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Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de 

uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S., 13 oktober 1993) 

 

 
 

Historiek 

 

 Gewijzigd bij K.B. van 2 mei 1996 (B.S. 8 juni 1996) 

 Gewijzigd bij K.B. van 27 april 2004 (B.S. 2 juni 2004) 

 Gewijzigd bij K.B. van 17 mei 2007 (B.S., 19 juni 2007) 

 Gewijzigd bij K.B. van 20 juli 2012 (B.S., 26 september 2012) 

 Gewijzigd bij K.B. van 30 augustus 2013 (B.S., 6 september 2013) 

 

 

Art. 1.  Er wordt een Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.I.V.) opgericht waarvan de regels inzake 

organisatie en werking bepaald worden door het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de 

regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars  

 

[De artikelen  2 tot en met 6 werden opgeheven bij KB van 30 augustus 2013.] 

 

Art. 7.   De personen die, op datum van inwerkingtreding van dit besluit, sedert ten minste drie maanden 

de in artikel 3 bedoelde beroepswerkzaamheden uitoefenen voor eigen rekening of, als gevolmachtigden 

of organen, voor rekening van een rechtspersoon, worden op eigen verzoek ingeschreven op de lijst 

bedoeld in artikel 17, § 1, van de kaderwet van 1 maart 1976, overeenkomstig de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld in artikel 17 

van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 

uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. 

 

In afwijking van artikel 2 van het voornoemde besluit van 24 juni 1987:  

 

1° zal evenwel ook een bewijs van inschrijving in het handelsregister onder de rubriek “onderneming in 

onroerende goederen” kunnen gelden, hetzij als één van de twee stukken aan de hand waarvan de 

uitoefening van het beroep voor eigen rekening kan worden bewezen, hetzij voor zover tevens wordt 

voldaan aan wat bepaald is in § 2, 1°, van het besluit van 24 juni 1987, als stuk aan de hand waarvan de 

uitoefening van het beroep voor rekening van een rechtspersoon kan worden bewezen.  

 

2° zal het stuk bedoeld in § 1, 4°, van het besluit van 24 juni 1987 in voorkomend geval kunnen 

vervangen worden door een attest van de Administratie voor Sociale Zaken, van het Ministerie van 

Middenstand of van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, dat bevestigt dat 

een internationale overeenkomst de aanvrager vrijstelt van de verplichting om zich aan te sluiten bij een 

sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen 

der zelfstandigen.  

 

Art. 8.   Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

 

Art. 9.   Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

 


