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In de tabel hieronder, vindt u  
• de toegang tot de stage en 
• de toegang tot het beroep 

die van toepassing zijn voor de volgende beroepen: 
• architect 
• auto-expert  
• bedrijfsrevisor 
• gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur 
• landmeter-expert 
• psycholoog 
• vastgoedmakelaar  
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Beroep Toegang tot de stage Toegang tot het beroep 

Architect • Kennisgeving van ontvangst 10 dagen na aanvraag tot 
inschrijving. 

• Beslissing 30 dagen na aanvraag tot inschrijving. 

Wetgeving 

Wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een orde van architecten 

Art. 17. De aanvragen tot inschrijving op de tabel en op de lijst van 
de stagiairs worden aan de bevoegde raad verzonden. Hij bevestigt 
de ontvangst ervan binnen een termijn van 10 dagen.  

De raad doet binnen dertig dagen uitspraak over de aanvragen tot 
inschrijving bedoeld in artikel 8, (§ 1), en over de aanvragen tot 
machtiging bedoeld in artikel 8, (§ 2, eerste lid). 

Is de raad van oordeel een afwijzende beslissing te moeten nemen, 
dan brengt hij de belanghebbende hiervan op de hoogte bij 
aangetekende brief. Een definitieve beslissing kan slechts genomen 
worden met twee derde meerderheid en voor zover de 
belanghebbende de in artikel 24 bepaalde waarborgen heeft 
genoten. 

Idem 

Auto-expert Aanvang stage 
• Beslissing binnen de maand na aanvraag indien dossier volledig 

is. 
• Onvolledig dossier = opschorting van de termijn van 1 maand 

totdat dossier volledig is. 
Einde van de stage 
• Beslissing binnen de twee maanden volgend op de laatste dag 

van zijn stage. 
• Geen beslissing binnen die termijn = stage wordt geacht 

ongeldig te zijn. 
• Beroep instellen binnen de 3 maanden na kennisgeving 

beslissing 
(geen kennisgeving beslissing = beroepstermijn begint te lopen 
de dag na het verlopen van de termijn van twee maanden). 

• Beslissing binnen de maand na aanvraag. 
• Geen beslissing binnen die termijn = aanvraag wordt geacht 

geweigerd te zijn. 
• Beroep instellen binnen de 3 maanden na kennisgeving 

beslissing. 
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Beroep Toegang tot de stage Toegang tot het beroep 

Wetgeving 

Stagereglement van 4 april 2014 van het Instituut van de auto-experts 

Art. 5. De stagecommissie is belast met de goedkeuring van de 
stageovereenkomsten en de voorbereiding van de aanvraagdossiers 
voor inschrijving op de lijst met stagiairs voor de bevoegde Kamer. 
Indien het dossier van de aanvrager onvolledig is, brengt de 
stagecommissie hem hiervan per aangetekende brief op de hoogte 
en verduidelijkt zij welke elementen ontbreken. 

De in artikel 6, § 1 bedoelde termijn van een maand wordt 
opgeschort vanaf de datum van verzending van de aangetekende 
brief die wijst op de ontbrekende elementen tot aan de datum van 
verzending van de aangetekende brief die deze elementen 
verstrekt. 

Art. 6. § 1. De natuurlijke personen die erom verzoeken en 
beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2 worden 
ingeschreven op de lijst met stagiairs. 

De aanvraag voor inschrijving op de lijst met stagiairs wordt 
ingediend door middel van een aanvraagformulier dat per 
aangetekende brief naar de raad van het Instituut wordt gestuurd. 
De bevoegde kamer betekent binnen de maand van verzending van 
de aangetekende brief haar beslissing aan de aanvrager en schrijft 
hem, in voorkomend geval, in op de lijst met stagiairs, die op de 
website van het Instituut wordt gepubliceerd. Het door de raad van 
het Instituut goedgekeurde aanvraagformulier is beschikbaar op de 
website van het Instituut. 

HOOFDSTUK X. - Einde van de stage 

Art. 15. § 1. De bevoegde kamer van de Raad van het Instituut 
beoordeelt op basis van de stage of de stagiair zijn stage 
overeenkomstig de vereisten van de wet en dit stagereglement 
heeft uitgevoerd. 

Wetgeving 

Stagereglement van 4 april 2014 van het Instituut van de auto-experts 

HOOFDSTUK XII. - Inschrijving op het tableau van de 
beroepsbeoefenaars  

Art. 17. De aanvraag tot inschrijving op de lijst van leden 
beroepsbeoefenaars wordt ingediend aan de hand van een 
inschrijvingsformulier gericht aan de raad van het instituut via 
aangetekende zending. 

De bevoegde kamer betekent zijn beslissing aan de aanvrager in de 
maand van de aangetekende zending en schrijft de aanvrager, in 
voorkomend geval, in op de lijst van leden beroepsbeoefenaars die 
gepubliceerd wordt op de website van het Instituut. 

Het door de raad van het Instituut goedgekeurde aanvraagformulier 
is beschikbaar op de website van het Instituut. 

Art. 18. De bevoegde kamer schrijft de natuurlijke personen 
aanvragers in op het tableau van beroepsbeoefenaars die 
beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 1, 1° tot 
5° van de wet. 

Art. 19. De bevoegde kamer schrijft de rechtspersonen aanvragers 
in op het tableau van beroepsbeoefenaars die beantwoorden aan 
de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 2, 1° tot 4° van de wet. 

Art. 20. De rechtspersonen die erom verzoeken en die 
beantwoorden aan voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 2, 1°, 2°, 3° 
en 4° van de wet worden ingeschreven op het tableau van 
beroepsbeoefenaars. 

Art. 21. Indien de bevoegde kamer haar beslissing niet betekent 
binnen de termijn bedoeld in artikel 16 wordt de stage geacht 
geweigerd te zijn. 

De termijn om beroep aan te tekenen tegen deze weigering bij 
verstek begint te lopen de dag volgend op de laatste dag van de in 
artikel 16 bedoelde termijn. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2014040456%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=6&rech=7&cn=2014040456&table_name=WET&nm=2014A11300&la=N&sql=arrexec+contains+%272007051569%27+and+la+%3D+%27N%27&language=nl&tri=dd+AS+RANK&cn_arrexec=2007051569&dt_arrexec=WET&fromtab=wet&imgcn.x=63&imgcn.y=5#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.17
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.18
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.19
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.20
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.21
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Beroep Toegang tot de stage Toegang tot het beroep 

§ 2. Zij brengt de stagiair op de hoogte van haar beslissing binnen 
de twee maanden volgend op de laatste dag van zijn stage zoals 
bepaald in toepassing van artikel 11. 

§ 3. Bij afwezigheid van kennisgeving van de beslissing binnen de 
termijn voorzien in paragraaf 2 wordt de stage geacht ongeldig te 
zijn. 

§ 4. De stagiair kan een beroep indienen tegen de beslissing die zijn 
stage ongeldig maakt onder de voorwaarden zoals voorzien in 
artikel 30 van de wet. 

In geval van afwezigheid van kennisgeving van de beslissing begint 
de beroepstermijn bepaald in artikel 30 van de wet te lopen de dag 
na de dag volgend op de dag van het verlopen van de termijn van 
twee maanden bedoeld in paragraaf 2. 

Art. 22. De aanvrager die zijn inschrijving op het tableau van 
beroepsbeoefenaars geweigerd ziet kan beroep aantekenen tegen 
deze beslissing bij de beroepscommissie onder de voorwaarden 
voorzien in artikel 30 van de wet. 

Bedrijfsrevisor • De wetgeving bepaalt geen termijnen over de aanvang of het 
einde van de stage. 

• Enkel een termijn als de stage wordt opgeschort: 
stagecommissie moet binnen de maand nadat de stagiair zijn 
stukken heeft doorgestuurd over de verderzetting beslissen.. 

• Uiterlijk 3 maanden na het indienen van een verzoek tot 
toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor moet het 
Instituut een uitspraak doen. 

Wetgeving  

Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het 
beroep van bedrijfsrevisor 

Art. 23. § 3. De Stagecommissie kan overgaan tot de gemotiveerde 
opschorting van de stage indien zij over elementen beschikt waaruit 
blijkt dat de stagiair niet langer zijn stageverplichtingen vervult. In 
dit geval wordt de stagiair per aangetekend schrijven in kennis 
gesteld van de intentie van de Stagecommissie om over te gaan tot 
de opschorting van de stage. De opschorting gaat, in voorkomend 
geval, in na het verstrijken van een termijn van twee maanden, te 
rekenen vanaf de kennisgeving van voormeld schrijven. Binnen 
deze termijn van twee maanden heeft de stagiair de mogelijkheid 
om het vervolg van zijn stage te verzoeken door elke element aan 

Wetgeving 

Wet 7 van december 2016 tot organisatie van het beroep van en het 
publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 

Art. 41. § 2. Conform paragraaf 1 voert het Instituut, krachtens een 
delegatie, de in de artikelen 5 tot 9 van deze wet bedoelde 
opdrachten van het College uit. 

Alvorens een beslissing te nemen over de toekenning van de 
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, raadpleegt het Instituut de 
Procureur-generaal over de naleving van de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 5, § 1, 2°, artikel 6, § 2, 2°, en artikel 7, § 1, 3° in 
fine. Als de Procureur-generaal niet heeft geantwoord of 
gereageerd binnen een termijn van twintig werkdagen, wordt ervan 
uitgegaan dat die voorwaarden zijn nageleefd. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014040456&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.22
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Beroep Toegang tot de stage Toegang tot het beroep 

te brengen dat aantoont dat hij nooit heeft opgehouden zijn 
stageverplichtingen te vervullen of dat hij deze opnieuw vervult. 

De Stagecommissie neemt, uiterlijk binnen de maand na ontvangst 
van deze elementen door de stagiair, een beslissing betreffende de 
opschorting of verderzetting van de stage. 

Het Instituut stelt het College in kennis van de krachtens de 
artikelen 5 tot 9 genomen beslissingen. Het College kan zich binnen 
een termijn van zeven werkdagen tegen die beslissingen verzetten. 

Het College kan het Instituut vragen bijkomende informatie over te 
maken of specifieke stappen te ondernemen. In dat geval begint 
een nieuwe termijn van 15 werkdagen te lopen wanneer het 
College de gevraagde bijkomende informatie ontvangt of door het 
Instituut in kennis wordt gesteld van de ondernomen stappen. 

De beslissingen van het Instituut hebben pas uitwerking na afloop 
van de termijn waarbinnen het College zich kan verzetten, en 
worden, eens die termijn is verstreken, geacht door het College te 
zijn genomen. 

Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de 
hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in 
het openbaar register van de bedrijfsrevisoren 

Art. 2. § 1. Ieder natuurlijk persoon, onderdaan van een lidstaat die 
de voorwaarden bedoeld in artikel 5 van de wet vervult, kan aan het 
Instituut de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
verzoeken. 

Bij dit verzoek is een dossier gevoegd met de stukken vereist om de 
toekenningsvoorwaarden van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
te beoordelen. 

§ 2. Het Instituut laat de voorzitter van het Hof van Beroep te 
Brussel of te Luik een uittreksel van het besluit van toelating tot de 
eedaflegging geworden.. 

De kandidaat-bedrijfsrevisor legt zijn eed af op de dag en het uur 
bepaald door de voorzitter van het bevoegde Hof van Beroep. 

De griffier van het Hof van Beroep brengt het Instituut op de 
hoogte van de gedane eedaflegging en levert aan de betrokkene 
een uittreksel van het proces-verbaal van de zitting af. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2017072119&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
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Beroep Toegang tot de stage Toegang tot het beroep 

§ 3. Op de voorlegging van het uittreksel van het proces-verbaal 
van de zitting die de eedaflegging bevestigt, wordt de kandidaat-
bedrijfsrevisor vanaf de dag van de beslissing van het College 
bedoeld in artikel 41, § 2, vijfde lid, van de wet ingeschreven als 
bedrijfsrevisor in het openbaar register.. 

Art. 3. Het Instituut doet uitspraak over het in artikel 2, § 1, 
bedoelde verzoek en deelt zijn beslissing mee aan het College, 
overeenkomstig artikel 41, § 2, derde lid, van de wet, uiterlijk drie 
maanden na de indiening door de verzoeker van alle vereiste 
stukken. 

Wanneer het Instituut vaststelt dat de verzoeker niet voldoet aan 
de voorwaarden vereist voor de toekenning van de hoedanigheid 
van bedrijfsrevisor, brengt hij hem zijn gemotiveerde beslissing ter 
kennis. 

 

Gecertificeerd accountant en 
gecertificeerd belastingadviseur 

Aanvang stage 
• Inschrijvingsdossier om toegelaten te worden tot het 

toelatingsexamen moet schriftelijk of elektronisch bij het 
Instituut worden ingediend uiterlijk 3 maanden voor de datum 
van het toelatingsexamen 

• Kennisgeving aan de stagiair van de resultaten van het 
toelatingsexamen uiterlijk 1 maand na het einde van de sessie 
van het toelatingsexamen. 

• Beroep tegen een beslissing van de Raad over het 
toelatingsexamen kan worden ingesteld bij de commissie van 
beroep binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van de 
beslissing van de Raad. 

Einde van de stage 
• Resultaat van het bekwaamheidsexamen wordt aan de 

kandidaat uiterlijk 2 maanden na het examen door de Raad via 
elektronische weg ter kennis gebracht en wordt bij zijn dossier 
gevoegd. 

• Stagiair die geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen en die 
de eed heeft afgelegd wordt in de hoedanigheid van 
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur 
ingeschreven in het openbaar register 

• Natuurlijke personen, onderdaan van een lidstaat, in het bezit 
van een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel, eventueel 
na het afleggen van een bekwaamheidsproef. De 
bekwaamheidsproef wordt afgelegd binnen zes maand na de 
beslissing van de Raad om een bekwaamheidsproef op te 
leggen. 

• Natuurlijke personen uit een derde land die de toekenning van 
de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of 
gecertificeerd belastingadviseur aanvragen krijgen binnen een 
termijn van 60 dagen na ontvangst van het volledige 
aanvraagdossier van de Raad een besluit over de aanvraag. 

• Beroep tegen een beslissing van de Raad over de toelating tot 
het bekwaamheidsexamen kan worden ingesteld bij de 
commissie van beroep binnen de 30 dagen volgend op de 
kennisgeving van de beslissing van de Raad. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2017072119&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.3
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Beroep tegen een beslissing van de Raad over het 
bekwaamheidsexamen kan worden ingesteld bij de commissie van 
beroep binnen de 30 dagen volgend op de kennisgeving van de 
beslissing van de Raad. 

 

 Wetgeving 

Koninklijk besluit van .11 september 2020 betreffende de 
beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs 

Art. 9. § 1. Om te kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen en 
om vervolgens te beginnen aan de stageperiode, dient de kandidaat 
stagiair een inschrijvingsdossier in bij het Instituut, schriftelijk of 
elektronisch, uiterlijk drie maanden vóór de datum van het 
toelatingsexamen. 

Art. 21. De lijst van vragen die aan de kandidaat stagiair werden 
gesteld en de antwoorden die hij erop gaf, worden bewaard 
gedurende één jaar na de datum waarop de beslissing over de 
inschrijving van de stagiair in het openbaar register werd genomen. 

De resultaten van het toelatingsexamen worden door het Instituut 
aan de kandidaat stagiair ter kennis gebracht uiterlijk één maand na 
het einde van de sessie van het toelatingsexamen. Deze resultaten 
worden bij het dossier van de kandidaat stagiair gevoegd. 

Het geslaagd zijn voor het toelatingsexamen is geldig gedurende 
een periode van twee jaar volgend op de kennisgeving. 

De kennisgeving van de Raad is vergezeld van alle inlichtingen 
betreffende de termijn en de nadere regels voor het instellen van 
beroep. 

Tegen een beslissing van de Raad over het toelatingsexamen kan 
beroep worden ingesteld bij de commissie van beroep binnen de 
dertig dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing van de 
Raad. 

Art. 65. Het resultaat van het bekwaamheidsexamen wordt de 
kandidaat uiterlijk twee maanden na het examen door de Raad via 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van .11 september 2020 tot vaststelling van de 
nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de 
Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de 
hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de 
rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de 
voorwaarden inzake beroepsverzekering  

Art. 4. § 1. In overeenstemming met artikel 19 van de wet wordt de 
vermelding van “stagiair” in het openbaar register gewijzigd in de 
hoedanigheid “gecertificeerd accountant” of “gecertificeerd 
belastingadviseur” wanneer de betrokken natuurlijk persoon 
geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen en de eed heeft 
afgelegd. 

§ 2. In overeenstemming met artikel 19 van de wet, worden de 
natuurlijke personen bedoeld in artikel 11 of 14 van de wet of de 
personen bedoeld in artikel 21, § 1, 1°, die geslaagd zijn voor het 
bekwaamheidsexamen van gecertificeerd accountant of 
gecertificeerd belastingadviseur of van wie de beroepskwalificaties 
als gelijkwaardig werden erkend, in voorkomend geval na het slagen 
voor een bekwaamheidsproef, slechts in het openbaar register 
ingeschreven met hun hoedanigheid na het afleggen van de eed. 
Hun inschrijving gebeurt op basis van het aanvraagdossier voor 
toekenning van de hoedanigheid bij de Raad of, in voorkomend 
geval, van het aanvraagdossier voor toegang tot het 
bekwaamheidsexamen of de bekwaamheidsproef. 

Koninklijk besluit van .11 september 2020 betreffende de 
beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/11/2020015599/justel#LNK0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/11/2020015599/justel#Art.21
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/11/2020015599/justel#Art.65
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/11/2020015597/justel#LNK0007
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elektronische weg ter kennis gebracht en wordt bij zijn dossier 
gevoegd. 

De kennisgeving van de Raad is vergezeld van alle inlichtingen 
betreffende de termijn en de nadere regels voor het instellen van 
beroep. 

Tegen een beslissing van de Raad over het bekwaamheidsexamen 
kan beroep worden ingesteld bij de commissie van beroep binnen 
de dertig dagen volgend op de kennisgeving van de beslissing van 
de Raad. 
 

Art. 53. Op voorstel van de stagecommissie laat de Raad de 
volgende personen toe tot deelname aan het 
bekwaamheidsexamen: 

1° de stagiair, voor zover hij de stageperiode regelmatig heeft 
volbracht volgens de verplichtingen bedoeld in hoofdstuk 5, 
afdeling 2; 

2° de accountant en de fiscaal accountant bedoeld in de artikelen 
21 of 22 van de wet; 

3° de in artikel 14 van de wet bedoelde personen die gedurende 
ten minste zeven jaar beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend 
waarbij een voldoende ervaring werd opgedaan op het vlak van 
accountancy of fiscaliteit; 

4° de gecertificeerd belastingadviseur voor het 
bekwaamheidsexamen van gecertificeerd accountant. 
• Tegen een beslissing van de Raad over de toelating tot het 

bekwaamheidsexamen kunnen de personen bedoeld in artikel 
14 van de wet beroep instellen bij de commissie van beroep 
binnen de dertig dagen volgend op de kennisgeving van de 
beslissing van de Raad 

Landmeter-expert Niet van toepassing • De Federale Raad moet zijn beslissing over de aanvraag tot 
inschrijving nemen binnen de 60 dagen na ontvangst van een 
volledig aanvraagdossier en u daarvan per aangetekende 
zending op de hoogte brengen. 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 22 maart 2004 tot vaststelling van de procedure 
en de termijnen voor de Kamers van de Federale Raden en van de 
Federale Raden van beroep van de landmeters-experten 

Art. 11. De beslissingen aangaande de inschrijving moeten binnen 
zestig dagen na ontvangst van een volledig aanvraagdossier 
worden betekend bij ter post aangetekende brief. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/09/11/2020015599/justel#LNK0018
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2004032233&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.11
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Psycholoog Niet van toepassing • Elk verzoek wordt ten hoogste binnen een termijn van 4 
maanden behandeld. 

Wetgeving 

Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog 

Art. 2. § 1. De Psychologencommissie bedoeld in artikel 3 houdt 
een lijst bij van de personen die voldoen aan de voorwaarden 
bedoeld in artikel 1, 1°, en die de titel van psycholoog wensen te 
dragen. 

§ 2. De personen bedoeld in § 1 sturen de Psychologencommissie 
een kopie van het in artikel 1, 1°, a) tot en met f) bedoelde diploma 
of van de in artikel 1, 1°, g) bedoelde opleidingstitel. 

§ 3. Personen die opgenomen werden op de lijst kunnen er te allen 
tijde op eigen verzoek van geschrapt worden. 

§ 4. De houders van een diploma vermeld in artikel 1, 1°, g van deze 
wet hebben het recht om van hun wettelijke opleidingstitel van de 
Staat van oorsprong of van herkomst en eventueel van de afkorting 
ervan gebruik te maken in de taal van deze Staat. In dit geval moet 
die titel gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling 
of van de examencommissie die deze titel heeft verleend. 

Koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van het 
reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht 
bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van 
de titel van psycholoog 

Art. 2. De Commissie komt samen na daartoe te zijn opgeroepen 
door de voorzitter, telkens het noodzakelijk blijkt een beslissing te 
nemen, en meer bepaald op zodanige wijze dat elk verzoek binnen 
een termijn van ten hoogste vier maanden wordt behandeld. 

Art. 4. De lijst van de ingeschreven psychologen vermeldt de 
namen en de voornamen van alle opgenomen psychologen in 
alfabetische volgorde, de datum van eerste inschrijving of, in geval 
van eerdere schrapping, de datum van herinschrijving, de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1993110835&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997111046&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1997111046&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.4
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woonplaats en de zetel van de professionele activiteit. De gehuwde 
vrouwen, die de naam van hun echtgenoot aanwenden, kunnen op 
hun verzoek eveneens vermeld worden onder deze naam, doch met 
verwijzing naar hun meisjesnaam, waaronder de andere informatie 
is opgenomen. 

Wanneer een op de lijst opgenomen persoon verzoekt om zijn 
schrapping, wordt deze geakteerd op de eerstvolgende vergadering 
van de Commissie, met dien verstande dat de schrapping van kracht 
zal zijn vanaf de datum van het verzoek. 

Iedere persoon kan de mondelinge bevestiging bekomen van de 
inschrijving van een psycholoog, die hij aanduidt. De lijst kan 
slechts medegedeeld worden aan wie daarom verzoekt mits 
toelating van de voorzitter en voor het gebruik waarvan hij het nut 
erkent, en tegen voorafgaandelijke betaling van de administratieve 
en verzendingskosten. De ingeschreven psychologen hebben het 
recht onder deze voorwaarde een afschrift te bekomen van de lijst 
en de aanvullingen.. 

Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de voorwaarden tot 
de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van 
beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en 
samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de 
werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de 
Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot 
bescherming van de titel van psycholoog 

Art. 38. § 1. De personen die de titel van psycholoog wensen te 
dragen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993, 
worden slechts ingeschreven op de lijst bedoeld in hetzelfde artikel, 
na betaling van de bijdrage bedoeld in artikel 37, § 2. 

§ 2. De op de lijst ingeschreven psychologen die weigeren de 
bijdrage te betalen binnen de door de Commissie vastgestelde 
termijn, worden automatisch van de lijst geschrapt, indien ze 
intussen niet om hun weglating hebben verzocht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014070817&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38
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Vastgoedmakelaar Aanvang stage 
• Geen info in stagereglement dus kan er verondersteld worden 

dat artikel 49 en 50 van het KB van 20 juli 2012 van toepassing 
is (zie hiernaast). 

• Bij een bevestigende beslissing wordt de betrokkene per brief 
of e-mail op de hoogte gebracht binnen een termijn van 60 
dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier. 

• Bij een afwijzende beslissing wordt de betrokkene per 
aangetekende brief op de hoogte gebracht binnen een termijn 
van 60 dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier. 

Einde van de stage 
• Geslaagde stagiair moet een aanvraag tot inschrijving indienen 

(zie kolom hiernaast). 

• Bij een bevestigende beslissing wordt de betrokkene per brief 
of e-mail op de hoogte gebracht binnen een termijn van 60 
dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier. 

• Bij een afwijzende beslissing wordt de betrokkene per 
aangetekende brief op de hoogte gebracht binnen een termijn 
van 60 dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier. 

• EU-onderdanen die hun opleiding hebben gevolgd in een 
andere lidstaat en die het beroep in die - lidstaat mogen 
uitoefenen: krijgen uiterlijk 60 dagen na de indiening van het 
volledige dossier van de aanvrager een beargumenteerd besluit 
van het Instituut. 

Wetgeving 

Stagereglement van 27 juni 2013 van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars  

Art. 31. Voor de toepassing van artikel 49 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en 
de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, wordt 
de stagiair die geslaagd is voor de praktische bekwaamheidstest 
overeenkomstig hoofdstuk VIII geacht een aanvraag tot inschrijving 
op de betreffende kolom van het tableau van beoefenaars van het 
beroep te hebben ingediend. 

Art. 32. Onder voorbehoud van artikel 10 wordt de stagiair die de 
praktische bekwaamheidstest niet aflegt of niet is geslaagd, binnen 
de zesendertig maanden na de inschrijving op de kolom of, 
desgevallend, de kolommen van de lijst van de stagiairs, door de 
Kamer ambtshalve weggelaten van deze of die kolommen. 

Art. 33. Elke weggelaten stagiair kan om zijn wederinschrijving op 
de kolom of de kolommen van de lijst van stagiairs verzoeken 
teneinde een nieuwe stage te lopen. 

Slechts één enkele wederinschrijving kan worden toegestaan. 

Wetgeving 

Koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de 
organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars 

Art. 49. Elke aanvraag met betrekking tot de inschrijving of de 
weglating wordt toegezonden aan de voorzitter van de bevoegde 
Uitvoerende Kamer. Het Instituut kan eveneens een procedure 
invoeren die toelaat dergelijke aanvragen elektronisch in te dienen.  

Art. 50. De beslissingen als gevolg van een aanvraag tot inschrijving 
of weglating worden bij gewone brief of via e-mail aan de 
aanvragers ter kennis gebracht binnen een termijn van zestig dagen 
na ontvangst van een volledig aanvraagdossier. 

De beslissingen om een aanvraag tot inschrijving of weglating 
geheel of gedeeltelijk te weigeren, worden binnen dezelfde termijn 
aan de aanvragers ter kennis gebracht bij aangetekende zending. 

Geen enkele aanvraag mag worden verworpen zonder dat de 
aanvrager gehoord werd of opgeroepen bij ter post aangetekend 
schrijven; de oproeping moet minimum 14 dagen vóór de datum 
van de vergadering aan de aanvrager worden ter kennis gebracht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013062722&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013062722&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.32
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013062722&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.33
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2012072042&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.49
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2012072042&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.50
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De aanvrager kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door 
een advocaat of door één of meer leden van het Instituut die 
voldoen aan de voorwaarden om voor de Kamers te worden 
verkozen. 

Wanneer hij niet vertegenwoordigd is door een advocaat, dient het 
mandaat schriftelijk te zijn. 

De Kamer kan de persoonlijke verschijning bevelen. 

De beslissingen met betrekking tot de inschrijving of weglating 
staan niet open voor verzet.  

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het 
beroep van vastgoedmakelaar 

Art. 6. § 3. Het Instituut stuurt een ontvangstbevestiging binnen 
één maand na de ontvangst van het dossier van de aanvrager en 
deelt hem in voorkomend geval mee welk document of 
documenten ontbreken. 

De procedure voor de behandeling van een aanvraag tot 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties om het beroep 
van vastgoedmakelaar te mogen uitoefenen, wordt door een met 
redenen omkleed besluit afgesloten en wordt ter kennis gebracht 
van de aanvrager binnen een termijn van zestig dagen na de 
indiening van het volledige dossier door de aanvrager. 

Tegen dit besluit of tegen het uitblijven ervan kan beroep ingesteld 
worden bij de Kamer van Beroep bedoeld in artikel 8, § 2, van het 
koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake 
de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars. 

 


