
- het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der
Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten.

Functie:
Een rechtskundig bijzitter of zijn plaatsvervanger waakt over het respecteren van de procedure en de wettelijkheid

van de beslissingen die genomen worden door de provinciale Raad. Hij wordt benoemd door de Koning voor een
termijn van zes jaar.

Taken:
De taken van een rechtskundig bijzitter of zijn plaatsvervanger zijn voornamelijk de volgende:
- de rechtskundig bijzitter controleert of de provinciale Raad zijn beslissingen in alle wettelijkheid neemt;
- de rechtskundig bijzitter controleert het respecteren van alle wetgeving die van toepassing is op de architecten.
Deelnemingsvoorwaarden:
- ofwel bent u magistraat, titularis of honorair;
- ofwel bent u een advocaat die sedert ten minste 10 jaar ingeschreven op een tabel van de Orde van advocaten.
Competenties:
Technische vaardigheden:
- kennis van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect;
- kennis van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- kennis van het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde

der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten;
- kennis van de werking van de administratieve rechtbanken en de regels die op hen van toepassing zijn.
Troeven:
- affiniteit met het beroep van architect;
- publicaties in verband met het beroep van architect;
- ervaring in soortgelijke organen.
Bij de beoordeling van de kandidaten wegen de technische vaardigheden zwaarder door dan de troeven.
Kandidatuur:
U stuurt uw kandidatuur binnen een termijn van 30 dagen na deze publicatie in het Belgisch Staatsblad naar de

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s:
- hetzij per mail naar het volgend e-mail adres: info.intelber@economie.fgov.be
- hetzij per brief naar het volgend adres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie KMO-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
Koning Albert II-laan 16, 4de verd.
1000 Brussel
U ontvangt binnen de 10 werkdagen na indiening van uw kandidatuur een ontvangstbevestiging per mail.

Werkdagen zijn de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.
De kandidatuur moet vergezeld zijn van een gedetailleerd cv waarbij u alle titels, vaardigheden en troeven die

verband houden met de functie opsomt, alsook de elementen die toelaten uw motivatie voor de functie na te gaan.
Indien er meerdere kandidaten zijn, kan de Minister het advies inwinnen van een administratieve jury.
De Minister van Middenstand neemt de definitieve beslissing inzake de keuze van de kandidaat.
Als u magistraat bent, kan uw eventuele benoeming enkel gevalideerd worden mits het advies van uw korpschef

of uw hiërarchische meerdere en mits het akkoord van de Minister van Justitie. Het akkoord van uw korpschef of uw
hiërarchische meerdere dient samen met uw kandidatuur ingediend te worden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2021/30587]
Oproep tot kandidaten. — Mandaten van eerste en van tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de

provinciale Raad van de orde van architecten van de provincie West-Vlaanderen

Wettelijke basis voor de benoeming:
De wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten, de artikelen 12 en 13.
Wettelijk kader:
- de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect;
- de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- het koninklijk besluit van 13 mei 1965 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van

Architecten vastgesteld stagereglement;
- het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der

Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten.
Functie:
Een rechtskundig bijzitter of zijn plaatsvervanger waakt over het respecteren van de procedure en de wettelijkheid

van de beslissingen die genomen worden door de provinciale Raad. Hij wordt benoemd door de Koning voor een
termijn van zes jaar.

Taken:
De taken van een rechtskundig bijzitter of zijn plaatsvervanger zijn voornamelijk de volgende:
- de rechtskundig bijzitter controleert of de provinciale Raad zijn beslissingen in alle wettelijkheid neemt;
- de rechtskundig bijzitter controleert het respecteren van alle wetgeving die van toepassing is op de architecten.
Deelnemingsvoorwaarden:
- ofwel bent u magistraat, titularis of honorair;
- ofwel bent u een advocaat die sedert ten minste 10 jaar ingeschreven op een tabel van de Orde van advocaten.
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Competenties:
Technische vaardigheden:
- kennis van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect;
- kennis van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten;
- kennis van het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde

der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten;
- kennis van de werking van de administratieve rechtbanken en de regels die op hen van toepassing zijn.
Troeven:
- affiniteit met het beroep van architect;
- publicaties in verband met het beroep van architect;
- ervaring in soortgelijke organen.
Bij de beoordeling van de kandidaten wegen de technische vaardigheden zwaarder door dan de troeven.
Kandidatuur:
U stuurt uw kandidatuur binnen een termijn van 30 dagen na deze publicatie in het Belgisch Staatsblad naar de

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s:
- hetzij per mail naar het volgend e-mail adres: info.intelber@economie.fgov.be
- hetzij per brief naar het volgend adres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie KMO-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
Koning Albert II-laan 16, 4de verd.
1000 Brussel
U ontvangt binnen de 10 werkdagen na indiening van uw kandidatuur een ontvangstbevestiging per mail.

Werkdagen zijn de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.
Vermeldt duidelijk of u zich kandidaat stelt voor één of meerdere mandaten (eerste plaatsvervangend en/of

tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter).
De kandidatuur moet vergezeld zijn van een gedetailleerd cv waarbij u alle titels, vaardigheden en troeven die

verband houden met de functie opsomt, alsook de elementen die toelaten uw motivatie voor de functie na te gaan.
Indien er meerdere kandidaten zijn, kan de Minister het advies inwinnen van een administratieve jury.
De Minister van Middenstand neemt de definitieve beslissing inzake de volgorde van de kandidaten.
Als u magistraat bent, kan uw eventuele benoeming enkel gevalideerd worden mits het advies van uw korpschef

of uw hiërarchische meerdere en mits het akkoord van de Minister van Justitie. Het akkoord van uw korpschef of uw
hiërarchische meerdere dient samen met uw kandidatuur ingediend te worden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2021/30585]
Oproep tot kandidaten. — Mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de

federale raad van beroep van landmeters-experten

Wettelijke basis voor de benoeming:
Wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten, artikel 5
Wettelijk kader:
- Wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en haar

uitvoeringsbesluiten;
- Wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten.
Context:
De voorzitter of zijn plaatsvervanger waakt erover dat de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van

het beroep van landmeters-experten en haar uitvoeringsbesluiten gerespecteerd worden. Hij wordt door de Koning
benoemd voor een termijn van zes jaar.

Functie:
Optreden als plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de federale raad van beroep van

landmeters-experten.
Taken:
De voorzitter of de plaatsvervanger leidt de zittingen. Hij opent ze en heft ze op, verleent en ontleent het woord

en sluit de besprekingen en de beraadslagingen af.
Als administratief orgaan:
- toezicht houden op de werkzaamheden van de griffier;
- het opstellen en viseren van gemotiveerde beslissingen.
Als onderzoeks- en vervolgingsorgaan:
- uitspraak doen over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de Nederlandstalige Kamer van de federale

raad van landmeters-experten;
- ervoor zorgen dat de bepalingen van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van

landmeters-experten worden nageleefd en elke inbreuk aangeven bij de gerechtelijke overheid;
- waken over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer en uitspraak doen in tuchtzaken.
Deelnemingsvoorwaarden:
- ofwel bent u advocaat die sedert ten minste 10 jaar regelmatig is ingeschreven op het tableau van de Orde van

Advocaten;
- ofwel bent u eremagistraat of werkend magistraat.
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