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HET WOORD
VA N DE VO OR ZI T T E R
De bestrijding van de illegale

Wij zetten eveneens de ontwikkeling

belangrijk doel van ons Instituut en

kunnen u reeds aankondigen dat wij,

uitoefening van het beroep blijft een
zoals u het hierna kunnen lezen, worden
de eerste positieve resultaten geboekt.
Wij zullen deze strijd onverminderd
voortzetten want de illegale

uitoefening van het beroep vormt een

onaannemelijke oneerlijke concurrentie.
De personen die halsstarrig weigeren
om zich in te schrijven bij het Instituut
zullen vervolgd worden en juridische

stappen zullen ondernomen worden.

Een eerste vordering tot staking werd

van onze organisatie voort en wij

begin van volgend jaar, over een

nieuwe website zullen beschikken

teneinde nog beter te communiceren
en efficiënt te blijven.

Ik wens jullie alvast prettige feestdagen
met de beste vooruitzichten voor

2016! Ik verzeker jullie dat wij er op

alle fronten zullen zijn om de regels en

waarden van ons beroep te verdedigen
en dat u op ons verder zal kunnen
rekenen.

reeds bij de rechtbank ingevoerd tegen
een onwillige persoon.

Philippe Timmermans
Voorzitter
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Onvermoeibaar strijdt IAE op alle fronten

Mijnheer de Voorzitter,

beroep van autoexperts.

Ik heb kennis van uw brief van 2
september 2015 genomen betreffende
de toepassing van de wet van 15
mei 2007 wat de erkenning en de
bescherming betreft van het beroep van
autodeskundigen en de oprichting van
het Instituut van de auto-experts. Ik heb
bij de parketten erop gewezen de juiste
toepassing van de wet van 15 mei 2007 te
willen handhaven en enkel gerechtelijke
deskundigen aan te stellen die de titel van
“auto-experts” dragen, overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 15 mei 2007.

tegen de illegale uitoefening van het

Onlangs hebben wij een brief aan het
College van de Procureur-generaals

gericht waarin wij onze onenigheid uiten
inzake de aanduiding van juridische

auto-experts door bepaalde parketten en
rechtbanken die in overtreding zijn met

de wet van 15 mei 2007 (Wet betreffende
de erkenning en de bescherming van

het beroep van autodeskundigen en de
oprichting van het Instituut van autoexperts – B.S. 2 juni 2008).

Wij hebben een antwoord van de
Voorzitter van het College van de

Procureur-Generaals ontvangen, de heer
J. Delmulle, dat wij in extenso hierna
meegeven:

Met mijn meeste hoogachting,
De Procureur generaal J. DELMULLE,
Voorzitter van het College
Wij nemen nota van het standpunt dat de
heer Delmulle genomen heeft en wij zijn
hiervan verheugd. Wij durven te hopen

dat de parketten en de rechtbanken geen
auto-experts meer zullen aanstellen die
geen lid zijn van het Instituut.

Niettemin, zullen wij hierop waakzaam
blijven. Eerstdaags ontmoeten wij het

Cabinet van Minister van Justitie Koen

Geens opdat laatstgenoemde het initiatief
neemt om de wet van 15 mei 2007

inzake de aanduiding van gerechtelijke

autodeskundigen te laten eerbiedigen.
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HET L AATST E NIEUWS
INZAKE OPLEIDING
De opleidingen die door het IEA werden gevalideerd zijn

online op onze website en het aanbod van de opleidingen
zal in de loop van de komende maanden sterk aangevuld
worden.

Wij hebben reeds met genoegen uren van opleiding

van een groot aantal deskundigen op zeer gevarieerde
gebieden geregistreerd.

Wij staan er eveneens op om te verduidelijken dat het
Instituut niet tot de inschrijvingen van de opleidingen
overgaat en dat dit direct dient gedaan te worden
bij de opleidingsinstanties zoals aangeduid op de
opleidingsfiches op de website.
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DE OPR IC HT ING VA N
DE TUCHTRAAD EN DE
BEROEPSCOMMISSIE
Het Instituut zet zijn ontwikkeling voort en na

raadpleging met de Voorzitters van de Tuchtraad en de

inzake opleiding

Beroepscommissie van beide taalkundige kamers op

De oprichting van

van de twee Commissie bij het Instituut op 12 oktober

de Tuchtraad en de
Beroepscommissie

25 september laatsleden, heeft de formele oprichting
in aanwezigheid van de leden van deze Commissies

plaatsgevonden met name in totaal ongeveer 50 personen.
Een aantal onderwerpen betreffende de werking

van deze Commissie werden aangesneden zoals de

procedureverordening waar men beroep zal doen op het

gerechtelijke wetboek en de procedure van overdracht van
de klachten door de Raad van het IAE.

De Raad van het IAE zal binnenkort de klachten

onderzoeken die ons zijn toegekomen voor eventuele
overdracht aan de Tuchtraad.
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