Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Formulier voor het aanvragen van de erkenning als archeologisch vorser

Kader I / Identiteit van de aanvrager
Ondergetekende (natuurlijke persoon of afgevaardigde van een rechtspersoon)
Naam, voornaam, hoedanigheid (van de ondertekenaar) :
Vertegenwoordiger van (naam, statuut, identificatienummer van de rechtspersoon) 1 :
Adres (domicilie of maatschappelijke zetel) :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
Fax :
E-Mail :
Contactpersoon :
Telefoon :

N°

Bus

Kader II / Bekwaamheid van de aanvrager
Houder van een universitair diploma van de tweede cyclus in de archeologie
Naam, voornaam :
Volledig adres :
Volledige benaming van het diploma 2 :
Onderwijsinstelling :
Jaar :
Hoedanigheid bij de rechtspersoon (beheerder, werknemer…)1 :
Houder van een universitair diploma van de tweede cyclus in de geschiedenis
Naam, voornaam :
Volledig adres :
Volledige benaming van het diploma 2 :
Onderwijsinstelling :
Jaar :
Hoedanigheid bij de rechtspersoon (beheerder, werknemer…)1 :
Kader III / Ervaring van de aanvrager
Tabel A
Lijst van het archeologisch veldwerk dat door de natuurlijke persoon (personen) vermeld in Kader II tijdens de jongste tien
jaren voor deze aanvraag werd uitgevoerd en waarmee voor minstens drie verschillende archeologische projecten een
ervaring van minstens vijf jaar kan worden aangetoond.

1
2
3
4
5
…

Datum
aanvang

Datum
einde

Land

Schrappen indien zonder voorwerp.
Een afschrift toevoegen aan dit formulier
2
idem

Gemeente

Aard van de
site

1
2

1

Periode

Naam van de verantwoordelijke

Tabel B
Lijst van de verslagen van het in Tabel A vermelde archeologisch veldwerk waarvan een exemplaar of een afschrift bij
deze aanvraag moet worden gevoegd.
1
2
3
4
5
…

Autor

Volledige titel

Jaar

Aantal blz.

Tabel C
Lijst van (minstens 3) wetenschappelijke publicaties over archeologisch onderzoek en veldwerk waarmee de ervaring van
de in kader II vermelde natuurlijke personen kan worden bewezen en waarvan een exemplaar of een afschrift bij deze
aanvraag moet worden gevoegd.
Autor

Volledige titel

Publicatie
(naam en datum van het
tijdschrift, reeks,…)

1
2
3
4
5
…

Jaar

Aantal blz.

Kader IV / Verklaring van de aanvrager
Ik heb kennis genomen
- van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid van de artikelen 243 tot 249,
- van de uitvoeringsbesluiten, inzonderheid van deze betreffende de artikelen 243 tot 249.
en bevestig dat de op dit formulier vermelde inlichtingen juist en oprecht zijn en ik verbind me tot het mededelen
aan de Directie Monumenten en Landschappen van elke wijziging die betrekking heeft op deze inlichtingen.

Gedaan te

op (datum)

(handtekening)

Kader voorbehouden voor het bestuur

2

