Reglement Accreditatie Permanente Educatie-punten voor Cursusorganisatoren
Vastgesteld door het Register Belastingadviseurs en van toepassing per 1 juli 2011
§

Cursusaanbieders kunnen accreditatie voor Permanente Educatie-punten (PE-punten) aanvragen
voor het verzorgen van educatieve activiteiten voor leden van het Register Belastingadviseurs
(RB).

§

PE-punten worden door het RB toegekend op basis van het PE-reglement van het RB.

§

Het RB werkt samen met PE-online. Een organisatie dient in eerste plaats autorisatie aan te
vragen via de RB-website na het aanmaken van een account in PE-online. Zodra autorisatie door
RB is verleend kan accreditatie worden aangevraagd per cursus.

§

Onvolledige aanvragen worden door het RB niet in behandeling genomen.

§

Om PE-punten te kunnen toekennen aan een cursus dienen accreditatieaanvragen uiterlijk drie
weken vóór de eerste cursusdag bij het RB in bezit te zijn. Indien aanbieders vroegtijdig
accreditatie wensen in verband met vermelding in cursusbrochures, dienen aanbieders hiermee
zelf rekening te houden en geruime tijd van tevoren aanvragen in te dienen.

§

Om te beoordelen of er PE-punten kunnen worden toegekend aan studies die online worden
aangeboden zoals o.a. e-studies en webinars, dient een organisatie inlogcodes aan te leveren bij
de aanvraag. Aan webinars worden slechts PE-punten toegekend als de controle op de deelname
van de cursist voldoende is geborgd. Voor het beoordelen van genoemde studies dient door de
aanbieder rekening te worden gehouden met een beoordelingstermijn van maximaal 6 weken.

§

Indien in het programma van geaccrediteerde cursussen een wijziging plaatsvindt, waardoor het
aantal effectieve uren of het onderwerp wijzigt, vervalt de accreditatie en dient deze opnieuw te
worden aangevraagd.

§

Daar aanbieders verantwoordelijk zijn voor een correcte registratie van de presentie in PE-online,
is het verstrekken van deelnamebewijzen niet verplicht. Indien deelnemers niet volledig hebben
deelgenomen aan een cursus, dienen PE-punten in mindering te worden gebracht. Aanbieders
kunnen in overleg met het RB, het aantal in mindering te brengen PE-punten bepalen. Verwerking
van de presentie dient binnen drie weken na de cursusdatum te geschieden.

§

Het RB kan in verband met de zogenaamde verdiepte controle op de geregistreerde PEactiviteiten, presentielijsten opvragen bij aanbieders. Aanbieders dienen zorg te dragen voor het
vervaardigen en aanleveren hiervan.

§

Het RB brengt per geaccrediteerde cursus een bedrag van € 50 exclusief btw in rekening.
Herhalingen van cursussen in hetzelfde kalenderjaar worden niet berekend. Leergangen en PEdagen/dagdelen met meerdere onderwerpen die separaat beoordeeld dienen te worden, dienen
ook separaat te worden aangevraagd. Per aanvraag zullen kosten in rekening worden gebracht.

§

Indien aanbieders in gebreke blijven bij het tijdig betalen van facturen, worden betreffende
accreditaties ingetrokken of wanneer dit niet meer mogelijk blijkt, worden er geen aanvragen meer
in behandeling genomen. Zodra aanbieders hebben voldaan aan lopende financiële
verplichtingen, kunnen accreditatieprocedures worden hervat.

§

Indien een geaccrediteerde cursus wordt geannuleerd, blijft de organisatie verschuldigd de factuur
te voldoen.

