
 

 Aanvraag voor opname op de lijst van erkende 
schatters-experten 

VLABEL-88-220317 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Vlaamse Belastingdienst 
Afdeling Schatting en Waardering 
Vaartstraat 16, 9300 AALST 
Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur 
Stuur een e-mail naar schattingen@vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/informatie-voor-erkende-schatters-experten 

In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier meldt u aan de Vlaamse Belastingdienst dat u wil opgenomen worden op de lijst van erkende schatters-
experten, waar burgers een beroep op kunnen doen om onroerende goederen te laten schatten bij een aangifte van 
nalatenschap. 

 

Wat zijn de voorwaarden om erkend te worden? 
Om erkend te worden moet u: 

1. beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoeren; 

2. over de beroepskwalificatie daartoe beschikken. 

 

 Gegevens van de aanvrager 

 
1 Vul uw persoonlijke gegevens in. 

 voor- en achternaam       

 rijksregisternummer                 

2 Vul de gegevens in van de onderneming waarvoor u beroepsmatig schattingen uitvoert. 

 benaming       

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 ondernemingsnummer      .     .      

 

 Motivering van de beroepskwalificatie 

 
 

3 Geef hieronder uw motivering die aantoont dat u over de vereiste beroepskwalificaties beschikt om schattingen van 
onroerende goederen uit te voeren. 
Vermeld bijvoorbeeld de basisopleiding die u daarvoor heeft genoten, de relevante bijscholingen die u heeft gevolgd, uw 
relevante beroepservaring. 
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 Bij te voegen bewijsstukken 

 
4 Vul in hoeveel bijlagen u meestuurt. 

Voeg bij dit formulier een digitale kopie in pdf-formaat van relevante diploma’s, getuigschriften of attesten van genoten 
opleiding en permanente bijscholing. 

 aantal meegestuurde bijlagen       

 

 Ondertekening 

 
5 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verbind me er toe mijn schattingsverslagen deugdelijk te motiveren en de vorm- en kwaliteitsvereisten na te leven; 
deze vereisten zijn opgesomd in artikel 3.3.1.0.9/1 § 3 Vlaamse Codex Fiscaliteit en terug te vinden op 
www.vlaanderen.be/informatie-voor-erkende-schatters-experten. 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 
handtekening       

 voor- en achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
8 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst via het mailadres dat in de hoofding van dit formulier vermeld staat. 

 

 Verwerking van de persoonsgegevens 

 
9 De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en 

invordering van de gewestbelastingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over 
de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over het 
privacybeleid, het beleid op het vlak van gegevensverwerking en de klachtenprocedure vindt u op 
https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst. 

 

https://www.vlaanderen.be/privacy-en-gegevensverwerking-door-de-vlaamse-belastingdienst

