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REGISTRATIE IN HET DIGITALE VISUMSYSTEEM 
	  

1. Inleiding 
 
Wanneer u uw kaartlezer geïnstalleerd heeft (zie handleiding ‘Installatie van de BeID kaartlezer’), 
heeft u toegang tot de digitale visumwebsite van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad maar kan 
u nog geen gebruik maken van het digitale visumsysteem. Hiervoor dient u zich eerst te registreren in 
het systeem. 
 
Concreet wordt tijdens deze registratie uw identiteitskaart gekoppeld aan uw gegevensfiche binnen de 
Orde van Architecten – Vlaamse Raad. Deze registratie dient eenmalig te gebeuren. 
 

2. Hoe gaat de registratie in zijn werk? 
 
Alvorens u zich kan registreren, dient u de e-mail van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad te 
hebben ontvangen.  
 
Deze mail kunt u laten versturen door de Provinciale Raad waar u staat ingeschreven of door de 
Vlaamse Raad. 
 
Deze e-mail ziet er als volgt uit: 
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Hierin wordt u uitgenodigd om, met de identiteitskaart in uw kaartlezer, te surfen naar de website: 
https://my.architect.be/register/ 
 
De pincode van uw identiteitskaart zal worden gevraagd en nadien komt u terecht op de volgende 
pagina: 
 

 
 
Op deze pagina vult u de code in, die in de e-mail vermeld staat en klikt u vervolgens op ‘Registreren’. 
 

Indien de code correct ingegeven werd, wordt uw registratie aanvaard en krijgt u het volgende scherm 
te zien: 
 

 
 
Uw registratie is dan geslaagd en u kan zich voortaan inloggen via https://my.architect.be/ 
 

Gebruik voortaan dit webadres om toegang te krijgen tot het Extranet (digitale visumsysteem) van de 
Orde van Architecten – Vlaamse Raad. 
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3. Vragen of opmerkingen? 
 
Indien u problemen ondervindt bij de registratie of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen via e-mail of per telefoon. 
 
Visum helpdesk e-mail: visum@ordevanarchitecten.be 
 
Visum helpdesk telefonisch: 02 220 30 50 


