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Woordje van de Voorzitter 

 

 

 

  

Sommige leden hebben mij gecontacteerd in 

verband met het Beroep bij de Raad van State 

dat door enkele confraters werd ingediend ter 

vernietiging van de Ministeriële omzendbrief 

van 16/9/2014 (Staatsblad van 26/9/2014). 

Deze verduidelijkt het art. 5/2 van onze wet in 

verband met de uitoefeningsvoorwaarden van 

het beroep voor de « Rechtspersonen ». De 

omzendbrief werd in het kader van het Parle-

mentair werk geschreven ter verduidelijking 

van de geest van de Wet, die duidelijk was over 

de keuze voor Rechtspersonen om zich al dan 

niet in te schrijven bij het Instituut. De Confra-

ters die de vernietiging van deze keuze vragen, 

wensen een “verplichte” inschrijving van 

Rechtspersonen bij het Instituut volgens de 

wettelijke voorwaarden, om zo te vermijden 

dat sommigen onder hen zouden “ontsnap-

pen” aan de regels van de Deontologische 

Code. Het spreekt voor zich dat alle beoefe-

naars van het beroep moeten ingeschreven 

zijn bij het Instituut en onderworpen zijn aan 

de Deontologie, anders zouden er twee stan-

daarden ontstaan, wat UPEX altijd heeft trach-

ten te voorkomen! Zonder deze Ministeriële 

omzendbrief en om dit principe te respecteren 

dat door UPEX verdedigd wordt, moet de Wet-

tekst gewijzigd worden om rekening te hou-

den met de werkelijkheid van onze nationale 

markt.  

Laten we hopen dat het vervolg van dit dossier, 

in de handen van het I.A.E., de zorgen van elk 

van ons kan doen wijken in de geest van de 

verdediging van de Erkenning voor iedereen! 

 

P. Sorel 

Voorzitter UPEX 

 

NATIONAAL NIEUWS 

Ter herinnering en in naleving van 

het R.I.O. wordt aan de Voorzit-

ters/Secretarissen van de regionale 

afdelingen gevraagd om de uitnodi-

gingen en de verslagen van regionale 

activiteiten over te maken aan de Se-

cretaris Generaal en de Verslaggever 

(André Adriaens en Robert Spilliaert) 

om zo voor een betere opvolging te 

zorgen, onder andere op de website. 

NIEUWS VAN HET I.A.E. 

De voorzitter van Russian Railways 

heeft net een reusachtig project ont-

huld dat eruit bestaat een echte weg 

te bouwen tussen Londen en New-

York en dit via Azië en Alaska. Hier-

voor zou een 88 km lange brug ge-

bouwd moeten worden tussen Rus-

land en Alaska! In totaal zou de route 

ongeveer 20.000 km lang zijn en 

zouden er zo vele nieuwe jobs en 

steden gecreëerd kunnen worden. 

De Deontologische Code van het In-

stituut is op 11 mei 2015 verschenen 

in het Belgisch Staatsblad. Het wordt 

10 dagen later van toepassing, op 21 

mei 2015. UPEX heeft dus het I.A.E 

aangesproken in verband met de va-

lidatie van de opleidingsvoorstellen 
die al eerder werden overgemaakt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWIGHEDEN 

• Het toekomstige platform voor seg-

menten A en B van PSA, voorzien voor 

eind 2019, zal volledig uit composiet-

materiaal bestaan. De waterstraal die 

gebruikt wordt bij het uitsnijden heeft 

een diameter van 0,2 mm en een snel-

heid van mach 2 bij 3.800 bar. 

• Toyota heeft besloten om de 5680 

patenten op brandstofcellen die de 

groep bezit algemeen beschikbaar 

te maken zonder vergoeding. 

De autobouwer wil zo de wereldwijde ontwikkeling van deze technologie 

ondersteunen. Er werden al meer dan 1500 bestellingen opgenomen voor 

de Mirai. In Europa wordt dit model enkel in Duitsland, Denemarken en het 

Verenigd Koninkrijk gecommercialiseerd. 

 

• Opel ontwikkelt haar zogenaamde Eyetrackingtechnologie waarbij de kop-

lampen schijnen in de richting waar u kijkt.  

 

• De nieuwe BMW 7 serie, voorzien voor deze herfst, zal zelfstandig kunnen 

parkeren, zonder bestuurder aan boord, en dit met behulp van een eenvou-

dige afstandsbediening.  

 

• De verdere ontwikkeling van bewegingsziekte/reisziekte zou een nega-

tieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van autonome wagens. 

Volgens een studie van de universiteit van Michigan, zouden deze voertui-

gen een grotere invloed kunnen hebben op passagiers die wel eens misselijk 

worden in de wagen. De uitleg is zeer simpel: een boek lezen of een film 

kijken (in een bewegend voertuig) zijn activiteiten die dan mogelijk zullen 

zijn zelfs wanneer je alleen bent in het voertuig.  

 

 

AUTONIEUWS Turbo.fr : Technologie : la voiture autonome donnera-t-elle 

mal au coeur ? http://www.turbo.fr/actualite-automobile/762896-technologie-voi-
ture-autonome-donnera-mal-coeur/#ixzz3XkAdotFq 
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- 01/06/2015 - 15/07/2015: De 60 jaar van de Citroën DS te Autoworld 

- 17/07/2015 - 30/08/2015: De 80 jaar van het merk Jaguar te Autoworld 

- 18/09/2015 - 20/09/2015: Spa Six Hour (Classic) 

- 16/10/2015 à 14:00: Algemene Vergadering van UPEX met Nationaal Banket 

INTERNATIONAAL 

- 11, 12 et 13/06/2015: Algemene Vergadering van de F.I.E.A. 

- 11/09/2015 - 13/09/2015: Goodwood Revival 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA 

Autonome wagen van Valeo:  
https://www.youtube.com/watch?t=59&v=MEhz6diK8cU  
 
CNet on cars:  
http://www.cnet.com/cnet-on-cars/  
 
De Packard van de eeuwling: 
http://www.youtube.com/embed/qxCpK1W_Gjw?feature=player_embedded 
 
Mini flat-six: 
http://www.maxim.com/cars/sports-cars/article/dutch-man-spent-6000-
hours-building-miniature-porsche-flat-six 
 
Parkeerassistentie: het bestond al in 1927! 
https://m.youtube.com/watch?v=QilY00dCof8 
 
AeroMobil beschikbaar in 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=kzYb68qXpD0  
 

WHAT’S ON THE WEB 

INFORMEX – Nieuwe Modellen 

Audi   TT  07.14, BMW  2 Active Tourer (F45), BMW  4 Gran Coupé (F36), 
BMW  X4 (F26), Cadillac ATS, Fiat  Ducato   04.14, Ford  Mondeo (4 doors, 5 
doors, Clipper) 09.14, Opel  Corsa E, Peugeot  Boxer III, Renault  Trafic III,  
Smart Fortwo III, VW E-Golf 

 

- Papa, kijk ! Een Ferrari ! 

 

Ikea verkoopt nu ook auto’s 
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