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VERKLARING OP EER  
OVER WEGLATING VAN DE TABEL VOOR EEN 

ARCHITECT NATUURLIJK PERSOON 
 

Ondergetekende ……………………………………………………………………………………..…(naam en voornaam) 

……………...…………………………………………………….………………………………….….….……….….(adres) 

ingeschreven op de tabel van de raad van de Orde van Architecten van de provincie                                             
 
…………………………........................................................................................................................................... 

 verzoekt hierbij om zijn weglating als architect op tabel; 
 

 bevestigt hierbij dat hij/zij na weglating van de tabel in België geen taken meer zal uitoefenen, die 
overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect voorbehouden zijn aan een ingeschreven architect bij de Orde van 
Architecten en zich als zodanig niet meer zal profileren noch actief, noch passief; 

 
 neemt er kennis van dat overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde 

van Architecten hij/zij in België het beroep van architect niet mag uitoefenen, in welke hoedanigheid ook, 
als hij/zij niet op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven of indien 
hij/zij niet voldaan heeft aan de bepalingen van het eerste of tweede lid van §2 van artikel 8 van dezelfde 
wet. 

 
 informeert dat zijn/haar toekomstige beroepsactiviteit het volgende zal inhouden: 

 
………………………………………………………………………………………..…………………….………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 neemt er kennis van dat het invullen van huidig formulier geen automatische weglating tot gevolg heeft 
en dat de weglating pas wordt verkregen na een beslissing tot weglating door de provinciale raad. 

Opgemaakt te …………………………………………………………  op ……………………….……………………… 

 

 

Handtekening 


