TOELICHTING DIGITAAL VISUM
EN GELDIGHEID CONTROLEREN

1. Inleiding
Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum
genereren voor alle betrokken architecten.
Wat is nu juist dit digitale visum en hoe wordt de geldigheid ervan gegarandeerd?

2. Wat is het digitale visum?
Het digitale visum vervangt de oude stempel die werd aangebracht op het bouwaanvraagformulier.
Het digitale visum is een digitaal ondertekend PDF document. Digitaal ondertekend betekent dat een
onzichtbare handtekening werd aangebracht op het document.
Wanneer het document geopend wordt in Adobe Acrobat (Reader) wordt de geldigheid van de
handtekening via internet gecontroleerd en aangegeven in de blauwe balk bovenaan.
Deze digitale handtekening garandeert dat het document ontstaan is bij één van de Vlaamse
provinciale raden van de Orde van Architecten en dat het document niet meer gewijzigd werd sinds de
creatie.
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe een geldige handtekening wordt weergegeven in Adobe
Acrobat (Reader).
Indien u deze bevestiging van geldigheid in Adobe Acrobat (Reader) niet aantreft, betekent dit dat het
document niet geldig ondertekend werd en bijgevolg niet afkomstig is van de Orde van Architecten.
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Wanneer u klikt op de knop ‘Handtekeningvenster’ (rechts bovenaan), krijgt u meer informatie te zien
over de ondertekenaar (in het geval van de Orde van Architecten is dit de provinciale raad die
ondertekend heeft) en de geldigheid van de handtekening aangebracht in het document.

U vindt een voorbeeld van een digitaal visum op dezelfde webpagina waar deze handleiding zich
bevindt.
Klik op ‘Voorbeeld digitaal visum’ om dit document op te vragen en te bekijken. U ziet dan meteen ook
dat de digitale handtekening werkt.

3. Welke informatie bevat het digitale visum?
Het visumdocument bevat informatie die moet overeenstemmen met de informatie op de
bouwaanvraag.
De informatie vermeld bij ‘Aard van de werken’ dient exact overeen te stemmen met de informatie
vermeld in de rubriek ‘Onderwerp van de aanvraag’ in de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning.
Andere gegevens die in het visumdocument ook vermeld worden, zijn de taken die de architect op
zich neemt, eventuele betrokken architecten (voor projecten in samenwerking), de gegevens over de
opdracht en de gegevens van de opdrachtgever.
U vindt een voorbeeld van een digitaal visum op dezelfde webpagina waar deze handleiding zich
bevindt. Hierop kan u al deze gegevens terugvinden.

Handleiding  Toelichting digitaal visum en geldigheid controleren

Pagina 2 van 5

4. Hoe het visum bezorgen aan steden en
gemeenten?
De steden en gemeenten werden per brief op de hoogte gebracht van de invoering van het digitale
visum.
In deze brief vroeg de Orde van Architecten nadrukkelijk om, indien mogelijk, de digitale versie van
het visum te aanvaarden (dit is het digitaal ondertekend PDF document).
Aangezien het om een volledig nieuw systeem gaat, zal de digitale versie van het visum, zijnde het
PDF document, de eerste weken en maanden in veel steden en gemeenten echter allicht nog niet
aanvaard worden, en zal u verplicht zijn om het visumdocument af te printen en bij het
bouwaanvraagdossier te voegen.
U kan zich eventueel vooraf bij de betrokken stad of gemeente informeren of u het visum al dan niet
digitaal mag aanleveren.
De Orde van Architecten – Vlaamse Raad tracht zo spoedig mogelijk een lijst te publiceren van de
steden en gemeenten die de digitale versie van het visum aanvaarden.

5. Geldigheid visum
Aangezien een digitaal verleend visum een momentopname is daar een visum vaak een behoorlijke
tijd voor het indienen van de bouwaanvraag aangevraagd wordt, is het momenteel moeilijk te
achterhalen of het visum op het moment van gebruik nog wel geldig is. In het geval van een
afgedrukte versie is er bovendien ook het risico op vervalsing.
Om deze redenen heeft de Orde van Architecten – Vlaamse Raad een website ontwikkeld https://visum.architect.be/ - waar de bouwheer, stad of gemeente, of de architect ten allen tijde de
geldigheid van een verleend digitaal visum kan controleren.
U geeft op deze pagina eenvoudigweg het visumnummer en de visumcode (beiden zijn vermeld op
het visumdocument) in en het systeem vertelt u of het visum nog geldig is.
De informatie die getoond wordt op deze website, zal ook dienen overeen te stemmen met de
informatie op het visum.
U vindt hieronder enkele screenshots van de website waar u de geldigheid van een visum kan
controleren: https://visum.architect.be/.
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Wanneer u in het venster hierboven op ‘Venster controleren’ klikt, verschijnt volgende venster.

TIP: Indien u vanuit het digitaal visumdocument rechtstreeks de geldigheid op deze site wenst te
controleren, klik dan met de muis in het vak met het visumnummer en de visumcode rechts bovenaan.
U komt meteen op de juiste pagina terecht zonder dat u manueel het visumnummer en de code hoeft
over te typen.

6. Overgangsfase van oud naar nieuw
Het digitale visum zal binnen de Orde van Architecten – Vlaamse Raad geleidelijk worden ingevoerd.
Tijdens deze invoeringsfase, die van start gaat in de maand augustus 2012 en een aantal maanden in
beslag zal nemen, zal de oude stempel ook nog steeds worden aangebracht op
bouwaanvraagformulieren.
Wanneer de oude visumstempel niet meer aanvaard mag worden (wij verwachten dat dit vanaf
oktober 2012 zal zijn), brengen wij alle betrokken partijen hiervan op de hoogte.
In de overgangsfase zal dus zowel de visumstempel op het bouwaanvraagformulier, als het digitale
visum (via PDF of afgedrukt als bijlage) geaccepteerd moeten worden.
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7. Vragen?
Indien u vragen heeft over de geldigheid van een digitaal visum of het controleren van de
visumgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met de digitale visum helpdesk van de Orde
van Architecten – Vlaamse Raad.
Visum helpdesk e-mail: visum@ordevanarchitecten.be
Visum helpdesk telefonisch: 02 220 30 50
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