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MEDEDELING1  2019/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/AC/jv    28.02.2019 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift 

juridische kennis 
 
De Raad wenst u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen met 
betrekking tot één van de voorwaarden om zich in te schrijven in het nationaal 
register voor gerechtsdeskundigen: beschikken over een getuigschrift juridische 
kennis. 
 
Zoals vermeld in onze mededeling 2016/12 betreffende het nationaal register 
voor gerechtsdeskundigen, werd krachtens de wet van 10 april 2014 een nationaal 
register voor gerechtsdeskundigen opgericht, dat in werking trad op 1 december 
2016. 
 
Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang u al dan niet reeds 
opdrachten in het kader van deskundigenonderzoeken hebt uitgevoerd. 
 
 
U hebt reeds opdrachten uitgevoerd in het kader van deskundigenonderzoeken 
 
Indien u onze aanbeveling in mededeling 2016/12 gevolgd heeft, bent u reeds 
ingeschreven in het voorlopig register. 
 
Indien dit nog niet het geval is, kan u dit doen via de volgende link:  
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten/aa
nvraag_tot_opname_en_registratiemodaliteiten 
 

                                                      
1 Door middel van een mededeling, ontwikkelt het Instituut de rechtsleer met betrekking tot de 

audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, 
reglementair en normatief kader dat de oefening van hun beroep reglementeert (art. 31, §7 van 
de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de 
bedrijfsrevisoren); enkel de normen en de aanbevelingen zijn verplicht.  
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De inschrijving in het “definitief” nationaal register voor gerechtsdeskundigen zal 
mogelijk zijn van zodra de aanvaardingscommissie volledig is.  
Het uitvoeringsbesluit betreffende de werking en de samenstelling van deze 
commissie werd wel reeds in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 28/09/2018 
maar de commissie is nog niet operationeel. 
 
Personen die ingeschreven zijn in het “voorlopig” register, hebben in ieder geval 
tot 30 november 2021 de tijd om hun aanvraag tot inschrijving in het “definitief” 
nationaal register in te dienen en het bewijs te leveren dat ze voldoen aan alle 
voorwaarden die door de wet voorzien zijn voor de inschrijving, met inbegrip van 
het getuigschrift juridische kennis, of om eventueel vrijstellingen te vragen. 
 
 
U hebt nog geen opdrachten uitgevoerd als gerechtsdeskundige, maar u zou 
deze in de toekomst willen kunnen uitvoeren 
 
In dit geval moet u wachten tot de aanvaardingscommissie volledig en 
operationeel is (cf. supra). 
Bovendien kunt u enkel een aanvraag indienen om ingeschreven te worden in het 
nationaal register als u het bewijs kan leveren dat u voldoet aan alle voorwaarden 
die door de wet voorzien zijn voor de inschrijving, meer bepaald het bewijs van 
vereiste juridische kennis (artikel 21, 6°). 
 
 
Hoe een getuigschrift juridische kennis verkrijgen? 
 
Op 27 april 2018 werd een koninklijk besluit betreffende juridische opleidingen 
gepubliceerd.2 
 
Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) heeft besloten 
om een opleiding te organiseren die voldoet aan de voorwaarden van dit koninklijk 
besluit en zal binnenkort een dossier indienen om deze opleiding door de FOD 
Justitie te laten erkennen. 
 
Tijdens de vergadering van het Interinstitutencomité werd besloten dat de leden 
van het IBR ook zouden kunnen deelnemen aan deze opleidingen en dit onder 
dezelfde voorwaarden als die voor de leden van het IAB. 
 

                                                      
2 Koninklijk besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 

25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S., 
blz.36719; 
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Deze opleidingen zullen in het voorjaar van 2019 starten en we zullen u op de 
hoogte brengen van zodra u zich hiervoor kan inschrijven. 
 
Belangrijke opmerking: indien u al een juridische opleiding voor 
gerechtsdeskundigen hebt gevolgd, gelieve na te gaan of deze opgenomen is in de 
lijst met de reeds door de minister van Justitie gevalideerde opleidingen voor 
gerechtsdeskundigen: 
https://justice.belgium.be/sites/default/files/liste_des_attestations_formations_
juridiques_24012019.pdf 
 
Alle officiële informatie van de FOD Justitie met betrekking tot het nationaal 
register voor gerechtsdeskundigen vindt u via de volgende link:  
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationale_registers_experten 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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