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Netwerk Architecten Vlaanderen heeft dit memoran-

dum opgesteld in het licht van de gemeenteraadsver-

kiezingen op 14 oktober 2018. De samenwerking tussen 

lokale overheden en architecten zal de komende legis-

laturen immers enkel maar aan belang winnen. 

Zo zet het huidige Vlaamse ruimtelijke beleid sterk in 

op de ontvoogding en de bestuurskracht van lokale be-

sturen. De steden en gemeenten hebben de afgelopen 

jaren dan ook de autonomie gekregen om hun eigen 

ruimtelijk beleid te voeren. 

Tegelijk brengt de evolutie naar het Omgevingsbeleid 

grote uitdagingen met zich mee voor zowel lokale 

overheden en bouwprofessionals als de Vlaamse bur-

ger. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen maakt na 

20 jaar plaats voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Met het decreet van 8 december 2017, de zogenaamde 

Codextrein, worden zowel op het vlak van planning als 

vergunningen essentiële aanpassingen doorgevoerd. 

Deze en andere wijzigingen veranderen, samen met de 

invoering van de digitale Omgevingsvergunning en de 

nieuwe regels omtrent onder meer onteigeningen en 

handhaving, het domein van de ruimtelijke ordening 

aanzienlijk. 

Het huidige klimaat kadert binnen het ambitieus ver-

anderingstraject van de Vlaamse Regering om het be-

staand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken 

en zo de druk op de open ruimte te verminderen. NAV 

schaart zich met enthousiasme achter deze doelstelling. 

Dat we zuinig moeten omspringen met een schaarse 

asset als ruimte, spreekt immers voor zich. Bovendien 

bieden bovenstaande tendensen architecten volop kan-

sen, want kleiner wonen en zuiniger omspringen met 

ruimte wil niet zeggen dat de gebruikskwaliteit van 

het gebouw overboord wordt gegooid, integendeel. 

Een aangename woon- of werkomgeving creëren bin-

nen een kleinere oppervlakte of een compacter volu-

me vergt meer dan ooit de inzet van een expert die  

creativiteit weet te combineren met ruimtelijke kwali-

teit, daglichttoetreding, een doeltreffende organisatie, 

een flexibele invulling en een slimme aanpasbaar-

heid. Een ander ruimtelijke beleid vergt echter een 

radicaal omdenken van de heersende gewoontes en 

mentaliteit, niet in het minst bij bouwheren. Maar ook 

voor het beleid betekent deze koerswijziging een heu-

se titanenopgave. 

Met deze 5 prioriteiten wil NAV de richting aange-

ven naar een weloverwogen, rechtlijnige en voor 

iedereen duidelijke aanpak in het belang van de 

stad of gemeente, in het belang van de bouwer of 

verbouwer en van elke burger. Als architecten ste-

ken we daarbij graag de hand uit naar overheden 

om hun partner te zijn bij het tot een goed einde 

brengen van deze moeilijke, maar noodzakelijke 

uitdaging.

5

NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

NAV vormt de grootste sectororgani-

satie van architecten in Vlaanderen en  

België en kan bouwen op decennialange 

ervaring inzake expertise, communicatie, 

vorming en opleiding. NAV is de officieel 

erkende partner voor onder meer de kabi-

netten en administraties van de Europese, 

nationale en diverse regionale overheden, 

de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, 

het WTCB (met o.a. het Technisch Comité 

voor Architecten),… Ook wordt er structu-

reel samengewerkt met o.a. UNIZO, ORI, 

VCB en Bouwunie. Vanuit haar regiona-

le afdelingen heeft het heel goed voe-

ling met de gemeentelijke thematieken. 

NAV is dan ook vragende partij voor een 

structureel overleg met de gemeenten 

over stedenbouwkundige thema’s en een 

constructieve dialoog met de diensten en 

beleidsverantwoordelijken op het lokale 

niveau.
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DE 5 PRIORITEITEN

1. Goede bereikbaarheid van de diensten Ruimtelijke Ordening

2. Eenvoudige en uniforme lokale verordeningen

3. Een duidelijke visie op Ruimtelijke Ordening

4. Voldoende investeringen in mensen en diensten

5. Investeren in de relatie met architecten en hun beroepsvereniging 



9De 5 prioriteiten8 Verkiezingsmemorandum

De	bouwrealiteit	wordt	almaar	complexer.	De	regelgeving	neemt	toe	en	wordt	op	verschillende	

beleidsniveaus	strenger	en	minder	eenduidig.	Gemeenten	hebben	door	hun	gemeentelijke	au-

tonomie	een	zekere	vrijheid	voor	de	interpretatie	van	die	regelgeving	en	hanteren	bovendien	

daarnaast	ongeschreven	gewoonteregels.	Het	is	daarom	van	het	grootste	belang	dat	architecten	

een	aanspreekpunt	hebben	bij	de	betreffende	stadsdiensten	en	de	eventuele	adviesinstanties	

(bv.	brandweer,	onroerend	erfgoed)	om	inlichtingen	in	te	winnen	of	dossierspecifieke	vragen	

voor	te	leggen.	

De toegenomen autonomie, de verantwoordelijkheid voor het handhavingsbeleid en de transitie van 

de aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen naar de omgevingsvergunningen 

stellen de gemeentes echter ook voor grote uitdagingen.

1. 
Goede bereikbaarheid van de 
diensten Ruimtelijke Ordening

Bij veel gemeentes is nog steeds een zoektocht aan 

de gang naar extra geschikt personeel. Veel stadsdien-

sten zijn dan ook overbelast, wat tot lange wachttijden 

leidt. Her en der ondervinden architecten moeite om 

een ambtenaar te spreken of een afspraak te krijgen 

voor de voorbespreking van een dossier. De digitalise-

ring van de vergunningsaanvragen doet het persoonlijk 

contact aan het loket nog verminderen.

De soms moeilijke dialoog maakt het lastig voor archi-

tecten om aan de nodige informatie te geraken om een 

volledige, ontvankelijke vergunningsaanvraag samen 

te stellen. Ook de adviesverlenende en beoordelende 

instanties dreigen de nuances van bepaalde aanvragen 

niet mee te krijgen, wat het hen op hun beurt moeilijk 

maakt om vragen volledig te beantwoorden of dossiers 

op een flexibele manier te behandelen.

NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

In alle gevallen zou er voorafgaand aan de indie-
ning van een dossier en binnen een aanvaardbare 
termijn een telefonisch of fysiek contact mogelijk 
moeten zijn met de stadsdiensten en de eventuele 
adviesinstanties.  Een goed voortraject is immers 
een win-win voor alle partijen. Het neemt een 
stuk onzekerheid weg bij de architect omtrent de 
correcte samenstelling en opbouw van zijn dossier. 
Ook daalt de kans dat een dossier niet van de eer-
ste keer volledig en ontvankelijk wordt bevonden 
of goedgekeurd, en later opnieuw moet ingediend 
worden, met tijd- en economisch verlies van zowel 
architect als administratie tot gevolg. Ten slotte 
komt het ook de vertrouwensband tussen archi-
tect en administratie ten goede. Van de architect 
wordt uiteraard geacht dat hij een professionele 
houding aanneemt ten aanzien van het gevraagde 
aanspreekpunt. Het kan immers geenszins de be-
doeling zijn om voor het minste kleinood aan de 
deur te kloppen bij de betreffende stadsdiensten.

aandacht voor het voortraject en 

faciliteiten voor de  voorbespreking 

van dossiers.

een aanspreekpunt voor architecten/ 

bouwprofessionals.

beperkte wachttijden.
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Stedenbouwkundige	verordeningen	zijn	voorschriften	die	gelden	op	het	hele	grondgebied	van	

de	overheid	die	de	verordening	afvaardigt.	Dit	kan	het	gewest	zijn,	een	provincie	of	een	ge-

meente.	De	praktijk	leert	dat	nagenoeg	elke	gemeente	er	–	naast	de	provinciale	en	gewestelijke	

-	ook	eigen	stedenbouwkundige	verordeningen	op	nahoudt.	De	gemeentelijke	autonomie	geeft	

gemeentes	immers	de	vrijheid	om	mits	de	naleving	van	de	normen	van	hiërarchisch	hogere	

overheden	ook	eigen	beleidsaccenten	te	leggen.	Zo	kunnen	ze	een	eigen	lokaal,	aanvullend	

en/of	detaillerend	 regelgevend	kader	 creëren.	Het	gaat	hierbij	 bijvoorbeeld	om	bepalingen	

rond	na-isolatie,	kroonlijsthoogte,	rooilijnen,	hemelwater…	Daarnaast	houden	veel	gemeentes	

er	‘ongeschreven’	gewoonteregels	op	na.

Wetgeving is niet altijd eenduidig en laat in vele gevallen ruimte voor interpretatie. Uit de praktijk 

blijkt dat de interpretatie van wetgeving sterk kan verschillen van beleidsniveau tot beleidsniveau 

en van gemeente tot gemeente.  

2. 
Eenvoudige en uniforme  
lokale verordeningen

De regelgeving is tussen de verschillende beleidsni-

veaus onderling vaak niet afgestemd. Wetgevingen zijn 

hierdoor niet altijd compatibel of spreken elkaar zelfs 

tegen. Bovendien hebben nog niet alle gemeentes de 

discipline om de (meest recente versies van) de veror-

deningen vrij consulteerbaar te maken op de gemeen-

telijke website.

 

Ook op het niveau van de digitalisering van de vergun-

ningsaanvraag doen zich nog kinderziektes voor. De 

software van het omgevingsloket op het niveau van de 

Vlaamse Overheid is gekoppeld met software op het 

lokale niveau van verschillende  leveranciers, naarge-

lang de gemeente. Niet elke koppeling staat al even 

goed op punt. Daardoor stroomt informatie nu en dan 

onvoldoende door naar het juiste niveau. 

De verordeningen op de verschillende niveaus en de 

in voorkomende gevallen onderlinge incompatibiliteit; 

de onvoorspelbare interpretaties, soms starre gewoon-

teregels en gebrekkige digitale communicatie creëren 

voor architecten een doolhof waarin ze moeilijk de weg 

vinden, zeker als een persoonlijk contact voor vragen 

bemoeilijkt wordt (zie punt 1).

NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

Zorg voor een goede samenwerking tussen de 
verschillende diensten, en dit op de verschillende 
beleidsniveaus. 

Een duidelijke interne afstemming is noodzakelijk. 
Een gemeente moet steeds eigen beleidsaccenten 
kunnen leggen, daarover bestaat geen twijfel. Een 
grondige snoeibeurt in het amalgaam van lokale re-
gelgeving en beperkende gewoonteregels is echter 
cruciaal. 

Daarnaast dient de in een gemeente van toepas-
sing zijnde regelgeving duidelijk en overzichtelijk 
ter beschikking gesteld te worden van de gebruiker.

eenvoud: maak de stedenbouwkundi-

ge regelgeving niet nodeloos complex.

uniformiteit: spreek met één stem, 

zowel binnen een beleidsniveau als 

tussen de verschillende beleids- 

niveaus onderling.

gemakkelijk beschikbare en 

overzichtelijke info, regelgeving en 

beslissingen.

transparante en inzichtelijke adviezen 

en beslissingen.

flexibiliteit en mogelijkheid tot 

dialoog m.b.t. gewoonteregels.

11De	5	prioriteiten
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Op	het	niveau	van	de	Vlaamse	Regering	worden	de	nodige	stappen	in	de	goede	richting	ge-

zet	om	de	verhoging	van	ruimtelijk	rendement	meer	mogelijk	te	gaan	maken	op	het	terrein.		

Dit	is	een	belangrijke	voorwaarde	om		–	samen	met	een	krachtig	Instrumentendecreet	–	van	het	

Beleidsplan	Ruimte	Vlaanderen	(BRV)	een	succes	te	maken.	

De Vlaamse doelstellingen moeten echter vertaald en geïmplementeerd worden op gemeentelijk 

niveau. Een lokale ruimtelijke visie speelt daarbij een belangrijke rol. Zo’n visie tekent een kader 

uit van kwalitatieve randvoorwaarden waarmee de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen kan be-

oordelen. 

3. 
Een duidelijke visie  
op Ruimtelijke Ordening Voor de implementatie van die ruimtelijke visie be-

schikken lokale besturen over een ruime keuze aan 

strategieën en stedenbouwkundige instrumenten, die 

afhankelijk van de context, de gemeentelijke orga-

nisatie en de beschikbare middelen, kunnen worden 

ingezet. 

Vandaag leggen een aantal lokale besturen echter een 

zekere  terughoudendheid aan de dag ten aanzien van 

bepaalde stedenbouwkundige instrumenten, heden-

daagse woonvormen e.d. Dit maakt het moeilijk voor 

architecten om innovatieve doelstellingen in de filoso-

fie van het BRV in de praktijk om te zetten.

13De	5	prioriteiten

NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

Alles begint met een sterke visie als basis voor 
beleidsplannen en voor concrete projecten. Wees 
ambitieus en leg de lat hoog bij de opmaak van 
die visie. 

Durf bij het vertalen van die visie in de praktijk de 
nodige ambitie aan de dag te leggen, vastgeroes-
te gewoontes te doorbreken en uit conventionele 
kaders te treden. Omarm nieuwe stedenbouwkun-
dige instrumenten en hedendaagse woonvormen 
als een opportuniteit, niet als een obstakel.

13De	5	prioriteiten

een duidelijke ambitie in de ontwik-

keling en implementatie van een visie 

op ruimtelijke ordening.

enthousiasme voor het toepassen 

van nieuwe stedenbouwkundige 

instrumenten.

de durf om vastgeroeste gewoontes te 

doorbreken.



15De 5 prioriteiten14 Verkiezingsmemorandum

NAV	ontvangt	nu	en	dan	meldingen	van	architecten	die	door	de	gemeente	gevraagd	worden	

om	een	analoge	set	van	hun	vergunningsaanvragen	na	te	sturen	omdat	de	infrastructuur	van	

de	administratie	een	goede	beoordeling	van	het	dossier	niet	mogelijk	maakt.	In	veel	gevallen	

blijken	de	gemeentes	onvoldoende	getraind	of	beschikken	ze	nog	niet	over	de	juiste	werkmid-

delen	om	de	digitale	behandeling	van	dossiers	correct	uit	te	voeren,	en/of	zijn	de	stadsdiensten	

onderbemand.

4. 
Voldoende investeringen in 
mensen en diensten

	

Ook inhoudelijk is het beantwoorden van adviesvragen 

en de beoordeling van vergunningsaanvragen er niet 

gemakkelijker op geworden.	Zoals in punt 1 geschetst 

zijn de toegenomen autonomie, de verantwoordelijk-

heid voor het handhavingsbeleid en de transitie van de 

aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuvergun-

ningen naar omgevingsvergunningen, in combinatie 

met een complexer wordende bouwrealiteit, hiervan 

de oorzaak. 

Gemeenten hebben daarom een grote behoefte aan 

gekwalificeerd en bekwaam personeel om die evo-

luties bij te benen en een correcte en professionele 

beoordeling van dossiers te kunnen garanderen. Bij 

veel gemeentes ontbreken echter de middelen of is de 

zoektocht naar extra geschikt personeel nog steeds aan 

de gang.

15De	5	prioriteiten

NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

De recente evolutie van de analoge naar de digita-
le behandeling van vergunningsaanvragen vereist 
een investering van de gemeenten in personeel 
en ondersteunende infrastructuur, zoals soft- en 
hardware, beeldschermen...

In sommige gemeenten is het geen (of niet langer 
een) haalbare kaart om alle vereiste expertise en 
middelen in eigen huis te halen. Een gemeentelij-
ke fusie kan in die gevallen een interessante piste 
vormen. Door middel van schaalvergroting kan 
immers ingezet worden op gedeelde expertise en 
mankracht. Ook supralokale samenwerkingsver-
banden kunnen hier soelaas bieden.

15De	5	prioriteiten

voldoende en goed gekwalificeerde 

ambtenaren.

investeringen in de nodige infrastruc-

tuur i.k.v. de digitalisering.
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De	voorbije	tien	jaar	hebben	architecten	een	sleutelrol	gespeeld	in	het	omzetten	van	de	doel-

stellingen	van	de	overheid	m.b.t.	energiezuinig	bouwen	en	dit	in	de	eerste	plaats	op	het	ge-

bouwniveau,	met	de	toepassing	van	innovaties	en	steeds	strenger	wordende	regelgeving.	Ook	

op	het	vlak	van	ruimtelijke	ordening	zijn	architecten	bereid	om	opnieuw	een	voortrekkersrol	op	

te	nemen.	Zoals	Vlaams	Bouwmeester	Leo	Van	Broeck	het	in	zijn	‘Expertenadvies	sensibilisering	

bouwcultuur	en	ruimtelijk	rendement’	verwoordt,	vormt	‘het	inzetten	op	een	verdicht	nieuw	en	

slim	ruimtegebruik	een	zeer	grote	taakstelling	voor	de	gehele	bouwsector,	en	voor	architecten	

in	het	bijzonder.	De	impact	van	de	doelgroep	van	architecten	op	de	ruimtelijke	ordening	en	het	

bodemgebruik	is	immers	groot.’	

5.
Investeren in de relatie met  
architecten en hun beroepsvereniging

Door een intensief contact met bouwheren zijn ar-

chitecten de gesprekspartner bij uitstek om deze te 

sensibiliseren i.v.m. de maatschappelijke noodzaak en 

praktische vertaling van de regelgeving hieromtrent.  

Ze beschikken vanuit hun opleiding en beroepspraktijk 

bovendien over een grote dosis deskundigheid en ken-

nis inzake stedenbouwkundige thematieken. 

Het beroepsveld van architecten is goed georganiseerd 

en op verschillende niveaus aanspreekbaar. NAV vormt 

de grootste sectororganisatie van architecten in Vlaan-

deren en België en kan bouwen op decennialange 

ervaring inzake expertise, communicatie, vorming en 

opleiding. Via diverse kanalen communiceert NAV zo 

goed als wekelijks met zijn leden. Vaak gaat NAV de 

samenwerking aan met overheden om binnen diverse 

projecten een luik sensibilisatie en opleiding richting 

architecten over maatschappelijke thema’s voor zijn 

rekening te nemen. 

Vanuit haar regionale afdelingen onderhoudt NAV bo-

vendien een heel goede voeling met de gemeentelijke 

thematieken.
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NETWERK	ARCHITECTEN	
VLAANDEREN	VRAAGT

Architecten zouden een prominente rol moeten 
spelen als deskundige of als vertegenwoordiger 
van de maatschappelijke geledingen in de ge-
meentelijke adviesinstanties Ruimtelijke Ordening. 
Bij de samenstelling van de GECORO’s dient hier 
voldoende rekening mee gehouden te worden. 

Vanuit hun regionale afdelingen hebben beroeps-
verenigingen zoals NAV heel goed voeling met 
de gemeentelijke thematieken. NAV is dan ook 
vragende partij om inzake stedenbouwkundige 
thematieken een structureel overleg aan te gaan 
met de diensten en beleidsverantwoordelijken op 

het lokale niveau.
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een prominente rol voor architecten 

als deskundigen in GECORO’s.

een goede wisselwerking met de 

beroepsverenigingen van architecten.
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OVER NETWERK 
ARCHITECTEN VLAANDEREN
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Netwerk	Architecten	Vlaanderen	vertegenwoordigt	met	meer	dan	3.000	aangesloten	

architectenkantoren	meer	dan	70%	van	de	architecten	in	Vlaanderen	en	Brussel.	Het	

is	daarmee	de	grootste	en	belangrijkste	Vlaamse	sectororganisatie	voor	architecten.	

Met persberichten, acties, marktstudies en opinies werkt NAV dagelijks aan een beter 

architectenbedrijf. Om zijn invloed te maximaliseren, is NAV bovendien vertegenwoordigd 

in meer dan 70 organisaties en werkgroepen.

NAV zorgt niet alleen voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, 

het beschikt ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van 

de architect in zijn dagelijkse praktijk.

NAV heeft secretariaten in Brussel en Brugge en krijgt de steun van 76 vrijwillige archi-

tecten, 12 medewerkers, 5 regionale afdelingen, 3.068 individuele leden en 239 kantoor-

lidmaatschappen. De bestuurswerking wordt gevormd door een Algemene Vergadering, 

Raad van Bestuur en Uitvoerend Comité, werkgroepen rond thema’s zoals starters, grote 

kantoren, BIM en scholenbouw en regionale afdelingen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaan-

deren, Vlaams-Brabant – Brussel, Antwerpen – Waasland en Limburg.

 

 
Over Netwerk 
Architecten Vlaanderen
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