
06/13/22 1  

Professional Accountancy Education Europe:  

waarom en waarvoor? 
 

Doelstellingen  

Het doel van het Professional Accountancy Education Europe (PAEE) is om op internationaal niveau een 

kwalitatief hoogstaand kader voor de opleiding van accountants - en auditprofessionals te ontwikkelen, 

gebaseerd op gemeenschappelijke principes. De kracht van Europa en PAEE schuilt in het vermogen om 

voor accountancy met één stem te spreken. PAEE bevordert de kwaliteit in accountancyopleidingen en 

een dialoog met de verschillende nationale, Europese en internationale autoriteiten, om kennis en 

competenties die nodig zijn voor een goede uitoefening van het accountancyberoep verder te ontwikkelen. 

Ten slotte faciliteert PAEE de internationale mobiliteit van accountancy-professionals door het 

organiseren van een dialoog tussen aangesloten instituten, wetgevers en toezichthouders.  

 

Middelen  

PAEE heeft een raamwerk van vaardigheden en competenties ontwikkeld die nodig zijn voor de goede 

uitoefening van het beroep, waarbij ruimte is gelaten voor nationale specifieke kenmerken en waarin de 

International Education Standards en de opleidingsvereisten van de Europese auditrichtlijn zijn 

geïntegreerd. De afstemming tussen het PAEE-raamwerk en de opleidingskwalificaties van elk instituut 

alsmede de dialoog tussen de instituten stellen ons in staat een gemeenschappelijk hoog opleidingsniveau 

aan te reiken en voortdurend mogelijke verbeteringen te identificeren.  

 

Wat zijn de voordelen van PAEE?  

Volledig lidmaatschap van PAEE is een erkenning van de kwaliteit van het opleidingsprogramma van elk 

aangesloten instituut, dat kan worden gepromoot bij het publiek en de nationale autoriteiten. Het 

lidmaatschap dient het algemeen belang door een actieve deelname aan de bevordering van een 

gemeenschappelijk kader van kennis en competenties dat vereist is om een beroep uit te oefenen dat een 

essentiële rol van openbare dienstverlening speelt in de wereldeconomie. Het vergroot de 

aantrekkelijkheid van het beroep en faciliteert de internationale mobiliteit van de leden van de instituten.  

 

Hoe zijn we georganiseerd?  

Wij zijn een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen accountancy 

beroepsorganisaties op het gebied van opleiding van accountants - en auditprofessionals. Wij 

vertegenwoordigen instituten uit de grootste landen op het gebied van het Europese hoger onderwijs en 

wij staan als belanghebbende geregistreerd bij de Europese Commissie. Volledig lidmaatschap wordt 

alleen verleend na een bevredigende evaluatie waarbij wordt bepaald of de kwalificatie van elk instituut 

voldoet aan de opleidingsvereisten die door PAEE zijn ontwikkeld.  

 

 

 

 

 

 

 


