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Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA), 
erkend door VITA vzw en Assobat asbl 

 

Een TA-beoefenaar mag de titel 'Basiscompetentie Transactionele Analyse' gebruiken 
onder volgende 3 voorwaarden : 
 

1. De TA-beoefenaar  is lid van VITA vzw of van Assobat asbl 
2. De TA-beoefenaar heeft minimaal 200 uur TA-opleiding gevolgd bij een door EATA 

erkend opleidingsinstituut in België of in het buitenland. 
3. De TA-beoefenaar past de ethische code zoals opgesteld door EATA toe. 

 
 
De toegelaten vermelding is 'Basiscompetentie Transactionele Analyse' of 'BTA', al dan 
niet aangevuld met 'erkend door het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse vzw en 
Association Belge pour l'Analyse Transactionnelle asbl' of 'erkend door VITA vzw en 
Assobat asbl. 
 
VITA-leden versturen hun aanvraagformulier (zie bijlage) digitaal naar VITA vzw via 
vitasecretariaat@gmail.com. Assobat-leden versturen hun aanvraagformulier (zie bijlage) 
digitaal naar Assobat asbl via info@assobat.be. 
 
Door een aanvraag in te dienen verklaart het lid zich akkoord om vermeld te worden in de 
lijst met BTA-leden op de website van VITA en/of Assobat. Deze lijst van BTA-leden wordt 
halfjaarlijks bijgewerkt.  
 
Het gebruik van deze titel vervalt wanneer: 

1. het lid zijn/haar lidmaatschap van VITA vzw of Assobat asbl stop zet. 
2. VITA of Assobat het lid tijdelijk of definitief uitsluit n.a.v. inbreuken op de ethische 

code opgesteld door EATA.  
3. het lid zelf vraagt om niet langer erkend te worden als BTA.  

 

Aandacht: Als BTA is het NIET toegelaten om de titel 'Transactioneel Analist', noch het internationale TA-
logo (de drie op elkaar staande cirkels) te gebruiken. De titel en het TA-logo dat het handelsmerk van de 
Internationale Transactionele Analyse Associatie uitmaakt, is voorbehouden voor TA-beoefenaars die 
gecertificeerd lid zijn van ITAA, EATA, of andere organisaties binnen het kader van wederzijdse erkenning.  
Alleen TA-beoefenaars die minimaal een CTA behaald hebben, mogen de titel en het logo gebruiken op hun 
briefpapier, naamkaartjes, brochures, enz. 	  
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Aanvraagformulier 

Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA), 
erkend door VITA vzw en Assobat asbl 

	  
Ondergetekende 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
vraagt een erkenning voor het gebruik van de titel 'Basiscompetentie in de Transactionele 
Analyse'. 
 
Ik bevestig hiermee minimaal 200 uur TA-opleiding te hebben gevolgd in een door EATA 
erkend opleidingsinstituut : 
 
 Opleidingsinstituut  …………………………………………………….. 
 Aantal uren opleiding      …………………………………………………….. 
 Jaar van beëindiging        …………………………………………………….. 
 
Ik onderschrijf de Ethische Code opgesteld door EATA en de ethische procedures die van 
toepassing zijn binnen VITA vzw of Assobat asbl. 
 
Ik aanvaard dat mijn lidmaatschap bij VITA vzw of Assobat asbl als voorwaarde geldt voor 
het gebruik van de BTA-titel en dat het gebruik van deze titel vervalt van zodra ik mijn 
lidmaatschap bij VITA vzw of Assobat asbl stop zet. 
 
Ik ga akkoord dat mijn gegevens bekend gemaakt worden in de lijst van BTA-leden op de 
website van VITA of Assobat en aanvaard dat ik als BTA niet de titel 'Transactioneel 
Analist', noch het internationale TA-logo mag gebruiken. 
 
 
Opgemaakt te  ………………..……………       Datum …………………………….. 
 
 
 
Handtekening ………………..…………………………………………………….. 
 
 


