
Reglement betreffende de erkenning door de federale raad van landmeters-experten van de 
voortgezette opleidingen die in aanmerking genomen worden in toepassing van artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de 
plichtenleer van de landmeter-expert 
 
Artikel 1: 
Worden door de federale raad van landmeters-experten erkend als voortgezette opleidingen:  
 
1) alle cursussen en studieactiviteiten die worden georganiseerd door en in samenwerking met 

universiteiten en hogescholen in het vakgebied van landmeter-expert, voor de werkelijk gevolgde 
uren. 

 
2) opleidingen waarvan de programma's door de opleidingsverstrekker bij de federale raad zijn 

ingediend ten minste 60 dagen voor hun begindatum, voor het aantal uren aanvaard door de raad  
en voor de werkelijk gevolgde uren. 

 
3) opleidingen die, op initiatief van een op het tableau ingeschreven landmeter-expert, werden 

voorgelegd aan de federale raad en in de loop van het kalenderjaar een gunstig advies hebben 
gekregen, voor het aantal uren aanvaard door de raad en voor de werkelijk gevolgde uren. 

 
4) cursussen van academisch niveau en de presentaties die door een landmeter-expert worden 

gegeven, in het kader van colloquia, symposia en studiedagen in het vakgebied van de landmeter-
expert voor het dubbele van de werkelijk gegeven uren. 

 
5) opleidingen in de vastgoedsector, erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, voor 

maximaal 10 uur per jaar en zonder mogelijkheid tot overdracht naar het volgende jaar. 
 
6) colloquia, symposia en opleidingsdagen die toegankelijk zijn voor alle landmeters-experten 

ingeschreven op het tableau, georganiseerd in het vakgebied van de landmeter-expert door: 
 

- de interprofessionele organisaties die erkend zijn als lid van de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de KMO; 

- de beroepsverenigingen die erkend zijn als lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 
KMO van: 

o landmeters-experten;  
o masters in de industriële wetenschappen;  
o geometrologen;  
o architecten;  
o geografen  

voor het aantal werkelijk gevolgde uren. 
  
7) colloquia, symposia en opleidingsdagen die door met de overheid verbonden organisaties worden 

ingericht met betrekking tot de activiteit van de  landmeter-expert en die toegankelijk zijn voor alle 
landmeters-experten ingeschreven op het tableau, voor het aantal werkelijk gevolgde uren. 

 
8) colloquia, symposia en opleidingsdagen die in het buitenland worden georganiseerd door 

verenigingen van landmeters-experten en ondernemingen die actief zijn in de sector en die noch 
als toeleveranciers noch als afnemers verbonden zijn aan de verkoop van materiaal, software of 
diensten in het vakgebied van de landmeter-expert en die minstens 60 dagen voor de datum van 
het evenement worden voorgelegd aan de federale raad, voor het aantal uren aanvaard door de 
raad en de werkelijk gevolgde uren, met een maximum van 7 uur per dag. 

 
9) vergaderingen georganiseerd door de beroepsverenigingen van landmeters-experten die erkend 

zijn als lid van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, voor hun eigen leden, voor 2 uur 
per vergadering en met een maximum van 10 uur per jaar. 

 
10) publicaties in het vakgebied van de landmeter-expert, na voorlegging van deze publicaties aan de 

federale raad, voor het aantal uren erkend door de raad. 
 



11) opleidingen van louter beroepstechnische aard en als zodanig erkend op het gebied van geodesie 
en geomatica in het vakgebied van de landmeter-expert, voor het dubbele van de werkelijk 
gevolgde uren.  

 
12) opleidingen over de plichtenleer van de landmeter-expert waarvan het programma goedgekeurd 

werd door de federale raad, voor het dubbele van de werkelijk gevolgde uren, met een maximum 
van 4 uur per jaar. 

 
13) online-opleidingen, op voorwaarde dat het systeem voor de controle van de deelname en de 

efficiëntie alsook de inhoud ervan goedgekeurd werden door de federale raad, voor de uren 
aanvaard door de raad, met een maximum van 10 uur per jaar.  

 
14) opleidingen in verband met de verkoop of aankoop van materiaal, software of diensten in het 

vakgebied van de landmeter-expert, voor de helft van de uren, met een maximum van 5 uur per 
jaar. 

 
Alle opleidingen waarvan sprake  in artikel 1, 1 tot en met 9 en 11 tot en met 14, moeten toegankelijk 
zijn voor alle op het tableau ingeschreven landmeters-experten. 
 
 
Artikel 2. 
Opleidingsverstrekkers die noch als toeleveranciers noch als afnemers verbonden zijn aan de verkoop 
of aankoop van materiaal, software of diensten in het vakgebied van de  

landmeter-expert, kunnen door de federale raad worden erkend. 
De erkenning of de intrekking van de erkenning van een opleidingsverstrekker wordt beslist door de 
federale raad in overleg tussen de twee Kamers. 
 
De erkenning of weigering door een kamer van de federale raad van één of meerdere opleidingen 
houdt  dezelfde erkenning of weigering door de andere kamer in. 

 
 

Artikel 3. 
Aan het einde van elke opleiding of opleidingssessie stuurt elke opleidingsverstrekker een verslag 
naar de federale raad met vermelding van de volgende punten: 
  

1) het opleidingsprogramma 
2) het werkelijke aantal uren dat aan deze opleiding is besteed 
3) de identiteit van de opleider(s) en, indien van toepassing, zijn inschrijvingsnummer op het 

tableau 
4) de plaats en datum van de opleiding 
5) de aanwezigheidslijst op papier of in elektronische vorm, ondertekend aan het begin en het 

einde van elke halve dag, met vermelding van de naam, het adres en de inschrijvingsnummer 
op het tableau van elke deelnemende landmeter-expert, en met opgave van het aantal uren 
die door deze laatste werden gevolgd.  

 
De opleidingsverstrekker levert aan elke deelnemer een attest af met vermelding van:  
 
1) zijn naam en inschrijvingsnummer op het tableau 
2) het werkelijk door de deelnemer gevolgde aantal opleidingsuren 
3) de naam van de opleiding  
4) het kader waarin deze opleiding plaatsvindt, onder verwijzing naar een rubriek van artikel 1 
5) de plaats en datum van de opleiding 
 
Elke opleidingsverstrekker laat de deelnemers aan het begin en aan het einde van de opleiding of van 
elk van haar onderdelen of sessies tekenen, op straffe van intrekking van zijn erkenning; de 
handtekeningen kunnen ook op elektronische wijze met een identiteitskaart gebeuren.. 
 
Artikel 4. 
De in artikel 3, tweede lid bedoelde attesten worden uiterlijk op 31 januari van het volgende 
kalenderjaar door de landmeter-expert per post, per email of via een elektronisch systeem ter 



beschikking gesteld door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, toegezonden aan de 
griffie van de federale raad. 
 
Artikel 5. 
De landmeter-expert mag een overschot aan opleidingsuren overdragen naar het volgende 
kalenderjaar met een maximum van 20 uur, met uitzondering van de opleidingen bedoeld in artikel 1, 
5). 
 
Artikel 6. 
Alle aanvragen tot afwijking of erkenning van opleidingen die dit reglement niet vermeldt, moeten, 
behoorlijk gedocumenteerd, met bewijsmateriaal onderbouwd en gemotiveerd aan de federale raad 
ter beoordeling worden voorgelegd. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement en de lijst van erkende opleidingsverstrekkers en de voortgezette opleidingen worden 
ter kennis van de landmetersexperten gebracht via de website van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie – https://economie.fgov.be .  
 
Artikel 8. 
In de loop van 2020, en uiterlijk op 31 december 2020, dienen de opleidingsverstrekkers 
geaccrediteerd op 31 december 2019 per post of per e-mail een aanvraag in tot verlenging van hun 
erkenning overeenkomstig dit nieuwe reglement. Een opleiding bij een geaccrediteerd 
opleidingsverstrekker wordt in rekening gebracht voor de landmeter-expert die die opleiding gestart is 
of beëindigd heeft voor de eventuele beslissing tot intrekking van de accreditatie door de federale 
raad.  
 
Artikel 9. 
Dit reglement werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de kamers op 29 oktober 2019, in 
uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de 
voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert en is van toepassing vanaf zijn 
bekendmaking op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - 
https://economie.fgov.be . 
 
Artikel 10. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020. 
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