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onderwerp  Agenda van de VROA van 17 juni 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 17 juni 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 17 juni 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 13 mei 2022- goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 13 mei 2022 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

3. Agendapunten ter beslissing 

3.1 Congres wet ’39 n.a.v. het zestigjarige bestaan van de Orde 

3.1.1 Een voorstel van Dag Boutsen 

3.1.2 Een voorstel van de diensthoofden Juridische Dienst en Dienst Beleid 

3.2 Functie van Beleidsmedewerker in de pijler Beleid 

3.3 Afvaardiging Werkgroep stage (NROA) 

3.4 Deelname LifeCycle-evenement 

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 Communicatiestrategie 

4.2 Budgetten PROA’S 

4.3 Opdracht sportcomplex Bree 

5. Agendapunten ter introductie 

6. Agendapunten ter informatie 

6.1 Interordes 

6.2 Aanwerving administratief personeelslid PROA OVL 

6.3 Data Protection Officer (DPO) 

6.4 Sluitingsperiode VROA (bouwverlof) 

6.5 Terugblik Batibouw 

7. Recapitulatie beslissingen 

8. Varia 

9. Rondvraag 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 
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onderwerp     

 

 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 
 

  

 

 

  

  
  

   

      

 

  

 

Agenda van  de VROA  van  17 juni  2022

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D.  Boutsen, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH),  H.  De Backer  (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op  26/08/2022,

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220617-1.2.docx 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 13 mei 2022 - goedkeuring 

 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 13/05/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220513-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 13/05/2022 goed. 

 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

  

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

  

 
  

      

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)

voor  8  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter
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onderwerp  Notulen VROA van 13 mei 2022 - goedkeuring 

 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 13/05/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220513-besluiten en notulen.  

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 13/05/2022 goed.  

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 

  

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

  

 
  

      

      

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)

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

Verslaggeving  van dit besluit  is  goedgekeurd  door VROA  op  26/08/2022,
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onderwerp   
    

 

Ter beslissing 

 

considerans Toelichting door Dag Boutsen en Hans Vanden Driessche 

Dit zijn de opties voor de inhoudelijke uitwerking: 

• Opties inhoudelijke (en eventueel praktische) uitwerking:  
1 Intern: door Dag Boutsen, communicatieverantwoordelijke Vlaamse Raad, … 
2 Met ondersteuning van een consulting/communicatiebureau 

• Opties locatie thema 1:  
1 De Warande, Brussel – met aansluitend de nieuwjaarsreceptie 
2 Op een andere dag en locatie in Brussel, los van de nieuwjaarsreceptie 

Voorkeur van de administratie van Vlaamse Raad: nummer 2 (optie locatie thema 1) 

• Opties budget:  
1 Eén globaal budget voor alle events samen 
2 Een (maximum)budget per event 

• Financiering: met of zonder sponsoring? 

 

 Bijlagen: 

 Bijlage 3.1.1 – Conceptnota ’60 jaar Orde – de VROA 5x in dialoog’ 

 

  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA is akkoord met de conceptnota ‘60 jaar Orde – de VROA 5x in dialoog’ 
 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 
 

 

 

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

 

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  10       tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA  op  26/08/2022,

 

Congres wet ’39 n.a.v. het zestigjarige bestaan van de Orde  –  een
voorstel  van  Dag Boutsen
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onderwerp  Functie van Beleidsmedewerker in de pijler beleid 

 

Ter beslissing 

 

considerans Ter versterking en voor de werking van de dienst Beleid zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker en wordt 
goedkeuring gevraagd aan de Vlaamse Raad voor de aanwerving; 

Deze aanwerving is een eerste stap naar een studiedienst. 

Bijlage(n): 

Bijlage 3.2- Functieomschrijving (profiel) Beleidsmedewerker 

 

  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA gaat niet akkoord met de functieomschrijving. 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door    

Stemming        

 
 

 

 

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

 

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J.  Leyssens (PROA VBBH), H.  De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  10  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA  op  26/08/2022,
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onderwerp  Vertegenwoordiging Werkgroep Stage NROA 

 

Ter beslissing 

 

considerans Onder de NROA wordt een werkgroep stage opgericht. 

  

 Voorstel om voorzitter college Stage, raadslid college Stage, juridische bijzitter college Stage en een personeelslid van 
de juridische dienst af te vaardigen. 

  

  

  

 

  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA gaat akkoord om de voorzitter van het college Stage, raadslid college Stage, juridische 
bijzitter college Stage en een personeelslid van de juridische dienst af te vaardigen voor de 
NROA-werkgroep. De optie voor een derde deelnemer wordt bekeken. 

 

 

Aanwezig    
   

   

Bijgewoond door    

Stemming        

 
 

 

 

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

 

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D.  Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch, plv. raadslid
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA  WVL)

voor  10  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA  op  26/08/2022,



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220617-3.4.docx 

  

onderwerp  LifeCycle-evenement 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Hans Vanden Driessche had contact met Reggy Van Den Branden de organisator van LifeCycles, een nieuw 3-daags 
evenement dat van 28 tot 30 september “de wereldtop in architectuur, project- en stadsontwikkeling naar Gent 
brengt”.  

 Het LifeCycles programma is opgebouwd rond 6 onderwerpen: de levenscyclus van een stad, de levenscyclus van 
architectuur, de levenscyclus van bouw, de levenscyclus van de omgeving, de levenscyclus van technologie en de 
levenscyclus van de maatschappij. 

 Men is nog op zoek naar moderatoren voor de panelgesprekken. Deze duren telkens 20’ en worden ingeleid door 
een presentatie van één van de (top)sprekers. Er zijn telkens 2 sprekers per panel. Voertaal is Engels. 

 Meer informatie is terug te vinden via volgende link: 
https://www.architect.be/nl/infoportaal/nieuwsberichten/nieuw-lifecycles-evenement-brengt-wereldtop-in-
architectuur-project-en-stadsontwikkeling-naar-gent/1064/ 

 Reeds vastgelegde sprekers zijn o.a. Reinier de Graaf van OMA, Carlo Ratti, Taro Okabe, directeur van kantoor van 
Pritzkerwinnaar Shigeru Ban, Arne Quinze, Oana Bogdan, Johan Anrys (51N4E), Luc Wallays (OMGEVING). 

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

   

 

 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

 

 

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

 
 

 

 

  

 

 

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J.  Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  10  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

Besluit Vlaamse raad  –  Orde van architecten

Kan/wil de Orde één of meerdere moderatoren afvaardigen? (keuze afhankelijk van het onderwerp). Ja.

Kan/wil de Orde (in eerste plaats de voorzitter) het openingswoord verzorgen op 1 van de 3 evenementsdagen? 
Neen.

https://www.architect.be/nl/infoportaal/nieuwsberichten/nieuw-lifecycles-evenement-brengt-wereldtop-in-architectuur-project-en-stadsontwikkeling-naar-gent/1064/
https://www.architect.be/nl/infoportaal/nieuwsberichten/nieuw-lifecycles-evenement-brengt-wereldtop-in-architectuur-project-en-stadsontwikkeling-naar-gent/1064/
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onderwerp  Communicatiestrategie 

 

Ter bespreking 

Retroacta Nu de missie en visie vastliggen, wenst team MarCom graag werk te maken van de communicatiestrategie. Team 
MarCom wil de strategie graag afstemmen op de beleidsprioriteiten. 

Hun vraag aan het BVR is de volgende: 
Worden de beleidsprioriteiten nog verder uitgewerkt of mag team MarCom aan de slag met wat hierover in de missie 
visie staat? https://www.architect.be/nl/over-de-orde-van-architecten/missie-en-visie-van-de-vlaamse-raad-van-de-
orde-van-architecten/ 

Considerans Rekening houdende met de beperkte tijd die er nog rest tijdens het lopende mandaat, heeft het BVR van 3 juni 2022 
volgende prioriteiten gesuggereerd:  

◼ W39 (bereiken van een definitief standpunt binnen de VROA) 
◼ W63 (bereiken van een modernisering van de wet, op verschillende vlakken) 
◼ Consumentenbescherming (opwaardering beroep architect) 

 BVR 20220603-Besluit: 

 Dit punt wordt geagendeerd op de VROA. 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA is akkoord om de focus te leggen op de 3 beleidsprioriteiten: W39, W63 en consumentenbescherming. 

 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J.  Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  10  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

https://www.architect.be/nl/over-de-orde-van-architecten/missie-en-visie-van-de-vlaamse-raad-van-de-orde-van-architecten/
https://www.architect.be/nl/over-de-orde-van-architecten/missie-en-visie-van-de-vlaamse-raad-van-de-orde-van-architecten/


Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220617-4.2.docx 

  

onderwerp  Budgetten PROA’S 

 

Ter bespreking 

Considerans PROA voorzitter Piet Kerckhof had graag een antwoord gehad op de volgende vragen: 

• De toekenning van de budgetten per provincie versus de gevraagde budgetten. 

• Hoe gebeurt de opvolging (liefst met maandelijkse tussencijfers) ? 
bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

VROA neemt akte van de bespreking 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen,  raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

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

 

Ter bespreking 

Considerans  

 Klacht over overheidsprocedure Architectuuropdracht Sportcomplex Bree. 

 

 Zelfde vragen werden ook door andere architectenkantoren en andere beroepsverenigingen gesteld. Zelfde klacht 
werd gestuurd naar verschillende instanties. Hoe gaan we daarmee om? 

 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA zal samen met het NAV een typebrief opstellen. 

Screenen van OO kan op termijn concreet worden aangepakt. 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J.  Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  10  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

 

Architectuuropdracht Sportcomplex Bree
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onderwerp  Interordes 

 

Ter informatie 

 

 

considerans Op 26 april 2022 vond een nieuwe fysieke Interordes plaats. De organisator deze keer was de Orde der Apothekers. 
Een mondelinge toelichting wordt gegeven door Koen Vidts. 

De volgende agendapunten werden behandeld: 

• Voorstel van iedere Orde; 

• Structuur en communicatie van de interordes; 

• Recente ervaring van de andere Ordes in verband met mededingingsrecht; 

• Zitpenningen bij de andere Ordes; 

• Wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de 
wijziging van een beroepsreglementering; 

• Bewaartermijn van tuchtsancties en rehabilitatie; 

• Lidmaatschap bij de beroepsordes (natuurlijke/ rechtspersonen); 

• Volgende vergadering? 

 

 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

Waarvan akte 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

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

 

Ter informatie 

 

 

considerans Op 23 augustus 2022 loopt de opdracht van de huidige DPO ten einde. De Orde van Architecten dient in het kader 
van de AVG steeds een DPO aan te stellen. 

Teneinde de opdracht toe te kunnen kennen, werd er een bestelbon uitgestuurd ter opvraging van offertes met als 
deadline 2 juni 2022. Er werden vier offertes ontvangen: 

• Sirius Legal 

• Apogado 

• Cranium 

• Time Lex 

 Na studie van de vier offertes werd door het Bureau Vlaamse Raad beslist om de samenwerking met Apogado te 
vernieuwen voor een duurtijd van twee jaar, ingaand op 24 augustus 2022. Dit gezien de specialisatie in IT-systemen 
en -veiligheid en de projecten die op til staan (waaronder digitale verkiezingen). 

 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

Waarvan akte 

 

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

voor  0  tegen  0  onthouding  0  opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter
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onderwerp  Sluitingsperiode VROA (bouwverlof) 

 

Ter informatie 

 

 

considerans Sluiting conform vorig jaar van 4-07 tot en met 30-07-2022, we blijven wel per e-mail bereikbaar. 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Waarvan akte  

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens, raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De  Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

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

 

Ter informatie 

 

 

considerans Batibouw 2022 vond plaats van zaterdag 21 mei 2022 tot en met zondag 29 mei 2022.  

 Bijlage(n): 

 Bijlage 6.5 – Terugblik Batibouw 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Waarvan akte 

  

 

Aanwezig    
     

Bijgewoond door   

Stemming        

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

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

  

J. Melis, voorzitter, penningmeester  D. Boutsen, raadslid  T. Ryckebosch (plv. raadslid)
M. Hendrickx, ondervoorzitter  J. Meers, raadslid  B. Bijnens,  raadslid

J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL)

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

 

 

Recapitulatie  

 

retroacta 

 

 

 

considerans   

 

bevoegdheid  

  

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de verschillende variapunten. 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid T. Ryckebosch (plv. raadslid) 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid B. Bijnens, raadslid   

Bijgewoond door  J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

 

 

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

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

 GEEN 

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

Er werden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de rondvraag. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid T. Ryckebosch (plv. raadslid) 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid B. Bijnens, raadslid   

Bijgewoond door  J. Leyssens (PROA VBBH), H. De Backer (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM), E. Kerckhof (PROA WVL) 

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

 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/08/2022, 

 

 

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