Veelgestelde vragen PE
Ik ben openbaar, intern of overheidsaccountant. Wat is mijn PEverplichting?



Ik ben accountant in business. Wat is mijn PE-verplichting?



Ben ik verplicht cursussen op het vakgebied van de accountancy te volgen,
ook als ik niet of nauwelijks meer op dit gebied werkzaam ben?



Welke driejaarscyclus is op mij van toepassing?



Ik ben in de loop van een kalenderjaar in het accountantsregister
ingeschreven. Is de PE-verplichting nu direct op mij van toepassing?



Wat is mijn PE-verplichting in een voorloopjaar/de voorloopjaren?



Ik ben in het buitenland werkzaam. Ben ik ook dan PE-plichtig?



Ik ben een (gepensioneerd) accountant die nog een beperkt aantal
activiteiten verricht. Ben ik PE-plichtig?



Geldt voor mij de verplichting tot het volgen van ten minste 20 cursusuren
per kalenderjaar van cursussen die de erkende PEinstellingen in het NBAcursusregistratiesysteem hebben geplaatst?



Verandert mijn PE-verplichting als ik in de loop van het kalenderjaar van
functie verander en daardoor niet meer als openbaar, intern of
overheidsaccountant maar als accountant in business werkzaam ben of
vice versa?



Waar moet ik de door mij verrichte PE-activiteiten registreren?



Mag ik door mij verrichte PE-activiteiten in mijn PE-registratie opnemen
voordat mijn PE-verplichting is ingegaan of voordat mijn verplichting tot
het registreren is ingegaan?



Mag ik door mij verrichte PE-activiteiten registreren in of (laten)
overhevelen naar een ander kalenderjaar dan waarin ik ze heb verricht?



Hoeveel PE-uren kan ik toekennen aan een door mij verrichte PE-activiteit?



Wat wordt onder zelfstudie en onder training on the job in het kader van
de PE-verplichting voor accountants verstaan?



Wat wordt onder vaktechnische research verstaan?



Mag ik het kennisnemen van informatie uit vakliteratuur en tijdschriften
(zelfstudie) en training on the job onder vaktechnische research scharen?



Hoe beoordeel ik docentschap, begeleiding van studenten (zaken waarbij
wordt verwacht dat de accountant boven de materie staat) etc. in het
kader van de PE-verplichting?



Welke kwaliteitstoetsingen kunnen in het kader van mijn PEverplichting
kwalificeren en hoeveel PE-uren kan ik hieraan toekennen?



De accountant in business



Kwalificeren schriftelijke leergangen en/of e-learning-activiteiten in het
kader van de PE-verplichting?



Welke PE-instellingen zijn door de NBA erkend en waar zijn deze te vinden?



Ik heb niet de gehele gecertificeerde cursus (dus een die in het NBAcursusregistratiesysteem is opgenomen) bijgewoond. Hoe kan ik het wel
gevolgde deel van die cursus in mijn PE-registratie opnemen?



Welke actie moet ik ondernemen als een door mij gevolgde cursus in het
NBA-cursusregistratiesysteem ontbreekt en/of als hierbij onjuiste
gegevens zijn vermeld?



Door bijzondere omstandigheden kan ik in een kalenderjaar niet aan mijn
PE-verplichting voldoen. Kan ik een ontheffing voor (een deel van) mijn PEverplichting in dat kalenderjaar aanvragen?



Voor wie is de ontheffing bedoeld waarbij een Verklaring verrichte
activiteiten kan worden ingediend?



Wanneer en hoe kan de accountant in business een Verklaring verrichte
activiteiten indienen?



Hoe dien ik een ontheffingsverzoek in?



Welk PE-onderwerp is voor het jaar 2019 verplicht gesteld?



