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Voorwoord

Beste lezer, 
 
‘Samen naar een efficiëntere Orde van Architecten, een betere uitoefening van het beroep van 
architect en een kwaliteitsvol architectuurlandschap’. Dat was de titel van het memorandum dat door 
de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werd opgesteld naar aanleiding van de Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen in 2019. Naast ‘Groen licht voor een wettelijke hervorming’ en 
‘Faire spelregels’ was ‘Baukultur: manifest als motor voor het toekomstig beleid’ het derde thema 
dat aan bod kwam en waarvoor om steun werd gevraagd uit politieke hoek. 
 
Voor de lancering van het begrip Baukultur moeten we even terug in de tijd. Begin 2018 
ondertekenden de Europese ministers van Cultuur de ‘Davos Declaration 2018’, een verklaring die 
de weg bereidt voor de politieke en strategische verankering van een kwalitatief hoogstaande 
Baukultur in Europa. Op uitnodiging van de Orde van Architecten werd een vertaalde versie van deze 
verklaring later ook ondertekend door de Belgische ministers van Cultuur, vertegenwoordigers van 
de grootste Belgische architectenverenigingen, de Vlaamse minister-president en tal van andere 
belanghebbende organisaties. 
 
Maar wat betekent Baukultur nu concreet? Wat is de invulling ervan? Baukultur staat voor een mix 
van knowhow en expertise om te (ver)bouwen, van manieren om bebouwde omgevingen te creëren 
en van inzichten om de kwaliteit van die creaties te verhogen. Baukultur gaat dus ook over 
regelgeving, procedures en de betrokkenheid van de samenleving; over stads- en dorpskernen, 
landelijke gebieden, industrie en natuur, infrastructuur; over bestaande constructies en nog te bouwen 
constructies. Baukultur verwijst naar concrete bouwmethodes en detailtoepassingen, naar kleine en 
grootschalige transformaties en ontwikkelingen, naar ruimtelijke ordening en urbanisatie, naar traditie 
en innovatie. Een architecturale aanpak die geworteld is in Baukultur kan en moet een actieve rol 
spelen in het bevorderen van de sociale cohesie, het waarborgen van de duurzaamheid en het 
algemeen welzijn. Ook voor de komende jaren blijft het de wens van de Orde van Architecten - 
Vlaamse Raad om Baukultur te integreren op alle beleidsniveaus.  
 
 
Ik wens u een boeiende lectuur toe met dit jaarverslag. 
Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse en Nationale Raad van de Orde van Architecten 
 
 
Via deze weg wil ik ook iedereen bedanken die zich in 2019 heeft ingezet voor en bij de Orde van 
Architecten. 

Nvdr: als in dit jaarverslag naar architect in het algemeen wordt verwezen als ‘hij’ of ‘hem’, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.
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De Orde van Architecten werd bij wet opgericht in 1963 en telt vandaag ongeveer 

15.000 leden (architect-natuurlijke personen). Elke persoon die in België het beroep 

van architect wil uitoefenen moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
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De Orde van Architecten: 
taken en organisatie
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De taken van de Orde 
 
De taak van de Orde werd in de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten als volgt 
vastgelegd: 
 
 

“De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep  
van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de 
waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun 
beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen 
tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.”  

 
 
 
De kerntaken van de Orde zijn: 

• deontologie; 
• stage; 
• beroepsuitoefening; 
• opvolging;  
• taxatie; 
• tucht. 
 
Andere thema’s waar de Orde aan werkt zijn: 

• werkbaar werk en een correcte vergoeding voor alle architecten; 
• de hervorming van de architectuurstage; 
• faire spelregels; 
• permanente vorming; 
• het ondernemerschap en verzekeringen; 
• de architect in de Europese vrije markt; 
• informeren en sensibiliseren van het grote publiek; 
• … 
 
De Orde van Architecten heeft in de eerste plaats contact met architecten, stagiair-architecten, architectuur -
studenten en opdrachtgevers. Daarnaast is er ook regelmatig contact en overleg met beroepsorganisaties, 
onderwijsinstellingen, overheden en andere ordes. 
 
Een opdrachtgever kan in bepaalde bij wet vastgelegde omstandigheden een beroep doen op de Orde. 

• Hij kan bij de Orde terecht voor het verstrekken van een document dat bevestigt of een architect al dan niet 
is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs. 

• Bij een betwisting over het bedrag van de erelonen kan de Orde op gezamenlijk verzoek van de architect en 
diens cliënt bemiddelen om het bedrag vast te stellen. Op verzoek van de rechtbanken en hoven geeft de 
Orde advies omtrent de bepaling en het bedrag van de erelonen. 

• Een opdrachtgever kan bij de Orde een klacht indienen, als hij van oordeel is dat een architect de regels van 
de plichtenleer van zijn beroep met de voeten treedt.  

 

 



De Orde van Architecten: Taken en organisatie 7

De structuur van de Orde*  
 
 

* De wet tot instelling van een Orde van Architecten van 26 juni 1963 spreekt van ‘raad van de Orde’. Vandaag gebruiken we hiervoor de term 
‘provinciale raad’.

Nationale Raad 
(met bureau en raad)

Raad van Beroep 
NL

Raad van Beroep 
FR

Vlaamse Raad 
(met bureau en raad)

Conseil francophone et germanophone 
(met bureau en raad)

Provinciale Raad Antwerpen 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Oost-Vlaanderen 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad West-Vlaanderen 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Limburg 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Vlaams-Brabant & Brussel 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Waals-Brabant & Brussel 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Luxemburg 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Luik 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Henegouwen 
(met bureau, raad en tuchtraad)

Provinciale Raad Namen 
(met bureau, raad en tuchtraad)
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De Nationale Raad 
 
De Nationale Raad bestaat uit twintig leden: tien leden afgevaardigd door de provinciale raden voor een termijn 
van zes jaar en tien leden benoemd door de koning, ook voor een termijn van zes jaar. De Nationale Raad wordt 
bijgestaan door een rechtskundig bijzitter. 
 
Om de drie jaar kiest de Nationale Raad onder zijn leden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, 
een secretaris en een adjunct-secretaris.  
 
De Nationale Raad heeft de volgende opdrachten:  

• het vaststellen van de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect; 
• het opmaken van een stagereglement; 
• waken over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer en van het stagereglement die bij koninklijk 

besluit verplicht worden gesteld; 
• het doen van voorstellen aan de openbare overheden aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen 

in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan; 
• het vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de provinciale raden en hun bureaus; 
• toezicht houden op de werking van de provinciale raden en hun uitspraken verzamelen; 
• onderdanen en de rechtspersonen van de lidstaten inschrijven in het register van de dienstverrichting; 
• alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de taak van de Orde; 
• het publiceren van de lijst van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van 

stagiairs die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; 
• nauw samenwerken en informatie uitwisselen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van oorsprong of 

de ontvangende lidstaat volgens de bepalingen van titel V van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van 
een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. 

 
 

De Vlaamse Raad en de Conseil francophone 
et germanophone 

 
De Vlaamse Raad en de Conseil francophone et germanophone (Frans- en Duitstalige Raad, afgekort Cfg-OA) 
zijn afdelingen van de Nationale Raad. 
 
De Vlaamse Raad bestaat uit: 

• vijf Nederlandstalige leden van de Nationale Raad benoemd door de koning; 
• vijf afgevaardigden van de provinciale raden van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, 

West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.  
 
De voorzitters van de hiervoor genoemde provinciale raden wonen de vergaderingen van de Vlaamse Raad bij. 
 
De Conseil francophone et germanophone bestaat uit: 

• vijf Franstalige leden van de Nationale Raad benoemd door de koning; 
• vijf afgevaardigden van de provinciale raden van de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en 

Waals-Brabant.  
 
Ook hier wonen de voorzitters van de hiervoor genoemde provinciale raden de vergaderingen van de Conseil 
francophone et germanophone bij. 
 
Om de drie jaar kiezen beide afdelingen onder hun leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
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De provinciale raden 
 
De Orde van Architecten heeft voor elke provincie een provinciale raad. Elk van deze provinciale raden bestaat uit: 

• zeven effectieve leden; 
• zeven plaatsvervangende leden.  
 
De effectieve en plaatsvervangende leden van de provinciale raden worden verkozen voor een termijn van zes 
jaar en om de drie jaar voor de helft hernieuwd via stemming. De stemming is verplicht voor alle architecten 
(natuurlijke personen) die zijn ingeschreven op een tabel.  
 
Elke provinciale raad wordt bijgestaan door een rechtskundig bijzitter en meerdere plaatsvervangende 
rechtskundig bijzitters. Zij worden door de koning benoemd voor een termijn van zes jaar en hebben een 
raadgevende stem.  
 
Om de drie jaar kiest elke provinciale raad onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. 
Samen met de rechtskundig bijzitter vormen ze het bureau.  
 
Elke provinciale raad: 

• heeft rechtsmacht over de leden van de Orde die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit (indien het 
gaat om een natuurlijke persoon) of hun maatschappelijke zetel (als het gaat om een rechtspersoon) gevestigd 
hebben; 

• houdt een tabel en een lijst van stagiairs bij waarop de leden die in deze provincie de hoofdzetel van hun 
activiteit of hun maatschappelijke zetel gevestigd hebben worden ingeschreven; 

• ontvangt en verstrekt de nodige documenten voor buitenlandse architecten en architecten die in het 
buitenland willen werken; 

• stelt op gezamenlijk verzoek van partijen het bedrag van de erelonen vast; 
• zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. De provinciale raad houdt toezicht op de eer, 

de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de 
uitoefening van het beroep. De provinciale raad klaagt bij de rechterlijke overheid elke inbreuk op de wetten 
en reglementen aan tot bescherming van de titel en van het beroep van architect; 

• doet uitspraak in tuchtzaken ten opzichte van al de leden die op de tabel van de Orde of op de lijst van de 
stagiairs zijn ingeschreven. Elke provinciale raad heeft hiervoor een tuchtraad die op basis van het dossier -
onderzoek bepaalt of een architect al dan niet inbreuken op de deontologie heeft begaan en desgevallend 
de architect veroordeelt tot een tuchtstraf. 
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De raden van beroep  
 
Er zijn twee raden van beroep: een Nederlandstalige raad van beroep met zetel in Gent en een Franstalige raad 
van beroep met zetel in Luik. 
 
Elke raad van beroep is samengesteld uit drie raadsheren van het hof van beroep, benoemd door de koning 
voor een termijn van zes jaar, en uit drie architecten die bij loting zijn aangeduid onder de verkozen leden van de 
provinciale raden. De aanwijzing van laatstgenoemde leden geldt voor de gehele duur van hun mandaat in hun 
provinciale raad. Onder dezelfde voorwaarden worden als plaatsvervangende leden aangewezen: drie magistraten 
en drie leden van een provinciale raad. Zij kunnen in de raad van beroep pas zitting hebben in geval van wettig 
belet of gerechtvaardigde afwezigheid van de gewone leden.  
 
De raad van beroep doet uitspraak:  

• over de beroepen ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden met betrekking tot inschrijvingen, 
weglatingen, deontologische statuten en tuchtzaken; 

• over aanvragen tot eerherstel; 
• in eerste en laatste aanleg ten opzichte van de leden van een provinciale raad, in de gevallen bedoeld in de 

artikelen 44 en 45 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten. 

De Orde van Architecten: Taken en organisatie



11



12



Activiteitenverslag

13



Activiteitenverslag14

De administratieve organisatie van de Vlaamse Raad 
 
De Vlaamse Raad wil inzetten op een efficiëntere werking, een overkoepelend en eenvormig beleid en een verdere 
professionalisering van de dienstverlening. Gezien de materie waarmee architecten elke dag te maken hebben 
steeds complexer en omvangrijker wordt, werd gekozen om een beroep te doen op de diverse expertises van 
mandatarissen en personeelsleden. Zo werden de colleges van deskundigen gecreëerd.  
 
Naast de colleges van deskundigen zijn er twee commissies actief: de commissie Internationale betrekkingen 
en de commissie Marketing & Communicatie. De Vlaamse Raad is ook vertegenwoordigd in de Brusselse Kamer 
en initiatiefnemer van het Vlaams Permanent Overleg (VPO), het overlegplatform met de beroepsverenigingen. 
 
 

De colleges van deskundigen  
 
Er zijn 5 colleges van deskundigen werkzaam binnen de Vlaamse Raad.  
 
Elk college bestaat uit 5 raadsleden. Deze komen elk uit een andere provincie zodat elke provinciale raad 
vertegenwoordigd is in elk college. De colleges van deskundigen formuleren adviezen aan de provinciale raden 
en ondersteunen de Vlaamse Raad in zijn taak als adviesorgaan op wetgevend en reglementair vlak.  
 
• Het college van deskundigen Deontologie buigt zich over beleidsvragen met betrekking tot de deontologie. 

Het formuleert voorstellen om de bestaande regelgeving te verbeteren en de procedures bij onderzoek en 
deontologie in de verschillende provincies éénvormig te maken. 

• Het college van deskundigen Beroepsuitoefening verleent advies met betrekking tot de bestaande regelgeving 
omtrent de uitoefening van het beroep van architect.  

• Het college van deskundigen Stage verleent advies over de rechten en plichten van stagiairs en 
stagemeesters, het sociaal statuut van stagiairs, praktische problemen waarmee de verschillende raden 
worden geconfronteerd, enz. 

• Het college van deskundigen Taxatie ondersteunt de provinciale raden bij de behandeling van 
ereloongeschillen. 

• Het college van deskundigen Opvolging adviseert over de toe te passen procedures voor het bekomen van 
een gelijkvormige behandeling van opvolgingsdossiers. Dit college formuleert ook voorstellen om de 
bestaande regelgeving rond opvolging te verbeteren. 

 
Elk college wordt ondersteund door personeelsleden van de provinciale raden en/of de Vlaamse Raad.  
Door de Vlaamse Raad kunnen nog andere werkgroepen met een tijdelijk karakter worden opgericht. 
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Het college van deskundigen Deontologie  
 

n Werking in 2019 
 
• Overleg verzekeringsmaatschappijen 

Sinds 2017 is er regelmatig overleg met een aantal verzekeringsmaatschappijen. Dit werd in 2019 verdergezet. 
Hierbij werd voornamelijk gefocust op de wijzigingen en de gevolgen van de wet van 31 mei 2017 betreffende 
de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Ook de verzekering van 
insolventiefunctionarissen en de gevolgen van een faillissement op de verzekering van een architect kwamen 
aan bod. 

 
• Overleg VMSW 

Met het oog op de verbetering van de procedure bij wedstrijden en overheidsopdrachten zat het college 
opnieuw samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Het college wenst mee te werken aan 
de update van de ereloonbarema’s. 

 
• Modernisering aanbeveling reclame 

Op vraag van de Vlaamse Raad werd de aanbeveling met betrekking tot reclame aangepast. Conform artikel 
13 van het Reglement van beroepsplichten dient deze reclame op een onafhankelijke en discrete wijze te 
gebeuren. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de provinciale raad om te beoordelen of de 
gevoerde reclame in overeenstemming is met de plichtenleer.  

 
• Inspiratiedag 

Het college van deskundigen Deontologie en de commissie Marketing en Communicatie kregen de opdracht 
om samen een Inspiratiedag te organiseren. Deze kreeg als titel ‘De architect in (r)evolutie’ en vond plaats in 
april 2019. 

 
• Middelen- of resultaatsverbintenis 

Het hof van beroep te Gent deed in 2017 een uitspraak over de aard van de verbintenissen die een architect 
in het kader van een architectenovereenkomst op zich neemt. Het college onderzocht de rechtspraak over 
de aard van de verbintenissen van een architect en kwam tot de vaststelling dat er in hoofde van een architect 
niet alleen middelenverbintenissen, maar ook resultaatsverbintenissen ontstaan.  

 
• Overige taken 

Het college heeft daarnaast onder andere de tekst van de brochure ‘De architect tekenend voor uw toekomst’ 
herzien en een typebrief uitgewerkt voor architecten die werken aan een te laag ereloon. Ook de bewaartermijn 
van architectendossiers, afvaardiging van mandatarissen in een jury, enz. kwamen aan bod. 

 



Het college van deskundigen Beroepsuitoefening 
 

n Werking in 2019 
 
In 2019 werkte het college van deskundigen Beroepsuitoefening aan: 

• het opstellen en aanpassen van standaardformulieren: formulier verklaring op eer weglating architect 
rechtspersoon; natuurlijk persoon, aanvraag- en gegevensformulier vennootschappen; 

• het uitwerken van protocollen en typebrieven: insolventiedossiers;  
• verder overleg met de Vlaamse overheid in verband met het Omgevingsloket en de koppeling van het loket 

met de database van de Orde van Architecten. Hierbij ook de tijdelijke controle van de lijsten van ingediende 
aanvragen uit het Omgevingsloket; 

• de wet van 1939 en de tekst die opgesteld werd door de werkgroep ‘Wet ’39’. De werkzaamheden rond de 
wijziging van de wet van 1939 werden ondergebracht in het college van deskundigen Beroepsuitoefening;  

• de aanbevelingstekst architect en projectontwikkeling;  
• de aanpassing van het reglement permanente vorming en het overleg met de IT-dienst voor de aanleg van 

het digitaal platform; 
• de invoeging van de verplichting permanente vorming in het Reglement van beroepsplichten; 
• het goedkeuren en accrediteren van opleidingen en aanbieders van opleidingen; 
• volgen van cursussen en opleidingen en rapporteren aan het college; 
• de gevolgen van de verplichte verzekering conform de wet Peeters-Borsus. 
 
 
Het college van deskundigen Stage 
 
Het college van deskundigen Stage is verantwoordelijk voor de opvolging van de stagedossiers, het controleren 
van de kwaliteit van de stage en het bijsturen van de stage in functie van nieuwe ontwikkelingen en evoluties. 
 

n Werking in 2019 
 
• Enquête 

Het college van deskundigen Stage deed een bevraging bij stagemeesters en stagiairs omtrent het huidige 
stageverloop. Aan de hand van de resultaten van de enquête kwam het college tot de volgende conclusies 
en doelstellingen: 

- het correct uitbetalen van de stagiairs blijkt een zeer belangrijk item, dit moet tijdens besprekingen met de 
stagiairs zeer concreet opgevolgd worden; 

- er moet dialoog komen met het onderwijs om de opleiding meer praktijkgericht te organiseren. Zijn er 
geen ingrijpende programmawijzigingen mogelijk in de opleiding, dan dient volgens het college van 
deskundigen Stage de stage intensief praktijkgericht te zijn; 

- gedurende de twee jaar durende stage worden de afgestudeerde/gediplomeerde architecten begeleid tot 
zelfzekere, vakbekwame beroepsarchitecten. Er moet voldoende aanbod zijn aan kwaliteitsvolle 
stageplaatsen;  

- de stagemeester heeft een belangrijke rol in de vorming van de toekomstige collega’s. Daarom dient de 
lijst met criteria om stagemeester te worden verder uitgewerkt te worden. De criteria, en de consequenties 
bij niet navolging, moeten in het stagereglement worden verwerkt en bij wet worden bekrachtigd. 
Het college van deskundigen Stage wenst een protocol op te stellen in functie van het niet navolgen: 
dialoog met stagecommissie (commissaris), verzamelen informatie, uitnodiging door het bureau, tucht. 
Er dient ook een lijst van bekwame stagemeesters opgesteld te worden. 

 
Het college van deskundigen Stage bekijkt, in navolging van de opmerkingen die resulteerden uit de enquête, 
welke aanpassingen aan het stagereglement reeds kunnen gebeuren en welke aanpassingen een wetswijziging 
nodig hebben. 

Activiteitenverslag16



• Opvolging van de stage 

De formulieren van de stagecontroles worden herzien; de eerste drafts werden al uitgewerkt. 
 
• Uniforme werking 

De centrale organisatie van de stage blijft een belangrijk reeds verworven positief gegeven. De éénvormige 
benadering van de stagedossiers over heel Vlaanderen wordt daardoor gewaarborgd. Het college van 
deskundigen Stage zal ook hier actie ondernemen om deze eenvormigheid verder door te drijven. Door tegelijk 
de concrete beoordeling van de stagedossiers op provinciaal niveau te blijven organiseren blijft het direct 
contact met de stagiair behouden. 
 
Het college van deskundigen Stage heeft reeds een aantal stappen gezet in het uniformiseren van de controle 
op de stagedossiers (o.a. door de opmaak van informatiefiches voor de stage-evaluatie die in alle provincies 
gehanteerd worden) en zal hieraan in 2020 verder werken. 

 
• Stage-evenement 

In 2019 werd opnieuw een stage-evenement georganiseerd voor laatstejaarsstudenten en eerstejaarsstagiairs. 
De belangrijkste topics met betrekking tot de stage werden er behandeld. Toekomstige stagiairs werden ook 
bewust gemaakt met wat de Orde voor hen kan betekenen. 

 
• Film stage 

In samenwerking met de dienst Marketing en Communicatie werd een videofilm gemaakt over de stage. 
In de video volgen we een stagiair-architecte, aan het werk op het architectenkantoor en op de werf. De video 
vertelt in reportagestijl wat de stage in een architectenkantoor allemaal inhoudt en wat er van de stagiair wordt 
verwacht. De video kan worden bekeken via de website van de Orde en op YouTube en werd ook getoond 
tijdens de toelichting in de onderwijsinstellingen. 

 
• Overleg met de Cfg-OA 

Het blijkt een voordeel te zijn om autonoom per taalvleugel te kunnen beslissen over: 

- de minimale vergoeding van de stagiairs; 
- de modaliteiten m.b.t. de buitenlandse stage; 
- de modaliteiten van een stage buiten een architectenbureau; 
- de organisatie van de stage (stagefiche, stageplan, …), standaardisatie van de formulieren/documenten. 

 
Zeer concrete speerpunten zijn het traceren en oplossen van frauduleuze betalingen van de stagiairs 
(opvragen betalingsbewijzen) en het maximaal begeleiden en eventueel corrigeren van de stagetrajecten. 

 
• Toelichting onderwijsinstellingen 

In de verschillende onderwijsinstellingen werd er aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting 
gegeven over de stage. Tijdens deze toelichting werd ook het stage-evenement gepromoot. 

 
• Verdere uitwerking protocollen 

Er werden nog enkele protocollen verder uitgewerkt zoals bv. weigering opname lijst stagiairs en einde stage, 
opname op de tabel na stageverlenging. 

 
• Verloning buitenlandse stages 

Het college van deskundigen Stage bekeek hoe het probleem van de lage verloning van buitenlandse stagiairs 
kan aangepakt worden. In 2020 zal het college dit verder uitwerken. 
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Het college van deskundigen Taxatie 
 
Op aangeven van de provinciale raden faciliteert het college van deskundigen Taxatie partijen in een poging tot 
verzoening in een ereloongeschil. Het college streeft ernaar om een éénvormige werking vast te leggen voor alle 
Vlaamse provincies. Om dit streven te realiseren is het aan de provinciale raden om algemene vragen en 
opmerkingen aan te brengen bij het college. 
 

n Werking in 2019 
 
• Er werden 4 verzoeningspogingen georganiseerd waarvan er 3 leidden tot een dading. 
• Er werd een richtlijn opgesteld met betrekking tot het te hanteren ereloontarief bij taxaties. 
• Er werd een voorstel geformuleerd om een opleiding te organiseren voor mandatarissen met betrekking tot 

verzoeningstechnieken. 
 
 
Het college van deskundigen Opvolging  
 
Om de een of andere reden kan de samenwerking tussen de opdrachtgever en zijn architect spaak lopen. 
Gezien de opdrachtgever wettelijk is verplicht om in elke fase van zijn bouwproject een beroep te doen op een 
architect, moeten de werken worden opgevolgd door een andere architect. Bij de opvolgingsprocedure wordt 
de ene architect ontheven van zijn taak en volgt een andere architect het bouwproject verder op. 
 

n Werking in 2019 
 
• Het college van deskundigen Opvolging bleef toezien op de éénvormige behandeling van de dossiers in de 

verschillende provinciale raden. 
• Het stappenplan voor het initiatief ‘architecten in nood’ werd verder uitgewerkt. 
• Er werden voorstellen geformuleerd om de bestaande regelgeving te verbeteren. De typebrieven werden 

up-to-date gehouden in functie van de evoluerende wetgeving en rechtspraak. 
• Er werd een procedure opvolging opgemaakt in het kader van faillissement architect/architecten vennootschap. 
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De commissies 
 
Commissie Internationale Betrekkingen 
 
Het overleg over internationale aangelegenheden gebeurt tweemaandelijks op nationaal niveau in de commissie 
Internationale Betrekkingen. In deze commissie zetelen twee mandatarissen van de Conseil francophone et 
germanophone en twee mandatarissen van de Vlaamse Raad. Per taalvleugel worden zij in hun werking 
bijgestaan door een personeelslid. 
 
De Vlaamse leden van de commissie Internationale Betrekkingen komen tweemaandelijks samen in een aparte 
zitting op de zetel van de Vlaamse Raad. Een personeelslid van de Vlaamse Raad is hierbij aanwezig. 
 
De commissie Internationale Betrekkingen is verantwoordelijk voor de contacten met de twee Europese 
architectenorganisaties waar de Orde van Architecten lid van is: de ACE (Architects’ Council of Europe) en 
ENACA (European Network of Architects’ Competent Authorities).  
 

n ACE 
 
De Architects’ Council of Europe vertegenwoordigt het architectenberoep op Europees niveau. De organisatie 
heeft intensieve contacten met de Europese Unie en doet actief aan lobbywerk. Een van de essentiële taken 
van de ACE is het op de voet volgen van de ontwikkelingen op EU-niveau. De ACE wil zo kunnen anticiperen 
op elementen in het politieke beleid en de Europese wetgeving die een impact hebben op de architectuurpraktijk 
en de kwaliteit en duurzaamheid van onze leefomgeving. 
 
De Orde van Architecten participeert in volgende werkgroepen van de ACE: 
 
Area 1: Access to the profession: 

• Professional Qualifications Directive, Professional Experience & Continious Professional Development 
• Regulatory Questions and Issues 
 
Area 2: 

• Public Procurement and Architectural Design Contests WG 
• Scope of Services & Liability and Insurance 
• Building Information Modelling (BIM) 
• Internationalisation and New Business Models Task Force (IBM) 
 

n ENACA  
 
De European Network of Architects’ Competent Authorities bestaat sinds 2007 en is een officiële instantie die 
een netwerk creëert voor de uitwisseling van informatie over de toegang tot het beroep in de verschillende 
Europese landen. Landen met een organisatie die de inschrijving van architecten wettelijk regelt (orde, register, 
kamer) maken deel uit van ENACA. Ook landen zonder een soortgelijk organisme maar die op de hoogte willen 
blijven van bestaande systemen, kunnen zich aansluiten.  
 
De Europese richtlijnen die belangrijk zijn voor het architectenberoep zijn terug de vinden op architect.be. 
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Commissie Marketing en Communicatie 
 
De commissie Marketing en Communicatie is samengesteld uit 3 mandatarissen en 3 personeelsleden en 
verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van marketing- en communicatie-initiatieven.  
 
De commissie Marketing en Communicatie wil potentiële opdrachtgevers zo goed mogelijk informeren over het 
werken met een architect. Ook de communicatie met de leden-architecten is heel belangrijk. Via berichtgeving 
en uiteenlopende evenementen en projecten wordt getracht de communicatie met en de betrokkenheid van de 
leden te verbeteren. 
 
De inhoud en vorm van de boodschap wordt afgestemd op de specifieke doelgroep: 

• personeelsleden, mandatarissen, rechtskundige bijzitters; 
• architecten en stagiair-architecten;  
• architectuurstudenten, (potentiële) opdrachtgevers, overheden, architectuurorganisaties, beroeps verenigingen, 

onderwijsinstellingen, ...  
 

n Werking in 2019 
 
Evenementen 
 
De Orde organiseert zelf evenementen, verleent er steun aan of woont ze bij. 
 
• INSPIRATIEDAG 

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten hield op 24 april 2019 de Inspiratiedag ‘De architect in 
(r)evolutie’. In congrescentrum BEL in Brussel werd uitvoerig gedebatteerd rond 3 thema’s: Maatschappelijk 
werker of huurling?, Ontwerper en/of uitvoerder?, Beschermde soort of loslopend wild?. 
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Onder de 12 sprekers hadden we onder meer Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, directeur-generaal 
van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen, Vlaams parlementslid Lode Ceyssens en federaal 
parlementslid Inez De Coninck. Xander Vermeulen Windsant (XVW Architectuur), de Nederlandse winnaar 
van de EU Mies van der Rohe Award 2017, was te gast als keynotespreker, VRT-journaliste Liesbeth 
Indeherberghe was moderator. Architecten, stagiair-architecten en laatstejaarsstudenten architectuur konden 
actief deelnemen door te stemmen en vragen te stellen. 

 
• STATEN-GENERAAL 

De Inspiratiedag werd voorafgegaan door een 
Staten-Generaal voor de mandatarissen en 
personeelsleden van de Vlaamse Raad van de 
Orde van Architecten. Tijdens de Staten-Generaal 
werden de resultaten overlopen van de enquête 
rond de stage en het architectuuronderwijs. 
Meester Jacques Van Malleghem kwam uitleg 
geven over de correcte samenstelling van 
administratieve tuchtdossiers.  

 
• STAGE-EVENEMENT 

Op woensdag 15 en donderdag 16 mei 2019 organiseerde de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten 
haar jaarlijkse stage-evenement.  

Gespreid over twee dagen verwelkomde de Orde van Architecten een 80-tal laatstejaarsstudenten 
architectuur en eerstejaars-stagiairs. Onderverdeeld in kleine groepen namen ze deel aan een aantal 
workshops waarbij stage-gerelateerde onderwerpen aan bod kwamen. In een open, interactieve sfeer 
wisselden laatstejaarsstudenten en beginnende stagiairs ideeën en ervaringen uit met andere studenten, 
stagiairs, jonge architecten, personeelsleden en mandatarissen van de Orde. 
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• EXIT INTRO 

Ook op donderdag 16 mei 2019 organiseerde de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten het einde 
stage-evenement EXIT INTRO. Voor deze allereerste editie werd iedereen uitgenodigd die tussen januari 2018 
en eind april 2019 zijn of haar stage succesvol had beëindigd. Een 30-tal startende architecten ging in op 
de uitnodiging.  

Special guest was het architectenduo Maarten Vanbelle en Dries Vens (Atelier Vens Vanbelle). Zij vertelden 
over hun aparte, non-conformistische manier van werken en de onconventionele manier waarop zij architectuur 
benaderen. De indiepopgroep Bosum zorgde voor de muzikale omkadering tijdens de afsluitende receptie. 

Het stage-evenement en EXIT INTRO vonden plaats in de kantoren van de Vlaamse Raad en in de Lounge 
@ Royal Depot in het Koninklijk Pakhuis op de site van Tour & Taxis. 

 

 
• ANDERE INITIATIEVEN GESTEUND DOOR DE ORDE 

Naast de bovenvermelde initiatieven steunde de Orde van Architecten - Vlaamse Raad in 2019 ook nog 
andere architectuur gerelateerde initiatieven, zoals de bis architectuurwedstrijd. 
 
bis architectuurwedstrijd 

Bis, het bouw- en inspiratiesalon organiseerde in 2019 de 11de editie van haar architectuurwedstrijd. 
Deze wedstrijd, gesteund door de Orde van Architecten - Vlaamse Raad, is een vaste waarde op het salon, 
niet in het minst door de keuze van de thema’s met actuele relevantie. In 2019 werd gekozen voor het thema 
‘sharing’.  

De 40 ingediende projecten werden op 21 augustus 
2019 anoniem beoordeeld door een vierkoppige 
jury bestaande uit Eric Cloes, hoofdredacteur 
‘Ik ga bouwen’, Nathan Van Den Bossche, docent 
Bouwtechniek UGent, Nele Van Damme, CEO 
Upgrade Estate en Marnik Dehaen, voorzitter van 
de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, 
als waarnemend jurylid.  

De 4 winnende projecten werden voorgesteld in 
Flanders Expo tijdens bis 2019.  

Voor meer informatie: 
www.bisbeurs.be/nl/architectuurwedstrijd 
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Beurzen 
 
Ook in 2019 was de Orde van Architecten aanwezig op de bouwbeurzen Batibouw (21/02-3/03, Brussels Expo) 
en bis (5-13/10, Flanders Expo). Kandidaat-(ver)bouwers konden op onze stands terecht voor informatie over 
het werken met een architect. De Vlaamse Raad was ook aanwezig op Architect@Work (9-10/05 , Kortrijk Xpo). 
 
• BATIBOUW 

De 60ste editie van Batibouw lokte 257.000 bezoekers. Een 900-tal exposanten uit 14 sectoren palmden 
alle paleizen van Brussels Expo in.  

Ook de stand van de Orde van Architecten (Patio) was drukbezocht. Een bevestiging dat toekomstige 
(ver)bouwers goed geïnformeerd willen zijn over het werken met een architect voor ze aan het grote 
bouwavontuur beginnen. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Meer informatie op www.batibouw.com 

 
• VERKLARING VAN DAVOS 

Op de eerste dag van Batibouw, 21 februari 2019, ondertekenden vertegenwoordigers van de Vlaamse 
Vereniging voor Ruimte en Planning, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Agentschap 
Facilitair Bedrijf en Kamp C/Provincie Antwerpen de Verklaring van Davos 'Naar een kwaliteitsvolle Baukultur 
voor Europa'. De ondertekenaars verbinden zich ertoe Baukultur te promoten bij alle betrokken spelers en 
deze toe te spitsen op de maatschappelijke culturele waarden.  

Begin 2018 werd de verklaring ondertekend door de Europese ministers van Cultuur en tal van nationale en 
internationale instanties. Op 3 oktober 2018 ondertekenden op initiatief van de Orde van Architecten ook de 
Belgische ministers van Cultuur en de belangrijkste Belgische architectenverenigingen deze verklaring. 
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• MINISTERS OP DE STAND VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN 

Op 21 februari 2019 kreeg de Orde van Architecten het bezoek van Lydia Peeters, Vlaams minister van 
Financiën, Begroting en Energie. Op de gesprekstafel onder meer de verlaagde btw-regeling voor sloop- en 
hernieuwbouw en de communicatie rond de 'Benovatiecoaches'.  

Ook Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid 
en Onroerend Erfgoed en Kris Peeters, federaal vicepremier, minister van Werk, Economie, Consumenten 
belast met Buitenlandse Handel brachten een bezoek aan de stand van de Orde van Architecten.  
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• INFOSESSIES 

Voor de tweede maal organiseerde de Orde tijdens 
Batibouw een aantal infosessies ‘Betrouwbaar 
bouwen doe je met een architect’ voor kandidaat-
opdrachtgevers.  

 
 
 
 
 
 
• BELGIAN BUILDING AWARDS 

Op de openingsdag van Batibouw werden de 
winnaars bekend gemaakt van de Belgian Building 
Awards. 

Batibouw organiseerde deze awarduitreiking in 
samenwerking met Redactiebureau Palindroom, 
architectura.be, de Orde van Architecten en Ik ga 
Bouwen & Renoveren (Sanoma). 

De architectuurawards werden uitgereikt in 4 
categorieën.  

- Rookie of the year: voor jonge architecten -
bureaus. 

- Pioneer: bekroning voor een architect of 
organisatie die pionierswerk heeft verricht.* 

- New way of living: deze nieuwe categorie 
bekroont projecten die op innovatieve wijze 
inspelen op nieuwe trends in wonen en leven en 
zo een antwoord bieden op de vraag naar een 
efficiënter en duurzamer ruimtegebruik. 

- New way of working: deze nieuwe categorie 
bekroont projecten die op originele wijze een 
invulling geven aan een kantooromgeving. 

Eregast op de gala-avond was architect Koen 
Olthuis (Waterstudio.NL), een Nederlandse architect 
die drijvende woon- en leefeilanden ontwerpt 
en geldt als pionier van de zogenaamde aqua-
architectuur. 
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• BIS 

Bis, bouw- en inspiratiesalon beleefde in 2019 zijn 31ste editie. 
77.723 bezoekers vonden hun weg naar Flanders Expo voor de 
grootste (ver)bouwbeurs van Vlaanderen.  

Ook dit jaar konden toekomstige bouwers en verbouwers bij de 
Vlaamse Raad van de Orde van Architecten terecht voor informatie 
en advies over het werken met een architect.  

Beursbezoekers konden zich inschrijven voor een persoonlijke adviessessie of groepssessie, of halt houden 
bij onze infostand. 

Elk lid van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad kon aanspraak maken op 6 vrijkaarten ter waarde van 
elk 12 euro. 

Meer informatie op www.bisbeurs.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ARCHITECT@WORK  

Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei vond in Kortrijk Xpo de honderdste editie plaats van Architect@Work, 
het totaalevenement voor (interieur)architecten dat ook buiten Europa zijn vleugels uitslaat. De Orde van 
Architecten - Vlaamse Raad was ook op deze editie opnieuw aanwezig. 

Meer informatie: www.architectatwork.be 
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Publicaties 
 
• JAARVERSLAG 2018 

In 2019 realiseerde de commissie Marketing en Communicatie het Jaarverslag 2018. 

De jaarverslagen vindt u terug op architect.be onder ‘publicaties’. 
 
• MEMORANDUM 2019 

Naar aanleiding van de federale, Vlaamse en Europese 
verkiezingen van 21 mei 2019 werd een memorandum 
opgesteld en verstuurd naar de politieke partijen, de nieuw-
verkozen Vlaamse ministers, belanghebbenden en partners, 
en alle Vlaamse steden en gemeenten.  

 
• DE ARCHITECT TEKENEND VOOR UW TOEKOMST 

Bouwers en verbouwers zijn vaak te weinig vertrouwd met 
het beroep, de wettelijke taak en de rol van een architect. 
Daarom besloot de Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
de brochure “De architect tekenend voor uw toekomst” op 
te stellen die op een laagdrempelige, eenvoudige manier een 
antwoord biedt op al deze en nog veel meer andere vragen.  

Sinds de lancering werden al duizenden exemplaren 
uitgedeeld op beurzen en verstuurd naar gemeente -
besturen. In 2019 werd deze brochure opnieuw uitgebreid 
verdeeld op o.a. bis en Batibouw. 

De digitale versie is beschikbaar op de website van de 
Vlaamse Raad www.architect.be  

Heeft u interesse in een aantal geprinte exemplaren van 
deze brochure?  

Stuur dan een mail naar 
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be. 

 
Digitale communicatiekanalen 
 
• WEBSITE 

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad communiceert in 
de eerste plaats via haar website www.architect.be.  

 
• ARCHIMAIL 

Architecten en stagiair-architecten ontvangen elke maand de digitale nieuwsbrief Archimail. Daarnaast 
ontvangen ze ook tussentijdse nieuwsberichten, uitnodigingen en (pers)mededelingen. 

 
• INSIDE OUT 

Via de interne digitale nieuwsbrief Inside Out blijven mandatarissen en personeelsleden van de Orde van 
Architecten op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen onze organisatie. 
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• ARCHIJOBS 

Archijobs.be is de jobsite van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Deze jobsite is bedoeld voor 
architectuur gerelateerde job- en stageplaatsaanbiedingen en dito job- en stageplaatsaanvragen.  

 
• SOCIAL MEDIA 

Volg ons op: 
 
• FILM STAGE 

In samenwerking met het college van deskundigen Stage werd een videofilm gemaakt over de stage. In de 
video volgen we een stagiair-architecte, aan het werk op het architectenkantoor en op de werf. De video 
vertelt in reportagestijl wat de stage in een architectenkantoor allemaal inhoudt en wat er van de stagiair wordt 
verwacht. De video kan worden bekeken via de website van de Orde en op YouTube en werd ook getoond 
tijdens de toelichting in de onderwijsinstellingen. 

 
 

De Brusselse kamer  
 
De Brusselse kamer behandelt de voorstellen die worden ingediend bij de Brusselse regionale overheden 
aangaande wetgevende of reglementaire maatregelen voor het beroep van architect en verleent hierover advies. 
De taak van de Brusselse kamer bestaat er in een overlegplatform te zijn voor regionale acties in dialoog 
met Brusselse architecten, de beroepsverenigingen, andere belanghebbenden en de Orde van Architecten. 
De Brusselse kamer is samengesteld uit evenveel Franstalige als Nederlandstalige architect-mandatarissen. 
 
 

Het Vlaams Permanent Overleg 
 
Het Vlaams Permanent Overleg is een overlegplatform tussen de Orde van Architecten - Vlaamse Raad en 
de beroeps verenigingen Federatie van de Architectenvereniging van België (FAB), Architecten-Bouwers (AB), 
de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA), Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en Architects in 
Brussels (AriB).  
 
Het VPO werd opgericht op initiatief van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad om tot een gemeenschappelijke 
aanpak te kunnen komen rond beroepsgebonden thema’s. Deze samenwerking zorgt voor een sterkere positie 
van het architectenveld en een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor beleidsmakers waardoor de rechten en 
belangen van de architecten beter kunnen worden verdedigd. 
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De administratieve werking 
van de Vlaamse Raad 
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Bureau v/d Vlaamse Raad

Management Team VERANTWOORDELIJKE 
DIENST HUMAN RESOURCES 
Katrien Bal

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
RECEPTIE & ONTHAAL 
Ellen Michils

Personeel NL 
provinciale raden en geüniformeerde 
administratieve werking

VERANTWOORDELIJKE 
DIENST FINANCIEN 
Rudy Engels

STAFMEDEWERKER 
VLAAMSE RAAD 
/

STAFMEDEWERKER 
NATIONALE RAAD 
Nadine Dewez

TEAMLEADER MARCOM 
VERANTWOORDELIJKE MARKETING 
Erika Van Overbeke

VERANTWOORDELIJKE 
COMMUNICATIE 
Hans Vanden Driessche

VERANTWOORDELIJKE 
ICT 
Jean Philippe Blaton

ASSISTENT DIENST PROJECTEN, 
COMMUNICATIE & ICT 
Cleo de Jong

JURIST 
Sophie Van Campenhout

JURIST 
Marie Steenberghen

COORDINEREND JURIDISCH 
ASSISTENT / TEAMLEADER 
BEROEPSUITOEFENING 
Nathalie De Clerck

SECRETARIS-GENERAAL 
Guy Marginet

HOOFD DIENST PROJECTEN, 
COMMUNICATIE & ICT 
Jennifer Vandermosten

HOOFD JURIDISCHE DIENST 
Koen Vidts

Overzicht personeelsbestand Vlaamse Raad en provinciale raden 

Organigram personeel Vlaamse Raad Orde van Architecten (situatie juni 2020) 
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Organigram personeel NL provinciale raden en geüniformeerde administratieve 
werking (situatie juni 2020)

Bureau v/d Vlaamse Raad

VERANTWOORDELIJKE 
DIENST HUMAN RESOURCES

SECRETARIS-GENERAAL

BRUGGE

GENT

ANTWERPEN

BRUSSEL

HASSELT

BRUGGE 

• Deneve Katia  
• Van Dael Els 

GENT 

• Malfroid Femke 
• Van Kerkhove 

Liesbeth

BRUSSEL 

• Bauwens Kathleen 
• Van Lindt Marijke 

ANTWERPEN 

• De Vocht Anuschka 
• Joosen Chris  
• De Vleeschouwer 

Kirsten  
 
 

HASSELT 

• Cuyx Caroline 
• Cuyx Kristien 
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Wie doet wat?   
 
De secretaris-generaal 
 
De secretaris-generaal heeft de algemene dagelijkse leiding over de administratie van de Vlaamse Raad: 
het onthaal, de Juridische dienst, de dienst Financiën, de dienst Projecten, ICT en Communicatie en de dienst 
Human Resources.  
 
Hij stuurt het managementteam aan dat bestaat uit het hoofd van de Juridische dienst en het hoofd van de 
dienst Projecten, Communicatie en ICT. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget, 
de budgetcontrole en het auditdossier. Hij rapporteert aan het bureau van de Vlaamse Raad, de Vlaamse Raad 
en de Nationale Raad. 
 
 
De stafmedewerker 
 
De stafmedewerker staat de secretaris-generaal bij in zijn dagelijkse werking. Hij/zij staat in voor de voorbereiding 
en verslaggeving van de diverse bestuursvergaderingen en de administratie rondom de uitvoering van genomen 
beslissingen. 
 
 
Onthaal 
 
De medewerker receptie en onthaal zorgt voor de administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning 
van de diverse diensten, de Vlaamse Raad en de provinciale raden. 
 
 
Juridische dienst 
 
De Juridische dienst volgt wetgevende initiatieven op die een verband kunnen houden met de sector en is 
verantwoordelijk voor de opvolging van gerechtelijke procedures, inningsprocedures, vennootschapsdossiers, 
tuchtdossiers en beslissingen van de provinciale raden voor wat betreft inschrijving en weglating. De Juridische 
dienst doet juridisch opzoekwerk en studiewerk en geeft bijstand en advies aan de provinciale raden (vb. bij 
nazicht van diploma’s), de Vlaamse Raad, het bureau van de Vlaamse Raad, de Nationale Raad, de diverse 
colleges van deskundigen en werkgroepen, en de betrokken actoren bij bepaalde dossiers. 
 
 
Dienst Financiën 
 
De dienst Financiën van de Vlaamse Raad staat in voor de boekhouding, de financiële rapportering en het beheer 
van het prestatiesysteem voor mandatarissen. De boekhouding wordt gevoerd volgens de principes van het 
dubbel boekhouden. Het wordt geauditeerd door een bedrijfsrevisor die voor twee jaar wordt aangesteld door 
de Nationale Raad. De huidige revisor is Baker Tilly Belgium. 
 
De vijf provinciale raden van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad staan elk afzonderlijk in voor de eigen 
kleine aankopen en uitgaven die nodig worden geacht voor de dagelijkse werking. De andere uitgaven worden 
centraal beheerd en betaald vanuit de Vlaamse Raad. 
 
De inkomsten van de Vlaamse Raad bestaan enkel uit de verplichte jaarlijkse bijdragen van de ingeschreven 
architecten. De jaarlijkse begroting wordt goedgekeurd op drie niveaus: de Vlaamse Raad, de Nationale Raad 
en de bevoegde voogdijminister. 
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Dienst Human Recources 
 
De dienst Human Resources staat in voor het brede personeelsbeleid van zowel de personeelsleden van de 
Vlaamse Raad als deze van de provinciale raden. De dienst is onder meer verantwoordelijk voor de loons- en 
personeels administratie, het rekruteren van arbeidskrachten, het bieden van opleidingen, het houden van 
functioneringsgesprekken en het opstellen van een personeelsbudget. 
 
Op 31 december 2019 bestond het Nederlandstalige personeelsbestand uit 28 personeelsleden. 
 
 
ICT 
 
De dienst ICT beheert de databanken, digitale platformen en interne applicaties van de Vlaamse Raad en biedt 
algemene IT-ondersteuning aan de personeelsleden en mandatarissen van de Vlaamse Raad en de provinciale 
raden. 
 
In 2019 werd de implementatie van een nieuwe architectendatabank en bijdragensysteem afgerond. Datzelfde 
jaar werden voorbereidingen getroffen om een nieuw document management systeem (DMS) in te voeren in 
2020, met het oog op een meer gedigitaliseerde werking en efficiëntere uitwisseling van documenten binnen de 
organisatie. 
 
 
Marketing en Communicatie 
 
De dienst Marketing en Communicatie staat in voor de organisatie van evenementen. Zo organiseerde deze 
dienst in 2019 het stage-evenement voor laatstejaarsstudenten en eerstejaarsstagiairs, het einde stage-
evenement EXIT INTRO, de Staten-Generaal voor mandatarissen en personeelsleden en de Inspiratiedag 
‘De architect in (r)evolutie’. Daarnaast staat de dienst ook in voor de vertegenwoordiging van de Orde op de 
(bouw)beurzen. In 2019 was de Vlaamse Raad aanwezig op Batibouw, bis en het totaalevenement voor 
(interieur)architecten Architect@Work en zorgde voor de coördinatie van het partnerschap rond de Belgian 
Building Awards en de bis-architectuurwedstrijd.  
 
De dienst Marketing en Communicatie houdt de website www.architect.be en de jobsite www.archijobs.be 
up to date en voert een actieve communicatie via Facebook, Twitter, LinkedIn. Het zorgt ook voor de redactie, 
opmaak en uitgave/verzending van digitale nieuwsbrieven (Archimail en de interne nieuwsbrief Inside Out), 
persberichten en publicaties, zoals het Jaarverslag en het Memorandum 2019 ‘Samen naar een efficiëntere 
Orde van Architecten, een betere uitoefening van het beroep van architect en een kwaliteitsvol architectuur -
landschap'.  
 
 
Medewerkers provinciale raden 
 
De taken van de provinciale raden hangen samen met de dossiers van de architecten die ingeschreven zijn op 
de lijsten van stagiairs en op de tabellen van de provinciale raden. De provinciale secretariaten zijn het eerste 
aanspreekpunt voor architecten en opdrachtgevers. 
 
De dagelijkse taken van de medewerkers van de provinciale raden bestaan vooral uit het voorbereiden 
van dossiers die ter behandeling komen op vergaderingen, het opmaken van verslagen, het opstellen van 
correspondenties die voortvloeien uit genomen beslissingen, het ondersteunen van activiteiten van mandatarissen, 
het beantwoorden van vragen van opdrachtgevers en architecten en het opvolgen van de dossiers. 
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Provinciale raden 
 
Werking in 2019 
 
De taken van de provinciale raden hangen samen met de dossiers van de architecten die ingeschreven zijn op 
de lijst van stagiairs en op de tabel van de provinciale raad.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van cijfers met betrekking tot de activiteiten van de provinciale raden. 
 

n Tabel 
 
Als gevolg van de Wet-Laruelle, die in werking trad op 
1 januari 2007, werd een groeiend aantal architecten -
vennootschappen opgericht. De Wet-Laruelle mikte onder 
meer op een verbeterde bescherming van de opdrachtgever 
door architecten een verplichte verzekering beroeps -
aansprakelijkheid op te leggen. Bovendien konden deze 
laatsten zich via hun zogenaamde Laruelle-vennootschap 
als rechtspersoon inschrijven bij de Orde en zo hun 
aansprakelijkheid afschermen.  
 
Hiernaast vindt u de cijfers per provincie voor wat betreft de 
opnames en weglatingen van architect-natuurlijke personen 
en architect-rechtspersonen op de tabel van de Orde van 
Architecten. 
 
Onder de opnames worden verstaan: de eerste 
inschrijvingen op de tabel (voor natuurlijke personen gaat dit 
om de eerste inschrijvingen na de stage of na de vrijstelling 
van de stage), de mutaties vanuit een andere provincie en 
de herinschrijvingen. 
 
Onder de weglatingen worden verstaan: de weglatingen van 
de tabel, de mutaties naar een andere provincie, de 
schrappingen. Bij natuurlijke personen worden eveneens de 
overlijdens meegerekend. 
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n Stage 
 
Een afgestudeerde architect die het beroep wil uitoefenen moet eerst twee jaar stage volgen. De stagiair moet 
hiervoor de opname op de lijst van stagiairs aanvragen bij de provinciale raad waar het kantoor van zijn 
stagemeester gevestigd is. Tijdens de stage kan de stagiair reeds opdrachten in eigen naam uitvoeren. 
 
Ook in 2019 hebben opnieuw heel wat afgestudeerden de stap gezet om hun stage aan te vatten. Hieronder 
vindt u de cijfers terug met betrekking tot stagiairs in 2019: het aantal opnames op de lijst van de stagiairs en 
op de lijst van stagemeesters, en het aantal weglatingen van de lijst van stagiairs. 
 
Onder opnames op de lijst van stagairs wordt verstaan: de eerste inschrijvingen op de lijst van stagiairs, de mutaties 
van een stagiair vanuit een andere provincie en de hervattingen van de stages in 2019. 
 
Onder weglatingen van de lijst van stagiairs wordt verstaan: de weglatingen van de lijst van stagiairs, stagiairs 
die hun stage voltooiden en nadien ingeschreven werden op de tabel, stagiairs die hun stage voltooiden maar 
nadien het beroep niet verder uitoefenden, de mutaties naar een andere provincie, de onderbrekingen van de 
stages en de schrappingen van de lijst van stagiairs.
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Een architect kan als stagemeester optreden als hij minstens 
10 jaar op de tabel van de Orde van Architecten is 
ingeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n Tucht 
 
Na onderzoek van klachten van opdrachtgevers of andere 
betrokkenen is het mogelijk dat een architect in betichting 
gesteld wordt en voor de provinciale tuchtraad moet 
verschijnen. Er kan ook ambtshalve een onderzoek gestart 
worden. 
 
De uitspraken die de provinciale raden kunnen doen zijn: 

• vrijspraak, 
• waarschuwing, 
• afkeuring, 
• berisping, 
• schorsing, 
• schrapping van de tabel. 
 
De waarschuwing, de afkeuring en de berisping worden na 
het verstrijken van een termijn van vijf jaar uitgewist na het 
ondergaan van de laatste sanctie (op voorwaarde dat de 
architect in die tussentijd geen nieuwe tuchtstraf heeft 
opgelopen).  
 
In het geval van een schorsing (niet voor een schrapping) 
kan de architect na vijf jaar een verzoek tot eerherstel richten 
aan de voorzitter van de raad van beroep. Het is de raad 
van beroep die oordeelt over de aanvragen tot eerherstel.  
 
In 2019 werden 21 tuchtsancties uitgesproken waarvan het 
grootste deel schorsingen. 
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n Raad van beroep 
 
Tegen een sententie (vonnis) van de tuchtraad kan de architect en/of de Nationale Raad hoger beroep 
aantekenen. Het dossier krijgt dan een tweede lezing voor de raad van beroep. 
 
De raad van beroep beschikt over de volgende bevoegdheden: 

• het oordeelt over zaken waarvoor beroep is ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden met 
betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken; 

• het oordeelt over aanvragen tot eerherstel. 
 
De raad van beroep is een orgaan van de Orde van Architecten en behandelt enkel kwesties met betrekking tot 
de leden in verhouding tot de Orde en kan dus niet oordelen in geschillen tussen opdrachtgever en architect. 
 
De raad van beroep met het Nederlands als voertaal bevindt zich in Gent. Deze raad van beroep neemt kennis 
van de beslissingen van de raden van Orde van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad. 
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n Ereloon 
 
De Orde kan op gezamenlijk verzoek van de architect en 
diens opdrachtgever het bedrag van het ereloon vaststellen 
(wet van 26 juni 1963, art. 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verzoek van de rechtbanken en hoven kan de Orde ook 
advies verstrekken omtrent de wijze van vaststelling en het 
bedrag van de erelonen (wet van 26 juni 1963, art. 18). 
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Reprografievergoeding 
 
De reprografieregeling is een wettelijke regeling die bepaalt onder welke voorwaarden professionele gebruikers 
fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken mogen maken, en die ook bepaalt welke vergoeding 
auteurs en uitgevers daarvoor moeten ontvangen.  
 
Sinds 2000 betaalt de Orde van Architecten aan Reprobel een éénmalige jaarlijkse vergoeding voor alle 
ingeschreven architecten waardoor de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de Orde deze vergoeding 
niet meer hoeven te betalen. Mocht de architect toch nog een factuur van Reprobel in de bus krijgen, dan wordt 
best hiertegen geprotesteerd bij Reprobel. 
 
Gezien de forse stijging van deze bijdrage heeft de Orde van Architecten, na moeilijke onderhandelingen, een 
nieuwe overeenkomst voor 3 jaar getekend voor een jaarlijks bedrag van 160.000 euro.  
 
Deze overeenkomst maakt dat de architecten en hun personeel met ingang van 2018 volledig rechtsgeldig 
kopies en prints van auteursrechtelijk beschermd werk kunnen maken zonder verdere beperking dan de 
licentiegrenzen. Voorheen was de situatie voor prints (komen op heden veel meer voor dan fotokopieën) niet 
geregeld en bestond er een belangrijk juridisch risico voor de architecten en hun personeel. 
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De kerncijfers voor 2019
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46 De kerncijfers voor 2019

2019 2018 Verandering 

Vaste activa  2.129.012  2.094.668  34.344  

Immateriële vaste activa  262.715  137.662  125.053  

Software  262.715  137.662  125.053  

Materiële vaste activa  1.746.446  1.837.194  -90.748  

Terreinen en gebouwen  1.059.484  1.121.625  -62.141  

Installaties, machines en uitrusting  51.650  43.302  8.348  

Meubilair en rollend materieel  67.663  88.355  -20.692  

Overige materiële vaste activa  416.400  583.912  -167.513  

Activa in aanbouw 151.250  -    151.250  

Financiële vaste activa 119.812 119.594 218 

Vlottende activa  5.352.767  5.710.995  -358.228  

Vorderingen op ten hoogste één jaar  241.280  209.801  31.479  

Handelsvorderingen  241.280  209.801  31.479  

Geldbeleggingen  1.387.815  1.694.388  -306.573  

Liquide middelen  3.650.582  3.743.014  -92.432  

Overlopende rekeningen  73.091  63.792  9.299  

TOTAAL VAN DE ACTIVA  7.481.779  7.805.663  -323.884 

Vergelijkende balans per 31 december 2019
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                           2019 2018 Verandering 

Eigen vermogen                              6.281.348  6.282.733  -1.385  

Eigen Vermogen                              6.281.348  6.282.733  -1.385  

Beginvermogen                              3.157.586  3.157.586  -    

Overgedragen winst                              3.123.762  3.125.147  -1.385  

Voorzieningen                                 111.500 111.500 - 

Voorzieningen voor risico's en kosten                                 111.500  111.500  -    

Schulden                              1.088.931  1.411.430  -322.499  

Schulden op ten hoogste één jaar                              1.027.925  1.326.988  -299.063  

Handelsschulden                                 389.881  742.169  -352.288  

Sociale schulden                                 490.507  438.823  51.684  

Fiscale schulden                                 134.912  133.371  1.542  

Overige schulden                                   12.625  12.625  -    

Overlopende rekeningen                                   61.006  84.442  -23.437  

TOTAAL VAN DE PASSIVA                              7.481.779  7.805.663  -323.884 

Vergelijkende balans per 31 december 2019
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                           2019 2018 Verandering 

Bedrijfsopbrengsten                              6.716.461  6.596.911  119.551  

Omzet                              6.635.243  6.539.604  95.639  

Andere bedrijfsopbrengsten                                   81.219  57.307  23.912  

Bedrijfskosten                             -6.718.027  -6.383.840  -334.188  

Diensten en diverse goederen                             -2.945.270  -2.988.486  43.216  

Bezoldigingen en sociale lasten                             -3.158.273  -2.918.023  -240.250  

Afschrijvingen en waardeverminderingen                                -392.590  -306.038  -86.552  

Andere bedrijfskosten                                -221.894  -171.293  -50.601  

Bedrijfsresultaat                                    -1.566  213.071  -214.637  

Financieel resultaat                                     1.229  3.653  -2.424  

Opbrengsten                                     4.661  9.078  -4.417  

Kosten                                    -3.432  -5.425  1.993  

Uitzonderlijk resultaat                                     1.283  -26.765  28.048  

Opbrengsten                                   12.846  4.987  7.859  

Kosten                                  -11.563  -31.752  20.189  

Belastingen                                    -2.331  -1.986  -345  

Resultaat van het boekjaar                                    -1.385  187.973  -189.358 

Vergelijkende resultatenrekening per 31 december 2019
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Bijlage 1: Wie is wie in de Vlaamse Raad? 
 
Hieronder vindt u de samenstelling van 2019, gebaseerd op de verkiezingen in 2017. 
 
De Vlaamse Raad  

Naam Afgevaardigd als Provincie  

Marnik Dehaen voorzitter Vlaamse Raad en nationaal afgevaardigde Vlaams-Brabant en 
Brussel-Hoofdstad 

Patrick Derycker     gemeentelijk ambtenaar en door de Koning benoemd 

Firmin Mees            officieel universitair onderwijs en door de Koning benoemd 

Johan Rutgeerts     Nederlandstalig gesubsidieerd vrij onderwijs en door de Koning benoemd 

Evy Van Beurden    Nederlandstalige federale ambtenaar en door de Koning benoemd 

Koen Van de vreken gemeenschapsonderwijs en door de Koning benoemd/penningmeester 

Philip Adam nationaal afgevaardigde Oost-Vlaanderen 

Johan Arnout nationaal afgevaardigde en secretaris West-Vlaanderen 

Jan Melis nationaal afgevaardigde en ondervoorzitter/penningmeester Antwerpen 

Peter Ketsman    nationaal afgevaardigde Limburg 

Leo Friant provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen 

Gerda Vollens           provinciaal voorzitter West-Vlaanderen 
t.e.m. 7 oktober 2019 
Jan Tyvaert provinciaal voorzitter West-Vlaanderen 
vanaf 8 oktober 2019 

Josiane Smeets           provinciaal voorzitter Limburg 

Vincent Van Den Broecke provinciaal voorzitter Vlaams-Brabant en 
Brussel-Hoofdstad 

Ilka Broeckaert            provinciaal voorzitter Antwerpen 

André Tulcinsky rechtskundig bijzitter 

Jeroen Lison plaatsvervangend rechtskundig bijzitter 

Guy Marginet secretaris-generaal / toegevoegd lid 

Ann Vliegen stafmedewerker / toegevoegd lid 
 
Bureau Vlaamse Raad 

Naam Afgevaardigd als 

Marnik Dehaen              voorzitter 

Johan Arnout secretaris 

Jan Melis                                ondervoorzitter 

Koen Van de vreken penningmeester 

Guy Marginet secretaris-generaal / toegevoegd lid 

Ann Vliegen stafmedewerker / toegevoegd lid
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De colleges van deskundigen 

Collegeleden Provincie / Functie Plaatsvervanger 

College van deskundigen Deontologie  

Gerda Vollens (collegevoorzitter) West-Vlaanderen  
t.e.m. 7 oktober 2019 

Leo Friant Oost-Vlaanderen Philip Adam 

Vincent Van Den Broecke Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad Dirk Hendrickx 

Jan Tyvaert  Oost-Vlaanderen Melanie Cattrysse 
vanaf 8 oktober 2019 

Josiane Smeets Limburg Detlef Andries 

Ilka Broeckaert Antwerpen Luis Zamorano  

Dirk Vermeersch rechtskundig bijzitter  

Koen Vidts hoofd juridische dienst 

Stefanie Vanwelckenhuijzen teamleader 

College van deskundigen Beroepsuitoefening 

Koen Gaudaen (collegevoorzitter) Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad Dirk Hendrickx 

Jan Tyvaert t.e.m. 7 oktober 2019 West-Vlaanderen  

Annie Messely vanaf 8 oktober 2019 West-Vlaanderen Jean-Pierre Vanhoutteghem 

Peter Ketsman Limburg Johan Stulens  

Catherine De Bie Antwerpen Henk Van Aelst 

Antoon Demuynck Oost-Vlaanderen Stijn Wille 

Koen Van de vreken door de Koning benoemd 

Arsène Colpaert rechtskundig bijzitter 

Sophie Van Campenhout personeelslid-jurist 

Nathalie Declerck teamleader 

Cleo de Jong personeelslid (permanente vorming) 

College van deskundigen Opvolging  

Peter Van Bragt (collegevoorzitter) Antwerpen Koen Verhoeven 

Johan Stulens Limburg Dirk Martens  

Rik Dedene West-Vlaanderen Jan Debuyck 

Henk Vanthuyne Oost-Vlaanderen Regina Michiels 

Pascal Musch Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad Carine Cappelle 

Peter Jongbloet rechtskundig bijzitter  

Stefanie Vanwelckenhuijzen personeelslid-jurist 

Els Van Dael teamleader
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Collegeleden Provincie / Functie                                      Plaatsvervanger 

College van deskundigen Taxatie 

Luc Brasseur (collegevoorzitter) Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad                         Carine Cappelle 

Henk Vanthuyne Oost-Vlaanderen                                                          Christian Van Soye 

Luc Maes West-Vlaanderen                                                         Annie Messely 

Stefan Willen Limburg                                                                       Serdar Oztűrk 

Kris Minnen Antwerpen                                                                   Nico Leysen 

Johan Dewez rechtskundig bijzitter 

Karolien Cuyx teamleader 

College van deskundigen Stage 

Jan Verbist (collegevoorzitter) Antwerpen                                                                   Hilde De Ruysscher 

Hugo Koch Oost-Vlaanderen                                                          Antoon Demuynck 

Arnaud Declercq West-Vlaanderen                                                         Guido Callens 

Veronique Van Rossum Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad                         Elisabeth Slachmuylders 

Evie Favoreel Limburg                                                                       Bram Bijnens 

Johan Rutgeerts door de Koning benoemd 

Patrick Remy rechtskundig bijzitter 

Stefanie Vanwelckenhuijzen personeelslid-jurist 

Kristien Cuyx teamleader 
 
De commissies 

Commissieleden Functie                                                      Plaatsvervanger  

Commissie Internationale Betrekkingen (Vlaamse Raad) 

Johan Arnout commissielid                                                                 

Antoon Demuynck commissielid                                                                 

Hans Vanden Driessche verantwoordelijke Communicatie 

Commissie Marketing en Communicatie 

Vincent Van Den Broecke commissielid                                                                Carine Cappelle 

Josiane Smeets commissielid                                                                Elisabeth Slachmuylders 

Henk Vanthuyne commissielid 

Erika Van Overbeke teamleader en verantwoordelijke Marketing 

Hans Vanden Driessche verantwoordelijke Communicatie 

Cleo de Jong assistent dienst Projecten Communicatie & ICT 
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De provinciale raden* 

Provincie Antwerpen 

Voorzitter  
Lid van het bureau 
-  Ilka Broeckaert  

Ondervoorzitter 
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad 
Lid van het bureau
-  Luis Zamorano 

Secretaris 
Lid van het bureau  
Penningmeester 
-  Wim Van Opstal 

Afgevaardigde bij de Nationale Raad 
-  Jan Melis 

Raadsleden 
-  Catherine De Bie 
-  Jan Verbist 
-  Hilde De Ruysscher 

Plaatsvervangende raadsleden  
-  Peter Van Bragt 
-  Jan Herman 
-  Kris Minnen 
-  Koen Verhoeven 
-  Nico Leysen 
-  Henk Van Aelst 

Rechtskundige bijzitters 
-  Philip Lepere 
-  Joost Peeters (plaatsvervangend) 
-  Geert Van Passel (plaatsvervangend)

 Lokale werkingscel Onderzoek 
-  Ilka Broeckaert 
-  Wim Van Opstal 
-  Luis Zamorano 
-  Philip Lepere 
-  Joost Peeters 
-  Geert Van Passel 

 Lokale werkingscel Opvolging 
-  Peter Van Bragt 
-  Koen Verhoeven 

 Lokale werkingscel Taxatie 
-  Jan Melis 
-  Kris Minnen 
-  Koen Verhoeven 
-  Nico Leysen 

 Lokale werkingscel Toegang tot het Beroep 
-  Catherine De Bie 
-  Henk Van Aelst 

 Lokale werkingscel Stage  
-  Jan Verbist 
-  Peter Van Bragt 
-  Hilde De Ruysscher 
-  Jan Herman 
-  Koen Verhoeven 
-  Nico Leysen

* Daar de samenstelling van de tuchtraad kan wijzigen van dossier tot dossier worden de namen van de leden van de tuchtraad niet 
expliciet opgesomd in dit Jaarverslag onder Bijlage 1 – De provinciale raden.



Provincie Oost-Vlaanderen 

Voorzitter 
Lid van het bureau 
-  Leo Friant 

Ondervoorzitter
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad  
Lid van het bureau
-  Henk Vanthuyne 

Secretaris 
Lid van het bureau 
-  Katrien Depré 

Penningmeester  
-  / 

Afgevaardigde bij de Nationale Raad 
-  Philip Adam 

Raadsleden 
-  Piet Kerckhof 
-  Hugo Koch 
-  Antoon Demuynck 

Plaatsvervangende raadsleden 
-  Dirk Thijs 
-  Regina Michels  
-  Christian Van Soye 
-  Alain De Saegher 
-  Dirk Verniers 
-  Stijn Wille 
-  Freddy De Keukelaere 

Rechtskundige bijzitters 
-  Geert De Coninck 
-  Arsène Colpaert (plaatsvervangend) 
-  Patrick Remy (plaatsvervangend)

 Lokale werkingscel Onderzoek 
-  / 

 Lokale werkingscel Opvolging 
-  / 

 Lokale werkingscel Taxatie  
-  / 

 Lokale werkingscel Toegang tot het Beroep 
-  / 

 Lokale werkingscel Stage 
-  / 
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Provincie West-Vlaanderen 

Voorzitter
Lid van het bureau 
-  Gerda Vollens t.e.m. 7 oktober 2019  
-  Jan Tyvaert vanaf 8 oktober 2019 

Ondervoorzitter 
Lid van het bureau 
-  Rik Dedene  

Secretaris 
Lid van het bureau 
-  Melanie Cattrysse  

Penningmeester 
-  Rik Dedene 

Afgevaardigde bij de Nationale Raad 
-  Johan Arnout 

Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad 
-  Christophe Van Oyen 

Raadsleden 
-  Jan Tyvaert 
-  Arnaud Declercq 
-  Luc G. Maes 
-  Annie Messely vanaf 8 oktober 2019 

Plaatsvervangende raadsleden 
-  Luc K. Declercq 
-  Annie Messely t.e.m. 7 oktober 2019 
-  Jean-Pierre Vanhoutteghem 
-  Peter Lanszweert 
-  Christophe Van Oyen 
-  Guido Callens 
-  Jan Debuyck 

Rechtskundige bijzitters 
-  Dirk Vermeersch 
-  Gerard Soete (plaatsvervangend) 
-  Peter Buyse (plaatsvervangend)

 Lokale werkingscel Onderzoek 
t.e.m. 7 oktober 2019:  
-  Gerda Vollens 
-  Rik Dedene 
-  Melanie Cattrysse 
-  Dirk Vermeersch 
-  Johan Arnout 

vanaf 8 oktober 2019: 
-  Jan Tyvaert 
-  Rik Dedene 
-  Melanie Cattrysse 
-  Dirk Vermeersch 
-  Johan Arnout 

 Lokale werkingscel Opvolging 
-  idem lokale werkingscel Onderzoek  

 Lokale werkingscel Taxatie 
-  alle dossiers werden overgemaakt aan het college 
   van deskundigen Taxatie 

 Lokale werkingscel Toegang tot het beroep 
-  idem lokale werkingscel Onderzoek  

 Lokale werkingscel Stage 
-  Arnaud Declercq 
-  Luc G. Maes 
-  Annie Messely 
-  Jean-Pierre Vanhoutteghem 
-  Guido Callens 
-  Jan Debuyck 
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Provincie Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad 

Voorzitter 
-  Vincent Van Den Broecke  

Ondervoorzitter 
-  Walther Decleyn  

Secretaris 
-  Olivier Cnop 

Nationaal afgevaardigde 
-  Marnik Dehaen 

Penningmeester 
-  Elisabeth Slachmuylders 

Raadsleden 
-  Jos Leyssens 
-  Marc Hendrickx 

Rechtskundige bijzitters 
-  Tim De Ketelaere  
-  Willem Van Betsbrugge (plaatsvervangend) 

Plaatsvervangende raadsleden 
-  Koen Gaudaen (+ plaatsvervangend afgevaardigde voor 
   de Nationale Raad) 
-  Paul De Boelpaep 
-  Luc Brasseur 
-  Veronique Van Rossum 
-  Carine Cappelle 
-  Dirk Hendrickx 
-  Pascal Musch

 Lokale werkingscel Onderzoek 
-  de leden van het bureau 

 Lokale werkingscel Opvolging
-  de leden van het bureau 

 Lokale werkingscel Taxatie
-  alle dossiers werden overgemaakt aan het college 
   van deskundigen Taxatie 

 Lokale werkingscel Toegang tot het Beroep
-  de leden van de raad 

 Lokale werkingscel Stage
-  de leden van de raad 



Provincie Limburg 

Voorzitter 
Lid van het bureau 
-  Josiane Smeets 

Ondervoorzitter 
Plaatsvervangend afgevaardigde bij de Nationale Raad 
Lid van het bureau 
-  Detlef Andries 

Secretaris 
Lid van het bureau 
-  Egide Meertens 

Penningmeester 
-  Bram Bijnens 

Afgevaardigde bij de Nationale Raad 
-  Peter Ketsman 

Raadsleden 
-  Josiane Smeets 
-  Detlef Andries 
-  Egide Meertens 
-  Stefan Willen 
-  Ruben Braeken 
-  Peter Ketsman 
-  Bram Bijnens 

Plaatsvervangende raadsleden 
-  Kirstel Michiels 
-  Johan Stulens 
-  Dirk Martens 
-  Evie Favoreel 
-  Serdar Oztűrk 
-  Pieter Verjans 
-  Patrick Smits 

Rechtskundige bijzitters 
-  Johan Dewez 
-  Kurt Deferm (plaatsvervangend)

 Lokale werkingscel Onderzoek 
-  Josiane Smeets 
-  Detlef Andries 
-  Egide Meertens 

 Lokale werkingscel Opvolging 
-  Josiane Smeets 
-  Detlef Andries 
-  Egide Meertens 
-  Johan Stulens 

 Lokale werkingscel Taxatie 
-  Josiane Smeets 
-  Detlef Andries 
-  Egide Meertens 
-  Stefan Willen 
-  Ruben Braeken 
-  Peter Ketsman 
-  Bram Bijnens 

 Lokale werkingscel Toegang tot het beroep 
-  Josiane Smeets 
-  Detlef Andries 
-  Egide Meertens 
-  Stefan Willen 
-  Ruben Braeken 
-  Peter Ketsman 
-  Bram Bijnens 

 Lokale werkingscel Stage 
-  Evie Favoreel 
-  Kristel Michiels 
-  Pieter Verjans 
-  Dirk Martens 
-  Serdar Oztűrk 
-  Bram Bijnens 
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Raad van Beroep 

 Functie Effectieve leden Provincie Plaatsvervanger 

Waarnemend voorzitter Jean van der Eecken Kirstin Vandenberghe 
Emeritus kamervoorzitter Raadsheer 
Hof van Beroep te Gent Hof van Beroep te Gent  

Lid-raadsheer Luc Thabert Mireille Dom 
Kamervoorzitter Ere-kamervoorzitter 
Hof van Beroep te Antwerpen Hof van Beroep te Gent  

Leden-architecten Walther Decleyn Vlaams-Brabant en Elisabeth Slachmuylders 
Brussel-Hoofdstad 

Melanie Cattryse West-Vlaanderen Luc G. Maes 

Leo Friant Oost-Vlaanderen Piet Kerckhof 

Ilka Broeckaert Antwerpen Jan Verbist 

Griffiers Frank Jodts Wim Defoort 
ere-griffier Hof van beroep Gent griffier Hof van beroep Gent 
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Bijlage 2: De Orde van Architecten – 
Ledenbestand en historiek* 

 
Ledenbestand 
 
Iedere architect moet zich aansluiten bij de provinciale raad van de provincie waar zijn hoofdactiviteit zich bevindt. 
 

n Aantal natuurlijke personen 
 
In 2019 telde Vlaanderen 8.586 architecten, waarvan 843 opgenomen op de lijst van stagiairs. 
Daarmee vertegenwoordigt Vlaanderen 56,5% van het Belgische architectenkorps. Ten opzichte van 2018 nam 
het aantal architecten toe met 173 leden. Net zoals vorig jaar is Antwerpen de grootste provincie met 27% van 
het totaal aantal leden. Oost-Vlaanderen levert iets meer dan een kwart van het Vlaamse architectenkorps. 
Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad vervolledigt de top drie. West-Vlaanderen en Limburg blijven 
proportioneel de kleinste provincies binnen het Vlaamse architectuurlandschap, maar ook hun ledenbestand 
blijft elk jaar verder aangroeien.*   
 

Aantal natuurlijke personen per provincie in 2019 

Provincie Aantallen** Percentage 

 Antwerpen 2.357 27% 

 Oost-Vlaanderen 2.222 26% 

 Vlaams-Brabant en Brussel- Hoofdstad 1.857 22% 

 West-Vlaanderen 1.183 14% 

Limburg 967 11% 

Vlaanderen 8.586 100% 
 

Procentueel ziet de verhouding tussen de provincies er als volgt uit: 
 

Natuurlijke personen: procentuele spreiding per provincie in 2019 - Vlaanderen

11%

22%

Vlaanderen 

n Antwerpen  

n Oost-Vlaanderen 

n West-Vlaanderen 

n Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad 

n Limburg

* Bron: Orde van Architecten - De grafieken en tabellen in bijlage 2 zijn opgesteld op basis van gegevens van de tabel van 
de Orde van Architecten. 

** Inclusief stagiairs

26%

27%

14%
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n Verhouding mannen/vrouwen 
 
Hoewel nog altijd vooral mannen zich vestigen als architect, telt dit creatieve beroep steeds meer vrouwen. 
Tussen 2010 en 2019 steeg het aantal vrouwelijke architecten. Bij hun mannelijke collega’s is de groei lichtjes 
gestegen. 
 

Vlaanderen 2015 2016 2017 2018 2019  

Aantal vrouwen 2.712 + 4,17% 2.830 + 3,94% 2.946 + 3,70% 3.055 + 4.42% 3.190 

Aantal mannen 5.332 + 0,85% 5.378 - 0,26% 5.364 - 0,26% 5.358 + 0,71% 5.396 
 
 
Aantal vrouwelijke architecten per provincie in 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In 2019 was 37% van alle Vlaamse architecten een vrouw, 1% meer dan in 2018. 
 

Verdeling mannen/vrouwen (Vlaanderen) 

12%
25%

29%

12%

22%

Vlaanderen 

n Antwerpen  

n Oost-Vlaanderen 

n West-Vlaanderen 

n Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad 

n Limburg

n Mannen 

n Vrouwen

63%

37%
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n Leeftijd 
 
De hoofdmoot van het aantal ingeschreven architecten (30%) is tussen de 30 en 39 jaar oud. 53,5% daarvan zijn 
mannen. Opvallende trend de voorbije jaren: in de aanvangsjaren (20-29 jaar) blijven de vrouwen, in de meerderheid 
(57,5%). Daarna nemen de mannen het roer weer over. 
 
Nevenstaande grafiek toont ook aan dat vrouwen minder lang in het architectencircuit actief blijven. Vanaf de 
leeftijd van 40 jaar gaat het aantal geregistreerde vrouwelijke architecten pijlsnel omlaag. Bij de mannen zet de 
scherpste daling zich pas in vanaf 60 jaar. 

n Verdeling aantal mannen/vrouwen per provincie 
 
Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad, Limburg en Antwerpen kennen procentueel gezien het grootste aantal 
vrouwelijke architecten. In alle provincies is het percentage vrouwelijke architecten lichtjes gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. 
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Aantal architecten per leeftijdscategorie - 2019 (Vlaanderen) 
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n Deontologisch statuut 
 
De meeste architecten in Vlaanderen zijn zelfstandig, maar een architect kan zijn beroep onder verschillende 
hoedanigheden uitoefenen. Dat gaat soms gepaard met bepaalde beperkingen. Zo mag bijvoorbeeld een 
architect die als ambtenaar voor de Regie der Gebouwen werkt, geen zelfstandige opdrachten aannemen. 
 

Deontologisch statuut in 2019 (Vlaanderen) 

n Zelfstandig 

n Ambtenaar openbare dienst 

n Bezoldigde

3%

94%

3%
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n Stagiairs 
 
Iedere afgestudeerde die het beroep van architect wil uitoefenen moet eerst een stage doorlopen. Het is de Orde 
die daar toezicht op uitoefent. Na twee jaar wordt beoordeeld of de stagiair klaar is om opgenomen te worden op 
de tabel en volwaardig het beroep van architect uit te oefenen. 
 
Eind 2019 waren er in Vlaanderen 879 stagiairs ingeschreven bij de Orde van Architecten. Een daling van 4,1% 
ten opzichte van vorig jaar. 9,8% van het totaal aantal architecten is stagiair, dit aantal is gedaald ten opzichte 
van 2018. 
 
Het valt op dat er meer vrouwelijke dan mannelijke stagiairs zijn. Dit in tegenstelling tot het gehele architectenkorps, 
waar de mannen duidelijk in de meerderheid zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaar Stagiairs Architecten Totaal Datum telling 

2013 812 6.902 7.714 09/01/2014 

2014 817 7.051 7.868 31/12/2014 

2015 851 7.196 8.047 31/12/2015 

2016 938 7.269 8.207 31/12/2016 

2017 920 7.390 8.310 31/12/2017 

2018 879 7.534 8.413 31/12/2018 

2019 843 7.743 8.586 31/12/2019 
 
 

Aantal stagiairs ten opzichte van het totaal aantal architecten 

2013 2014 2015 2016 2017

15% 

10% 

5% 

0%

11,4% 11,0%
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Verdeling mannen/vrouwen stagiairs in 2019 (Vlaanderen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n Architectenvennootschappen 
 
Sinds 2007 kunnen architectenvennootschappen zich laten opnemen op de tabel van de Orde van Architecten. 
Dit houdt in dat de vennootschap conform de wet-Laruelle optreedt als architect en dat de vennoten beschermd 
zijn. In 2019 waren in alle provinciale raden samen 2.072 vennootschappen opgenomen op de tabel. Over de 
‘gewone’ vennootschappen, opgericht door architecten, bestaan geen statistieken. 
 
Hieronder ziet u de evolutie van het aantal Laruelle-vennootschappen per provincie. 
 

Provincie                     2013          2014          2015          2016          2017 2018 2019 

 Antwerpen                              452                  478                  502                  544                  568 589 626 

 Oost-Vlaanderen                     401                  437                  460                  479                  510 532 582 

 West-Vlaanderen                    279                  297                  319                  337                  344 355 377 

 Vlaams-Brabant                      255                  284                  313                  338                  356 222 251 

 Limburg                                  174                  183                  188                  201                  213 374 397 

Vlaanderen                            1.561               1.679               1.782               1.899               1.991 2.072 2.233 
 
 
Procentueel zag de verhouding tussen de provincies er in 2019 als volgt uit:  
 

Laruelle-vennootschappen: procentuele spreiding per provincie in 2019 (Vlaanderen) 
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Evolutie aantal leden

1963 1973 1983 1993 Eind 2019
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Historiek Orde van Architecten 
 
De Orde van Architecten bestaat bijna 60 jaar en is in die periode sterk gegroeid. Eind 2019 telde de Orde van 
Architecten 15.191 leden, een flinke stijging in vergelijking met haar oprichting in 1963. Aan Vlaamse zijde stond 
de teller eind 2019 op 8.586 leden. De Conseil francophone et germanophone telde op dat moment 6.605 leden, 
waarvan 701 ingeschreven stonden als stagiairs.
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Bijlage 3: De bouwconjunctuur in 2019 
 
Het aantal opdrachten voor architecten volgt de economische conjunctuur in de bouwsector.  
 
In 2019 daalde het totaal aantal nieuwbouwvergunningen in België met 9,4% ten opzichte van 2018. Deze daling 
is voornamelijk te wijten aan de daling van het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor residentiële nieuwbouw 
van appartementen en woningen. 
 
De residentiële nieuwbouw van appartementen noteerde een daling van 6.353 eenheden of -16,5%. De residentiële 
nieuwbouw van woningen daalde met 6.526 eenheden of 10,4%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 2018. StatBel - België in cijfers - Bouwvergunningen

Bouwvergunningen uitgereikt voor residentiële nieuwbouw in België
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Kijken we naar de regio’s dan zien we dat het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor residentiële nieuwbouw 
in het Vlaams Gewest daalde ten opzichte van 2018, maar toch relatief hoog blijft in vergelijking met de andere 
gewesten. Het Waalse Gewest en vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben te kampen met een sterk 
verouderd gebouwenpark. 
 
In het Waalse Gewest steeg het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor residentiële gebouwen lichtjes ten 
opzichte van 2018. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we een tweede lichte daling op rij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 2019. StatBel - België in cijfers – Bouwvergunningen.

Bouwvergunningen uitgereikt voor residentiële nieuwbouw 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Vergeleken met 2018 daalde het aantal bouwvergunningen voor het renoveren van residentiële gebouwen met 
1,8%. Voor de renovatie van niet-residentiële gebouwen was dit zelfs -8,8%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: 2019. StatBel -  België in cijfers – Bouwvergunningen 

 

 
In 2019 werd er in België voor 24.081 residentiele gebouwen met één woning een bouwvergunning afgeleverd. 
Dit zijn er 173 of 0,7% minder dan in 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 2019. StatBel -  België in cijfers – Bouwvergunningen 

Bouwvergunningen uitgereikt voor renovaties in België 
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Het aantal bouwvergunningen voor niet-residentiele nieuwbouwgebouwen kende in 2019 een stijging van 927 
eenheden, 16,7% ten opzichte van 2018. Het aantal bouwvergunningen voor de renovatie van niet-residentiële 
gebouwen daalde 358 eenheden, of 8,8%. 
 

Niet residentiële nieuwbouw t.o.v. renovaties in België 
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Bron: 2019. StatBel - België in cijfers – Bouwvergunningen
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Bij de interpretatie van de cijfers moeten we wel rekening houden met het feit dat niet voor alle renovaties een 
vergunningsplicht geldt. In sommige gevallen volstaat het om de werken aan de gemeente te melden (meer 
info op www.ruimtelijkeordening.be). 

Nieuwbouw: woningen  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw gebouwen met één woning 

24.298 20.987 21.976 21.065 22.077 19.136 19.953 19.166 24.126  24.081 

Aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw appartementen 

26.247 23.373 24.837 28.076 32.626 27.045 ????? 31.224 38.302 32.065 

Totaal aantal nieuwbouwwoningen 

50.545 44.360 46.813 49.141 54.903 46.181 50.977 50.390 62.428 56.146 

Renovatie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal bouwvergunningen voor verbouwingen van residentële gebouwen 

28.888  27.017  26.561 27.280 27.444 28.172 27.229 24.321 28.505 27.973 

Aantal bouwvergunningen voor  verbouwingen van  niet residentële gebouwen 

5.252  5.185  4.914 4.730 4.652 5.094 5.350 4.103 4.085 3.702 

Totaal aantal verbouwingen 

34.114  32.202  31.475 32.010 32.095 33.266 32.579  28.424 32.590 31.675 
 

Bron: 2019. StatBel - België in cijfers – Bouwvergunningen
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Na de fikse heropflakkering in 2018 zien we in 2019 opnieuw een flinke daling in de totale oppervlakte aan 
residentiële nieuwbouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: 2019. StatBel -  België in cijfers – Bouwvergunningen

Totale oppervlakte aan residentiële nieuwbouw  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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n Totale oppervlakte (x1.000 m²)
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n Nationale Raad 

Karthuizersstraat 19/4 
1000 Brussel 
Tel. +32 (0)2 627 88 10 
Fax +32 (0)2 627 88 19 
nationale.raad@cnoa-nroa.be 
 

n Vlaamse Raad   

Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86c bus 101 
1000 Brussel 
Tel. +32 (0)2 643 62 00 
Fax +32 (0)2 643 62 19 
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be  
 

n Nederlandstalige provinciale raden 

• RAAD ANTWERPEN 
Rucaplein 104 
2610 Wilrijk 
Tel. +32 (0)3 239 78 58 
Fax +32 (0)3 218 62 67 
raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be 

• RAAD LIMBURG 
Gouverneur Roppesingel 51 
3500 Hasselt 
Tel. +32 (0)11 28 30 77 
Fax +32 (0)11 28 30 76 
raad.limburg@ordevanarchitecten.be 

• RAAD VLAAMS-BRABANT EN 
BRUSSEL-HOOFDSTAD 
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86c bus 101 
1000 Brussel 
Tel. +32 (0)2 204 01 20 
Fax +32 (0)2 204 01 29 
raad.brabant@ordevanarchitecten.be 

• RAAD WEST-VLAANDEREN 
Oude Zak 35/1 
8000 Brugge 
Tel. +32 (0)50 33 47 66 
Fax +32 (0)50 34 66 17 
raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be 

• RAAD OOST-VLAANDEREN 
Huis van de Bouw 
Tramstraat 59 
9052 Zwijnaarde 
Tel. +32 (0)9 241 80 70 
Fax +32 (0)9 241 80 79 
raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be 
 

n Nederlandstalige Raad van Beroep 

Koophandelsplein 23 
9000 Gent 
Tel. +32 (0)9 234 47 47  
Fax +32 (0)9 234 44 00 
 

n Conseil francophone et germanophone 

Glaverbel Building 
Terhulpensesteenweg 166/26 
1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde) 
Tel. +32 (0)2 643 61 00 
Fax +32 (0)2 643 61 10 
secretariat-cfgoa@ordredesarchitectes.be  
 

n Franstalige provinciale raden 

• CONSEIL DU BRABANT-WALLON 
Papiermolenstraat 55 
1160 Oudergem 
Tel. +32 (0)2 626 10 40  
Fax +32 (0)2 626 10 49 
conseil.bcbw@ordredesarchitectes.be  

• CONSEIL DU HAINAUT 
Rue de la Réunion 3 
7000 Mons 
Tel. +32 (0)65 33 81 67 
Fax +32 (0)65 33 46 18 
conseil.hainaut@ordredesarchitectes.be  

• CONSEIL DU LIÈGE 
Quai des Ardennes 12 
4020 Liège 
Tel. +32 (0)4 342 27 60 
Fax +32 (0)4 343 81 47 
conseil.liege@ordredesarchitectes.be 

• CONSEIL DU LUXEMBOURG 
Avenue Général Patton 148 
6700 Arlon 
Tel. +32 (0)63 22 10 01 
Fax +32 (0)63 23 20 36 
conseil.luxembourg@ordredesarchitectes.be 

• CONSEIL DU NAMUR 
Résidence Paola 
Avenue Gouverneur Bovesse 117 boîte 31 
5100 Jambes 
Tel. +32 (0)81 30 25 01 
Fax +32 (0)81 30 76 23 
conseil.namur@ordredesarchitectes.be 
 

n Franstalige Raad van Beroep 

Quai des Ardennes 12 
4020 Liège
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Opmaak: Altera 
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Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis   n   Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel    
Tel. 02 643 62 00   n   Fax 02 643 62 19 

info@ordevanarchitecten.be   n   www.architect.be 
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