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INLEIDING
In 2018 vallen 8.662 werkgevers onder het paritair comité van de vrije beroepen, en 33.963 werknemers
kunnen gebruik maken van de opleidingsmogelijkheden die Liberform hen biedt. In vergelijking met 2017
is dit een stijging van 242 werkgevers en een stijging van 839 werknemers.

WIE OF WAT IS LIBERFORM?
Liberform is het vormingsfonds van de sector van de vrije beroepen. Wij willen een dienstverlening rond
opleiding en vorming uitbouwen voor alle werknemers en werkgevers in de sector. Wij bieden gratis
opleiding aan voor werknemers in de sector, en wij betalen opleidingspremies uit aan werkgevers die
opleiding betalen voor de werkgever en/of werknemer in de sector.
We willen informatie verzamelen rond competentieversterking en personeelsbeleid (gelinkt aan vorming)
in de sector. Wij willen de informatie analyseren en op maat van de sector aanbieden. Dit klinkt allemaal
gemakkelijk. De meest essentiële vragen die we ons hierbij moeten stellen is natuurlijk welke informatie
nodig is en hoe kunnen we de informatie via diverse kanalen bij de werkgevers en werknemers in de
sector brengen? Het antwoord daarop is simpel: een goed netwerk uitbouwen.
Een goed netwerk uitbouwen doet men niet van de ene dag op de andere. Enerzijds is het nodig om
te weten wie in het netwerk zit en waarom dit relevant kan zijn. Anderzijds is het nodig dat het netwerk
het vormingsfonds kent, zodat de informatie die is verzameld en bewerkt ook gebruikt kan worden door
verschillende actoren.
In het vademecum focussen we op de ordes en instituten maar ook op de beroepsfederaties. Het
vademecum zal nooit volledig zijn, maar het kan een goede basis zijn om informatie te vinden.

Nele Muys, manager Liberform
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ADVOCATEN
ORDE VAN DE ADVOCATEN
De Orde van Vlaamse Balies ziet erop toe dat elke burger voldoende kansen krijgt om zijn
rechten te laten gelden. Ze volgt wetgeving op die gevolgen kan hebben voor de werking van
justitie en het dagelijkse werk van de advocaat en treedt daarover in dialoog met de overheid.
Als ze vindt dat de rechten van burgers of advocaten geschonden worden, spant ze zelf een
procedure aan.
De OVB stelt reglementen op die gelden voor alle Vlaamse advocaten. Die zijn verzameld in de
Codex Deontologie voor advocaten.
Alle wettelijke taken van de OVB zijn opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek:
• De OVB ziet toe op de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de
advocaten.
• De OVB staat in voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de stagiairs en
de permanente vorming van de advocaten.
• De OVB neemt initiatieven voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het
beroep en de belangenbehartiging van advocaat en rechtzoekende.

Orde van de Advocaten
		 Staatsbladsstraat 8 • 1000 Brussel
		
T +32 (0)2 227 54 70
		 info@advocaat.be
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BALIES
Binnen de balie is er een stafhouder, een Raad van de Orde, en een Conferentie Jonge Stagiairs.
De stafhouder neemt de leiding van de orde op zich en hij vertegenwoordigt zijn Orde op
externe vergaderingen en bij alle officiële plechtigheden. De stafhouder blijft gewoon een
advocaat in functie.
De taak van de Raad van de Orde kan het best vergeleken worden met het dagelijks bestuur
van een vennootschap. De Raad staat in de eerste plaats de stafhouder bij in diens talrijke
opdrachten, maakt het tableau op van de ingeschreven advocaten van de Balie en de lijst van
de stagiairs. Zeer algemeen gezien wordt de taak omschreven als die van waakhond over de
eer van de Orde van Advocaten en over de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen. Daartoe kan de Raad onder meer
een eigen Reglement opstellen dat bindend is voor de leden van de Balie.
Tot het takenpakket van het bestuur van de Conferentie van de stagiairs behoort :
• de professionele bekwaamheid te bevorderen door het organiseren van vormingen
• de jonge advocaten bij te staan en te begeleiden
• rondleidingen geven in de rechtbank en informatie te verschaffen aan scholieren
• zich inzetten tot het behouden en /of verbeteren van de goede contacten tussen de
onderscheiden balies.
• het organiseren van ontspannende activiteiten
• het organiseren van de jaarlijkse daguitstap, ofwel ‘baliereis’ genoemd.
• het organiseren van de tweejaarlijkse plechtige openingsconferentie op de tweede
vrijdag van september
Deze taken beogen allen het stimuleren van de confraterniteit tussen de advocaten, wat in
wezen het voornaamste doel is van de conferentie.

Balie West- Vlaanderen
		
Langestraat 120 • 8000 Brugge
		 info@baliewestvlaanderen.be

LIBERFORM.BE
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Balie Oudenaarde
		
Orde Van Advocaten
		 Gerechtsgebouw
		
Bourgondiëstraat 5 • 9700 Oudenaarde
		 info@balieoudenaarde.be
		
T +32 (0)55 33 16 49

Balie Leuven
Orde van advocaten
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5 • 3000 Leuven
seretariaat@balieleuven.be
T +32 (0)16 21 45 47
www.balieleuven.be

Balie Gent
Orde van Advocaten
Opgeëistenlaan 401/P • 9000 Gent
stafhouder@baliegent.be
secretariaat@baliegent.be
T +32 (0)9 234 56 20

Balie Limburg
Orde van Advocaten
Parklaan 25 bus 9 • 3500 Hasselt
secretariaat@balielimburg.be
T +32 (0)11 37 98 83

www.balie-gent.be
www.balielimburg.be
Balie Dendermonde
Orde van Advocaten
Gerechtsgebouw – Justitieplein 1
9200 Dendermonde
baliejurist@baliedendermonde.be
balie@baliedendermonde.be
T +32 (0)52 37 58 38
www.baliedendermonde.be

Balie Brussel
Orde van Advocaten
Gerechtsgebouw
Poelaertplein • 1000 Brussel
orde@baliebrussel.be
T +32 (0)2 508 67 62

Balie Provincie Antwerpen
		

Afdeling Mechelen
Orde van Advocaten
Gerechtshof – Keizerstraat 20
2800 Mechelen
infomechelen@
balieprovincieantwerpen.be
T +32 (0)15 20 90 63
Afdeling Antwerpen
Orde van advocaten
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15 • 2000 Antwerpen
infoantwerpen@
balieprovincieantwerpen.be
T +32 (0)3 260 72 50

www.baliebrussel.be

		

Vormingsinstituut Advocaten (VIA)
Regentschapsstraat 63 (verdieping -1)
1000 Brussel
permanentevorming@balieburssel.be
T +32 (0)2 519 84 23

		 Afdeling Turnhout
Orde van advocaten
Gerechtshof – Kasteelplein 1
2300 Turnhout
infoturnhout@
balieprovincieantwerpen.be
T +32 (0)14 42 22 77
www.balieantwerpen.be
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BEROEPSFEDERATIES
DE VLAAMSE JURISTENVERENIGING
De Vlaamse Juristenvereniging is de koepelorganisatie van alle Nederlandstalige juristen in
België: zij vormt de link tussen de verschillende beroepsorganisaties, en ruimer, tussen alle
juristen. Op die manier biedt de Vlaamse Juristenvereniging een ontmoetingsplaats voor juristen,
een luisterend oor voor alle maatschappelijke uitdagingen in het recht en is zij de spreekbuis van
de jurist naar de maatschappij, en ook omgekeerd.

SVJV
Stoopstraat 1 bus 10 • 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 248 65 61
secretariaat@vjv.be

www.vlaamsejuristenvereniging.be

INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN
Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjuristen. De toegang tot het
beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

		
		
		

Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8 • B-1000 Brussel
T +32 (0)2 512 74 33
F +32 (0)2 502 65 70
info@ibj.be

www.ibj.be

AVOLINK (TOT 2013 BELGAVOKA)
Is een uniek samenwerkingsverband van advocaten, uitgebouwd in elk arrondissement in België
en Luxemburg, samengesteld uit leden die elk een bijzondere vakbekwaamheid hebben.

		
		
		

Avolink EESV
Winston Churchilllaan 51 • B-1180 Brussel
T +32 (0)2 340 62 00
F +32 (0)2 343 83 03

LIBERFORM.BE
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GERECHTSDEURWAARDERS
NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS
De wetgever kende aan de Nationale Kamer een aantal wettelijke taken toe, samengevat als
volgt: 1/ Waken over de goede werking van het beroep; 2/ Het beroep controleren; en 3/ Het
beroep officieel vertegenwoordigen.

Nationale Kamer
		
van Gerechtsdeurwaarders
		
Henri Jasparlaan 93 • 1060 Brussel
		
T +32 (0)2 538 00 92
		 info@nkgb-cnhb.be

www.gerechtsdeurwaarders.be

SAM-TES
In juni 2014 werd het juridisch maatschappelijk kenniscentrum, afgekort als SAM-TES, opgericht
door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. SAM-TES is het aanspreekpunt voor de
ruim 1.100 personen tellende beroepsgroep en garandeert hen een optimale ondersteuning
en dienstverlening. Daarbij wordt sterk ingezet op digitale justitie door de ontwikkeling van ITtoepassingen.
SAM-TES is de motor achter de profilering van het beroep en brengt de sociale en
bemiddelende rol van gerechtsdeurwaarders onder de aandacht via verschillende
communicatiekanalen en de media. Daarnaast is SAM-TES verantwoordelijk voor de uitbouw
van een aantrekkelijk opleidingsaanbod zodat elke gerechtsdeurwaarder, kandidaat en stagiair
de kans krijgt om zich permanent bij te scholen.

Sam-Tes
		
Henri Jasparlaan 93 • 1060 Brussel
		
T +32 (0)2 533 98 00
		 secretariaat@sam-tes.be
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ARRONDISSEMENTSKAMERS
Binnen elk van deze arrondissementen werd een arrondissementskamer opgericht waarvan alle
gerechtsdeurwaarders van dit ambtsgebied lid zijn, evenals de kandidaat-gerechtsdeurwaarders
die erbij zijn aangesloten.
De dagelijkse leiding van elk van deze kamers is in handen van een raad, onder de controle van
de algemene vergadering van de leden. Elke raad oefent op zijn niveau de bevoegdheden uit die
in artikel 552 van het Gerechtelijk Wetboek worden gedefinieerd en als volgt omschreven:
1/ Rol van preventie en verzoening; 2/ Disciplinaire rol; 3/ Rol van controle; 4/ Rol van dagelijkse
leiding van de arrondissementskamer; en 5/ Rol van vertegenwoordiging.

Arrondissementskamer der 			
		
gerechtsdeurwaarders van Antwerpen
		
Drukkerijstraat 14 • 2000 Antwerpen
		 syndicus@gdwantw.com
		
T +32 (0)3 232 84 58
		
F +32 (0)3 232 98 62

West- Vlaanderen
		
Gistelsesteenweg 418 • 8200 Brugge
		 syndicusgdwwvl@proximus.be
philippe.willems@
		 gerechtsdeurwaarder.be
		
T +32 (0)50 38 85 23
		
F +32 (0)50 38 95 01

www.gdwantw.com/links.asp

Arrondissementskamer Brussel
		
Klein Eiland 9 • 1070 Brussel
		 directiedirection@arrobru.net
		 syndicussyndic@arrobru.net
		
T +32 (0)2 523 12 45
		
F +32 (0)2 502 12 45

Arrondissementskamer
		 Oost-Vlaanderen
		
Voordries 22 • 9050 Gentbrugge
		 syndicus@ovlgdw.be
		
T +32 (0)9 232 02 88
		
F +32 (0)9 230 93 92

Leuven
		
Bert Nelissen
		
Frederik Lintsstraat 133 • 3000 Leuven
		 bert.nelissen@gdwflex.be
		 studie@gdwflex.be
		
T +32 (0)16 23 50 57
		
F +32 (0)16 22 02 44

Limburg
		
Herman- Ivo Goeyens 			
		
Onze Lieve Vrouwstraat 26 • 3740 Bilzen
		 syndicus@limburggdw.be			
		 kantoor@gdwgoeyens.be
		
T +32 (0)89 50 20 39
		
F +32 (0)89 50 20 37

www.ovlgdw.be

LIBERFORM.BE
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BEROEPSFEDERATIES
NATIONALE VERENIGING VAN KANDIDAAT & STAGIAIRE GERECHTSDEURWAARDERS
De Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) streeft
ernaar de belangen van haar leden, zijnde stagiairs en kandidaat-gerechtsdeurwaarders, op alle
mogelijke gebieden te verdedigen. Zij informeert haar leden over recente wetswijzigingen en
verspreidt zoveel mogelijk informatie die de leden kan aanbelangen. Tevens streeft de vereniging
ernaar de vakkennis van haar leden op voortdurende wijze te verbeteren.

NVKSG
		
Voorzitter Hendrik De Clerck
		
A.J. Slegerslaan 46 12
		
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
		 h.declerck@nvksg-ancshj.be
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ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN
INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps
van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke
waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot
slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk
worden uitgevoerd.

Instituut van de Accountants en
		
de Belastingconsulenten
		
Renaissance Building
		
Emile Jacqmainlaan 135/2 • 1000 Brussel
		 info@iec-iab.be
		
T +32 (0)2 543 74 90
		
F +32 (0)2 543 74 91

LIBERFORM.BE
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BEROEPSFEDERATIES
KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIË
KVABB is een beroepsvereniging die een schakel is tussen lid – instituut – overheid. Ze
bemiddelt indien problematieken op de werkvloer, ze verdedigt de belangen van de
cijferberoeper. Daarnaast organiseert ze opleidingen. Via netwerken (seminaries en opleidingen)
wordt aan kennisdeling gedaan.

		
		
		

KVABB
Bisschoffsheim 33 • 1000 Brussel
Maurice Verdoncklaan 57 • 9050 Gentbrugge
info@kvabb.org
T +32 (0)900 10 465

www.kvabb.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BEDRIJFSREVISOREN, ERKENDE BOEKHOUDERS-FISCALISTEN, ADVOCATEN EN
NOTARISSEN
De vereniging behartigt de belangen van de leden binnen de beroepsinstituten. Ze bieden
ondersteuning door opleiding en permanente vorming aan te bieden. Ze zien toe op de naleving
van de deontologische regels die gelden voor het beroep. Ze willen de onderlingen solidariteit
bevorderen tussen de leden. De beroepsvereniging is er voor studenten, starters en ervaren
professionals.

BAB-BKR
		
Ruggeveldlaan 755 • 2100 Deurne
		
T +32 (0)3 248 56 25
		 secretariaat@bab-bkr.be

www.bab-bkr.be

FISCAAL FORUM
De vereniging wilt de verschillende boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars
samenbrengen. Ze wilt de beroepsbelangen van de leden bevorderen en behartigen waar nodig.
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FISCAAL FORUM
Wortegemseweg 52 • 8790 Waregem
info@fiscaalforum.be
T +32 (0)56 21 49 77
F +32 (0)56 20 52 00
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U.P.E.C. BEROEPSVERENIGING - DEURNE

		
		

U.P.E.C.
Herentalsebaan 319 • 2100 Deurne (Antwerpen)
Jozef.vanbeek@skynet.be
T +32 (0)3 326 06 20

BERA
Bera is een beroepsvereniging van professionelen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het
accountantsberoep. De belangrijkste doelstellingen zijn opleiding verstrekken aan onze leden
alsmede een professionele houding onder de leden bevorderen.

		

BERA
Gentstraat 337 • 9041 Oostakker
info@bera.be
T +32 (0)9 255 50 96

www.bera.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, REVISOREN, BOEKHOUDERS EN FISCALE
BEROEPSBEOEFENAARS – BAB KORTRIJK
De beroepsvereniging ‘BAB Kortrijk’ heeft als doel de beroepsbelangen van haar leden te
beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid,
onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.

		

BAB-Kortrijk
Sint-Sebastiaanslaan 49 • 8500 Kortrijk

www.babkortrijk.be

VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN
VABF streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het
inrichten van seminaries, colloquia en werkgroepen, met steevast de mogelijkheid tot
praktijkervaringen tussen de leden. VABF behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden, onder meer door tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen
met algemeen belang en het bijstaan van een medelid in geval van overmacht.
‘Jong VABF’, de commissie stagiairs of jongerencommissie binnen het VABF, heeft als
voornaamste doel jonge en/of startende beroepsbeoefenaars bij te staan in hun eerste stappen
in het beroep van de economische beroepsbeoefenaar.

		

VABF
Boelenaar 1 • 9031 Gent (Drongen)
info@vabf.be
secretariaat@vabf.be

LIBERFORM.BE
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L.V.A.B. LIMBURGSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN,
BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS, FISCALISTEN EN AANVERWANTE
ECONOMISCHE/JURIDISCHE BEROEPEN
De beroepsvereniging is vooral gekend voor de voordrachten en seminaries die men geeft.
Daarnaast is het doel van de vereniging de belangen van haar leden te behartigen en de wijze
van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van
accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en overige
aanverwante beroepen te bevorderen.

		
		
		
		

L.V.A.B.
"Kasteel Ter Poorten"
Diepenbekerweg 65 • 3500 Hasselt
info@lvab.be
T +32 (0)11 30 13 50
F +32 (0)11 22 99 70

www.lvab.be

ACCOUNTANTSVERENIGING LBC-NVK
De vereniging streeft ernaar de accountancy beoefening kwalitatief te ondersteunen.

		
		
		

LBC-NVK
Sudermanstraat 5 • 2000 ANTWERPEN
secretariaat@acclbc-nvk.be
T +32 (0)3 220 87 53
F +32 (0)3 231 66 64

ALGEMEEN CHRISTELIJK VERBOND VAN ACCOUNTANTS A.C.V.A. - KAPELLEN (ANTW.)
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MECHELSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BOEKHOUDERS EN
BELASTINGCONSULENTEN - M.A.B.
MAB groepeert accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders
en erkende boekhouders-fiscalisten. Ze behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden. Ze streeft ernaar de beroepskennis van de leden op peil te houden, onder meer door
permanente scholing (voordrachten, seminaries en cursussen).

		
		

M.A.B.
Korenmarkt 30 • 2800 Mechelen
info@mab.be
T +32 (0)15 62 31 10

www.mab.be

LIBERAAL VERBOND VAN BELASTINGCONSULENTEN, ACCOUNTANTS EN
BEDRIJFSREVISOREN L.B.A.B. - GENT

		
		
		

L.B.A.B.
Apostelhuizen 26 H-I-J • 9000 Gent
nancy@lbab.be
T +32 (0)9 223 94 94
T +32 (0)9 223 94 06

VERENIGING VOOR ECONOMISCHE VRIJE BEROEPEN (V.E.V.B)
De vereniging heeft volgende doelstellingen: 1/ Samenhorigheid onder de beoefenaars van
deze vrije beroepen bevorderen; 2/ Controle uitoefenen op de kwalitatieve beoefening van
het beroep; 3/ Permanente opleiding aanbieden, door organisatie van studiedagen, colloquia,
seminaries en andere bijeenkomsten; 4/ Wederzijdse uitwisseling van ervaring bij de uitoefening
van het beroep; en 5/ Permanente evaluatie en opvolging bij de ontwikkeling van het beroep,
alsmede het stimuleren van de interprofessionele samenwerking.

		
		
		

VEVB
Mechelsesteenweg 95 • 9200 Dendermonde
info@vevb.be
T +32 (0)52 31 51 51
F +32 (0)52 34 11 21
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KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN - K.B.A.B
KBAB is lid van de Consultatieve Commissie der Beroepsverenigingen van het IAB en BIBF

		

		

K.B.A.B.
Wampenberg 67 • 2370 Arendonk
info@kbab.be
marina.heymans@kbab.be
T +32 (0)496 27 24 40

www.kbab.be

BEROEPSVERENIGING VOOR FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN VAN BRABANT
De vereniging stelt zich tot doel de belangen van haar leden - belastingconsulenten,
accountants, revisoren, erkende boekhouders - fiscalisten en andere fiscale beroepsbeoefenaars
(bvb advocaten met specialisatie fiscaliteit, notarissen...) - te behartigen en de beoefening van
het belastingrecht, het revisoraat het boekhouden en de accountancy te bevorderen. Hiertoe
organiseert zij regelmatig seminaries en (al dan niet fiscale) clubs waaraan de leden, hetzij gratis,
hetzij mits een beperkte kostenbijdrage kunnen deelnemen.

		
		
		

Beroepsvereniging voor Fiscale en 		
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Warmoesberg 26 • 1000 Brussel
info@babbrabant.be
T +32 (0)2 210 13 42

www.babbrabant.be

BEROEPSVERENIGING VAN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN B.B.B.
De vereniging heeft volgende doelen: 1/ Het organiseren van permanente vorming via
opleidingssessies, opleidingsreeksen, bijeenkomsten, workshops, enz.; 2/ De bescherming en
de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden; 3/ Haar leden te vertegenwoordigen
bij alle instanties voor zover dit haar leden ten goede komt; 4/ Samenwerken met entiteiten die
één of meerdere van deze doelen nastreven; en 5/ Het uitoefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, van activiteiten die de vereniging ten goede komen.
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BOEKHOUDERS EN
BOEKHOUDERS-FISCALISTEN
BELGISCH INSTITUUT VAN BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN
De officiële opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars,
erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij
te houden. Deze (natuurlijke personen en rechtspersonen) zijn bij Wet gemachtigd om als
zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten.
Het Instituut heeft ook als opdracht toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie
van een korps van specialisten te verzekeren.
Het Instituut ziet er ook op toe dat de deontologische regels worden nageleefd en staat
eveneens in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend
boekhouder(-fiscalist).

		

BIBF
Legrandlaan, 45 • 1050 Brussel

LIBERFORM.BE

www.bibf.be
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BEROEPSFEDERATIES
KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIË
KVABB is een beroepsvereniging die een schakel is tussen lid – instituut – overheid. Ze
bemiddelt indien problematieken op de werkvloer, ze verdedigt de belangen van de
cijferberoeper. Daarnaast organiseert ze opleidingen. Via netwerken (seminaries en opleidingen)
wordt aan kennisdeling gedaan.

		
		
		

KVABB
Bisschoffsheim 33 • 1000 Brussel
Maurice Verdoncklaan 57 • 9050 Gentbrugge
info@kvabb.org
T +32 (0)900 10 465

www.kvabb.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BEDRIJFSREVISOREN, ERKENDE BOEKHOUDERS-FISCALISTEN, ADVOCATEN EN
NOTARISSEN
De vereniging behartigt de belangen van de leden binnen de beroepsinstituten. Ze bieden
ondersteuning door opleiding en permanente vorming aan te bieden. Ze zien toe op de naleving
van de deontologische regels die gelden voor het beroep. Ze willen de onderlingen solidariteit
bevorderen tussen de leden. De beroepsvereniging is er voor studenten, starters en ervaren
professionals.

		

BAB-BKR
Ruggeveldlaan 755 • 2100 Deurne
T +32 (0)3 248 56 25
secretariaat@bab-bkr.be

www.bab-bkr.be

FISCAAL FORUM
De vereniging wilt de verschillende boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars
samenbrengen. Ze wilt de beroepsbelangen van de leden bevorderen en behartigen waar nodig.
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FISCAAL FORUM
Wortegemseweg 52 • 8790 Waregem
info@fiscaalforum.be
T +32 (0)56 21 49 77
F +32 (0)56 20 52 00
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VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN
VABF streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het
inrichten van seminaries, colloquia en werkgroepen, met steevast de mogelijkheid tot
praktijkervaringen tussen de leden. VABF behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden, onder meer door tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen
met algemeen belang en het bijstaan van een medelid in geval van overmacht.
‘Jong VABF’, de commissie stagiairs of jongerencommissie binnen het VABF, heeft als
voornaamste doel jonge en/of startende beroepsbeoefenaars bij te staan in hun eerste stappen
in het beroep van de economische beroepsbeoefenaar.

		

V.A.B.F.
Boelenaar 1 • 9031 Gent (Drongen)
info@vabf.be
secretariaat@vabf.be

www.vabf.be

L.V.A.B. LIMBURGSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN,
BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS, FISCALISTEN EN AANVERWANTE
ECONOMISCHE/JURIDISCHE BEROEPEN
De beroepsvereniging is vooral gekend voor de voordrachten en seminaries die men geeft.
Daarnaast is het doel van de vereniging de belangen van haar leden te behartigen en de wijze
van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van
accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en overige
aanverwante beroepen te bevorderen.

		
		
		
		

LVAB
"Kasteel Ter Poorten"
Diepenbekerweg 65 • 3500 Hasselt
info@lvab.be
T +32 (0)11 30 13 50
F +32 (0)11 22 99 70

www.lvab.be

ACCOUNTANTSVERENIGING LBC-NVK
De vereniging streeft ernaar de accountancy beoefening kwalitatief te ondersteunen.

		

LBC-NVK
Sudermanstraat 5 • 2000 ANTWERPEN
secretariaat@acclbc-nvk.be

LIBERFORM.BE

		
		

T +32 (0)3 220 87 53
F +32 (0)3 231 66 64
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MECHELSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BOEKHOUDERS EN
BELASTINGCONSULENTEN - M.A.B.
MAB groepeert accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders
en erkende boekhouders-fiscalisten. Ze behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden. Ze streeft ernaar de beroepskennis van de leden op peil te houden, onder meer door
permanente scholing (voordrachten, seminaries en cursussen).

		

M.A.B.
Korenmarkt 30 • 2800 Mechelen
info@mab.be

		

T +32 (0)15 62 31 10
www.mab.be

KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN - K.B.A.B

		

T +32 (0)496 27 24 40

K.B.A.B.
Wampenberg 67 • 2370 Arendonk
info@kbab.be
marina.heymans@kbab.be

www.kbab.be

BEROEPSVERENIGING VOOR FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN VAN BRABANT
De vereniging stelt zich tot doel de belangen van haar leden - belastingconsulenten,
accountants, revisoren, erkende boekhouders - fiscalisten en andere fiscale beroepsbeoefenaars
(bvb advocaten met specialisatie fiscaliteit, notarissen...) - te behartigen en de beoefening van
het belastingrecht, het revisoraat het boekhouden en de accountancy te bevorderen. Hiertoe
organiseert zij regelmatig seminaries en (al dan niet fiscale) clubs waaraan de leden, hetzij gratis,
hetzij mits een beperkte kostenbijdrage kunnen deelnemen.

BAB BRABANT
		
Warmoesberg 26 • 1000 Brussel
		 info@babbrabant.be

		

T +32 (0)2 210 13 42
www.babbrabant.be

BEROEPSVERENIGING VAN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN B.B.B.
De vereniging heeft volgende doelen: 1/ Het organiseren van permanente vorming via
opleidingssessies, opleidingsreeksen, bijeenkomsten, workshops, enz.; 2/ De bescherming en
de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden; 3/ Haar leden te vertegenwoordigen
bij alle instanties voor zover dit haar leden ten goede komt; 4/ Samenwerken met entiteiten die
één of meerdere van deze doelen nastreven; en 5/ Het uitoefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, van activiteiten die de vereniging ten goede komen.
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B.B.B.
Overleiestraat 98 • 8530 Harelbeke
info@bbb-vzw.be
T +32 (0)56 44 37 21
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BEDRIJFSREVISOREN
INSTITUUT BEDRIJFSREVISOREN
Ze heeft als doel om te voorzien in de bestendige organisatie van een korps specialisten die
bekwaam zijn de functie van bedrijfsrevisor te vervullen met alle vereiste waarborgen inzake
competentie, onafhankelijkheid en beroepseer.
Tot de belangrijkste taken van het Instituut behoren de toegang tot het beroep, de opleiding,
het houden en bijwerken van het openbaar register en de permanente vorming van de
bedrijfsrevisoren.

		
		
		

IBR
E. Jacqmainlaan 135/1 • 1000 Brussel
info@ibr-ire.be
T +32 (0)2 512 51 36
F +32 (0)2 512 78 86

www.ibr-ire.be/nl/pages/
		 default.aspx

ICCI
De Stichting "INFORMATIECENTRUM VOOR HET BEDRIJFSREVISORAAT - CENTRE
D'INFORMATION DU REVISORAT D'ENTREPRISES", opgericht in het najaar van 2006 zette de
activiteiten van de eerdere helpdesk verder.
De voornaamste beweegreden om deze dienstverlening aan het beroep via de Stichting te laten
verlopen, bestaat erin om het statuut van de verstrekte adviezen te verduidelijken. De Stichting
geeft op een autonome wijze, dus los van het IBR, antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren
met betrekking tot revisorale opdrachten. Daarnaast heeft de Stichting tot doel onder haar
eigen verantwoordelijkheid objectieve en wetenschappelijke informatie over vraagstukken die
het bedrijfsrevisoraat aanbelangen te verstrekken. De Stichting verzorgt de publicatie van de
vroegere Studies IBR. De “institutionele” publicaties zoals het Vademecum en het Jaarverslag
ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de Raad van het IBR en worden bijgevolg door
het IBR zelf uitgegeven.

		
		

"Informatiecentrum voor
het bedrijfsrevisoraat"
Emile Jacqmainlaan 135 • 1000 Brussel
info@icci.be

LIBERFORM.BE

www.icci.be/nl/Pages/default.aspx
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BEROEPSFEDERATIES
BELGISCH OVERLEGCOMITÉ DER BEDRIJFSREVISOREN VZW
Het Belgisch overlegcomité der bedrijfsrevisoren VZW werd opgericht in 1993 om de kleine en
middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren te verdedigen. Van onze kant, hebben wij erover gewaakt
om de eigenheid van de kantoren te verdedigen in dossiers zoals de auditnormen, de interne
rotatie, de onafhankelijkheid, de bijdragen aan het Instituut, de hoofdlijnen van de politiek van
toezicht, de organisatie van de kwaliteitscontrole, enz.
BOBR is eveneens een hulp- en service platform. Wij organiseren jaarlijks seminaries voor de
nieuwe medewerkers en voor de meer ervaren confraters evenals actuele thema avonden. Ook
geven wij training voor eindestage stagiairs ter voorbereiding op hun mondelinge examen.

		
		
		

info@bobr.be

Belgisch Overlegcomité der 				
Bedrijfsrevisoren (BOBR) vzw
Lambermontlaan 430 bus 3 • 1030 Brussel
T +32 (0)15 42 25 91

www.bobr.be

KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIË
KVABB is een beroepsvereniging die een schakel is tussen lid – instituut – overheid. Ze
bemiddelt indien problematieken op de werkvloer, ze verdedigt de belangen van de
cijferberoeper. Daarnaast organiseert ze opleidingen. Via netwerken (seminaries en opleidingen)
wordt aan kennisdeling gedaan.

		
		

KVABB
Bisschoffsheim 33 • 1000 Brussel
Maurice Verdoncklaan 57 • 9050 Gentbrugge
info@kvabb.org

		

T +32 (0)900 10 465
www.kvabb.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BEDRIJFSREVISOREN, ERKENDE BOEKHOUDERS-FISCALISTEN, ADVOCATEN EN
NOTARISSEN
De vereniging behartigt de belangen van de leden binnen de beroepsinstituten. Ze bieden
ondersteuning door opleiding en permanente vorming aan te bieden. Ze zien toe op de naleving
van de deontologische regels die gelden voor het beroep. Ze willen de onderlingen solidariteit
bevorderen tussen de leden. De beroepsvereniging is er voor studenten, starters en ervaren
professionals.

BAB-BKR
		
Ruggeveldlaan 755 • 2100 Deurne
		 secretariaat@bab-bkr.be
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FISCAAL FORUM
De vereniging wilt de verschillende boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars
samenbrengen. Ze wilt de beroepsbelangen van de leden bevorderen en behartigen waar nodig.

		
		
		

FISCAAL FORUM
Wortegemseweg 52 • 8790 Waregem
info@fiscaalforum.be
T +32 (0)56 21 49 77
F +32 (0)56 20 52 00

www.fiscaalforum.be

U.P.E.C. BEROEPSVERENIGING - DEURNE
U.P.E.C.
		
Herentalsebaan 319 • 2100 Deurne (Antwerpen)
		
T +32 (0)3 326 06 20
		 Jozef.vanbeek@skynet.be

BERA
Bera is een beroepsvereniging van professionelen die zich hoofdzakelijk bezig houden met het
accountantsberoep. De belangrijkste doelstellingen zijn opleiding verstrekken aan onze leden
alsmede een professionele houding onder de leden bevorderen.

		
		

BERA
Gentstraat 337 • 9041 Oostakker
info@bera.be
T +32 (0)9 255 50 96

www.bera.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, REVISOREN, BOEKHOUDERS EN FISCALE
BEROEPSBEOEFENAARS – BAB KORTRIJK
De beroepsvereniging ‘BAB Kortrijk’ heeft als doel de beroepsbelangen van haar leden te
beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid,
onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.

		

BAB-Kortrijk
Sint-Sebastiaanslaan 49 • 8500 Kortrijk

LIBERFORM.BE

www.babkortrijk.be
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VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN
VABF streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent bij te scholen door het
inrichten van seminaries, colloquia en werkgroepen, met steevast de mogelijkheid tot
praktijkervaringen tussen de leden. VABF behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden, onder meer door tussenkomst in de kosten van juridische procedures i.v.m. betwistingen
met algemeen belang en het bijstaan van een medelid in geval van overmacht.
‘Jong VABF’, de commissie stagiairs of jongerencommissie binnen het VABF, heeft als
voornaamste doel jonge en/of startende beroepsbeoefenaars bij te staan in hun eerste stappen
in het beroep van de economische beroepsbeoefenaar.

		

VABF
Boelenaar 1 • 9031 Gent (Drongen)
info@vabf.be
secretariaat@vabf.be

www.vabf.be

L.V.A.B. LIMBURGSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN,
BELASTINGCONSULENTEN, BOEKHOUDERS, FISCALISTEN EN AANVERWANTE
ECONOMISCHE/JURIDISCHE BEROEPEN
De beroepsvereniging is vooral gekend voor de voordrachten en seminaries die men geeft.
Daarnaast is het doel van de vereniging de belangen van haar leden te behartigen en de wijze
van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van
accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder en fiscalist), juridische en overige
aanverwante beroepen te bevorderen.
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L.V.A.B.
"Kasteel Ter Poorten"
Diepenbekerweg 65 • 3500 Hasselt
info@lvab.be
T +32 (0)11 30 13 50
F +32 (0)11 22 99 70
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MECHELSE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BEDRIJFSREVISOREN, BOEKHOUDERS EN
BELASTINGCONSULENTEN - M.A.B.
MAB groepeert accountants, belastingsconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders en
erkende boekhoduers fiscalsiten. Ze behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar leden.
Ze straat ernaar de beroepskennis van de leden op peil te houden, onder meer door permanente
scholing (voordrachten, seminaries en cursussen).

		
		

M.A.B.
Korenmarkt 30 • 2800 Mechelen
info@mab.be
T +32 (0)15 62 31 10

www.mab.be

LIBERAAL VERBOND VAN BELASTINGCONSULENTEN, ACCOUNTANTS EN
BEDRIJFSREVISOREN L.B.A.B. - GENT

		
		

Apostelhuizen 26 H-I-J • 9000 Gent
nancy@lbab.be
T +32 (0)9 223 94 94
T +32 (0)9 223 94 06

VERENIGING VOOR ECONOMISCHE VRIJE BEROEPEN (V.E.V.B)
De vereniging heeft volgende doelstellingen: 1/ Samenhorigheid onder de beoefenaars van
deze vrije beroepen bevorderen; 2/ Controle uitoefenen op de kwalitatieve beoefening van
het beroep; 3/ Permanente opleiding aanbieden, door organisatie van studiedagen, colloquia,
seminaries en andere bijeenkomsten; 4/ Wederzijdse uitwisseling van ervaring bij de uitoefening
van het beroep; en 5/ Permanente evaluatie en opvolging bij de ontwikkeling van het beroep,
alsmede het stimuleren van de interprofessionele samenwerking.

		
		
		

VEVB
Mechelsesteenweg 95 • 9200 Dendermonde
info@vevb.be
T +32 (0)52 31 51 51
F +32 (0)52 34 11 21

www.vevb.be

KEMPENSE BEROEPSVERENIGING VAN ACCOUNTANTS, BELASTINGCONSULENTEN,
BOEKHOUDERS EN BEDRIJFSREVISOREN - K.B.A.B

		

		

K.B.A.B.
Wampenberg 67 • 2370 Arendonk
info@kbab.be
marina.heymans@kbab.be
T +32 (0)496 27 24 40

LIBERFORM.BE

www.kbab.be
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BEROEPSVERENIGING VOOR FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE BEROEPEN VAN BRABANT
De vereniging stelt zich tot doel de belangen van haar leden - belastingconsulenten,
accountants, revisoren, erkende boekhouders - fiscalisten en andere fiscale beroepsbeoefenaars
(bvb advocaten met specialisatie fiscaliteit, notarissen...) - te behartigen en de beoefening van
het belastingrecht, het revisoraat het boekhouden en de accountancy te bevorderen. Hiertoe
organiseert zij regelmatig seminaries en (al dan niet fiscale) clubs waaraan de leden, hetzij gratis,
hetzij mits een beperkte kostenbijdrage kunnen deelnemen.
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Beroepsvereniging voor Fiscale en 		
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Warmoesberg 26 • 1000 Brussel
info@babbrabant.be
T +32 (0)2 210 13 42
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ARCHITECTEN
NATIONALE RAAD
De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen.
WETTELIJKE BEVOEGDHEDEN
De Nationale Raad heeft tot opdracht:
• De Orde vertegenwoordigen
• De voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vaststellen
• De uitwerking van het stagereglement
• Waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement
• Aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke
maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de
uitoefening ervan
• Vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de Raden van de Orde en van hun Bureaus
• Toezicht houden op de activiteit van de Raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen
• De aanvragen van de (buitenlandse) dienstverrichters op administratief gebied afhandelen
• Alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de realisatie van het doel van de Orde
• Een lijst publiceren op de website van de Orde van de architecten ingeschreven op één van
de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen

		
		

Nationale Raad van de Orde
van architecten
Kartuizersstraat 19/4 • 1000 Brussel

LIBERFORM.BE

		
T +32 (0)2 627 88 10
		
F +32 (0)2 627 88 19			
		 nationale.raad@cnoa-nroa.be
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ORDE VAN DE ARCHITECTEN
Haar kernopdracht bestaat in het opstellen van beroepsregels (vaak ook deontologie genoemd)
voor de architecten, en te waken over de correcte naleving ervan. De Orde van Architecten
waakt dus over de kwalitatieve uitoefening van het beroep van architect. Daarnaast houdt ze
toezicht op de toegang tot het beroep en meer specifiek op de controle van de verplichte stage.

		
		
		

Orde van de Architecten
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101 • 1000 Brussel
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be
T +32 (0)2 643 62 00

		

F +32 (0)2 643 62 19
www.architect.be

PROVINCIES
Zij hebben tot taak: 1/ de Inschrijving en machtiging (ikv stagiairs); 2 vaststelling van erelonen; 3/
bescherming van het beroep; en 4/ tuchtzaken.

Provinciale Raad West-Vlaanderen
Oude Zak 35/1 • 8000 Brugge
T +32 (0)50 33 47 66
raad.west-vlaanderen@
ordevanarchitecten.be

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen
Huis van de Bouw, Tramstraat, 59
9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 241 80 70
raad.oost-vlaanderen@
ordevanarchitecten.be

Provinciale Raad Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
T +32 (0)11 28 30 77
raad.limburg@ordevanarchitecten.be

		
		

Provinciale Raad Vlaams – Brabant
Orde van Architecten –
Raad Vlaams-Brabant
Havenlaan 86c bus 101 • 1000 Brussel
T +32 (0)2 204 01 20
raad.brabant@ordevanarchitecten.be

Provinciale Raad Antwerpen
Rucaplein 104 • 2610 Wilrijk
T +32 (0)3 239 78 58
raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be
stage@ordevanarchitecten.be
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BEROEPSFEDERATIES
NAV
Netwerk Architecten Vlaanderen vertegenwoordigt met meer dan 2.900 aangesloten
architectenkantoren meer dan 70% van de architecten in Vlaanderen en Brussel. Niet alleen
zorgen we voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, we beschikken
ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van de architect in zijn
dagelijkse praktijk.

		

NAV
St-Clarastraat 48, 8000 Brugge
info@nav.be
T +32 (0)50 47 46 67
F +32 (0)50 47 46 79

www.nav.be

BEROEPSVERENIGING VOOR ARCHITECTEN
BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen
een duurzame samenleving ter harte nemen.

Beroepsvereniging voor architecten vzw
Ernest Allardstraat 21 • 1000 Brussel
info@bvarchitecten.be
T +32 (0)2 512.25.78

www.bvarchitecten.be

BEROEPSUNIE VAN ARCHITECTEN
Haar betrachting is het architectenberoep te bevorderen en te verdedigen. De UPA-BUA
fungeert vooral als denktank. Verschillende UPA-BUA leden nemen actief deel aan de werking
van wetenschappelijke, culturele en technische werkgroepen die betrekking hebben op
bouwkunst en op bouwkunde.
De verschillende activiteiten geven haar leden de gelegenheid om persoonlijke banden te
smeden en vruchtbaar samen te werken. Jonge leden, die starten in het beroep, vinden er een
ondersteuning via het peterschap van ervaren leden.

BUA
Architects’House
Ernest Allardstraat 21 • 1000 Brussel
contact@upa-bua-arch.be
T +32 (0)2 511 31 68
T +32 (0)2 512 34 52
F +32 (0)2 511 59 74

LIBERFORM.BE

upa-bua-arch.be/nl
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FEDERATIE VAN DE ARCHITECTENVERENIGINGEN VAN BELGIË
Traditie getrouw, verenigt en vertegenwoordigt de FAB de Belgische architecten, zowel de
Vlaamse, de Waalse als de Brusselse architecten, op het federale en het internationale niveau.
De FAB organiseert hiervoor op de communicatie tussen de verschillende gewestelijke
verenigingen zodat de uitwisseling van de regionale benaderingen inspirerend werken voor
iedereen.

FAB
Architects' House
Ernest Allardstraat 21 • 1000 Brussel
info@fab-arch.be
T +32 (0)2 512 34 52

www.fab-arch.be

KONINKLIJKE BOUWMEESTERSKRING WEST-VLAANDEREN
In de oorspronkelijke statuten staat de verdediging van de beroepsbelangen van haar
leden centraal, naast de verbroedering tussen architecten en de informatieverspreiding van
nieuwigheden in de bouwtechniek, de bouwmaterialen en de bouwwetgeving. Daarenboven
werd geijverd voor de bestrijding van oneerlijke concurrentie, de invoering van een erecode en
een degelijke opleiding van toekomstige architecten.
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KBKW
Gentpoortvest 20
8000 Brugge
secretariaat@kbkw.be
redactie@kbkw.be
T +32 (0)50 33 36 46
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www.kbkw.be

LIBERFORM.BE

LANDMETERS-EXPERTEN
FEDERALE RAAD VAN LANDMETERS-EXPERTEN
De Federale Raad houdt de lijst bij van de landmeters-experten die voldoen aan de voorwaarden
om het beroep uit te oefenen of de titel te dragen. De Raad beslist over de aanvragen tot
erkenning als landmeter-expert. Hij controleert of de ingeschreven landmeters-experten de
deontologische regels volgen. Hij kan sancties uitspreken tegen landmeters-experten die dat
niet doen.

		

Griffie van de Federale Raad
van landmeters-experten
North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
lanexp@economie.fgov.be
T +32 (0)2 277 78 38
F +32 (0)2 277 98 83

LIBERFORM.BE

economie.fgov.be/nl/
		 themas/ondernemingen/een		 onderneming-oprichten/toegang		 tot-het-beroep/landmeters		 experten/tabel-van-landmeters		 experten

LIBERFORM / VADEMECUM 2019
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BEROEPSFEDERATIES
KONINKLIJKE CONFEDERATIE VAN LANDMETERS-EXPERTEN
Zij stelt zich tot doel de landmeter-experten te vertegenwoordigen en hun belangen te
verdedigen zoals deze werden opgesteld in de statuten van de KCLE met nadruk op wat in het
Nederlandstalig landsgedeelte de landmeter-experten aanbelangt.

		
		

KCLE
Brusselsesteenweg 323 A b/11
1410 Waterloo
T +32 (0)2 644 94 69
F +32 (0)2 644 94 69
kcle.crge@skynet.be

BELGISCHE UNIE VAN
LANDMETERS-EXPERTEN

		

BUL
Noordstraat 76 • 1000 Brussel

www.kcle-crge.be

NATIONALE VERENIGING VAN
LANDMETERS-EXPERTEN

		

NVLE
Noordstraat 76 • 1000 Brussel

BELGISCHE ORDE VAN LANDMETERSEXPERTEN
De Belgische Orde van LANDMETERSEXPERTEN (BOLE) is een vereniging zonder winstoogmerk
die volgende doelstellingen nastreeft (Art. 3 van de statuten):
De promotie, de vertegenwoordiging en de gemeenschappelijke en enige verdediging van
de belangen van het beroep van landmeter-expert en de leden van de Belgische Orde van
Landmeters-Experten, zowel ten overstaan van het grote publiek, als van de overheden of elke
andere belanghebbende, in België en in het Buitenland.
De organisatie van voortgezette vormingen en van professionele informatie en documentatie.
De bevordering van het onderwijs, de diploma’s, de titel en de uitoefening van het beroep van
landmeter-expert onder alle statuten.
Dat er toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument evenals
op het naleven van de deontologie en de wettelijke en loyale uitoefening van het beroep.
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BOLE
Noordstraat 76 • 1000 Brussel
T +32 (0)2 219 62 81
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www.obge-bole.be/nl/home.aspx

LIBERFORM.BE

DIERENARTSEN
ORDE VAN DIERENARTSEN - NGROD: NEDERLANDSTALGIE
GEWESTELIJKE RAAD VAN DE ORDE DER DIERENARTSEN
De Orde heeft de taak te waken over de geloofwaardigheid van het diergeneeskundige beroep
en een kwaliteitsvolle uitoefening van de diergeneeskunde.
De voornaamste opdracht van de Hoge Raad bestaat uit het opstellen van de Code der
diergeneeskundige plichtenleer en het adviseren van de overheid. De Hoge Raad is paritair
samengesteld uit Nederlandstaligen en Franstaligen.
De Gewestelijke Raad houdt toezicht op de naleving van de plichtenleer en heeft daartoe
tuchtrechtelijke bevoegdheid.

Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen
Jasparlaan 94 • 1060 Brussel
hrod-csomv@outlook.be
NGROD
(Nederlandstalige Gewestelijke Raad van
de Orde der Dierenartsen)
Driekoningenplein 12 • 9820 Merelbeke
T +32 (0)9 225 58 18
info@ordederdierenartsen.be

LIBERFORM.BE

NGRvB
Griffie van het Hof Van Beroep
tav dhr. Marc Backaert
Justitiepaleis • 1000 Brussel
www.ordederdierenartsen.be

LIBERFORM / VADEMECUM 2019
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BEROEPSFEDERATIES
VDV
Als grootste dierenartsenvereniging in Vlaanderen denkt de VDV vooruit en verdedigt ze de
belangen van de Vlaamse Dierenartsen.

		

VDV
Hoogkamerstraat 40 • 9100 Sint-Niklaas
vdv.secretariaat@vladiver.org
T +32 (0)3 780 59 90
T +32 (0)3 776 91 59

www.vladiver.org

DIERENARTSENVERENIGING VLAAMSE ARDENNEN
Het doel van de vereniging is dierenartsen uit de regio Vlaamse Ardennen samen te brengen
in een regionale dierenartsenvereniging genaamd DIVA die voor de aangesloten leden
wetenschappelijke en socio-culturele vergaderingen in de regio organiseert.

pieter.taelman@skynet.be

www.dierenartsenverenigingvlaamseardennen.be

KONINKLIJKE BRUGSE DIERENARTSENVERENIGING
Onze doelstellingen zijn vooreerst de collegialiteit tussen confraters uit eigen regio alsook deze
uit andere regio’s te bevorderen. Dit trachten we vooral te bekomen via het organiseren van
verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten.
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Koninklijke Brugse Dierenartsenvereniging
Nieuwstraat 11 • 8340 Moerkerke
J.campe@skynet.be
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www.brugsedierenartsenkring.be

LIBERFORM.BE

IVDB

		

IVDB
Heidestraat 72 • 3500 Hasselt
T +32 (0)11 21 23 43

www.ivdb.be

BEROEPSVERENIGING VOOR LIMBURGSE DIERENARTSEN
Beroepsvereniging Limburgse Dierenartsen
Platwijersweg 26 • 3520 Zonhoven
limburgse.dierenartsen@skynet.be

LIBERFORM.BE

www.limburgsedierenartsen.be
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