
MEMORANDUM

Memorandum 
 
Samen naar een efficiëntere 
Orde van Architecten, 
een betere uitoefening van het beroep 
van architect en een kwaliteitsvol 
architectuurlandschap





Over de Orde van 
Architecten  

 
De Orde van Architecten werd bij wet opgericht in 1963 en 
telt momenteel meer dan 14.000 leden-architecten (natuurlijke 
personen). Ze heeft tot taak de voorschriften van de plichten -
leer 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 van 
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 Orde van Architecten staat ook 
moreel garant voor de hoge ethische en beroepsmatige 
kwalificatie van haar leden. Ze ziet toe op de kwaliteit van de 
opleiding en de prestaties van de architecten en waakt erover 
dat zij de culturele en architecturale waarden respecteren.  

Het nut van 
een beroepsorde 

 
Zowel het vermeend corporatisme als de repressieve 
houding stellen het nut en het voortbestaan van de diverse 
beroepsordes in vraag bij de publieke opinie.  
 
De beroepsordes verzekeren echter de burgers competentie, 
eerlijkheid, loyaliteit en waardigheid van de beroeps -
beoefenaar. Ze brengen de mededinging en het vrij verkeer 
van personen en diensten niet in gedrang, integendeel, 
zij verzekeren de burgers de nodige bescherming en 
garanderen dat de prestaties geleverd worden waar zij 
recht op hebben. Dit alles op voorwaarde dat deze ordes 
mee kunnen evolueren en niet verhinderd worden door 
verouderde wetgeving. 
 
In dit kader is uw politieke steun nodig voor 3 belangrijke 
thema’s. 
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I. Baukultur: manifest als motor voor 
het toekomstig beleid   

 
Op 22 januari 2018 ondertekenden de Europese ministers 
van Cultuur in Davos, Zwitserland de Verklaring van Davos 
‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’. Deze 
ver klaring benadrukt de urgentie om een nieuwe kwaliteits -
volle, adaptieve benadering van de vormgeving te hanteren. 
Op uitnodiging van de Orde van Architecten ondertekenden 
de Belgische ministers van Cultuur op 3 oktober 2018 ook 
de Verklaring van Davos in Brussel.  
 
Op vrijdag 1 maart 2019 werd de verklaring ook ondertekend 
door de Vlaamse minister-president. Alle ondertekenaars 
verbinden zich ertoe de ideeën en beginselen van de bouw -
cultuur te integreren en te bevorderen.   
 
Het is de wens van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
om Baukultur te integreren op alle beleidsniveaus. Een archi -
tecturale 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.  

Drie thema’s die steun 
vragen uit politieke hoek
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II. Groen licht voor een wettelijke hervorming 

De hervorming van de Orde van Architecten staat al meer 
dan 15 jaar op de politieke agenda. Hoog tijd voor een 
definitieve doorbraak. De hervorming moet een einde maken 
aan een complexe structuur die dateert uit 1963. In de plaats 
van de huidige structuur met een Nationale Raad, twee 
onderliggende taalvleugels (de Vlaamse Raad en de Conseil 
francophone et germanophone), een Brusselse Kamer en 
tien provinciale raden voorziet de hervorming twee volledig 
autonome ordes (een Vlaamse en een Frans-/Duitstalige) met 
rechtspersoonlijkheid en eigen beslissingsbevoegdheid. 
 
n Beter voor Orde, architect én consument  

De hervorming zal een einde maken aan de versnippering 
van de bevoegdheden en de provinciale verschillen bij de 
behandeling van dossiers wegwerken. Een hervormde 
Vlaamse Orde zal kunnen zorgen voor een betere, snellere 
en efficiëntere dienstverlening en ook gerichter kunnen 
inspelen op de hedendaagse bouwrealiteit. 

n Gemoderniseerde tuchtspraak 

Transparante klachtenbehandeling, het toekennen van 
inzagerechten aan de burger en rechtsbescherming van 
de architect zijn de codewoorden voor een gemoder -
niseerde tuchtspraak. Losgekoppeld van de lokale 
niveaus kunnen de tuchtrechtbanken zich professioneler 
organiseren en een gelijke behandeling garanderen aan 
burger én architect. 
 

n Toezicht op opleidingsniveau, stagekwaliteit en 

permanente vorming 

Essentieel voor de Orde van Architecten is dat zij garant 
kan staan voor de kwaliteit van de architecten die 
opgenomen zijn op haar tabel. De voorgestelde hervorming 
haalt de Orde van Architecten uit zijn oude keurslijf en 
maakt het mogelijk om: 

- toe te zien op de kwaliteit van de afgeleverde diploma’s 
die toegang geven tot het beroep, 

- het stageverloop te moderniseren met een eind -
evaluatie van de opgedane kennis en vaardigheden, 

- erop toe te zien dat de architecten zich blijven vormen 
en bijscholen. 
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III. Faire spelregels 

In 2015 voerde de KU Leuven op vraag van de Orde van 
Architecten - Vlaamse Raad een grootschalig onderzoek 
naar architectenprestaties. Dit onderzoek bracht in kaart 
hoeveel uren een architect gemiddeld besteedt aan een 
bepaald bouwproject. De onderzoeksresultaten tonen duidelijk 
aan dat het gros van de architectenbureaus helemaal niet 
meer rendabel zijn. Op lange termijn leidt dat gegarandeerd 
tot kwaliteitsverlies, wat dus in tegenspraak is met de 
doelstelling van de Orde van Architecten om juist die kwaliteit 
te kunnen garanderen. 
 
n Referentiesysteem voor erelonen   

Tegenover de wettelijke taak en brede aansprakelijkheid 
van de architect moet een correcte vergoeding staan. 
De beste manier om dat te garanderen, is de invoering 
van minimum erelonen. Een referentiesysteem voor 
erelonen voor architecten is niet alleen een goede zaak 
voor de architect zelf, maar ook en vooral voor de 
consument. Wettelijk vastgelegde ereloonbarema’s zorgen 
voor een gezondere competitiviteit en eerlijke vergoedingen 
voor architectenprestaties. Ook voor de consument 
bieden ze een groot aantal voordelen: hij heeft meer 
transparantie tussen prijs en prestaties, zekerheid over 
de ontwerpkosten en een kwaliteitsgarantie met een 
minimum risico op betwisting.  

n Faire spelregels voor wedstrijden en aanbestedingen  

Deelnemen aan wedstrijden kost architectenbureaus 
handenvol geld. De overheid en openbare opdracht -
gevers zouden de werklast voor wedstrijden en offertes 
binnen redelijke perken moeten houden en voorzien in 
een aangepaste vergoeding. Uiteraard moet zij ook een 
objectieve en gelijkwaardige beoordeling van inschrijvingen 
voor wedstrijden of aanbestedingen waarborgen. 
Kwaliteit-gerelateerde gunningscriteria – architectuur, 
de functionele kwaliteit van een project, de duurzaamheid 
van een gebouw... – zouden moeten primeren boven 
het criterium ereloon. 
 
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 architect-inschrijver op enige ernstige 
vergoeding kan rekenen. 
 
De Orde van Architecten - Vlaamse Raad rekent op 
respect voor de inzet en de waarde-inbreng van de 
architecten en hoopt samen met de overheid een aantal 
faire spelregels te kunnen vastleggen zodat kwaliteits -
garantie samengaat met de leefbaarheid en het respect 
voor het beroep.  
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Tekenend voor de Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Johan Arnout 

Secretaris 
Orde van Architecten - Vlaamse Raad  
  
 
 
 
 
 
 
Marnik Dehaen 

Voorzitter  
Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
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Contacteer ons 

Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel 
Tel. 02 643 62 00 
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be 
www.architect.be


