
Nieuwbouw van een gezinswoning 

 

 Zeer strenge diplomavoorwaarden. Enkel toe te staan aan vijf categorieën van 
diploma's 

 

1.  architect 

2.  burgerlijk ingerieurarchitect 

3.  burgerlijk bouwkundig ingenieur 

4.  industrieel ingenieur bouwkunde 

5. ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School 
 te Brussel (zowel in de Polytechnische Afdeling als in 
 de Afdeling industrieel ingenieur bouwkunde.) 

 

 Voor anderen kan, bij gebrek aan het vereiste diploma, de toelating ook verleend 
worden op grond van de aangetoonde beroepservaring:  

 vb. : - werfleider, projectleider van een aannemer in de woningbouw (huizen, villa’s, 
sociale woningbouw, veranda’s) 

  - veiligheidscoördinatie in de uitvoeringsfase. 

 De ingeroepen beroepservaring (minimaal vijf jaar) moet gestaafd worden door de 

aanvrager met een attest (verklaring) van zijn werkgever. 

 

Verbouwing, renovatie of uitbreiding van een bestaande gezinswoning 

 Strenge diplomavoorwaarden: 
 

1. architect 

2. burgerlijk ingenieur : alle specialisaties: 

  - burgerlijk interieurarchitect 
- burgerlijk bouwkundig ingenieur 
- burgerlijk scheikundig ingenieur 
- burgerlijk metaalkundig ingenieur 
- burgerlijk elektrotechnisch ingenieur 
- burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur 
- burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 
- burgerlijk mijningenieur 
- burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 
- burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen 

industrieel ingenieur bouwkunde  
             - optie bouwkunde 
             - optie landmeten 

3. ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School te Brussel (zowel 
van de Polytechnische Afdeling als in de Afdeling industrieel ingenieur 
bouwkunde). 

 

 Voor anderen kan, bij gebrek aan het vereiste diploma, de toelating ook verleend 
worden op grond van de aangetoonde beroepservaring: (zie boven). 

 

 



Oprichten van bijgebouwen van beperkte omvang bij een bestaande 
gezinswoning (garage, bergplaats, tuinhuis…) 

 

 Minst strenge diplomavoorwaarden 

 

1. architect 

2. burgerlijk ingenieur : alle specialisaties (cf. supra) 

3. industrieel ingenieur: alle specialisaties : 
          - industrieel ingenieur bouwkunde  
               - optie bouwkunde 
               - optie landmeten 
          -.industrieel ingenieur mechanica 
          - industrieel ingenieur elektro-mechanica 
          - industrieel ingenieur chemie 
          - industrieel ingenieur kernenergie 
          - industrieel ingenieur textiel 
          - industrieel ingenieur nijverheid 
          - industrieel ingenieur landbouw 

4. ingenieur afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School te Brussel (zowel 
van de Polytechnische Afdeling als in de Afdeling industrieel ingenieur 
bouwkunde) 

5. landbouwkundig ingenieur 

6. ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën 

7. bio-ingenieur. 


