
 

ORDE VAN ARCHITECTEN VAN BELGIË      NATIONALE RAAD 

 

  

 

 

 

  

       

  

            

 

    

gedomicilieerd op het volgend adres:    land: ________________________ 

 straat, nr : ___________________________________________________________________ 

 stad/gemeente:  __________ _____________ postcode ___________________ 

en met beroepsadres in het land van vestiging:  land: ________________________ 

straat, nr : ___________________________________________________________________ 

 stad/gemeente:  __________ _____________ postcode ___________________ 

Tel.: ____________________ fax :__________________GSM_______________ 

  

 

  

 

 

 

E-mail : ___________________________________________________________________

verklaart in de hoedanigheid van prestatieverrichter en onder de beroepstitel van architect op het 
belgisch grondgebied op te treden.

Hij/zij voegt bij onderhavige verklaring :

1° een bewijs waaruit blijkt dat de betrokkene de desbetreffende werkzaamheden wettig uitoefent 
in de Lid-Staat waar hij gevestigd is;

  2° een bewijs waaruit blijkt dat de betrokkene één van de diploma's, certificaten of andere titels 
bezit, opgenomen in de bijlage van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en
van het beroep van architect;

Ondergetekende __________________________________________________________________

  (naam en voornamen of naam van de vennootschap)

nationaliteit ________________________als architect gevestigd in ____________________

  (land)

aldaar ingeschreven bij ______________________________________________________

(organisme of bevoegde overheid die de toegang tot het beroep controleert)

Werkzaamheden op het gebied van architectuur in België, verricht volgens het stelsel van de 
dienstverrichting door beroepsbeoefenaars die gevestigd zijn in een land dat behoort tot de

Europese economische unie.

(Art. 8 §2 al 2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten)

VOORAFGAANDE VERKLARING MET BETREKKING TOT EEN DIENSTVERRICHTING OP HET BELGISCH
  GRONDGEBIED

In te dienen samen met de vereiste bewijsstukken en certificaten bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

_____________________________________________________________________________ 

(handtekening(en)) 

  3° [in het geval noch het beroep noch de opleiding die toegang verleent tot het beroep 
gereglementeerd is in de lidstaat van vestiging, een bewijs waaruit blijkt dat de dienstverrichter het 
beroep van architect in de tien jaren die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende ten minste 
twee jaar heeft uitgeoefend. Dit bewijs mag met alle middelen aangeleverd worden;]

  4° een bewijs van verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige 
aansprakelijkheid. Dit bewijs kan afgegeven worden door een verzekeringsmaatschappij van een 
andere Lid-Staat, indien het vermeldt dat de verzekeraar zich naar de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften in voege in België heeft gericht wat de aard en de omvang van de 
dekking betreft;

5° een bewijs van de nationaliteit van de dienstverrichter.

Ingeval de dienstverrichting wordt aangevraagd door een rechtspersoon: De dienstverrichter wordt 
op de hoogte gebracht van de mogelijkheid geboden door de belgische wetgeving om het beroep van 
architect als rechtspersoon uit te oefenen.

Voor de inschrijving van een rechtspersoon op de lijst der prestatieverrichters, zal deze
rechtspersoon de identiteit van de architect(en)-natuurlijke persoon/personen die titularis zijn van 
een architectendiploma en die zullen tussenkomen in het kader van de dienstverrichting, alsmede 
hun functie binnen de vennootschap en een kopie en bewijs van inschrijving van de betrokkenen 
mededelen.

De aandacht van de dienstverlener wordt gevestigd op het verbod voor niet-architecten om taken 
van bestuurder of zaakvoerder van een architectenvennootschap waar te nemen( art. 2 § 2 1° van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect).

Wanneer de dienstverrichter een rechtspersoon is, zal(zullen) de architect(en) die in naam en voor 
rekening van deze rechtspersoon tussenkomt(komen) tevens het volgende aan zijn/hun verklaring
voegen :

- een verklaring op eer dat de taken die voorbehouden zijn aan de architect uitsluitend aan
  personen die ertoe gemachtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen zullen
  worden toevertrouwd en, dat indien er onder de bestuurders, zaakvoerders of leden van het
  directiecomité van de vennootschap niet-architecten voorkomen, de vennootschap
  uitsluitend zal handelen via haar bestuurders, zaakvoerders en leden van het directiecomité
  die wel architecten zijn.

Tenslotte verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de wettelijke, administratieve en 
deontologische verplichtingen met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect in 
België en van het feit dat de Raad van de Orde van de provincie waar het project zal worden 
verwezenlijkt bevoegd is voor de controle op de naleving van de deontologie door de 
dienstverrichter.

Aldus opgemaakt te ____________________________ op__________________________________


