
 

VERKLARING OP EER  
OVER WEGLATING VAN DE TABEL VOOR EEN 

ARCHITECT-RECHTSPERSOON 
 

 
 

 

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

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

in zijn hoedanigheid van zaakvoerder/bestuurder van …………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………… (vennootschapsvorm en maatschappelijke benaming),  
 
met maatschappelijke zetel te ………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……(adres) ingeschreven op de tabel van de raad van de Orde van Architecten van de provincie  

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

 verzoekt hierbij om de weglating als architect op tabel van de ……………………………………….…………  
 
……………………………………………………………….……. (vennootschapsvorm en maatschappelijke benaming) 

 
 bevestigt hierbij dat na weglating van de tabel in België de …………………………………….……………….  

 
……………………………………………………..…………………(vennootschapsvorm en maatschappelijke benaming) 
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 niemand in België het beroep van architect 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. 

 
 neemt er kennis van dat de weglating van de tabel pas zal worden ingewilligd indien hetzij de 

vennootschap ontbonden en vereffend is, hetzij uit de maatschappelijke benaming van de vennootschap 
het woord architect wordt weggelaten en het maatschappelijk doel wordt gewijzigd in die zin dat het 
maatschappelijk doel niet langer de uitoefening van het beroep van architect inhoudt. 

 
 neemt er kennis van dat voor zover er aan bovenvermelde voorwaarde is voldaan en voor zover vanaf de 

aanvraag tot weglating van de tabel tot aan de beslissing van weglating door de provinciale raad er geen 
activiteiten als architect meer zijn gesteld, de weglating zal worden beslist met ingang vanaf de datum 
van de eerstvolgende raadszitting na de aanvraag tot weglating. 

 
 neemt er kennis van dat het invullen van de verklaring op eer geen automatische weglating tot gevolg 

heeft en dat de weglating pas wordt verkregen na een beslissing tot weglating door de provinciale raad. 
 
 



 

 ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN 
 

Rucaplein 104, 2610 Wilrijk      Tel. 03 239 78 58      Fax 03 218 62 67      raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be    
 

ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL-HOOFDSTAD 
 

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel      Tel. 02 204 01 20      Fax 02 204 01 29      

raad.brabant@ordevanarchitecten.be    
 

ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD LIMBURG 
 

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt   Tel. 011 28 30 77   Fax 011 28 30 76   raad.limburg@ordevanarchitecten.be 
    

ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD OOST-VLAANDEREN 
 

Huis van de Bouw, Tramstraat 59 - 9052 Zwijnaarde   Tel. 09 241 80 70    Fax 09 241 80 79    raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be    
 

ORDE VAN ARCHITECTEN - PROVINCIALE RAAD WEST-VLAANDEREN 
 

Oude Zak 35/1, 8000 Brugge      Tel. 050 33 47 66      Fax 050 34 66 17      raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be  

 

 

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

 

 

 

Handtekening 
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