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onderwerp  Agenda van de VROA van 5 oktober 2022  

considerans De Nationale Raad van de Orde van Architecten (NROA) heeft twee afdelingen, waaronder de VROA, die 
afzonderlijk kunnen beraadslagen.  

 De VROA kan slechts geldig beraadslagen onder het voorzitterschap van de voorzitter of de ondervoorzitter, in 
aanwezigheid van de (plaatsvervangend) rechtskundig bijzitter van de NROA en voor zover twee derden van de 
leden aanwezig zijn. Hij beraadslaagt evenwel geldig, na een tweede bijeenroeping, wat het aantal aanwezige leden 
ook is. 

 De voorzitters van de provinciale raden, waarvan de beslissingen vatbaar zijn voor beroep bij de Nederlandstalige 
Raad van Beroep, wonen de VROA bij.  

bevoegdheid Artikelen 35 en 36 W63 

inhoud/motivering De (onder)voorzitter opent om 10u30 de zitting van de VROA met de goedkeuring van de agenda die aan de 
raadsleden is bezorgd. De raadsleden kunnen bijkomend, maar uitsluitend urgente agendapunten voorstellen. De 
urgentie dient gemotiveerd te worden. De raadsleden kunnen ook voorstellen punten af te voeren, eveneens 
gemotiveerd.  

 Agenda van de zitting van 5 oktober 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 5 oktober 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 26 augustus 2022- goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 26 augustus 2022 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

3. Agendapunten ter beslissing 

3.1 Voorstel van (nieuwe) aanbeveling over bouwpromotie 

3.2 Boek “Taak, statuut, aansprakelijkheid en deontologie van de architect en de ir. architect” 

3.3 Nieuwjaarsreceptie 2023 

3.4 Besluit werkgroep Overheidsopdrachten en wedstrijden  

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 Toelichting stage aanpak (10.45 uur) 

4.2 Toelichting resultaten psychosociale risicoanalyse (13.00 uur) 

4.3 Nota relatie Orde - beroepsverenigingen 

4.4 Agendapunten OBO oktober 2022 

4.5 Agendapunten VPO oktober 2022 

4.6 Schorsing verzekering bij niet betalen premie 

5. Agendapunten ter introductie 

5.1 Stand van zaken overzicht uitgaven 

6. Agendapunten ter informatie 

6.1 Verslag VPO mei 2022 

6.2 Voorlopig verslag CD Deontologie - hervorming tuchtprocedure 

6.3 Toegang tot Postvak In Voorzitter 

6.4 Auteursrechten 

6.5 Plan van aanpak aanpassing HR Vlaamse Raad 

6.6 CBO – VMSW 

7. Recapitulatie beslissingen 

8. Varia 
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onderwerp  Agenda van de VROA van 5 oktober 2022  

9. Rondvraag 

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 

 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J.M elis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Besluiten VROA van 26 augustus 2022 - goedkeuring 

 

 

Aanvang vergadering 

 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 26/08/2022. 

 

 

 

 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220826-besluiten en notulen.  

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 26/08/2022 goed. 

 

Aanwezig    

   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden,  raadslid

M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid

P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Notulen VROA van 26 augustus 2022 - goedkeuring 

 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26/08/2022. 

 

 

 

 

 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220826-besluiten en notulen.   

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 26/08/2022 goed.  

 

Aanwezig    

   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden,  raadslid

M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid

P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Voorstel tot (nieuwe) aanbeveling over bouwpromotie 

 

Ter beslissing 

Considerans  

De Cfg-OA heeft een voorstel uitgewerkt met het oog op de goedkeuring van een nieuwe aanbeveling over 
bouwpromotie door de Nationale Raad (bijlage nr.1, voor de vrije vertaling naar het Nederlands zie bijlage nr.2). De 
bestaande aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die opdrachten aanvaarden van promotors zal na 
goedkeuring van een nieuwe aanbeveling verdwijnen.  

In het voorstel worden aanbevelingen geformuleerd voor architecten die een opdracht van een bouwpromotor 
aanvaarden, als bouwpromotor optreden of met een bouwpromotor zijn verbonden. De Juridische dienst heeft haar 
eerste bemerkingen en suggesties reeds geformuleerd (bijlage nr. 3).  

Aan de Vlaamse Raad worden volgende vragen gesteld: 

1) Wenst de Vlaamse Raad een nieuwe aanbeveling over bouwpromotie? 
2) Is het antwoord op 1)  negatief, wat is het lot van de aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die 

opdrachten aanvaarden van promotors?  
3) Is het antwoord op 1) positief, kan de Vlaamse Raad enkele mandatarissen afvaardigen die zich samen met 

de Juridische dienst over het voorstel willen buigen?  
4) Wenst de Vlaamse Raad de analyse uit 3) terug te koppelen met de Cfg-OA in een nationale werkgroep? 

Toelichting door de Juridische dienst. 

Bijlagen: 

Bijlage 3.1 – Voorstel tot aanbeveling FR 
Bijlage 3.1 – Voorstel tot aanbeveling NL 
Bijlage 3.1 – Voorstel tot aanbeveling met aanpassingen door de Juridische Dienst 
 

 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA beslist om aan Vlaamse zijde een werkgroep op te richten om na te denken over een nieuwe aanbeveling 
over bouwpromotie. 

Philip Adam (secretaris) en Marc Hendrickx (ondervoorzitter) maken als mandataris deel uit van deze werkgroep.  

De bevindingen van de werkgroep worden teruggekoppeld naar de Cfg-Oa via een nationale werkgroep. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  8  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Boek “Taak, statuut, aansprakelijkheid en deontologie van de 
architect en de ir. architect”  

 

Ter beslissing 

Considerans  

In bijlage de inhoudstafel van het boek “Taak, statuut, aansprakelijkheid en deontologie van de architect en de ir. 
architect” dat zal worden uitgegeven door DIE KEURE. 

Nu de inhoudstafel van het boek quasi definitief is, wenst de uitgever van de VROA te vernemen of de VROA 
bereid is haar medewerking te verlenen aan dit boek. 

De uitgever heeft de ambitie om van dit boek een referentiewerk te maken voor architect en advocaat. 

Momenteel zijn het merendeel van de reeds gekende auteurs van de verschillende hoofdstukken advocaten. De vrees 
bestaat dat het werk uiteindelijk te zeer de visie van advocaten over het beroep van architect zal weergeven en dat de 
(Orde van) architecten hiertegen te weinig tegengewicht bieden.  

 

De volgende principiële vraag dient door de VROA beantwoord te worden: 

• Is de VROA bereid om haar medewerking aan dit boek te verlenen? 

• Indien ja, welke inbreng kan van de VROA verwacht worden. 

 

De uitgever heeft een redelijk strakke timing en wenst dat het naslagwerk volgend jaar in de handel ligt. 

Bijlagen: 

Bijlage 3.2 - Inhoudstafel Taak, statuut, aansprakelijkheid en deontologie van de architect en de ir. architect 
 

 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA is niet bereid om haar redactionele medewerking aan dit boek te verlenen. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx,  ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Nieuwjaarsreceptie 2023 

 

Ter informatie 

Considerans 

 In bijlage de genodigdenlijst voor de nieuwjaarsreceptie 2023. 

 Op het eerste tabblad niet-Orde contacten (overheid, onderwijs, verzekeringsmaatschappijen, advocatuur, 
zakenpartners …). Op het tweede tabblad interne contacten (personeelsleden, mandatarissen, juridische bijzitters, 
raadsleden raad van beroep …). De lijst kan/mag verder aangevuld worden. 

 Tijdens voorgaande nieuwjaarsrecepties namen de voorzitter en 1 tot 2 politici het woord.  

 Voorstel sprekers nieuwjaarsreceptie 2023: 

• Jan Jambon, Vlaams minister-president, bevoegd voor Cultuur, Buitenlands Beleid en 
Ontwikkelingssamenwerking 

• Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de 
minister van Justitie en Noordzee 

 Indien niet beschikbaar:  

• Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

• Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen 

• David Clarinval, Federaal Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en 
Institutionele Hervormingen 

 De nieuwjaarsreceptie wordt momenteel volop voorbereid.  

 De zaal, catering en audiovisuele ondersteuning werden reeds vastgelegd (offerte De Warande werd ter 
ondertekening aan de voorzitter en secretaris voorgelegd).  

 De attentie voor de gasten (tas + pralines + kaart met aankondiging 60 jaar Orde), attentie sprekers en fotograaf 
dienen de komende weken ook besteld te worden.  

 Bijlage(n): 

• Bijlage 6.8 – Genodigdenlijst nieuwjaarsreceptie 

bevoegdheid  

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA stemt in met de genodigdenlijst.  

De VROA stemt in met de voorgestelde sprekers. 

De VROA stemt in met het plaatsen van de overige bestellingen voor de nieuwjaarsreceptie. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  9  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig  bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Besluit werkgroep Overheidsopdrachten en wedstrijden 

 

Ter informatie 

Considerans 

  

 Het besluit van de werkgroep Overheidsopdrachten en Wedstrijden van 27 september 2022: 

 Aan de Vlaamse Raad melden dat de werkgroep geen gedetailleerde deontologische richtlijn zal uitwerken voor architecten die zetelen in 
een jury van een wedstrijd of overheidsopdracht. Klachten van architecten met betrekking tot overheidsopdrachten blijven onder toepassing 
van artikel 25 van het Reglement van beroepsplichten mogelijk. De werkgroep verzoekt de Vlaamse Raad een overlegplatform op te 
richten met belanghebbenden – de werkgroep, beroepsverenigingen en aannemers - om over dit onderwerp tot een eenduidig standpunt te 
komen om overheden verder te kunnen sensibiliseren. 

 Het verslag is op datum van de zitting van de VROA nog niet goedgekeurd. 

 

 

 

 

bevoegdheid  

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA beslist om na te gaan of er gemeenschappelijk draagvlak is bij de beroepsverenigingen 
en de aannemers. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  6  tegen  0  onthouding  2  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-4.1.docx 

  

onderwerp  Toelichting stage aanpak 

 

Ter bespreking 

Considerans  

 

 Tijdens de VROA van 26 augustus 2022 werd door Jo Meers aangehaald dat hij en Jan Verbist tijdens de VROA van 
oktober een uiteenzetting komen geven over de maatschappelijke evoluties binnen het domein stage en de 
denkpistes binnen het college. 

 Vraag:  

- kunnen de gegeven presentatie en de vermelde bijlagen meegenomen worden naar de besprekingen met de Cfg-
Oa en binnen de NROA. 

- kunnen de gegeven presentatie en de vermelde bijlagen meegenomen worden naar het OBO? 
 
 
 

 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de toelichting. 

De gegeven presentatie en de vermelde bijlagen worden meegenomen naar de besprekingen met de Cfg-Oa en 
binnen de NROA. 

De gegeven presentatie en de vermelde bijlagen worden meegenomen naar het OBO van 26 oktober 2022. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  9  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Toelichting resultaten psychosociale risicoanalyse 

 

Ter informatie 

 

Retroacta 

De resultaten van de psychosociale risicoanalyse uitgevoerd door Mensura zijn gekend. Deze resultaten worden aan 
de leden van de VROA meegedeeld op woensdag 5 oktober 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk neen  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de toelichting door Mensura en koppelt hieraan de nodige acties. 

 

Aanwezig    
   

   

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Nota relatie tussen OA en beroepsverenigingen 

 

Ter bespreking 

 

Considerans NAV heeft een visienota over de relatie tussen de Orde van Architecten en beroepsverenigingen gemaakt. 

 Wat is de mening van de VROA over deze visienota? 

 Bijlage(n): 

 Bijlage 4.3 – Nota relatie tussen OA en beroepsverenigingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Dit agendapunt wordt verdaagd. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden,  raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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onderwerp  Agendapunten OBO oktober 2022 

 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Op woensdag 26 oktober vindt een OBO – overleg Onderwijsinstellingen, Beroepsverenigingen, Orde plaats. 

 Onderstaande punten staan reeds geagendeerd. 

2.1 Brief naar de onderwijsinstellingen – op verzoek van college Stage 
Besluit VROA 13 juni 2021: De VROA is akkoord met het versturen van de voorgestelde brief mits aanpassingen: het expliciet 
benoemen van onderwijsinstellingenmoet uit de brief worden gelaten en de brief moet vertrekken vanuit de Vlaamse Raad en worden 
ondertekend door de voorzitter van de VROA en de voorzitter van het college Stage 
Bijlage: voorstel brief naar onderwijsinstellingen 
 
2.2 Overleg met Liberform – op verzoek van college Stage 
Vraag van Liberform om “oog te krijgen op de mate van diversiteit in de sector maar ook waar de knelpunten liggen 
en/of er knelpunten zijn.” In 2021 waren er reeds contacten met Liberform, maar het kwam nooit tot een effectief 
overleg. 
 
2.3 Tweede enquête rond architectuuronderwijs en architectuurstage 
Bijlage: 2019_Enquête Stage en architectuuronderwijs 
 
2.4 (Mis)matches between architectural education and practice (2021) – verslag nog op te vragen bij Dirk 
Mattheeuws, NAV-voorzitter 
 
2.5 Architectural education in different contexts – Architecture’s Afterlife (2021) 
Bijlage: verslag Architectural education in different contexts 
 
2.6 Terugblik toelichting onderwijsinstellingen 2021/2022 
Bijlagen: Terugblik 2021, Terugblik 2022 
 
Vraag: heeft de VROA nog bijkomende punten die moeten worden geagendeerd. 

 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Er worden geen bijkomende punten toegevoegd aan de agenda van het OBO van 26 oktober. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door  VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-4.5.docx 

  

onderwerp  Agendapunten VPO oktober 2022 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Op dinsdag 11 oktober vindt een VPO plaats. 

 Onderstaande punten staan reeds geagendeerd. 

2.1 Problematiek duurtijd aflevering omgevingsvergunningen  

2.2 Registratieplicht op werven / Check-in @work  

2.3 Projectspecifieke DBFM 

2.4 Omgevingsloket, digitaal openbaar onderzoek 

2.5 Nota ‘Orde samenwerking met beroepsvereniging’ 

2.6 Samenwerking / afstemming werking VROA t.o.v. de beroepsverenigingen en vice versa 

2.7 Overleg Onderwijs Beroepsverenigingen Orde  

2.8 Bedrijvenpanels ‘Regeldruk’ 

2.9 Hervorming stage 

2.10 Hervorming tucht 

2.11 Debat rond de wet van 1939 

 

Bijlage: voorbereiding AGENDA VPO 10 oktober 2022  

Vraag: heeft de VROA nog bijkomende punten ter agendering. 
 

 

 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Er worden geen bijkomende punten toegevoegd aan de agenda van het VPO van 10 oktober. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-4.6.docx 

  

onderwerp  Schorsing dekking verzekering bij niet-betalen premie 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Originele opmerking vanuit Provinciale Raad Vlaams-Brabant Brussel-Hoofdstad (bijlage 4.5) 

 Art. 69 van de Wet betreffende de Verzekeringen bepaalt op dwingende wijze de schorsing van de dekking of de 
opzegging van de overeenkomst als een gevolg van het niet-betalen van de verzekeringspremie. 

 De schorsing van dekking houdt in dat de verzekeraar (tijdelijk) wordt ontslagen van zijn specifieke verplichting om 
een schadegeval te dekken. Belangrijk: er wordt niet geraakt aan het (voort)bestaan van de overeenkomst en alle over 
rechten en plichten van de partijen blijven bestaan.  

 In geval van schorsing van dekking is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de verplichte en de facultatieve 
aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij een verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen (zoals bijv. verzekering 10 jarige 
(beroeps)aansprakelijkheid en verzekering (overige) beroepsaansprakelijkheid) kan de schorsing van dekking nooit 
worden tegengeworpen aan de benadeelde van een schadegeval. Weliswaar heeft de verzekeraar ingevolge art. 152 van 
bovenvermelde wet een verhaalsrecht. 

 De schorsing van dekking is definitief tussen het begin van de schorsing en de aanzuivering van de achterstallen. Bij 
betaling van de achterstallige premies herleeft de verplichting tot dekking van de verzekeraar, maar alleen voor de 
toekomst. Er is dus geen retroactief effectief door aanzuivering van de achterstallen.  

 Schadegevallen die zich voordoen tijdens de schorsing en voor de betaling van de achterstallen zijn ongedekt bij de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen? Neen, daar de schorsing van dekking niet kan worden tegengeworpen aan 
de benadeelde. Ja, daar de verzekeraar een verhaalsrecht heeft. 

Bijlage(n): 

Bijlage 4.5 – E-mail provinciale raad Vlaams-Brabant Brussel-Hoofdstad 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de toelichting van het hoofd van de juridische dienst.  

Aan de verzekeringmaatschappijen moet worden gevraagd om de Orde zo snel mogelijk te verwittigen in geval van 
schorsing.  

De provinciale raden worden over dit onderwerp ingelicht. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

  

  

  

J. Melis,  voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-5.1.docx 

  

onderwerp  Stand van zaken overzicht uitgaven 

 

Ter introductie 

Considerans 

  

 Het huishoudelijk reglement bepaalt dat de VROA minstens 4x per jaar een budgetcontrole dient te doen. 

  

 

 

 

 

 

 

 Bijlage(n): 

 Bijlage 5.1 Budgetcontrole 20220731_VROA 

bevoegdheid  

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de stand van zaken rond de uitgaven. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx,  ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving  van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.1.docx 

  

onderwerp  Verslag VPO mei 2022 

 

Ter informatie 

 

 

Considerans Op 17 mei 2022 vond het VPO plaats. Als bijlage gaat het verslag hiervan. 

Bijlage(n): 

6.2 – Verslag VPO mei 2022 
 

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk neen  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van het VPO-verslag. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.2.docx 

  

onderwerp  Voorlopig verslag CD Deontologie -hervorming tuchtprocedure 

 

Ter informatie 

Considerans Als bijlagen gaan het voorlopig verslag van het College van Deskundigen Deontologie i.v.m. de hervorming van de 
tuchtprocedure op nationaal niveau en voorstel van de Cfg-OA tot aanpassing van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een orde van architecten. 

Bijlage(n): 

6.3 – Voorstel Cfg-OA 
6.3 – Voorlopig verslag 

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk neen  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de stand van zaken. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

 

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van  Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.3.docx 

  

onderwerp  Toegang tot Postvak In Voorzitter 

 

Ter informatie 

Considerans 

 Voorzitter Jan Melis heeft toegang tot zijn Postvak In gegeven aan Julie Calmeyn zodat zij hem hierin kan ontlasten. 

 

 

 

 

 

 

 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt hiervan akte. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.4.docx 

  

onderwerp  Auteursrechten 

 

Ter informatie 

Considerans 

Ontvangen e-mail van de heer Nick BULLYNCK, managing partner bij Centum Acccountancy & Coaching: 

Goede middag, 

 Wij begeleiden enkele architecten, zowel grote kantoren als kleine. 

 Overal hebben wij een vergoeding auteursrechten toegepast op basis van een duidelijk contract en een zeer 
onderbouwde vergoeding gebaseerd enerzijds op de rulings en anderzijds op basis van de tijdsbesteding. 

 Deze namiddag hebben we een controle gehad met 2 controleurs die lieten weten dat één van hun voorwaarden is 
dat het werk verspreid kan worden naar een groot publiek, dus niet naar één opdrachtgever. 

 De controleurs gaan de baan op om dit te gaan controleren en die zienswijze mee te geven. 

  standpunt kan m.i. niet om reden dat de architect wel degelijk een uniek en creatief werk aflevert (en dus 
intellectuele rechten heeft) en dat de rulings allemaal gaan over de grootte van het bedrag en niet over het al dan niet 
kunnen toekennen. 

 Mochten de rulings de mogelijkheid in vraag stellen dat zouden ze nooit beslissingen geven over de grootte. 

 Als de “Dienst Expertise” dat standpunt effectief zal toepassen (we gaan dit de volgende weken weten want ze zitten 
met een verjaring voor inkomsten 2019) dan zal het procedures regenen. 

 Het is van het grootste belang dit van nabij op te volgen en indien nodig een standpunt in te nemen. 

 Van zodra we meer weten, houden we jullie zeker op de hoogte. Ons inziens is het nog geen 2 voor 12 maar 5 voor 
12. 

bevoegdheid  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de stand van zaken. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers,  raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.6.docx 

  

onderwerp  Plan van aanpak hervorming HR Vlaamse Raad 

 

Ter informatie 

Considerans 

 Het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Raad moet geactualiseerd worden. Het hoofd van de juridische dienst, 
Koen Vidts, heeft een voorstel tot een plan van aanpak opgesteld om dit te doen. 

 Bijlage(n): 

 Bijlage 6.9 – Voorstel tot plan van aanpak HR Vlaamse Raad 

bevoegdheid  

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de toelichting en het voorstel. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

  

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20221005-6.7.docx 

  

onderwerp  CBO – VMSW 

 

Ter informatie 

Considerans 

 Er is opnieuw een vergadering geweest met de VMSW op 8 september 2022. Deze vergadering werd bijgewoond 
door Marc Hendrickx en Koen Vidts. Dit ter opvolging van de toelichting die werd gegeven door de VMSW op de 
Vlaamse Raad van 18 maart 2022. 

 Bijlage(n): 

 Bijlage 6.7 – verslag vergadering 

bevoegdheid  

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de toelichting en het verslag van de vergadering met de VMSW. 

 

Aanwezig    
   

  

Bijgewoond door   

Stemming        

 

  

  

J. Melis, voorzitter  D. Boutsen, raadslid  E. Van Beurden, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid
P. Adam, secretaris, penningmeester  J. Tyvaert, raadslid

P. Kerckhof (PROA OVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  18/11/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA  ir.-arch.  Jan Melis, voorzitter VROA
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