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Aan de personeelsdiensten van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap 

Betreft : - Architect-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de 
Orde van Architecten 
- Geneesheer-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de 
Orde van Geneesheren 
- Landmeter-expert-ambtenaren ingeschreven op een ta- 
bleau van de Federale Raad van landmeters-experten 

Voorafgaand 

Deze dienstorder vervangt dienstorder MVG/AZF/2005/4 van 29 juli 
2005 waarbij de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van archi- 
tect-ambtenaren en geneesheer-ambtenaren op de tabel van de respec- 
tievelijke Orde geregeld werd, alsook van de terugbetalingsprocedu- 
re voorzien voor de landmeter-expert-ambtenaren die ingeschreven 
zijn op het tableau van de Federale Raad van landmeters-experten. 

A. Architect-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van 
Architecten 

Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van een Orde van Architecten mag niemand in België het beroep van 
architect in welke hoedanigheid ook uitoefenen als hij niet op één 
van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is inge- 
schreven. 

De Orde int van haar leden de door de nationale raad vastgestelde 
bijdragen die nodig zijn voor het vervullen van haar opdracht. 

Terugbetalingsprocedure: 
1.De secretaris-generaal van elk departement bepaalt jaarlijks 

welke architect-ambtenaren uit hoofde van hun functie bij het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moeten ingeschreven worden 
op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van 
stagiairs-architecten. 

2.De betrokken architect-ambtenaren worden op de hoogte gebracht 
dat zij hun inschrijving tijdig dienen aan te vragen bij hun 
Provinciale Raad van de Orde van Architecten. 

Degenen die het jaar voordien ingeschreven waren maar over wie 
thans wordt geoordeeld dat een inschrijving niet meer hoeft 
(door het feit dat zij bijvoorbeeld geen architect-aktiviteiten 
meer dienen te verrichten), worden eveneens in kennis gesteld. 
Zij dienen bij de Orde van Architecten tijdig hun weglating van 



de tabel of van de lijst van stagiairs aan te vragen. 

3.De secretaris-generaal bezorgt aan de diensten van de Nationale 
Raad van de Orde een lijst met identificatie van alle betrokken- 
architect-ambtenaren en met vermelding van de individueel ver- 
schuldigde bijdrage. 

4.De diensten van de Nationale Raad zullen het origineel van de 
individuele bijdragenota's aan de betrokken departementen zen- 
den. De ingeschreven architect-ambtenaren krijgen vanwege de 
diensten van de Nationale Raad van de Orde van Architecten een 
kopie van deze bijdragenota's toegezonden. 

De bijdrage bestaat uit een vast jaarbedrag, verschillend naar- 
gelang het gaat om een: 
- professioneel architect; 
- architect medewerker of architect raadgever; 
- architect stagiair. 

5.Het betrokken departement zorgt voor de betaling van de indivi- 
duele bijdragen. 

B. Geneesheer-ambtenaren ingeschreven op een tabel van de Orde van 
Geneesheren. 

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 
1967 betreffende de Orde der Geneesheren moet ieder geneesheer om 
de geneeskunde in België te mogen uitoefenen ingeschreven zijn op 
de lijst van de Orde van Geneesheren. 

De Orde int van haar leden de door de nationale raad vastgestelde 
bijdragen die nodig zijn voor het vervullen van haar opdracht. 

De terugbetaling van de bijdrage door het ministerie wordt evenwel 
enkel voorzien wanneer de inschrijving bij de Orde van Geneesheren 
verplicht is, m.a.w. wanneer de geneesheer als ambtenaar geneeskun- 
dige aktiviteiten vervult. Iedere arts die enige medische activi- 
teit uitoefent die noodzakelijkerwijze gerelateerd is met zijn/haar 
diploma van arts of doctor in de geneeskunde, moet bij de Orde der 
Geneesheren ingeschreven zijn. Ook inspectieopdrachten dienen onder 
die activiteit begrepen te worden. 

Iedere arts kan zich slechts inschrijven op de lijst van slechts 
één provinciale raad, nl. de raad van de plaats waar hij zijn voor- 
naamste medische activiteit uitoefent. 

Terugbetalingsprocedure 
1.De betrokken geneesheer-ambtenaren dienen zelf tijdig hun aan- 

vraag tot inschrijving op de lijst van de bevoegde provinciale 
raad te vragen. 

2.De ingeschreven geneesheer-ambtenaren ontvangen jaarlijks van 
hun provinciale raad een schrijven waarin zij worden aangemaand 
de voor dat jaar vastgestelde bijdrage te betalen binnen een 



vastgestelde termijn. 

3.0p dat moment voeren de betrokken geneesheer-ambtenaren elk voor 
zich deze betalingsopdracht uit. Daarna kunnen de geneesheer- 
ambtenaren het inschrijvingsgeld door middel van een schuldvor- 
dering recupereren op de werkingskosten (bv. programma 99.1, ba- 
sisallocatie 12.01). De leidend ambtenaar van de betrokken admi- 
nistratie gaat de rechtmatigheid van elke schuldvordering na en 
stuurt de geviseerde schuldvordering naar de dienst die instaat 
voor de terugbetaling. 

De secretaris-generaal kan echter ook opteren voor een recht- 
streekse betalingsprocedure van het departement aan de Orde. In 
dat geval nemen de geneesheer-ambtenaren wanneer zij hun vraag 
tot betaling van de Orde ontvangen rechtstreeks contact op met 
hun provinciale raad met de vraag de bijdragenota naar het be- 
trokken departement van het ministerie van de Vlaamse Gemeen- 
schap te sturen. 

Wanneer de betalingsopdracht dan bij het departement aankomt 
zorgt deze laatste, wanneer de betaling gerechtvaardigd is, voor 
de betaling van de individuele bijdragen. 

C. Landmeter-ambtenaren inqeschreven op een tableau van de Federale 
Raad van landmeters-experten 

Overeenkomstig de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel 
en van het beroep van landmeter-expert mag niemand het beroep van 
landmeter uitoefenen of de beroepstitel voeren van landmeter- 
expert, of enige andere titel die de indruk zou geven dat hij het 
beroep van landmeter-expert uitoefent, indien hij niet : 
1" houder is van een van de titels (diploma's) bedoeld in artikel 2 
van deze wet; 
2" de eed heeft afgelegd waarvan sprake in artikel 7 van deze wet. 

Bovendien wordt in artikel 4 van deze wet bepaald dat zelfstandige 
landmeters en loontrekkenden die niet onder toezicht staan van een 
zelfstandig landmeter, ingeschreven moeten zijn op het tableau, 
genoemd in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van 
Federale Raden van landmeters-experten. 
Aan deze inschrijving is een jaarlijks te betalen recht verbonden 
waarvan het bedrag, niet terugbetaalbaar, wordt vastgesteld door de 
minister bevoegd voor de Middenstand. 

Artikel 5, tweede lid van eerstgenoemde wet bepaalt dat de landme- 
ter-expert, die de landmetersactiviteiten statutair als loontrek- 
kende uitoefent, zonder dat hij onder de verantwoordelijkheid of 
onder het toezicht valt van een landmeter-expert die ingeschreven 
staat op het tableau van de Federale Raden van landmeters-experten, 
zich ook op voormeld tableau moet laten inschrijven. 

Indien de inschrijving op deze lijst verplichtend is voor de land- 
meter-expert-ambtenaar in zijn functie van landmeter-expert bij het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, betaalt de werkgever het 
inschrijvingsgeld terug. Deze terugbetaling wordt evenwel enkel 
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voorzien wanneer de inschrijving bij de Federale Raad van landme- 
ter-experten verplicht is, m.a.w. wanneer de landmeter-expert als 
ambtenaar landmeteractiviteiten uitoefent. 

Terugbetalingsprocedure 
1. De secretaris-generaal van elk departement bepaalt jaarlijks 

welke landmeter-expert-ambtenaren uit hoofde van hun functie 
bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moeten ingeschre- 
ven worden op de lijsten van de Federale Raad van landmeters- 
experten. 

2. De betrokken landmeter-expert-ambtenaren worden op de hoogte 
gebracht dat zij hun inschrijving tijdig op de lijst dienen aan 
te vragen bij de Federale Raad van landmeters-experten. 

Degenen die het jaar voordien ingeschreven waren maar over wie 
thans wordt geoordeeld dat een inschrijving niet meer hoeft 
(door het feit dat zij bijvoorbeeld geen landmeter-expert- 
activiteiten meer moeten uitvoeren), worden eveneens in kennis 
gesteld. Zij dienen tijdig bij de Federale Raad van landmeters- 
experten hun weglating van de lijst aan te vragen. 

3. De ingeschreven landmeter-expert-ambtenaren ontvangen jaarlijks 
van de Federale Raad voor landmeters-experten een schrijven 
waarin zij worden gevraagd de voor dat jaar vastgestelde bij- 
drage te betalen. 

4. Op dat moment voeren de betrokken landmeter-expert-ambtenaren 
elk voor zich deze betalingsopdracht uit. Daarna kunnen de 
landmeter-expert-ambtenaren het inschrijvingsgeld door middel 
van een schuldvordering recupereren op de werkingskosten (bv. 
programma 99.1, basisallocatie 12.01). De leidend ambtenaar van 
de betrokken administratie gaat de rechtmatigheid van elke 
schuldvordering na en stuurt de geviseerde schuldvordering naar 
de dienst die instaat voor de terugbetaling. 

Inwerkingtreding 

Deze dienstorder treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005. 

Ik mag u verzoeken de betrokken personeelsleden van deze dienstor- 
tellen. 

Roger Van den Troo t 
directeur-generaal t 
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