerd 
worden door vennootschappen, VZW’s 
en andere ondernemingen die tot direct 
of indirect doel hebben de economische 
ontwikkeling van hun eigen activiteiten 
(commercieel doel)” om te bepalen of 
een opleiding al dan niet kan opgenomen 
worden in de vorming van erkende boek-
houders(-fiscalisten). 

De leden van de Hoge Raad zijn daar-
entegen wel van mening dat, indien de 
Nationale Raad een opleiding van deze 

categorie zou goedkeuren, er geen enkele 
gegronde reden bestaat waarom deze op-
leidingen slechts zouden overeenstemmen 
met een derde van de punten waarop de 
andere opleidingen recht geven. Wanneer 
een opleiding immers erkend is door het 
Beroepsinstituut van erkende Boekhou-
ders en Fiscalisten is er geen enkele reden 
waarom een lesuur zou overeenstemmen 
met een verschillend aantal punten naar-
gelang de opleiding wordt georganiseerd 
door het BIBF of door een organisatie zo-
als bedoeld onder punt (3) van het eerste 
lid van artikel 3 van de ter advies voorge-
legde tekst.

Te algemenen titel wenst de Hoge Raad 
te benadrukken dat in de mate enkel de 
opleidingen (in de echte betekenis van het 
woord) in aanmerking komen, er geen ob-
jectieve reden bestaat om over te schake-
len naar een puntensysteem.

Het gebruik van opleidingspunten kan 
wel zeer relevant zijn indien er andere ele-
menten in aanmerking zouden komen, 
zoals het schrijven van artikelen of stu-
dies over onderwerpen waarin de erkende 
boekhouder(-fiscalist) gespecialiseerd is, 
of het onderwijzen van bepaalde materies 
die rechtstreeks betrekking hebben op de 
activiteiten van de erkende boekhouder(-
fiscalist).

Terzake kan worden verwezen naar het 
systeem van opleidingspunten dat op de 
Belgische advocaten (zie bijlage 1 bij on-
derhavig advies) van toepassing is.

In de mate dat moet worden overwogen 
om het aantal activiteiten die opleidings-
uren/-punten kunnen opleveren uit te 
breiden (gelet op wat toegelaten is bij 
bedrijfsrevisoren, accountants of belas-
tingsconsulenten), beveelt de Hoge Raad 
niettemin aan om erop toe te zien dat de 
gevolgde opleidingen het grootste aan-
deel van de punten blijven opleveren. 
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Artikel 2 stelt terecht dat “enkel de 
bijscholingsactiviteiten die rechtstreeks ver-
band houden met de dagdagelijkse speci-
fieke beroepsactiviteit van een erkend boek-
houder(-fiscalist) / stagiair boekhouder(-fis-
calist) (…) komen in aanmerking”. Gelet 
op deze vaststelling, vermeldt artikel 2 
tien vakgebieden.

De Hoge Raad acht het aanbevelens-
waardig dat, naar het voorbeeld van wat 
het geval is voor de andere economische 

beroepen, alle materies tijdens de perma-
nente vorming aan bod komen. Daartoe 
kan men eventueel de lijst met materies 
beperken door vakken zoals burgerlijk 
recht, sociaal recht en economie van de 
onderneming te integreren in de andere 
domeinen die op rechtstreekse en spe-
cifieke wijze betrekking hebben op de 
activiteiten van erkende boekhouders 
(-fiscalisten) (een herschikking met een 
exhaustieve opsomming van alle materies 
die binnen een rubriek aan bod komen). 
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4. Voor de 
permanente 

vorming in 
aanmerking te 

nemen vakgebieden

e Hoge Raad stelt vast dat de Nati-
onale Raad van het Beroepsinstituut van 
erkende Boekhouders en Fiscalisten de 
norm inzake permanente vorming aan-
zienlijk wijzigt door slechts opleidingen 
van tenminste drie uur als permanente 
vorming in aanmerking te nemen. 

Aangezien de ter advies ingediende norm 
geenszins verklaart waarom enkel de op-
leidingen van minstens drie uur als perma-
nente vorming worden erkend, is de Hoge 
Raad van oordeel dat de vaststelling van 
een minimale opleidingsduur discrimine-
rend is, in elk geval wanneer de minimum-
duur op dit niveau wordt vastgelegd.

D5. Minimumduur 
van de opleidingen 
die in aanmerking 

kunnen komen

olgens de Hoge Raad past het om de 
relevantie van de onderscheiden activi-
teiten die deel kunnen uitmaken van de 
permanente vorming zoals bedoeld in lid 
1 van artikel 3 van de ter advies voorge-
legde norm, in vraag te stellen.

De Nationale Raad van het Beroepsinsti-
tuut van erkende Boekhouders en Fisca-
listen keurde op 23 januari 2004 de norm 
goed waarin wordt bepaald dat het BIBF 
overgaat tot voorafgaandelijk onderzoek 
van de opleidingen die in aanmerking 
kunnen komen (“bijscholingscursussen, 
studiedagen en seminaries die worden 
georganiseerd door vennootschappen, 

VZW’s en ondernemingen die de econo-
mische ontwikkeling van hun eigen acti-
viteiten tot direct of indirect doel hebben 
(commercieel doel)”).

Volgens de Hoge Raad zou het wenselijk 
zijn om de tweede categorie op te splitsen: 
enerzijds de “seminaries en studiedagen 
die georganiseerd worden door univer-
siteiten en instellingen voor hoger on-
derwijs” en anderzijds de seminaries en 
studiedagen die georganiseerd worden 
door beroepsverenigingen die door het 
BIBF erkend zijn en die zetelen in de con-
sultatieve commissie voor de beroeps-
verenigingen en waarvan de seminaries 

V6. Opleidingen 
die in aanmerking 

komen
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in “Pacioli” worden gepubliceerd alsook 
deze die georganiseerd worden door ”ge-
specialiseerde professionele” informatie-
verstrekkers die vorming organiseren met 
betrekking tot de materies opgenomen in 
artikel 2 van deze nota.

De eerste categorie, namelijk de “semi-
naries en studiedagen die georganiseerd 
zijn door de universiteiten en instel-
lingen voor hoger onderwijs”, kan logi-
scherwijze op een gelijkaardige manier 
behandeld worden als de seminaries en 
studiedagen die georganiseerd worden 
door het Instituut. De tweede categorie, 
namelijk de “seminaries en studiedagen 
die georganiseerd worden door beroeps-
verenigingen die door het BIBF erkend 
zijn en die zetelen in de consultatieve 
commissie voor de beroepsverenigingen 
en waarvan de seminaries in “Pacioli” 
worden gepubliceerd en deze die geor-
ganiseerd worden door gespecialiseerde 
professionele informatieverstrekkers die 
vorming organiseren met betrekking tot 
de materies opgenomen in artikel 2 van 
deze nota” kan logischerwijze worden ge-
koppeld aan het (huidige) punt 3 van de 
activiteiten zoals bepaald in artikel 3, lid 1 
van de norm.

In het andere geval kan een discriminatie 
optreden tussen de verschillende oplei-
dingen die door “derden” buiten de on-
derwijssector worden georganiseerd.

De Hoge Raad wenst tevens te wijzen op 
het feit dat twee opleidingscategorieën 
dicht bij elkaar aanleunen: enerzijds de 
“seminaries en studiedagen georgani-
seerd door (…) gespecialiseerde professi-
onele informatieverstrekkers die vorming 
organiseren met betrekking tot materies 
opgenomen in artikel 2 van deze nota” en 
anderzijds de “bijscholingslessen, cursus-
sen, studiedagen en seminaries die geor-
ganiseerd worden door vennootschappen 
VZW’s en ondernemingen die tot direct of 
indirect doel hebben de economische ont-
wikkeling van hun eigen activiteiten (com-
mercieel doel)”. Er moet onderzocht wor-
den of het eventueel mogelijk is om deze 
twee categorieën samen te voegen.

Om de nodige rechtszekerheid te garan-
deren en elke corporatistische houding te 
vermijden is het volgens de Hoge Raad 
aangewezen om in de norm te verduide-

lijken welke criteria het Instituut zal han-
teren bij de erkenning van een dergelijke 
opleiding. 

Terzake wil de Hoge Raad de Nationale 
Raad wijzen op het belang dat dient te 
worden gehecht aan de procedures die 
moeten worden ontwikkeld voor de er-
kenning van bepaalde opleidingen in het 
kader van de permanente vorming.

Wat het ontwikkelen van een transparant 
en efficiënt systeem betreft, stelt de Hoge 
Raad de Nationale Raad van het Beroeps-
instituut van erkende Boekhouders en Fis-
calisten voor om de norm inzake perma-
nente vorming uit te breiden door er de 
nodige informatie aan toe te voegen met 
betrekking tot de te ondernemen stappen 
en de toegepaste procedures voor de er-
kenning van bepaalde opleidingen in het 
kader van de permanente vorming. Dit 
zou terzake de nodige rechtszekerheid 
moeten garanderen.

Daartoe moet minstens punt 4 van lid 3 
van artikel 3, aangeduid als “het Instituut 
moet het seminarie erkend hebben op basis 
van de hogergenoemde criteria”, aanzien-
lijk herzien en aangevuld worden.

Immers, met uitzondering van een louter 
materiële voorwaarde, meer in het bijzon-
der het tijdig meedelen van het program-
ma van een opleiding van minstens 3 uur, 
is er geen enkel criterium – objectief of 
niet – in deze norm opgenomen.

Teneinde een gelijke behandeling te waar-
borgen van de verschillende opleidingen 
die door “derden” buiten de onderwijs-
sector georganiseerd worden, is de Hoge 
Raad van oordeel dat dezelfde procedure 
van toepassing zou moeten zijn op de 
“seminaries en studiedagen georgani-
seerd door gespecialiseerde professione-
le informatieverstrekkers die vorming or-
ganiseren met betrekking tot de materies 
opgenomen in artikel 2 van deze nota” als 
deze die is vastgelegd in artikel 3, lid 3 van 
de ter advies voorgelegde norm; dit naar 
het voorbeeld van “de bijscholingslessen, 
cursussen, studiedagen en seminaries 
die georganiseerd worden door vennoot-
schappen, VZW’s en ondernemingen die 
tot direct of indirect doel hebben de eco-
nomische ontwikkeling van hun eigen ac-
tiviteiten (commercieel doel)”.
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m de nodige transparantie en rechts-
zekerheid te garanderen, zou het, volgens 
het advies van de leden van de Hoge 

Raad, wenselijk zijn in lid 4 van artikel 3 
van de norm te verduidelijken welke de 
controlemodaliteiten zijn. 

O7. Controle- 
modaliteiten

olgens de Hoge Raad zou het wen-
selijk zijn in de ter advies voorgelegde 
norm te verduidelijken of een erkende 
boekhouder(-fiscalist) ertoe kan gebracht 
worden voor een tuchtinstantie te moe-
ten verschijnen wegens het niet-naleven 

van de regels van de ter advies voorge-
legde norm en, in dat geval, de omstan-
digheden die de beroepsbeoefenaar er 
toe brengen voor een tuchtinstantie te 
moeten verschijnen.

V8. Disciplinaire 
sancties
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Bijlage 1
Systemen van 
toepassing op 

Belgische advocaten

1.  Artikel 1: definities
In dit reglement betekent:
(1) permanente vorming: het zich op regelmatige 
basis bekwamen en bijscholen in juridische of prak-
tijkondersteunende materies, door middel van het 
volgen van erkende lessen of door het leveren van 
daarmee gelijkwaardig geachte prestaties.
(2) Erkende lessen: die cursussen, lessen, semina-
ries, studiedagen en workshops die vooraf erken-
ning hebben bekomen om als permanente vorming 
in aanmerking te worden genomen door de Orde 
van Vlaamse Balies of door de in haar schoot opge-
richte erkenningscommissie.
(3) Gelijkwaardig geachte prestaties: het doceren van 
erkende of voor erkenning vatbare cursussen, het 
geven van erkende of voor erkenning vatbare cau-
serieën, het spreken op erkende of voor erkenning 
vatbare studiedagen, seminaries of workshops, als-
mede het publiceren over rechtswetenschappelijke 
of praktijkondersteunende materies in Belgische of 
buitenlandse vaktechnische tijdschriften.

•  Artikel 2 van het reglement inzake perma-
nente vorming van de “Barreau des avo-
cats francophones et germanophones” 
vermeldt de volgende modaliteiten met 
betrekking tot permanente vorming:

  « Sans préjudice de l'article 4, les avocats 
établissent librement le programme de for-
mation qui leur permet de justifier l'obten-
tion d'une moyenne de 20 points par année 
civile, calculée sur une période de trois ans.

  L'assistance à une heure de formation cor-
respond à un point. La publication d'un ar-
ticle dans une revue juridique vaut quatre 
points. La charge d'un enseignement dans 
une université ou une institution d'ensei-
gnement supérieur agréée par l'Ordre des 
barreaux ou par le conseil de l'Ordre com-
pétent, vaut deux points par heure de cours 
dispensée, la participation en tant qu'ora-
teur à un colloque ou à un séminaire valant 
deux points par heure de participation.

  Les avocats justifient d'au moins deux tiers des 
points dans des matières purement juridiques, 
le tiers restant pouvant être suivi dans des ma-
tières utiles à la pratique professionnelle ».

•  Artikel 3 van het reglement van perma-
nente vorming van de Orde van Vlaamse 
Balies vermeldt de volgende modaliteiten 
met betrekking tot permanente vorming:

   “De advocaat dient per gerechtelijk jaar 
minstens zestien punten te behalen voor 
activiteiten zoals gedefinieerd2 in artikel 1 
onder de nummers 1 tot en met 3. Indien 
een advocaat pas in de loop van het ge-
rechtelijk jaar op het tableau komt of her-
ingeschreven wordt, wordt het minimum 
aantal punten pro rata bepaald.

  Het volgen van één lesuur levert een punt op.
  Het doceren van een erkende cursus levert 

twee punten per uur op.
  Het schrijven en publiceren van een juri-

disch artikel levert drie punten op.
  Het schrijven en publiceren van een rechts-

kundig boek levert zestien punten op.

  Een overschot van punten kan enkel wor-
den overgedragen naar het daaropvolgend 
gerechtelijk jaar.

  De advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vorming- 
en bijscholingsprogramma samen, met 
dien verstande dat het voor minstens de 
helft van de punten betrekking heeft op 
juridische materies.

  Voor de stagiairs gelden de BUBA-lessen 
als permanente vorming zoals bedoeld 
in artikel 1, voor de eerste drie jaar van 
hun stage”.


