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A) ALGEMEEN
1. Welke categorieën PE activiteiten zijn er?
Er zijn 9 verschillende categorieën van PE activiteiten, verdeeld over gestructureerde- en minder gestructureerde PE
activiteiten:
Gestructureerde PE activiteiten:

Geaccrediteerde PE activiteiten (door PE commissie beoordeelde opleidingen/cursussen);

Ontwikkelen en geven van cursussen en colleges;

Verrichten van onderzoek en publiceren van artikelen;

Leveren van vakinhoudelijke bijdragen aan alumnibijeenkomsten;

Eigen invoer (niet-geaccrediteerde bij- en nascholing);

Intervisie bijeenkomsten.
Minder gestructureerde PE activiteiten:

In- en extern gevolgde cursussen;

Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging EICPC (activiteiten in bestuur, werkgroepen en
commissies);

Zelfstudie.
Door besluitvorming in de algemene ledenvergadering van 15 juni 2017 is het onderscheid tussen ‘Gestructureerde PE
activiteiten’ en ‘Minder gestructureerde PE activiteiten’ minder relevant geworden. De algemene ledenvergadering heeft
op die datum namelijk besloten het maximum aantal van 40 PE punten, dat aan ongestructureerde activiteiten in een
driejaarstijdvak mag worden opgevoerd, met ingang van 2017 te laten vervallen.
Gestructureerde opleidingen zijn opleidingen uit het door het EICPC vastgestelde aanbod. Dit zijn:
a. opleidingen uit het opleidingsprogramma NBA/VRC en EICPC,
b. de door EUR/ESAA en VU/ZijlstraCenter aangeboden colleges en capita selecta in het kader van hun postdoctorale
opleidingen tot public controller en de door hen aangeboden permanente educatie,
c. door andere beroepsverenigingen, opleidingsinstituten (zoals de universiteiten, de Rijksacademie voor
Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Bestuursacademie) en (commerciële) organisaties op het terrein van
control, audit en accountancy aangeboden en (Cedeo) erkende opleidingen.
In PE online bestaat het onderscheid tussen gestructureerd en ongestructureerd nog wel. Via de knop “Mijn dossier” op de
menubalk komt u in het driejaarsvenster dat voor u van toepassing is. Hierop kunt u klikken om te gaan invoeren.
Wanneer u een gestructureerde opleiding/cursus in PE online wilt boeken kijkt u eerst bij de categorie ‘Geaccrediteerde PE
activiteiten’. Staat de door u gevolgde opleiding/cursus daar niet vermeld dan gebruikt u de categorie ‘Eigen invoer (nietgeaccrediteerde bij- en nascholing)’. Het niet-geaccrediteerd zijn betekent hier dat ze systeemtechnisch niet geaccrediteerd
zijn omdat ze niet in het systeem staan.
Voor de minder gestructureerde activiteiten kunnen cursussen worden geboekt in ‘In- en extern gevolgde cursussen’.
2. Ik heb bij het registreren van PE punten de verkeerde categorie gebruikt. Wat nu?
U moet de registratie opnieuw invoeren met de juiste categorie.
3. Ik kom nog een beperkt aantal aantal PE punten tekort. Hoe kan ik deze snel/slim alsnog verkrijgen?
Denk aan vakinhoudelijke bij- en nascholing, zoals het EICPC-congres en zelfstudie (maximaal 20 PE punten per jaar,
maximaal 60 PE punten per driejaarstijdvak).
4. Ik heb recent mijn CPC-opleiding afgerond. Wanneer gaat mijn PE verplichting in en hoeveel punten moet ik halen?
In artikel 2 van het PE-reglement staat: “EICPC-leden die minder dan twee jaar geleden hun CPC-opleiding hebben voltooid,
zijn automatisch vrijgesteld. Voor hen vangt de PE-plicht aan op 1e januari van het jaar, volgend op die periode”.
Voorbeeld: u bent ergens in 2013 afgestudeerd. Tel daar twee jaar bij. Het daarop volgende jaar bent u PE plichtig: 2013 + 2
jaar = 2015. U bent PE plichtig per 1-1-2016. Afgestudeerd in 2014: aanvang PE-plicht 2017, afgestudeerd in 2015: aanvang
PE-plicht in 2018, afgestudeerd in 2016: aanvang PE-plicht in 2019, afgestudeerd in 2017: aanvang PE-plicht in 2020 etc.
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De EICPC werkt met de vaste vensters 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 etc. waarin 120 punten moeten worden gehaald.
Wie halverwege het venster PE-plichtig wordt moet naar rato punten halen. Vanaf 2017 PE-plichtig: 120 punten over
periode 2017-2019, vanaf 2018 PE-plichtig: 80 punten over periode 2018-2019 en vanaf 2019 PE-plichtig: 40 punten over de
periode 2019. Daarna geldt voor iedereen uit bovenstaande categorieën 120 punten over de periode 2020-2022
5.

Ik heb nog geen PE verplichting, maar volg al wel een opleiding. Kan ik deze opleiding als PE activiteit laten
meetellen in mijn eerste driejaarstijdvak voor de PE verplichting?
Ja, dat kan. U dient de PE commissie hiertoe te verzoeken om uw PE verplichting eerder te laten ingaan zodat deze in PEOnline voor u zichtbaar kan worden gemaakt. De PE commissie zal hiertoe het huidige driejaars tijdvak voor u open stellen.
Als de PE-plicht met 1 jaar wordt vervroegd krijgt u 40 uur compensatie voor dat jaar (via dummyboekingen), als de PEplicht met 2 jaar wordt vervroegd krijgt u 80 uur compensatie. Uw oorspronkelijke driejaarstijdvak blijft gewoon bestaan.
6. Ik wil PE punten opvoeren die ik heb behaald (maar nog niet geregistreerd) in het vorige driejaarstijdvak. Mag dat?
Ja, tot 1 maart na afloop van het driejaarstijdvak.
7. Ik ben CPC-er en RC/RA-er. Kan/moet ik PE-punten van dezelfde opleiding bij beide verenigingen registreren?
De NBA/VRC en het EICPC wisselen geadministreerde PE-punten onderling niet uit. Wanneer u zowel RA/RC-er als CPC-er
bent moet u PE-punten van een opleiding dus bij beide verenigingen registreren. Voor niet-geaccrediteerde opleidingen
kunt u volstaan met toevoeging van een printscreen van de registratie bij de NBA/VRC in de PE-registratie bij de EICPC.
8.

Ik behaal in een driejaars tijdvak naar verwachting meer PE punten dan 120. Kan ik dit surplus aan punten
meenemen naar het volgende driejaars tijdvak?
Bij het EICPC is sprake van vaste driejaars vensters (2014-2016, 2017-2019, etc.) waartussen in principe geen overheveling
van PE punten plaatsvindt tenzij er een gemotiveerd verzoek met zwaarwegende redenen bij de PE-Commissie wordt
ingediend.
9.

Ik volg een opleiding. De organisatie die deze opleiding verzorgt rekent met uren studiebelasting. Kan ik deze uren
opvoeren in PE online?
Voor de registratie van PE punten is niet het aantal uren studiebelasting, maar het aantal contact uren bepalend.
10. Ik heb enige jaren ingeschreven gestaan in het register van het EICPC, waarna ik mij heb uitgeschreven. Nu, enige
jaren later, wil ik weer worden ingeschreven in het register van het EICPC. Kan dat?

Uitgeschreven cpc-ers die langer dan 6 jaar (2 driejaars tijdvakken) uitgeschreven zijn zullen de CPC opleiding opnieuw
moeten volgen/afronden. Hernieuwde inschrijving in het register is eerst mogelijk nadat het diploma aan het bestuur
van de EICPC is overlegd. De periode van 6 jaar start met het jaar, waarin de laatste PE punten zijn behaald. Hiermee
wordt voorkomen dat cpc-ers die in een driejaars tijdvak feitelijk geen PE punten halen zich pas na 3 jaar
uitschrijven/pas na 3 jaar in het register worden doorgehaald, waardoor de start van de termijn van 6 jaar met (bijna)
3 jaar uitgesteld kan worden.

Uitgeschreven cpc-ers die korter dan 6 jaar (2 driejaars tijdvakken) uitgeschreven zijn kunnen de PE commissie
verzoeken om hernieuwde inschrijving in het register. De PE commissie spreekt met deze cpc-ers een maatwerktraject
af. De start van het maatwerktraject is tevens het moment van hernieuwd lidmaatschap van de EICPC en de
hernieuwde inschrijving in het register
11. Ik heb een lesprogramma ontwikkeld en wil dit lesprogramma laten opnemen in PE online. Kan dat?
Ja, dat kan. Via www.pe-online.org (zie schermprint) kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen om in te loggen
in PE online. Hiermee kunt u onder Support bij “andere verenigingen” uw accreditatievoorstel indienen bij de EICPC. Na
accreditatie van het opleidingsinstituut kunt u de cursus ter accreditatie aanbieden.
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B) BIJZONDERE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
12. Ik ben langdurig ziek, waardoor het mij niet lukt voldoende PE punten te behalen. Wat nu?
In bijzondere omstandigheden kan vrijstelling van de PE verplichting worden verleend. Stuur een e-mail met uitleg naar de
PE commissie.
13. Ik ben door zwangerschapsverlof niet in staat geweest gedurende een aantal maanden PE punten te halen. Wat nu?
U krijgt voor de maanden van uw zwangerschapsverlof vrijstelling van de jaarlijkse PE verplichting van 40 uur. De
berekening van de vrijstelling is als volgt: aantal maanden zwangerschapsverlof / 12 maanden x 40 uur. Stuur een e-mail
met uitleg naar de PE commissie.
14. Door persoonlijke omstandigheden gaat het mij niet lukken om in het huidige driejaarstijdvak 120 PE punten te
halen. Mag ik in het volgende driejaarstijdvak een eventuele achterstand in het huidige driejaarstijdvak inhalen?
Conform artikel 7 van het PE-reglement kunnen de punten in het eerste jaar van het nieuwe driejaarstijdvak worden
ingehaald. Houd u er wel rekening mee dat over het volgende driejaarstijdvak ook gewoon 120 punten gehaald moeten
worden.
15. Ik ben werkeloos (geworden) en beschik op dit moment niet over voldoende financiële middelen om de kosten van
(bij)scholing te betalen. Ik ben derhalve niet in staat voldoende PE punten te halen. Wat nu?
U kunt vrijstelling krijgen van de PE verplichting voor de maanden waarin u werkeloos was/bent. De omvang van de
vrijstelling (in PE punten) hangt af van de lengte van de werkeloosheidsperiode en bedraagt maximaal 20 PE punten voor
een heel kalenderjaar. Stuur een e-mail met uitleg naar de PE commissie.
16. Mijn werkgever betaalt de kosten van PE activiteiten niet (volledig). Kan ik daarom vrijstelling krijgen van de PE
verplichting?
Het bestuur van de vereniging EICPC kan per individueel geval beslissen dat leden waarvan de werkgever de PE activiteiten
niet betaalt gedeeltelijk vrijstelling krijgen voor de PE verplichting onder voorwaarde dat

tijdig (in ieder geval nog gedurende het driejaarstijdvak) aan de PE commissie wordt gemeld dat de werkgever de
kosten van PE activiteiten niet vergoedt;

er gedurende het driejaarstijdvak in redelijke mate is deelgenomen aan gratis PE activiteiten. Gratis PE
activiteiten zijn bijvoorbeeld het bezoeken van de algemene ledenvergadering van de vereniging, de deelname
aan boardroommeetings en alumnibijeenkomsten, het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging
(bijvoorbeeld in bestuur, werkgroepen, commissies) en zelfstudie.
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C) BOEKEN VAN SPECIFIEKE PE ACTIVITEITEN
17. Waar boek ik de PE punten voor de leergang voor bestuurssecretarissen?
De contacturen kunnen worden geboekt op de categorie ‘Eigen invoer (niet-geaccrediteerde bij- en nascholing)’.
18. Onder welke categorie moet ik persoonlijke effectiviteitstrainingen registreren in PE-online?
Persoonlijke effectiviteitstrainingen kunnen zowel onder de categorie ‘Eigen invoer (niet-geaccrediteerde bij- en
nascholing)’ vallen als onder de categorie ‘In- en extern gevolgde cursussen’.
19. Hoe moet ik mijn zelfstudie uren registreren?
Zelfstudie kunt u bij minder gestructureerde activiteiten boeken onder de categorie ‘Zelfstudie’.
20. Ik volg de de master Accounting&Control. Hoe moet ik deze registreren in PE online?
Deze opleiding kan worden geboekt onder de categorie ‘Eigen invoer (niet-geaccrediteerde bij- en nascholing)’.
21. Ik moet voor mijn opleiding/cursus huiswerk/opdrachten maken. Tellen de uren die ik hieraan besteed mee voor de
PE regeling?
Nee, voor de PE regeling worden alleen netto contacturen (dus zonder pauzes, lunches, etc.) gescoord.
22. Is het mogelijk om meer PE punten te halen/registreren dan noodzakelijk voor een bepaald jaar (40 uur/punten),
zodat in het daarop volgende jaar minder punten behaald hoeven worden?
Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde is dat beide jaren in hetzelfde driejaarstijdvak liggen.
Indien beide jaren niet in hetzelfde driejaarstijdvak vallen kunt u door tijdig een verzoek aan de PE commissie te doen,
compensatie krijgen.
23. Ik heb deelgenomen aan een studiedag op mijn werk. Kan ik de uren die ik hieraan heb besteed ook registreren voor
PE punten?
Ja dat kan, mits de studiedag voldoende raakvlak heeft met het vakgebied van de controller.
24. Ik heb zelf een cursus ontwikkeld/gegeven. Mag ik deze opvoeren in PE online?
Ja, voor zover het ontwikkelen/geven van cursussen niet tot de reguliere werkzaamheden van uw functie behoort. De PE
commissie toetst bovendien of de ontwikkelde/gegeven cursus voldoende raakvlak heeft met het vakgebied van de
controller.
25. Ik heb PE punten behaald en verantwoord bij de NBA of de VRC. Tellen deze ook voor de CPC titel?
U kunt deze punten opvoeren voor de CPC PE verplichting. De PE punten dienen wel nogmaals (bij het EICPC) geregistreerd
te worden.
26. Ik heb een opleiding/cursus gevolgd die inhoudelijk slechts gedeeltelijk is gelegen op het vakgebied van de
controller. Mag ik hiervoor uren opvoeren in PE online?
Alleen voor contacturen die een relatie hebben met het vakgebied kunnen PE punten worden verkregen. U zult dus moeten
aangeven voor welk deel van de opleiding/cursus dit geldt.
27. Waar kan ik door mij bijgewoonde vergaderingen van het bestuur en de commissies van het EICPC opvoeren in PE
online?
Boeking dient plaats te vinden op ‘Leveren bijdrage inhoudelijke ontwikkeling EICPC’ bij de minder gestructureerde
activiteiten.
28. Ik organiseer boardroom meetings. Waar kan ik de uren die ik hieraan besteed opvoeren in PE online?
Het organiseren van boardroom meetings kan worden geboekt onder ‘leveren bijdrage inhoudelijke ontwikkeling EICPC’ (1
punt per uur).
Indien u zelf optreedt als spreker kan dit worden geboekt onder ‘ontwikkelen en geven van cursussen en colleges’ (1 punt
per voorbereidings- en spreek-uur).
29. Ik volg een opleiding op het terrein van verandermanagement. Waar kan ik deze opleiding opvoeren in PE online?
De PE punten kunt u boeken onder ‘eigen invoer, niet (systeemtechnisch) geaccrediteerde bij- en nascholing’.
30. Ik volg de deeltijd Master Accounting & Control en heb een vak afgerond, waarvoor 6 ECTS staan. Kan ik hiervoor
dan 6 x 28 = 168 punten opvoeren?
Nee, dat kan niet. Voor de PE verplichting tellen alleen contacturen en niet de totale studiebelasting.
Een voorbeeld. Voor een collegedag van 09.30 uur tot 16.30 uur met 1 uur lunchpauze kunt u 6 contacturen (= 6 PE punten)
opvoeren in PE online.
31. Ik ben lid van een rekenkamercommissie. Kan ik hiervoor uren opvoeren in PE online?
Voor het werk van de Rekenkamercommissie kunt u voor iedere maand dat u lid bent 2 PE punten boeken op de categorie
‘Verrichten van onderzoek en publiceren van artikelen’.
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