QUESTIONS & ANSWERS PERMANENTE EDUCATIEREGELING VOOR LEDEN-RC VAN DE
VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS
De onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op de Permanente Educatieregeling voor
leden-RC’s van de Vereniging van Registercontrollers die van toepassing is per 1 januari 2006.
A. Wanneer gaat de PE-regeling in?
Op 1 januari 2006 wordt de permanente educatieregeling voor registercontrollers op vrijwillige basis
ingevoerd. Vanaf 1 januari 2007 is het voldoen aan de permanente educatieregeling verplicht.
B. Mag ik studiepunten behaald in 2006 (als de regeling nog vrijwillig is) naar 2007 meenemen
als de regeling verplicht wordt voor registercontrollers?
Ja, dat mag aangezien de regeling in 2006 nog op vrijwillige basis is en in 2007 verplicht. Omdat de
regeling in 2005 nog niet van toepassing is kunnen punten uit 2005 niet meegenomen worden naar
2006.
C. Wat wordt onder een PE-punt verstaan?
In beginsel staat ieder uur besteed aan permanente educatie gelijk aan 1 PE-punt.
D. Hoeveel PE-punten moet ik eigenlijk halen?
Jaarlijks moeten er 40 PE-punten worden gehaald, wat gelijkstaat aan een studiebelasting van 40 uur.
Behaal je in een jaar meer dan 40 PE-punten, dan mag het overschot tot een maximum van 40 PEpunten mee worden genomen naar het volgend jaar. Een eventueel tekort aan PE-punten is
toegestaan, maar het mag in een jaar niet verder oplopen dan minus 40.
E. Wat voor studieactiviteiten zijn erkend?
Het systeem laat een grote variëteit aan studieactiviteiten toe. Denk aan het volgen van externe en
interne cursussen; het bijwonen van congressen, seminars en lezingen; het lesgeven en ontwikkelen
van een cursus op het vakgebied; onderzoek op het vakgebied; en het deelnemen aan vaktechnische
commissies. De studieactiviteiten moeten wel evenredig zijn verdeeld.
F. Gelden er daarnaast nog voorwaarden?
Minimaal 24 PE-punten (60%) van de 40 moeten betrekking hebben op vakinhoudelijke onderwerpen.
De resterende 16 studiepunten (40%) kan besteed worden aan opleidingen gericht op persoonlijke
effectiviteit zoals bijvoorbeeld een cursus adviesvaardigheden.
G. Wat zijn vakinhoudelijke onderwerpen?
De volgende vakinhoudelijke onderwerpen vallen onder de PE-regeling: Management Accounting &
Control, Financial Accounting & Analysis, Accounting Information Systems & Information
Management, Strategy, Finance, Corporate & Tax Law en Supply Chain Management.
gewaarborgd zijn.
H. Past het bestuderen van vakliteratuur in het kader van de PE-regeling?
Nee, het bijhouden van vakliteratuur wordt in dit verband niet als permanente educatie aangemerkt.
I. Kan ik met E-learning cursussen ook PE-punten behalen?
Ja, E-learning valt onder de PE-regeling, mits gewaarborgd is dat de aangeboden lesstof integraal
wordt doorgenomen en dat er gelegenheid is tot het stellen van vragen.
J. Hoe kom ik te weten of cursussen al dan niet voldoen aan de eisen van de PE-regeling?
Een registercontroller dient eerst vast te stellen of het onderwerp van de cursus op het financieeleconomisch vakgebied ligt. Vervolgens beoordeelt hij/zij zelf of de cursus bijdraagt aan het
onderhouden van de basiskennis en het bijhouden van ontwikkelingen op dit gebied. Dit houdt in dat
het niveau van de cursus minimaal overeen moet komen met dat van de registercontroller examens.

Op basis van de hierboven genoemde randvoorwaarden is het aan de registercontroller om te
beoordelen of een bepaalde cursus al dan niet voldoet.
K. Wanneer voldoen interne cursussen (binnen het bedrijf) aan de eisen van de PE-regeling?
Voor cursussen binnen het eigen bedrijf gelden in beginsel dezelfde eisen zoals die bij de vraag over
cursussen in het algemeen is behandeld. Daarnaast geldt voor het bijwonen van interne cursussen als
aanvullende eis dat er een agenda van de bijeenkomst, alsmede een deelnemerslijst en een verslag
kan worden getoond.
L. Aan welke eisen dien ik te voldoen als voor mij ook andere PE-verplichtingen gelden, zoals
bij het NIVRA?
Het ligt voor de hand dat diverse PE-activiteiten zowel voldoen aan de eisen van de VRC als aan die
van andere beroepsorganisaties (bijvoorbeeld NIVRA). Deze PE-activiteiten sluiten elkaar dan ook
geenszins uit en kunnen dus bij de diverse PE-regelingen worden opgevoerd.
M. Geldt er een maximum aantal studiepunten per cursus of PE-activiteit?
In beginsel geldt er geen maximum aantal punten per cursus of PE-activiteit zolang aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- de activiteit past binnen het kader van de permanente educatie;
- de activiteit vormt een bijdrage aan het structureel bijhouden van basiskennis op het vakgebied en
het bijhouden van ontwikkelingen op dit gebied
- gedurende de duur van de activiteit treedt er niet een dusdanige herhaling op, waardoor de
educatieve waarde voor de registercontroller komt te vervallen.
N. Is er, als ik net mijn RC-titel heb behaald, sprake van een periode, waarin ik geen
permanente educatie activiteiten hoef te volgen?
Ja, na het afronden van de RC-opleiding geldt er een periode waarin er geen permanente educatie
activiteiten gedaan hoeven te worden. Met permanente educatie wordt gestart op 1 januari van het
eerstvolgende jaar nadat een termijn na het behalen van de RC opleiding van 2 jaar is verstreken.
O. In welke vorm vindt de registratie van PE-punten plaats?
Het bijhouden en verantwoorden van PE-punten kan vanaf januari 2006 op de website van het
Controllers Instituut. Daar is een webbased registratiesysteem ingericht, waartoe iedere
registercontroller via een user id en password toegang heeft.
P. Op welke wijze wordt de naleving van de PE-regeling gecontroleerd? En wat zijn de sancties
als ik niet (volledig) aan de PE-verplichting voldoe?
Iedere registercontroller is verplicht om vóór 1 maart van ieder jaar een opgave te doen van zijn/haar
studievoortgang aan het VRC-bestuur. Op basis daarvan voert het een volledigheidscontrole of het
minimum aantal punten is behaald. Verder zal het bestuur steekproefsgewijs controles uitvoeren op
de kwaliteit van de gevolgde cursussen en op de verhouding vakkennis en persoonlijke effectiviteit.
Een registercontroller krijgt een jaar de tijd om een studieachterstand, die groter is dan minus 40
punten, in te halen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kan het lid worden doorgehaald in het
register.
Q. Gelden er andere voorwaarden als ik slechts een beperkt deel van mijn werkweek als
registercontroller optreedt?
Er is geen onderscheid tussen parttime en fulltime registercontrollers. In beide gevallen moet de
kwaliteit van de dienstverlening op identieke wijze worden ingevuld.
R. Zijn er omstandigheden waardoor ik vrijgesteld kan worden van de PE-verplichting?
Een registercontroller kan het VRC-bestuur verzoeken om vrijstelling te verlenen van het volgen van
(een deel van) de permanente educatie. In een schriftelijk verzoek moet de registercontroller de
bijzondere omstandigheden omschrijven die een vrijstelling van de PE-verplichting rechtvaardigen.

Een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld een langdurige ziekte. Geen vrijstelling zal worden
verleend in geval van zwangerschap of zwangerschapsverlof/bevallingsverlof.
S. Ontslaat werken in het buitenland mij van de PE-verplichting?
Een registercontroller die in het buitenland werkt, blijft verplicht tot het volgen van permanente
educatie. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van het cursusaanbod van de aldaar gevestigde
beroepsorganisatie. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de PE-punten deels via gestructureerde
E-learning te behalen.
T. Is het mogelijk om bij de VRC een accreditatie van een cursus(programma) aan te vragen?
Nee, het VRC-bestuur heeft vooralsnog besloten om cursusprogramma’s van opleidingsinstituten niet
vooraf of achteraf een formele erkenning te verlenen in het kader van de permanente
educatieregeling. Het is aan de individuele registercontroller om te beoordelen of een bepaalde cursus
al dan niet voldoet aan de PE-regeling.
Mocht het VRC-bestuur op termijn toch erkenning verlenen aan bepaalde cursusorganisaties, dan zal
het de registercontrollers daarvan tijdig op de hoogte stellen.

