
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 18 februari 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 18 februari 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 18 februari 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

3. Agendapunten ter beslissing  

3.1 Werkgroep tucht NROA (samenstelling zijde VROA en aanpak werkpunten) – besloten gedeelte 

3.2 Beroepskwalificaties 

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 CBO-procedure – besloten gedeelte 

4.2 Evaluatie huidige werking VROA/ relatie mandatarissen en personeel – besloten gedeelte 

5. Agendapunten ter introductie 

6. Agendapunten ter informatie 

6.1 Machtiging gouverneurs 

6.2 Persbericht ‘Orde reageert op Pano-reportage over bouwbedrog’ 

6.3 Indexering uurvergoeding stagiairs 

7. Recapitulatie beslissingen 

8. Varia 

9. Rondvraag 
 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 
 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 18 februari 2022  
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-1.2 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 28 januari 2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA 20220128 Besluiten en notulen ter goedkeuring.  

 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 28 januari 2022 goed. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-1.3 

  

onderwerp  Notulen VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 28 januari 2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA 20220128 Besluiten en notulen ter goedkeuring 

 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 28 januari 2022 goed.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

  

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

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-3.2 

  

onderwerp  Beroepskwalificaties 

 

Ter beslissing 

considerans Toelichting door de heer Erwin Malfroy. Beleidsondersteuner jurist bij het Departement onderwijs en vorming. 

 Geformuleerd voorstel:  
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming zal de Europese Commissie op de hoogte brengen dat de IMI-
aanvragen die on hold staan in verband met de oude benamingen van de hogescholen en hun masterdiploma’s via 
Type B niet meer nodig zijn door de ondertussen voltooide Brexit; 

 Een overlegmoment plannen met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Orde van Architecten om 
te bespreken hoe we samen die dossiers voor Type A voor de “huidige” masteropleidingen van de universiteiten 
zullen aanpakken 

Bespreking door bureau 

Problematiek: Diverse lidstaten hanteren andere opleidingstitels. De lijst van België is helaas niet meer up-to-date. 
Op de bijlage in de kolom uitreikende instellingen zijn de namen van de huidige universiteiten niet opgenomen. De 
opleidingen Architectuur aan een hogeschool zijn overgeheveld naar de universiteiten. 

Architecten die hun loopbaan/stage in het buitenland willen uitvoeren, bv in Italië en Portugal, komen hierdoor in 
de problemen. 

Er zijn twee soorten aanvragen, type A en type B. 

Type A: Het is voldoende om enkel de namen aanpassen en niet de inhoud.  

Type B:  Hier moet een volledig dossier ingediend worden, en alle details van de opleiding moet hierin staan, dit is op 
vraag van de Europese Commissie. De heer Erwin Malfroy pleit ervoor dat de dossiers ingediend worden door de 
NROA.  

Uit de bespreking blijkt dat de Cfg-OA de bijlage al heeft aangepast. 

BVR-20220204-Besluit: 

◼ Koen Vidts zal het dossier opvragen bij de Cfg-OA om te vragen welke procedure zij gevolgd hebben. Ook 
nagaan welke vragen er gesteld geweest zijn aan de Cfg-OA. 

◼ Lijst opvragen bij de heer Erwin Malfroy met alle opleidingstitels en alle wijzigingen. 
◼ Voorleggen op de VROA met vraag aan een van de Koningbenoemden om de verantwoordelijkheid op te 

nemen van de erkenningsaanvragen bijgestaan door de juridische dienst. 

 

Bijlagen: 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - ARCHI 42430 - Grille de répartition ECTS_New  
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - ARCHI 42430 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - BE FR diplomas scheme timing FINAL 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - Bref summary of the evolution of the diploma (2) 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - Master of Science in Architecture and Engineering 2012-2013 - Grid mapping against 
the Directive 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - Note on BE FR diplomas 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - Profile of the issuing body and student population 2012-2013 (1) 
VROA 20220218 Bijlage 3.2 - ULB 2012-2013 courses content 
VROA 20220218 Bijlage 3.2- Institutional overview ULB  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

  



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-3.2 

  

onderwerp  Beroepskwalificaties 

 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Door de koning benoemd raadslid Dag Boutsen zal de juridische dienst van de Orde van Architecten bijstaan om 
samen met de onderwijsinstellingen de bestaande situatie te actualiseren.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-6.1 

  

onderwerp  Machtigingen gouverneurs 

 

 

Ter informatie 

retroacta BVR-20210903-B-Bijlage 1.3.: Vraag PROA Antwerpen d.d. 21/05/2021 ter agendering op de VROA 

 Amendement voorzitter:  

 De originele vraag kwam van PROA WVL. De melding van PROA Antwerpen volgt op een bevraging bij andere 
PROA’s. PROA Antwerpen besluit dat dit mag worden geklasseerd. 

 Voorstel van besluit: 

 Gezien het geringe en relatieve belang achter deze problematiek wordt de problematiek door het BVR geklasseerd 
zonder verder gevolg.  

 Besluit 03/09/2021: 

 Klasseren zonder gevolg. 

  

 BVR-20220204-C-Bijlage 6.1 

 E-mail d.d. 25 januari 2022 van voorzitter PROA ANT N. Luyten aan voorzitter J. Melis. 
 Mail dd 26/1/2022 van Steven Daelman ARCO 

 BVR-20220204-Besluit: 

◼ Koen Vidts zal een kort synthese advies schrijven. 
◼ Nadien zal dit advies ter informatie voorgelegd worden aan de VROA.  

 

Bijlagen: 
- VROA 20220218 Bijlage 6.1 - nota - afwijking gouverneur en tienjarige aansprakelijkheid 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

1. 

De VROA neemt akte van dit punt. 

2. 

Deze problematiek zal meegenomen worden in de verdere besprekingen op het kabinet van de staatssecretaris voor 
Begroting en Consumentenbescherming. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-6.2 

  

onderwerp  Persbericht ‘Orde reageert op Pano-reportage over bouwbedrog’ 

 

 

Ter informatie 

considerans  

 Naar aanleiding van de Pano-reportage over bouwbedrog werd door de Orde van Architecten een persbericht 
verspreid. 

 Op het persbericht en de reportage zelf werden een aantal reacties van architecten ontvangen.  

 

 
 
Bijlagen: 
- VROA 20220218 Bijlage 6.2 Persbericht Orde reageert op Pano-reportage over bouwbedrog 

 - VROA 20220218 Bijlage 6.2 Ontvangen reacties na Pano-reportage en persbericht 

 

  

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van het persbericht en de ontvangen reacties.  

  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-6.3 

  

onderwerp  Indexering minimum uurvergoeding stagiairs 

 

Ter informatie 

 

bevoegdheid  

 

considerans Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het beroepsplichtenreglement: 

 “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen 
verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.” 

 Vanaf 1 maart 2022 gelden de volgende minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het 
statuut van zelfstandige. 

Bij aanvang  12,87 euro 

Na 6 maanden 15,46 euro 

Na 12 maanden  18,05 euro 

Na 18 maanden  20,64 euro 

De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn exclusief btw. 

  

 Kan het bericht in bovenstaande vorm gepubliceerd worden op de website en verspreid worden via Archimail? 

 Zie huidig bericht: https://www.architect.be/nl/ik-ben-architect/de-stage/vergoeding-stagiairs/  

 

  

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 

1. 

De VROA neemt akte van de indexaanpassing.  
 

2. 

Het bericht mag in de gepresenteerde vorm worden gepubliceerd op de website en verspreid via Archimail. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Tyvaert, raadslid     
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens    .  
D. Boutsen, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022 

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

 

https://www.architect.be/nl/ik-ben-architect/de-stage/vergoeding-stagiairs/


Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-8.1 

  

onderwerp  Coronamaatregelen 

 

 

Varia 

retroacta 

considerans De dienst HR doet binnenkort een communicatie over de nieuwe coronamaatregelen. Bedoeling is om stilaan terug 
te keren naar het live regime. Er moet meer en beter overleg zijn tussen mandatarissen en personeelsleden en meer 
worden ingezet op samenwerking.  

 

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van het aangebrachte variapunt. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens     
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden    .  
J. Tyvaert, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-8.2 

  

onderwerp  New European Bauhaus 

 

 

Varia 

retroacta 

considerans De Europese Commissie heeft voor België 4 ambassadeurs aangesteld om de idee van het “new european bauhaus” 
te promoten. Het “new european bauhaus” is een creatief en interdisciplinair initiatief van de EC om the green deal 
te implementeren in onze leefomgeving en onze maatschappij. 

 Van 9 tot 12 juni 2022 

Meer informatie over New European Bauhaus op architect.be of op de website van de EC. 

 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 

 

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van het aangebrachte variapunt. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens     
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden    .  
J. Tyvaert, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-8.3 

  

onderwerp  Overleg met kabinet van staatssecretaris Eva De Bleeker 

 

Varia 

retroacta 

considerans De VROA had een bespreking op het kabinet van de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming 

- De vraag werd gesteld hoe de Orde kan zorgen voor een betere consumentenbescherming. 
Hiervoor zijn twee pistes mogelijk:  

• Door middel van wetswijziging vb. wet Breyne, maar dit is een lange procedure. 

• Door het afsluiten van een sectorprotocol, als zogeheten soft law. Als het sectorprotocol wordt 
ondertekend door alle partijen dan kan dit door de economische inspectie worden gebruikt als 
instrument. Een sectorprotocol kan ook elementen bevatten die niet in de wet kunnen 
worden ingeschreven. 

- De Orde heeft de opdracht om informatie en feedback aan te leveren tegen einde maart. 
- Kan de Orde zorgen voor een bepaalde kwaliteitsgarantie wat betreft bouwen op een te droge grond,  

Kan de Orde zijn mening geven over de problematieken insolventie, handtekeningzetters, …  
Waar staat de handtekening van de architect voor? Waarvoor staat het monopolie? 
 

- Het kabinet is bereid om samen te werken met de VROA om website inhoudelijk mee vorm te geven. 
 

- Consumentenzaken zijn federale materie, er is dus overleg nodig met de Cfg-Oa. 
- Dit is een opportuniteit om onze rol van openbare orde in de verf te zetten. 
- Wat is de rol van de architect in de openbare orde?  

Kunnen we de deontologische norm II opnieuw in het leven roepen met minimum erelonen.  
Kunnen we de minimum taken die kaderen binnen de openbare orde linken aan een erelonen en die 
inbedden in de wet? 
 

- Stefan Knaepen beheert dit dossier. 

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van het aangebrachte variapunt. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens     
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden    .  
J. Tyvaert, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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

 

 
 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220218-9 

  

onderwerp  Rondvraag 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van de opmerkingen geformuleerd tijdens de rondvraag. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens     
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden    .  
J. Tyvaert, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), R. Dedene (plv. PROA WVL), J. Smeets (PROA LIM)  

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/03/2022, 

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