Reglement betreffende de erkenning door de Federale Raad van landmeters-experten
van de permanente vorming die in aanmerking genomen wordt in toepassing van
artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de
plichtenleer van de landmeter-expert.

Artikel 1. Worden door de Federale Raad van landmeters-experten erkend als permanente
vorming:
1/ Alle cursussen, postgraduaten en studieactiviteiten georganiseerd door en in
samenwerking met de universiteiten en hogescholen in het vakgebied van de landmeterexpert voor het aantal effectieve lesuren.
2/ Alle opleidingen waarvan de programma's op zijn minst 60 dagen voorafgaandelijk aan de
start van de opleiding door de organiserende instantie voorgelegd werden en gunstig
geadviseerd werden door de Federale Raad voor het aantal aanvaarde lesuren evenals de
opleidingen die op initiatief van een op het tableau ingeschreven landmeter-expert voor de
deelname voorgelegd werden aan de Federale Raad en gunstig geadviseerd werden
3/ De opleidingen in de vastgoedsector die erkend worden door het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars voor een maximum van 10 uur per jaar.
4/ De colloquia, symposia en studiedagen, gerelateerd aan de beroepswerkzaamheid van de
landmeter-expert, georganiseerd door de wettelijke erkende beroepsverenigingen en
federaties van landmeters-experten, industrieel ingenieurs, architecten, geografen,
geometrologen, vastgoedmakelaars en de inter-professionele organisaties van deze
beroepen, die toegankelijk zijn voor alle ingeschrevenen op het tableau voor het aantal
effectieve studie-uren. Alsook deze van organisaties verbonden met de overheid onder
dezelfde voorwaarden.
5/ De vergaderingen georganiseerd door de wettelijk erkende beroepsverenigingen en
federaties van landmeters-experten voor hun eigen leden voor een maximum van 2 uur per
vergadermoment.
6/ De cursussen op academisch niveau en de presentaties op colloquia, symposia en
studiedagen binnen het vakgebied voor het dubbele van het aantal effectieve lesuren
verzorgd door de landmeter-expert.
7/ De publicaties in het vakgebied van de landmeter-expert door de Federale Raad
beoordeeld na voorlegging van de publicaties aan de Raad.
8/ De colloquia, symposia en studiedagen georganiseerd in het buitenland door de
landmeterverenigingen en bedrijven actief in de sector, hogescholen en faculteiten voor 7u
per dag.
9/ Andere organisatoren kunnen door de Raad per kalenderjaar worden erkend voor de helft
van de effectief gegeven studie-uren.
De Federale Raad kan de erkenning van het aantal uren koppelen aan kwaliteitseisen met
betrekking tot de aangeboden opleidingen en deze intrekken.
10/ Zuiver technisch-vakgerichte en als dusdanig erkende opleidingen in het domein van de
geodesie en de geomatica met betrekking tot de beroepspraktijk worden erkend voor het
dubbele van de effectief gevolgde uren.
Artikel 2. De permanente vorming erkend door één kamer van de Federale Raad wordt
onder dezelfde voorwaarden erkend door de andere kamer.

Artikel 3. Voorwaarden
1/ Na afloop stuurt elke organisator een verslag naar de Federale Raad waarin volgende
punten worden vermeld:
• het programma van de vorming;
• het effectief aantal uren dat aan vorming besteed werd;
• de identiteit van de lesgever(s);
• de plaats(en) en datum(s).
• een gehandtekende aanwezigheidslijst per halve dag opleiding (met vermelding van:
naam, adres en inschrijvingsnummer van de landmeter-expert).
2/ Aan elke deelnemer wordt door de organisator een attest afgeleverd met de vermelding
van:
• diens naam en inschrijvingsnummer op het tableau;
• het aantal effectief genoten uren vorming;
• de benaming van de vorming;
• het kader waarbinnen deze vorming zich situeert.(volgens artikel 1);
• de plaats en datum.
3/ Elke organisator laat de deelnemers tekenen bij de aanvang en bij het einde van de
activiteit op straffe van verval van de erkenning van de activiteit.
Artikel 4. Het is de landmeter-expert toegelaten een surplus aan uren vorming over te
dragen naar het volgende kalenderjaar met een maximum van 20 uren.
Artikel 5. De attesten van deelname worden door de landmeter-expert ten laatste voor 31
januari van het volgende kalenderjaar bezorgd aan de griffie van de Federale Raad van
landmeters-experten.
Artikel 6. Dit reglement, de door de Federale Raad erkende organisatoren en
vormingsactiviteiten van niet erkende organisatoren worden bekend gemaakt via de website
van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - http://economie.fgov.be
Artikel 7. Dit reglement werd goedgekeurd op de zitting van 14 oktober 2013 in uitvoering
van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de
plichtenleer van landmeter-expert en is van kracht op datum van de publicatie op de website
van de FOD Economie.

