GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT
Vak 1. PERSOONSGEGEVENS
1.1. Identiteit
1.1.1. Naam:
1.1.2. Voornamen:
(uw naam en voornamen zoals vermeld op uw officiële identiteitsdocumenten)
1.1.3. Gebruikte voornaam:
1.1.4. Geslacht:

□M □V

1.1.5. Nationaliteit:
1.1.6. Geboortedatum:
1.1.7. Rijksregisternummer:
Bent u ingeschreven als natuurlijke persoon in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

□ Ja

ondernemingsnummer:
Is het adres van inschrijving in de KBO (KBO-adres) verschillend van 1.3.1-1.3.4?



□ Nee (enkel 1.2. en 1.4 in te vullen)
□ Ja (gegevens 1.2, 1.3 en 1.4 in te vullen)

□ Nee


Werkzaam voor:………………………………………………(gegevens 1.3 en 1.4 in te vullen)

1.2. KBO-adres
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Straat:
Postcode:
Stad/gemeente:
Land:
Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Website: http://

Nr.:

Bus:

Nr.:

Bus:

1.3. Hoofdplaats van tewerkstelling
Benaming bureau
1.3.1. Straat:
1.3.2. Postcode:
1.3.3. Stad/gemeente:
1.3.4. Land:
1.3.5. Telefoon:
1.3.6. GSM:
1.3.7. Fax:
1.3.8. E-mail:
1.3.9. Website: http://

1.4. Adres inschrijving in het bevolkingsregister (domicilie-adres)
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

Straat:
Postcode:
Stad/Gemeente:
Land
Telefoon
GSM
Fax
E-mail

Nr.:

Bus:

1.5. Diploma
1.5.1. Diploma dat toegang geeft tot het beroep:
1.5.2. Instelling die het diploma uitreikte:
(eventuele afkorting)
1.5.3 Land:
1.5.4. Datum van uitreiking diploma:

(plaats)

De op dit formulier vermelde gegevens zullen in een databestand verwerkt worden waarvan het gebruik overeenstemt met de taak van
de Orde van Architecten zoals bepaald door de wet van 26 juni 1963. U kan deze gegevens opvragen op grond van de Wet tot
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 en deze, indien nodig, laten wijzigen door uw provinciale Raad of
door de hoofdbeheerder van dit bestand, de Nationale Raad van de Orde van Architecten, Kartuizersstraat 19/4, 1000 Brussel.
Ter herinnering: in het jaarboek en op onze website (http://www.architect.be) worden enkel de volgende gegevens gepubliceerd: de
hoofdzetel van uw beroepsactiviteit (1.4.) met uw naam (1.1.1.), voornaam (1.1.3.), het jaar waarin het diploma behaald werd (1.3.4.)
en het deontologische statuut (2.).
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Vak 2. DEONTOLOGISCH STATUUT
Hier worden de drie vormen bedoeld waaronder het beroep van architect uitgeoefend kan worden – zelfstandige,
bezoldigde, ambtenaar – zoals voorzien door het Reglement van Beroepsplichten, art. 4-8.
Het kan dus zijn dat deze niet met uw sociaal statuut overeenstemmen.

(2.1. – 2.2. – 2.3.: één KEUZE TOEGESTAAN - Kruis ENKEL het vak aan dat het best met uw toestand overeenkomt)

□ 2.1. Zelfstandige:
□ 2.2. Ambtenaar:
□ 2.3. Bezoldigde:

De zelfstandige architect is diegene die, voltijds of deeltijds, zijn beroep uitoefent buiten ieder
publiekrechtelijk statuut of dienstbetrekking (art. 5).
De architect-ambtenaar is diegene die aangeworven of benoemd is als architect door een openbare
dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare
instelling of een parastatale instelling (art. 6).
De architect-bezoldigde is diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of
rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden (art. 7).
De bezoldigde kan zijn beroep niet als zelfstandige uitoefenen dan met voorafgaande machtiging van
de Raad van de Orde (art. 8).

Oefent u het beroep uit als lesgever voor vakken die verband houden met de architectuur of de
bouwtechniek? Indien ja: gelieve te specifiëren:
Heeft u buiten uw beroep als architect nog andere beroepsactiviteiten? Indien ja: gelieve te specifiëren:
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Vak 3. BEROEPSUITOEFENING DOOR EEN ARCHITECT-RECHTSPERSOON OF DOOR
EEN PROFESSIONELE OF MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP
Het beroep van architect wordt uitgeoefend door de architect-rechtspersoon of door de vennoten in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap (tijdelijke verenigingen en middelenvennootschappen worden
hier buiten beschouwing gelaten):

□ JA (gelieve in dit geval alle hiernavolgende rubrieken in te vullen)

□ NEEN

(Indien u vennoot bent in meerdere architectenvennootschappen, kopieer dit vak 4. en vul zoveel
exemplaren in als het aantal beroepsstructuren waar u deel van uitmaakt.)

ARCHITECT – RECHTSPERSOON (ingeschreven op de tabel)
3.1. IDENTIFICATIE + RECHTSVORM
3.1.1. Officiële maatschappelijke benaming:
3.1.2. Adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
3.1.2.1. Straat:

Nr.:

Bus:

3.1.2.2. Postcode:
3.1.2.3. Stad/gemeente:
3.1.2.4. Land:
3.1.2.5. Telefoon:
3.1.2.6. Fax:
3.1.2.7. BTW:
3.1.2.8. E-mail:
3.1.2.9. Website: http://.
3.1.3. Adres van eventuele vestigingseenheid in België
3.1.3.1. Straat:

Nr.:

Bus:

3.1.3.2. Postcode:
3.1.3.3. Stad/gemeente:
3.1.3.4. Land: BELGIÊ
3.1.3.5. Telefoon:
3.1.3.6. Fax:
3.1.3.7 BTW:
3.1.3.8. E-mail:
3.1.3.9. Website: http://
3.2. HUIDIGE SAMENSTELLING
3.2.1. Aantal vennoten:
3.2.2. Vennoten andere dan u zelf (naam, voornaam, woonplaats, beroep):
(Aankruisen indien bij de Orde ingeschreven)

1. □
2. □

3. □
4. □
5. □
(indien meer vennoten, gelieve een volledige lijst in bijlage toe te voegen)
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PROFESSIONELE OF MULTIPROFESSIONELE
ARCHITECTENVENNOOTSCHAP (niet ingeschreven op de tabel)
4.1. IDENTIFICATIE + RECHTSVORM
4.1.1. Officiële maatschappelijke benaming:
4.1.2. Adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
4.1.2.1. Straat:

Nr.:

Bus:

4.1.2.2. Postcode:
4.1.2.3. Stad / gemeente:
4.1.2.4. Land:
4.1.2.5. Telefoon:
4.1.2.6. Fax:
4.1.2.7. BTW:
4.1.2.8. E-mail:
4.1.2.9. Website: http://
4.1.3. Adres van eventuele vestigingseenheid in België
4.1.3.1. Straat:

Nr.:

Bus:

4.1.3.2. Postcode:
4.1.3.3. Stad / gemeente:
4.1.3.4. Land: BELGIË
4.1.3.5. Telefoon:
4.1.3.6. Fax:
4.1.3.7. BTW:
4.1.3.8. E-mail:
4.1.3.9. Website: http://
4.2. HUIDIGE SAMENSTELLING
4.2.1. Aantal vennoten:
4.2.2. Vennoten andere dan u zelf
(aankruisen indien bij de Orde van Architecten ingeschreven - naam, voornaam, woonplaats, beroep):

1.
2.
3.
4.

□
□
□
□
(indien meer vennoten, gelieve een volledige lijst in bijlage toe te voegen)

GEGEVENSFORMULIER ARCHITECT
……...…………………………………………………………………………………………
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Vak 4. ANDERE (NIET-ARCHITECTEN) VENNOOTSCHAPPEN
Bent u vennoot/zaakvoerder in een andere vennootschap?
Maatschappelijke benaming + ondernemingsnummer:
Aantal bijlagen:

Aldus in eer en geweten volledig opgemaakt door ondergetekende

(datum)

(naam en handtekening)

