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1. Taak van de architect

De opdracht van de architect in artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en van het beroep van architect moet herschreven worden. 

De opdracht:

a) omvat het concipiëren van het bouwwerk met inbegrip van de opmaak van de plannen en
de hieraan verbonden aanvraagdocumenten, 

b) omvat de controle op de uitvoering der werken in overeenstemming met de plannen,
de stedenbouwkundige vergunning voor zover deze vereist is, 

c) strekt zich uit tot alle werken die nodig zijn om het gebouw te kunnen gebruiken waarvoor het
bestemd is. De controle omvat geen toezicht.

2. Verplichte verzekering voor alle bouwpartners

De architecten worden op dit punt nog steeds gediscrimineerd t.o.v. de andere bouwpartners.
Ter bescherming van de consument dient een algehele verzekeringsplicht voor alle bouwpartners
te worden ingevoerd.

3. Naar een correcte verloning en vergoeding van architecten – in het
algemeen belang en ten goede van de consument

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen pleiten voor een
correcte en eerlijke vergoeding voor het werk van de architect. Dit kan onder meer door de invoer
van minimum ereloonbarema’s voor architecten. De invoering van minimale erelonen draagt bij tot
een gezonde competitiviteit van de architect, en garandeert mogelijk een eerlijke vergoeding voor
de steeds hogere aansprakelijkheden die architecten worden toebedeeld. Dit is gerechtvaardigd
om een dwingende reden van algemeen belang.

4. Voorwaarden wedstrijden, aanbestedingen

Bij de eis van een algemene correcte en eerlijke vergoeding past ook de terechte vraag naar een
eerlijke beoordeling en vergoeding bij architectuurwedstrijden en architectuuroffertes. Naast de
bestaande convenanten dient de overheid regelgevend op te treden.

5. Naar een betere bescherming van de titel en het beroep van architect

Voor het gebruik van de titel van architect moet de inschrijving bij de Orde van Architecten als
bijkomende voorwaarde toegevoegd worden.

De toegang tot het beroep moet beperkt blijven tot gediplomeerde ‘Master in de architectuur’ of
‘Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur’.

Adviezen
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6. Hervorming van de Orde van Architecten

Een nieuwe wet moet voorzien in de hervorming van de Orde van Architecten die dan zal bestaan
uit: een autonome Vlaamse Orde van Architecten en een autonome Frans-Duitstalige Orde van
Architecten, elk met complete beslissingsbevoegdheid en rechtspersoonlijkheid. Enkel zo kunnen
de beide huidige afdelingen van de Nationale Raad zich verder ontwikkelen ten goede van de
architecten, de consumenten en de overheden. Voor de deontologie wordt een samenwerkings -
protocol opgesteld tussen de beide ordes. De deontologische reglementen worden op basis van
dit samenwerkingsprotocol bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.

Ten slotte dient de hervorming eveneens gepaard te gaan met een grondige hervorming van de
tuchtprocedure en een grondige hervorming van de stage.

7. Hervorming van de tuchtprocedure

In een nieuw tuchtrecht dienen volgende basisprincipes wettelijk te worden verankerd:

• de aanwezigheid in eerste aanleg en in graad van beroep van magistraten, aangevuld met
architecten-lekenrechters,

• het tuchtonderzoek onder leiding van een advocaat met een minimum anciënniteit op het tableau
van de Orde van Advocaten,

• de verplichting om het sepot te motiveren,
• uitgebreide beroepsmogelijkheden,
• uitwerking van een klachtenrecht,
• de mogelijkheid tot het uitspreken van voorlopige ordemaatregelen,
• de mogelijkheid voor de architect om zich te laten bijstaan door een advocaat,
• de mogelijkheid voorzien om voorwaardelijk tuchtsancties uit te spreken,
• transparantie m.b.t. de uitspraken, publicatie van sententies met eerbiedigen van de wet op

de bescherming van het privéleven,
• etc. 

8. Hervorming van de stage

Stagiairs kunnen geen werken uitvoeren in eigen naam zolang ze niet zijn geslaagd voor een
eindproef. Het tijdstip van het afleggen van deze eindproef wordt door de stagiair gekozen in functie
van de verworven competenties en opgedane ervaring. De Orde van Architecten vraagt het
onmiddellijk omzetten van deze principes in de nodige wetgevende teksten.

9. Grensoverschrijdende beroepsuitoefening in Europa

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen pleiten voor een
grondige herziening van de Beroepskwalificatierichtlijn (Professional Qualifications Directive
2005/36/EC). Er is nood aan een minimumverplichting tot beroepservaring voor houders van
een architectuurdiploma in alle EU lidstaten. Dit kan bij voorkeur gebeuren door een eindproef
(in het land van oorsprong).

10. Administratieve vereenvoudiging binnen het Vlaamse Gewest

Er moet een wettelijk kader komen op gewestelijk niveau waarin de terminologie van de steden -
bouw wetgeving duidelijk omschreven wordt.
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Sinds de invoering van deze wet is de bouwrealiteit grondig gewijzigd. Fenomenen zoals PPS,
DBFM en bouwteams waren in 1939 onbestaande. De wet van 1939 moet worden aangepast om
de architect terug zijn plaats te geven binnen deze nieuwe maatschappelijke context. De wetgever
moet daarbij de onafhankelijke positie van de architect garanderen.

Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van
architect stelt dat de medewerking van een architect verplicht is voor “het opmaken van de plans
en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen
een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.”

Uiteraard omvat de taak van de architect meer dan enkel het opmaken van plannen en de controle
op de uitvoering van de werken.

Een wettelijke definitie van wat de taak van de architect precies inhoudt, is tot op heden dode letter
gebleven. Zowel de architect als de consument heeft er absoluut baat bij dat de begrippen
“opmaken van plannen” en “controle op de uitvoering van de werken” precies worden omschreven.

De opdracht van de architect in het hogergenoemde artikel 4 moet herschreven worden. 

De opdracht:

a) omvat het concipiëren van het bouwwerk met inbegrip van de opmaak van de
plannen en de hieraan verbonden aanvraagdocumenten,

b) omvat de controle op de uitvoering der werken in overeenstemming met de plannen,
de stedenbouwkundige vergunning voor zover deze vereist is, 

c) strekt zich uit tot alle werken die nodig zijn om het gebouw te kunnen gebruiken
waarvoor het bestemd is. De controle omvat geen toezicht. 

Taak van de architect
(Art. 4 wet 20 februari 1939 en art. 20 K.B. 18 april 1985)1
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Verplichte verzekering voor
alle bouwpartners2
In zijn arrest van 12 juli 2007 stelde het Grondwettelijk Hof dat er een discriminatie bestaat tussen
de architecten en de andere in het bouwgebeuren betrokken partners.

Het Hof stelde dat de discriminatie kon opgelost worden door aan de andere bij het bouwgebeuren
betrokken partijen een gelijkaardige verzekeringsplicht op te leggen.

Het Grondwettelijk Hof stelde: « B.6.3. Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouw sector
wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij
veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen,
zonder dat voor het verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.
Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden
wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere « partijen die in de bouwakte
voorkomen » van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door
het optreden van de wetgever. »

Dergelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor alle bouwpartners moet een einde maken
aan de eenzijdig verplichte aansprakelijkheid die nu op de architect weegt.

De architecten worden op dit punt nog steeds gediscrimineerd t.o.v. de andere
bouwpartners. 

Ter bescherming van de consument dient een algehele verzekerings plicht voor alle
bouwpartners te worden ingevoerd.
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De architect draagt met zijn beroep bij tot de openbare orde en de openbare veiligheid. Hij waakt
over het patrimonium. Daar hoort een eerlijke vergoeding bij. Een eerlijk ereloon schept bovendien
ruimte om de architect-stagiairs beter te vergoeden en beter te begeleiden. De Vlaamse Raad van
de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen wensen daarom de erelonen te sturen en zijn
minstens voorstander van het publiceren van minimumerelonen.

Een te sterke concurrentie tussen architecten kan immers leiden tot een prijzenslag die de afname
van kwaliteit van de geleverde diensten tot gevolg kan hebben, ten nadele van de consument - met
name de bouwheer die recht heeft op veilige en kwaliteitsvolle gebouwen - en ten nadele van het
algemeen belang.

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de architect door de rechtspraak steeds verder
uitgebreid. De verantwoordelijkheid van de architect wordt door het korps steeds meer als
ondraaglijk beschouwd. De wetgever moet een initiatief nemen om deze aansprakelijkheid terug
binnen realistische proporties te brengen.

In Duitsland zijn de ereloonbarema’s van architecten wettelijk geregeld in de “Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure”1. Deze “Honorarordnung für Architekten und Ingenieure” ontsnapt
aan de toetsing van artikel 101, lid 1 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(ex. art. 81, lid 1 EG-verdrag) omdat het een rechtsinstrument is, uitgevaardigd door de
Bondsregering in consensus met de Bondsraden. Volgens de rechtspraak van het Hof zijn
mededingingsregels immers niet van toepassing op een activiteit die, wegens haar doel en de
regels waaraan ze onderworpen is, buiten de sfeer van het economisch verkeer valt2, dan wel
neerkomt op de uitoefening van overheidspregoratieven3. 

De toetsing van een regeling betreffende erelonen in het licht van EU-recht zal niet stoppen bij het
mededingingsrecht. Wanneer dergelijke regeling wordt uitgevaardigd, dienen ook de bepalingen van
de richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt (hierna: dienstenrichtlijn) in acht
genomen te worden. De lidstaten dienen de toegang tot de dienstenactiviteit te onderzoeken wanneer ze
afhankelijk wordt gesteld van niet-discriminerende eisen zoals vaste minimum- en/of maximumtarieven.

Overeenkomstig artikel 15 lid 3 dienstenrichtlijn dienen de lidstaten te controleren of de eisen voldoen
aan de volgende voorwaarden: a) gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden van algemeen belang,
b) geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken, c) niet verder gaan dan nodig om het doel
te bereiken, d) het doel kan niet met andere, minder beperkende maatregelen worden bereikt.

De “Honorarordnung für Architekten und Ingenieure” blijft in het licht van de dienstenrichtlijn en in
het kader van de vrijheid van diensten staande wegens het algemeen belang en, meer specifiek,
het vermijden van een moordende prijsconcurrentie onder architecten en ingenieurs4. 

In België moet dit ook mogelijk zijn. Uiteraard zal een dergelijk initiatief pas kans tot slagen hebben als
de consumentenvereniging(en) en de Raad voor Mededinging ab initio betrokken worden bij dit dossier.

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen pleiten
voor een correcte en eerlijke vergoeding voor het werk van de architect. Dit kan onder
meer door de invoer van minimum ereloonbarema’s voor architecten. De invoering van
minimale erelonen draagt bij tot een gezonde competitiviteit van de architect, en
garandeert mogelijk een eerlijke vergoeding voor de steeds hogere aansprakelijkheden
die architecten worden toebedeeld. Dit is gerechtvaardigd om een dwingende reden
van algemeen belang.
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Naar een correcte verloning en vergoeding
van architecten – in het algemeen belang
en ten goede van de consument 3

1 http://www.hoai.de/online/
HOAI_2009/HOAI_2009.php 

2 Arrest van 17 februari 1993 in
gevoegde zaken C-159/91 en
C-160/91, Poucet en Pistre,
Jurispr. 1993, blz. I-637,
punten 18 en 19

3 Arrest van 19 januari 1994 in zaak
C-364/92, SAT Fluffesellschaft,
Jurispr. 1994, blz. I-43

4 http://www.tu-dresden.de/biwibb/
forum/Arbeitskreis-Dateien/
frame-Dateien/Skripte/Vortrag-
180506.pdf
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Voorwaarden wedstrijden,
aanbestedingen4
Aansluitend op het belang van een eerlijk ereloon is er de noodzaak om een eerlijke wedstrijd- en
offertevergoeding te kunnen afdwingen. Meer en meer worden ook voor kleine projecten offerte-
inspanningen gevraagd van de architect-inschrijver waarbij de totale kost van alle inschrijvers de
grootte van het volledige ereloon benadert, zonder dat de uitschrijver van de offerte op enige
ernstige vergoeding kan rekenen.

Het is belangrijk dat de Orde van Architecten ook voor dit kader de confraternaliteit, omschreven
in art. 25 van het reglement van beroepsplichten5, nader kan bepalen en opleggen aan haar leden.

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten ziet als minimale criteria voor wedstrijden en
aanbestedingen:

a. Een totale vergoeding voor alle inschrijvers, welke minimaal de helft van de totale kost van
de inschrijving moet vergoeden. Indien gebruik wordt gemaakt van voorafgaandelijke selectie -
voorwaarden moeten ook deze kosten beperkt zijn of voor 50% vergoed.

b. Bij architectuurwedstrijden een naamloze deelname en beoordeling. 
c. Gelijkwaardige beoordeling van alle inschrijvers.
d. De vaststelling van minimale honoraria. In afwachting van een wettelijke regeling mogen

de honoraria niet meer dan 30% uitmaken van de totale beoordeling.

Bij de eis van een algemene correcte en eerlijke vergoeding past ook de terechte
vraag naar een eerlijke beoordeling en vergoeding bij architectuurwedstrijden en
architectuur offertes. 

Naast de bestaande convenanten dient de overheid regelgevend op te treden.
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5 Art. 25 van het Reglement
van de beroepsplichten -
Betrekkingen met de andere
architecten: “De architect geeft
blijk van collegialiteit en loyauteit.
Hij beoordeelt het werk van zijn
confraters in alle objectiviteit en
moet eveneens aanvaarden dat
zijn werk in dezelfde geest door zijn
confraters beoordeeld wordt. In het
algemeen onthoudt hij zich van elke
praktijk die zijn confraters in hun
beroepssituatie zou schaden.”
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De wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect stelt
in haar artikel 1 dat “Niemand mag de titel voeren van architect, indien hij niet in het bezit is van
een diploma waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist
zijn voor het bekomen van dit diploma.”

Iedereen die het diploma van architect heeft behaald, mag zich dus “architect” noemen.
Een inschrijving bij de Orde van Architecten is daarvoor niet vereist.

Zoals er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen juristen enerzijds en advocaten6

ingeschreven bij de Orde van Advocaten anderzijds, moet er ook duidelijkheid komen over het
verschil tussen een Master in de architectuur enerzijds en een architect die ingeschreven is bij
de Orde van Architecten anderzijds.

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat diegenen die de titel van architect dragen ook
gerechtigd zijn om het beroep uit te oefenen en bijgevolg ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

Eveneens moeten de consument en de overheid de garantie krijgen dat zij die het beroep van
architect uitoefenen werkelijk een opleiding in architectuur genoten hebben. Daarom moet de
toegang tot het beroep beperkt blijven tot de gediplomeerde ‘master in de architectuur’ of ‘master
in de ingenieurswetenschappen: architectuur’. Dat betekent dat ingenieurs en officieren7 die geen
architectuur hebben gestudeerd niet langer toegang krijgen tot het beroep van architect (zie art. 2
van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect).

Voor het gebruik van de titel van architect moet de inschrijving bij de Orde van
Architecten als bijkomende voorwaarde toegevoegd worden.

De toegang tot het beroep moet beperkt blijven tot gediplomeerde ‘master in de
architectuur’ of ‘master in de ingenieurswetenschappen: architectuur’.
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Naar een betere bescherming van de titel
en het beroep van architect5

6 Art. 428 van het Gerechtelijk
Wetboek: men kan de titel van
advocaat pas voeren als men
een diploma licentiaat/doctoraat
rechten heeft én ingeschreven is
op de tabel.

7 Art. 2 van de Wet van 20 februari
1939 op de bescherming van
de titel en van het beroep van
architect.
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Hervorming van de Orde van Architecten6
De hervorming van de Orde van Architecten sleept al meer dan 10 jaar aan!

Nochtans is de wil bij de beide taalvleugels om te hervormen groot, maar zijn de visies over
de toekomstige structuren te uiteenlopend. Een akkoord tussen beide taalvleugels is – zo blijkt na
tien jaar onderhandelen – onmogelijk. Enkel de politiek kan de eeuwige twistpunten oplossen.

De huidige nationale en provinciale structuren van de Orde van Architecten zijn onwerkbaar geworden. 

Men zou kunnen opperen dat er de facto al een scheiding is, nu de Vlaamse Raad en de Conseil
Francophone et Germanophone elk hun zetel hebben. 

Een nieuwe wet moet voorzien in de hervorming van de Orde van Architecten die dan
zal bestaan uit: een autonome Vlaamse Orde van Architecten en een autonome Frans-
Duitstalige Orde van Architecten, elk met complete beslissingsbevoegdheid en
rechtspersoonlijkheid. Enkel zo kunnen de beide huidige afdelingen van de Nationale
Raad zich verder ontwikkelen ten goede van de architecten, de consumenten en
de overheden. Voor de deontologie wordt een samenwerkingsprotocol opgesteld
tussen beide ordes. De deontologische reglementen worden op basis van dit samen -
werkings protocol bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.

Ten slotte dient de hervorming eveneens gepaard te gaan met een grondige
hervorming van de tuchtprocedure en een grondige hervorming van de stage.
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De tuchtprocedure is aan volledige herziening toe. Momenteel zetelen enkel verkozen leden uit de
provinciale raden van de Orde van Architecten, weliswaar bijgestaan door een juridisch assessor.
Het is de bedoeling om beroepsrechters samen met architecten te laten zetelen in de tuchtraad.

De tekst van “Voorontwerp van wet houdende algemene beginselen van de tuchtprocedure voor
de vrije beroepen” (FVIB) wordt niet gedragen door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten,
hoewel er zeker positieve elementen in terug te vinden zijn. Het voorstel is echter te gedetailleerd
en het houdt geen rekening met de specifieke structuren van de onderscheiden ordes. 

De ordes werden bovendien niet geconsulteerd bij het voorliggende voorstel. Dit is een gemiste
kans. Aangezien ook andere ordes niet werden geconsulteerd, werd het “voorstel van wet
houdende algemene beginselen van de tuchtprocedure voor de vrije beroepen” besproken op
de vergadering Inter Ordes (Ordes van Advocaten, Orde van Architecten, Orde van Geneesheren,
Orde van Dierenartsen, Orde van Apothekers). Ook hier kon het voorstel niet op bijval rekenen
door de te gedetailleerdheid van het voorstel en de miskenning van de structuren en werking van
de onderscheiden ordes.

In een nieuw tuchtrecht dienen volgende basisprincipes wettelijk te worden verankerd:

• de aanwezigheid in eerste aanleg en in graad van beroep van magistraten,
aangevuld met architecten-lekenrechters,

• het tuchtonderzoek onder leiding van een advocaat met een minimum anciënniteit
op het tableau van de Orde van Advocaten,

• de verplichting om het sepot te motiveren,
• uitgebreide beroepsmogelijkheden,
• uitwerking van een klachtenrecht,
• de mogelijkheid tot het uitspreken van voorlopige ordemaatregelen,
• de mogelijkheid voor de architect om zich te laten bijstaan door een advocaat,
• de mogelijkheid voorzien om voorwaardelijk tuchtsancties uit te spreken,
• transparantie m.b.t. de uitspraken, publicatie van sententies met eerbiedigen van

de wet op de bescherming van het privéleven,
• etc. 
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Hervorming van de stage8
De stage is dringend aan herziening toe. Het stagereglement dateert van 1965. Een hervorming
van de stage dringt zich dan ook op.

Niet alleen de toenemende regelgevingen, technische mogelijkheden en eisen gesteld door
de samenleving verhogen de complexiteit van het beroep. Daarnaast wordt het beroep ook meer
en meer in samenwerkingsverband uitgeoefend. Hierop dient te worden ingespeeld. 

De academisering van het onderwijs zorgt ervoor dat studenten worden opgeleid voor een breed
spectrum aan mogelijkheden maar de afgestudeerde architect wordt niet voorbereid op de effectieve
uitoefening van het beroep.

Daarnaast vereisen Europese regels een harmonisering van de stage tussen de lidstaten van de EU.

De hervorming dient dan ook minstens volgende punten uit te werken:

• een bijkomende opleiding dient leemten in de praktische vorming tijdens het stagetraject en
voorafgaande academische opleiding aan te vullen,

• er dient een eindproef voor de stage te worden ingevoerd,
• het met vrucht slagen in deze eindproef dient als voorwaarde om ingeschreven te kunnen

worden op de lijst van architecten,
• bovendien zal het slagen voor deze eindproef een voorafgaande voorwaarde zijn om projecten

in eigen naam te mogen uitvoeren.

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten vraagt het onmiddellijk omzetten van
deze principes in de nodige wetgevende teksten. De beroepsverenigingen kunnen zich
aansluiten bij de vooropgestelde hervormingsprincipes voor de stage.
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De stage/beroepservaring vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de uitoefening van het beroep
van architect.

Op Europees vlak verschilt de duur van de opleiding en van de stage of beroepservaring echter
van lidstaat tot lidstaat. De meeste lidstaten zijn het erover eens dat de architectuuropleiding
minstens vijf jaar in beslag zou moeten nemen. Daarnaast stelt het UNESCO/UIA akkoord vijf jaar
studies aangevuld met ten minste twee jaar beroepservaring voorop.

In 2005 bracht de Europese Commissie de voorschriften m.b.t. beroepskwalificaties samen in
één enkele richtlijn. Deze Beroepskwalificatierichtlijn (Professional Qualifications Directive) legt vier
studiejaren zonder stagejaren op om toegang tot het beroep van architect te verkrijgen.

Op basis van de Europese beroepskwalificatierichtlijn, vaardigde België het K.B. van 23 maart 2011
uit dat een architect met een buitenlands diploma in België toegang tot het beroep verschaft,
onafhankelijk of de betrokkene in de lidstaat van oorsprong toegang heeft tot het beroep.
Tegen deze algemene vrijstelling van de stage werd door de Orde van Architecten een beroep tot
nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. De Raad van State verzocht daarop het Europees
Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing.

Het arrest van het Europees Hof van Justitie d.d. 30 april 2014 stelt dat de houder van een
architectuurdiploma uit een andere EU lidstaat geen stage mag worden opgelegd om toegang tot
het beroep te verwerven.

Het Europees Parlement stelt echter in een rapport, dat in januari 2013 werd goedgekeurd door
de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO), dat de architecturale opleiding
moet bestaan uit:

• ofwel een totaal van minstens vijf voltijdse studiejaren (5 studiejaren + 0 stagejaren),
• ofwel ten minste vier voltijdse studiejaren vergezeld van een certificaat ten bewijze van de

realisatie van twee stagejaren (4 studiejaren + 2 stagejaren).

De Architects’ Council of Europe (ACE) lobbyt voor een academische opleiding van vijf jaar,
aangevuld met twee jaar stage als de norm voor automatische erkenning in andere lidstaten.

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en de beroepsverenigingen pleiten
voor een grondige herziening van de Beroepskwalificatierichtlijn (Professional
Qualifications Directive 2005/36/EC). Er is nood aan een minimumverplichting tot
beroepservaring voor houders van een architectuurdiploma in alle EU lidstaten.
Dit kan bij voorkeur gebeuren door een eindproef (in het land van oorsprong).
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Administratieve vereenvoudiging
binnen het Vlaamse Gewest10
De vergunningsprocedures zijn dermate complex geworden dat het, zeker voor grote projecten,
bijna onmogelijk is geworden om op korte termijn een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen.
Bijna onbeperkte beroepsprocedures kunnen bovendien een project jaren vertraging doen oplopen.

De gemeentelijke autonomie heeft anderzijds aanleiding gegeven tot een wildgroei van plaatselijke
reglementen, waarbij de logica soms ver te zoeken is. Elk van deze gemeentelijke verordeningen
omvat eigen definities, berekeningsmethodes en eisenpakketten. 

De administratieve vereenvoudiging blijkt reeds in het Brusselse Gewest opgestart te zijn.

Er moet een wettelijk kader komen op gewestelijk niveau waarin terminologie van
de stedenbouwwetgeving duidelijk omschreven wordt.
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Dit is een publicatie van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad.
De overname van de tekst uit deze publicatie wordt aangemoedigd, mits bronvermelding. 

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op
initiatief van de wetgever. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten
ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs. 

De wettelijke taak van de Orde van Architecten beperkt zich tot:

• het bepalen en het laten naleven van de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep
van architect,

• het toezicht houden 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 in,

• het doen van aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en
reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.
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