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HET WOORD
VA N DE VO OR ZI T T E R

van het beroep

Nu dat de deontologische code

Zoals u kan lezen in deze newsletter,

hebben wij een hogere versnelling

grootste transparantie teneinde

illegale uitoefenen

uiteindelijk het daglicht heeft gezien,
ingeschakeld en ziehier onze eerste
newsletter van uw Instituut.

Met deze nieuwe rubriek “newsletter”
die u vanaf nu op onze website kunt

is het onze intentie te werken in de
uw vertrouwen te houden en de

communicatie van het voorstel tot
wetswijziging is daar een mooi
voorbeeld van.

ontdekken, wensen wij u regelmatig

Toch moet hier even onderlijnd worden

interessante gebeuren dat plaats vindt

waar de overheid zich zal over buigen

op de hoogte te houden van al het
in ons huis.

In mijn hoedanigheid als Voorzitter en

samen met de leden van het Uitvoerend

dat deze tekst een voorstel van ons blijft
en dat enkel deze laatste bevoegd
is om wetten op te stellen en af te
kondigen.

Comité, zal ik bijzonder attent blijven

Ik ben ervan overtuigd dat deze

bestaansreden van het IAE, met name

veranderingen en emoties zal brengen,

voor alles wat te maken heeft met de

de erkenning en de bescherming van
het beroep van de auto-expert.

tweede semester ons zijn de nodige

maar wees ervan overtuigd dat wij ons
samen zullen blijven inspannen zodat

wij nog trotser kunnen zijn op ons mooi
beroep van auto-expert.

Philippe Timmermans
Voorzitter
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HET IAE IS VERHUISD
Omdat wij u nog beter willen ontvangen en de werkruimte
nog aangenamer willen maken, zijn wij verhuisd naar de
overzijde van de derde verdieping van het Huis van
Automobiel.

Tegenwoordig beschikken wij over twee vergaderzalen
voor de Raden en de Commissies, een keuken en een

open kantoorruimte voor de vier leden van het Uitvoerend
Comité en het secretariaat.

De ronde tafels
Strijd tegen het

illegale uitoefenen
van het beroep
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Op 10 maart laatstleden, heeft het

Een voorstel tot wetswijziging werd

voogdij, Willy Borsus, ontmoet teneinde

die het met een meerderheid van

De ronde tafels

uitvoerend Comité onze Minister van

Strijd tegen het

een aantal onderwerpen te bespreken die

illegale uitoefenen
van het beroep

nog voor problemen zorgen.

Wat het probleem van de rechtspersonen
betreft, en rekening houdend met het feit

dat een ministeriele omzendbrief niet altijd

voorgelegd aan de Raad van het Instituut
stemmen zijn goedkeuring heeft gegeven
op 5 juni. Dit voorstel werd overgemaakt

aan het Kabinet van Minister Borsus op 12

juni, overeenkomstig het artikel 17, § 3 van
de wet dat bepaalt :

de ideale manier is voor het interpreteren

“Zowel de Raad van het Instituut en elk

medegedeeld dat hij een wijziging van de

eigen initiatief of op aanvraag, aan de

van een wet, heeft de Minister ons

wet overweegt betreffende de herkenning
en de bescherming van het beroep
van auto-experts.

van de Kamers mogen advies geven, op
bevoegde autoriteiten inzake de materie
die in verband staat met het beroep van
de auto-experts.”

Tijdens het onderhoud waarvan de inhoud

Met het oog op transparantie naar alle

op 27 mei op het Kabinet van de Minister

rubriek hieronder de volledige tekst van

bevestigd werd tijdens een ontmoeting
met zijn Kabinetschef, heeft de minister
uitdrukkelijk gevraagd aan het IAE om

leden van het Instituut, vindt u in de
dit voorstel.

een voorstel op te stellen voor een

Tijdens de vergadering van 10 maart met

met het artikel 5 § 2.

besproken waaronder de benoeming

wetswijziging, meer bepaald in verband

minister Borsus werd een aantal punten
van gerechtelijke auto-experts door de
rechtbanken, de deontologische code
die toen nog niet gepubliceerd werd

en de definitie van de NACE code voor

het beroep van auto-expert, die intussen
bekend is.
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Artikel 5
§1 ONGEWIJZIGD
§2 De rechtspersonen mogen het beroep van

4° De rechtspersoon mag geen deelneming

voorwaarden beantwoorden :

of rechtspersonen dan van uitsluitend

1° Alle personen die optreden in naam en

van deze vennootschappen en hun activiteiten

auto-expert uitoefenen indien zij aan volgende

voor rekening van de rechtspersoon moeten
natuurlijke personen zijn die bij het Instituut
ingeschreven zijn.

2° Hun doel en hun activiteit moeten beperkt
zijn tot de dienstverlening die voortvloeit uit

de uitoefening van het beroep van auto-expert
tenzij het uitoefenen van het beroep van auto-

expert een direct functioneel verband heeft met
hun economische activiteit niettegenstaande

de toepassing van elk ander artikel van de wet,
reglementen of codes.

bezitten in andere vennootschappen en/

professionele aard. Het maatschappelijk doel

mogen niet onverenigbaar zijn met de functie
van auto-expert.

5° De rechtspersoon is bij het Instituut van de
auto-experts ingeschreven. Indien omwille

van het overlijden, het vertrek, de schorsing

of de schrapping van een natuurlijke persoon

bedoeld in 1° of 3°, de rechtspersoon niet meer
beantwoordt aan de vereiste voorwaarden

om het beroep van auto-expert uit te oefenen,
beschikt deze over een termijn van zes

maanden om zich in regel te stellen met die

3° 60% van de aandelen evenals van

de stemrechten moeten rechtstreeks of

onrechtstreeks in handen zijn van natuurlijke

personen die bij het Instituut ingeschreven zijn.
In geval de 60 % niet bereikt worden, moet
de rechtspersoon een natuurlijke persoon
mandateren die binnen de rechtspersoon

op een autonome en niet- ondergeschikte

wijze de controle uitoefent over de expertiseactiviteiten en die daarbij verantwoordelijk is

voor het naleven van de wet, de reglementen
en de codes.

voorwaarden. Gedurende die termijn mag

de rechtspersoon het beroep van auto-expert
verder uitoefenen.

De stagiair kan slechts een rechtspersoon
in de zin van deze wet oprichten of er

vennoot, zaakvoerder, bestuurder, lid van

het directiecomité van zijn, indien het een

rechtspersoon betreft waarin hij het beroep

uitoefent samen met zijn stagemeester of met
een auto-expert ingeschreven op één van de
lijsten van het Instituut van de auto-experts.
Onder de door de Koning bepaalde

Deze verantwoordelijke moet ingeschreven

zijn bij het Instituut en zijn identiteit moet deel

uitmaken van een publicatie in het Staatsblad.
De vervanging van deze verantwoordelijke

moet effectief zijn binnen de dertig werkdagen,
op straffe van het verlies van zijn hoedanigheid
en van zijn inschrijving op de lijst van de

auto-experts volgens de modaliteiten van het
artikel 7.
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voorwaarden verleent het Instituut op verzoek
de hoedanigheid van auto-expert aan elke
vennootschap, opgericht naar buitenlands

recht, die volgens het recht van de staat waar

ze is opgericht een hoedanigheid heeft die als
gelijkaardig wordt erkend met die van auto-

expert, en die al dan niet gevestigd is in België.
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DE DEONTOLOGISCHE CODE
IS VERSCHENEN
Wij hebben hierop lang (té lang) gewacht en

de deontologische code op 23 april eindelijk
gepubliceerd geworden in het Belgische

Staatsblad. U vindt de volledige tekst ervan op

- Permanente vorming is verplicht, 45 uur/3
jaar met een minimum van 10 uur/jaar.

- De auto-expert moet elke opdracht

onze website.

weigeren of elk mandaat overdragen

Het gaat om een nieuwe stap in de verdere

beroepspraktijk of de naleving van de

professionalisering van de sector. De nieuwe
code bepaalt bij voorbeeld de volgende
elementen :

- Het is een auto-expert niet toegestaan
een werkzaamheid uit te oefenen die

onverenigbaar is met de waardigheid of

de onafhankelijkheid van zijn beroep, als
natuurlijk persoon of als rechtspersoon
enige economische activiteit uit te

oefenen met betrekking tot de verkoop,
verhuur of herstelling van voertuigen

en wisselstukken, of met betrekking tot
verzekerings- en makelaarsproducten.
- Hij moet elke opdracht of elk deel van

een opdracht, waarvoor hij niet de nodige
competenties bezit of waarvoor hij niet
over de nodige middelen beschikt,

indien de onafhankelijkheid van zijn

deontologie hierdoor in het gedrang
wordt gebracht.

- De auto-expert mag geen opdrachten

trachten te verkrijgen door middel van
betalingen of van andere voordelen
aan eventuele opdrachtgevers,

tussenpersonen of iedere andere

persoon betrokken bij de toewijzing van
opdrachten.

- Een burgerlijke

beroepsaansprakelijkheidsverzekering is
verplicht.

- De auto-expert is gebonden aan het

beroepsgeheim en de discretieplicht.

- De auto-expert zal collegiaal optreden.

weigeren.

En de voogdij minister, Willy Borsus, besluit als volgt :

Het is essentieel dat ervoor wordt gewaakt dat de specialisten hun taken perfect

uitvoeren, met de nodige garanties in termen van bekwaamheid, onafhankelijkheid
en professionele integriteit. Dit is niet enkel bijzonder belangrijk voor de sector,

maar ook voor de consument. De garantie voor de consument dat hij met zekerheid

te maken heeft met een professional, zal een positieve impact hebben op het imago
van de auto-expert.
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Eén van de objectieven van 2015 is het

En voor de verhuurders op korte termijn

belang te ondersteunen van de toepassing

vertegenwoordigd onder de auspiciën van

organiseren van ronde tafels teneinde het
van de wet en de hieruit voortvloeiende
gevolgen voor het beroep van de auto-

experts bij de verschillende spelers op de

markt zoals de parketten, de rechtscolleges,

De ronde tafels

de verzekeraars, de leasing maatschappijen,

Strijd tegen het

korte termijn, de reparatiebedrijven en de

illegale uitoefenen
van het beroep

de auto-importeurs, de verhuurders op

waren de volgende maatschappijen

Renta : Alphabetcarlease Short Term, Athlon
Car Lease Rental Services, Belcar, Caruur,

Difrent, Fraikin Truck Renting, Huurwagens

Mols, Rental Plan – Lease Plan, Via Location –
Camion Verhuring.

Tijdens de ronde tafels, stellen wij het Instituut

verschillende partners in de mobiliteitssector.

en zijn doelstellingen en waarden voor. Wij

Wij zijn al begonnen met informatiesessie

en haar evolutie en geven uitleg over het

bij de verhuurders op kort termijn en de

verzekeraars en voor de tweede semester

hebben wij reeds verschillende andere sessies

overlopen de historiek van het Instituut
wettelijk kader.

Wij vergeten zeker niet de organisatie van het

gepland bij de andere marktspelers.

Instituut toe te lichten, het uitvoerend comité,

Tijdens de ontmoetingen met de verzekeraars,

stage commissie, de tuchtcommissie en de

waren – naast Assuralia – de volgende

maatschappijen vertegenwoordigd : AG,

Allianz, Axa, Belfius, Ethias, Generali, KBC,
PV, TVM Belgium .

de Raad en de verschillende kamers, de
beroep commissie.

Uiteindelijk worden de objectieven van het

Instituut op korte en lange termijn toegelicht

hetgeen tot interessante discussies kan leiden.
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STRIJD TEGEN
HET ILLEGALE
UITOEFENEN
VA N HE T BE ROEP
Eén van de prioriteiten van het Instituut is het
bestrijden van het illegale uitoefenen van

het beroep. Sinds verschillende maanden
investeert het Instituut zich in deze taak,
vervolgt de personen die zich nog niet

hebben aangepast aan de regels en moedigt
hen aan om dit te doen of om een einde te
stellen aan hun beroep dat tegenwoordig
beschermd en gereglementeerd is. Deze
actie begint zijn vruchten af te werpen en
wij zullen niet nalaten om u verder op de
hoogte houden.
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