
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220318-1.1.docx 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 18 maart 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 maart 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 18 maart 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 18 februari 2022- goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 18 februari 2022 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

2.1 Agenda VROA van 18 februari 2022 - goedkeuring 

2.2 Besluiten VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

2.3 Notulen VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

2.4 Ter beslissing - Werkgroep tucht NROA (samenstelling zijde VROA en aanpak werkpunten). 

2.5 Ter beslissing - Beroepskwalificaties 

3. Agendapunten ter beslissing 

3.1 Deelname ondervoorzitter aan BNR. 

3.2 Goedkeuring gunning opdracht ‘Ontwikkeling nieuwe website(s) Orde van Architecten – Vlaamse 
Raad’ 

3.3 Lijst afgevaardigden naar de ACE updaten 

3.4  Extra punt: Telefonische bereikbaarheid Provinciale Raden en Vlaamse Raad 

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 Overleg VROA-VMSW (CBO-procedure) om 14.00 uur 

4.2 Gunningscriteria bij wedstrijden  

4.3 Evaluatie huidige werking VROA/ relatie mandatarissen en personeel 

4.4 Beleidsnota Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker 

4.5 Droogteproblematiek nieuwbouwwoningen 

4.6 New European Bauhaus 

5. Agendapunten ter introductie 

6. Agendapunten ter informatie 

6.1 Aangepaste data vergaderingen Nationale Raad 

7. Recapitulatie beslissingen 
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onderwerp  Agenda van de VROA van 18 maart 2022  

8. Varia 

8.1 Bedrijvenpanels i.v.m. regeldruk 

8.2 Totem stakeholdersoverleg 

8.3 Secretaris-Generaal 

8.4 Penningmeester 

8.5 Handleiding jonge niet-Europese architecten 

8.6 De Rol van de Vlaamse Raad i.v.m. Oekraïne 

9. Rondvraag 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A. Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid 
P. Adam, secretaris B. Bijnens, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL),  J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Besluiten VROA van 18 februari 2022- goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 18/02/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20211022-besluiten en notulen.  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

1 

De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 18/02/2022 goed. 

2 

De aanpassing van punt 8.2 wordt unaniem goedgekeurd.  

3 

4.1 en 4.2 worden vertrouwelijke punten en worden niet gepubliceerd. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT),   

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

  

arch. Philip Adam, secretaris VROA    ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Notulen VROA van 18 februari 2022- goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 18/02/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20211022-besluiten en notulen.  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 18/02/2022 goed, mits aanvulling van de verontschuldigden.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL),  J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

  

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

3.2 Beroepskwalificaties 

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 CBO-procedure 

4.2 Evaluatie huidige werking VROA/ relatie mandatarissen en personeel 

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 
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onderwerp  Agenda van de VROA van 18 februari 2022  

 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

Met de goedkeuring van het verslag van vorige vergadering wordt deze agenda goedgekeurd. 

Bij agendapunten in tweede bespreking dient de agenda van de vorige vergadering dus niet meer expliciet ter 
goedkeuring worden voorgelegd, ook al was het quorum niet bereikt.. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL),  J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

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

  



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220318-2.2.docx 

  

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, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

  

arch. Philip Adam, secretaris VROA    ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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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, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL),  J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT), 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

  

arch. Philip Adam, secretaris VROA    ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Deelname ondervoorzitter aan het BNR 

 

Ter beslissing 

 

bevoegdheid  

 

considerans De volgende vraag wordt voorgelegd aan de VROA: 

 Mag ondervoorzitter Marc Hendrickx deelnemen aan het Bureau Nationale Raad? 

  

 

 

 

  

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

  
De Vlaamse Raad keurt de deelname van Marc Hendrickx aan het Bureau Nationale Raad goed. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid  
P. Adam, secretaris B. Bijnens , raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL),  J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 10 tegen 0 onthouding 1 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Lijst afgevaardigden naar de ACE updaten 

 

Ter beslissing 

 

considerans Op 9 maart 2022 vond de ACE correspondents online workshop plaats. Er werd onder andere gevraagd om de 
bestaande lijst met ACE-afgevaardigden te laten updaten. 

Toelichting over de nodige update wordt gegeven door Philip Adam. 

 
Bijlagen: 

• VROA 20220318 Bijlage 3.3 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 

Worden afgevaardigd namens de VROA: 

- ACE General Coodination: Philip Adam 

- ACE Finance Committee: in overleg met de FAB 

- Regulatory Ques tions and Issues: vraag wordt gesteld aan het college Beroepsuitoefening 

- Public Procurement and Architectural Design Contests: Jos Leyssens 

- Professional Qualifications Directive, Professional Experience & Continuous Professional Development: Dag 
Boutsen 

- Internationalisation and New Business Models: Nico Luyten 

Voor de andere werkgroepen wordt geen afvaardiging voorzien. 

Zie ingevulde lijst. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A. Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid 
P. Adam, secretaris B. Bijnens, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Extra punt: Telefonische bereikbaarheid Provinciale Raden en 
Vlaamse Raad 

 

Ter beslissing 

 

considerans De paasvakantie loopt van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022. 

 

 Aangezien er een groot deel van het personeel tijdens deze vakantieperiode zijn overgedragen verlof moet opnemen 
en het praktisch onhaalbaar zal zijn om alle zetels bemand te houden, willen wij de goedkeuring aan de Vlaamse Raad 
vragen om de telefoons tijdens deze periode te sluiten. We blijven wel nog bereikbaar via e-mail. 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de telefonische sluiting tijdens de paasvakantie 

. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A. Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid 
P. Adam, secretaris B. Bijnens, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

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

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Gunningscriteria bij wedstrijden 

 

Ter bespreking 

retroacta 

• Op maandag 6 december heeft PROA LIM een e-mail ontvangen van arch. Dirk DRIESMANS. 

• Hij vraagt om duidelijke regels/richtlijnen m.b.t. gunningscriteria bij wedstrijden. De volledige e-mail is 
bijgevoegd onder BVR 20220304-D-bijlage 1.4 

• PROA LIM heeft zijn vraagstelling ook al overgemaakt aan het College van Deskundigen Deontologie, 
Onderzoek en tucht. 

 

considerans  

• Werd dit punt al behandeld? JD: neen 

• Werd er al geantwoord op de e-mail van Dirk DRIESMANS? JD: neen  

• Wat moet de Orde doen met persoonsgebonden dossiers i.v.m. overheidsopdrachten die bij de PROA’s 
binnenkomen? 

• Wie (welk niveau) antwoordt op de e-mail van Dirk DRIESMANS? 

 BVR-20220304-Besluit: 

• Dit punt wordt meegenomen naar de werkgroep overheidsopdrachten. 

• DhJ zal een stellingname/standpunt rond persoonsgebonden dossiers laten opstellen om nadien voor te 
leggen aan de VROA. 

• HVD moet een standaardantwoord op persoonsgebonden dossiers uitwerken. De uitwerking zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de VROA. 

•  Het antwoord op de e-mail van Dirk DRIESMANS zal pas volgen na de VROA van 18 maart 2022. 

Bijlagen: 
VROA 20220318 Bijlage 4.2  

   

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De Vlaamse Raad gaat unaniem akkoord met het opgemaakte standaardantwoord zoals in bijlage. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A. Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid 
P. Adam, secretaris B. Bijnens, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

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

 

 

Ter bespreking 

Retroacta Het kabinet van de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming denkt eraan om de architect mee 
verantwoordelijk te maken voor schade aan nieuwbouwwoningen die gebouwd zijn op gronden die te droog zijn en 
daardoor de schade veroorzaken (bv. scheuren in gevels)  

 Wat is de reactie van de VROA op deze denkpiste van het kabinet?  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De Orde van Architecten maakt een technisch onderbouwde nota op om haar standpunt over te maken aan het 
kabinet. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris A. Vancraeyveldt, plv raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  New European Bauhaus 

 

Ter bespreking 

Retroacta Het BNR van afgelopen vrijdag 11 maart 2022 heeft beslist om een conferentie te organiseren naar aanleiding van de 
activiteiten rond het New European Bauhaus. De bedoeling zou zijn dat we samen met de Cfg-OA de locatie delen 
maar ieder afzonderlijk een conferentie zouden organiseren. 

 Binnen twee weken zal er hierover een vergadering plaatsvinden met de Cfg-OA. 

 De vraag is om na te denken over een onderwerp en sprekers voor deze conferentie. 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA beslist om haar medewerking te verlenen aan het evenement dat de ACE plant te organiseren in het kader 
van het Festival of the New European Bauhaus (9-12 juni). 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris A. Vancraeyveldt, plv raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Aangepaste data vergaderingen nationale raad 

 

Ter informatie 

 

considerans Omwille van de vergaderingen van de ACE General Assembly worden twee geplande vergaderingen van de 
Nationale Raad verplaatst: 

• vrijdag 29 april 2022 wordt vrijdag 6 mei 2022 om 13.30 uur, dit is een fysieke vergadering. 

• vrijdag 25 november 2022 wordt vrijdag 2 december 2022  om 13.30 uur, dit is een fysieke vergadering. 

Er zijn ook twee wijzigingen voor het Bureau Nationale Raad: 

• vrijdag 6 mei 2022 wordt maandag 9 mei 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

• vrijdag 2 december 2022 wordt maandag 5 december 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de gewijzigde vergaderdata. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris A. Vancraeyveldt, plv raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Bedrijvenpanels i.v.m. regeldruk.  

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans De Orde van Architecten is uitgenodigd door Deloitte om deel te nemen aan het bedrijvenpanels 'Vermindering 
Regeldruk'. Dit vindt plaats op donderdag 31 maart van 16 uur tot en met 18 uur. 

Tijdens de bedrijvenpanels gaan we aan de hand van uw ervaringen verdere opportuniteiten voor planlastvermindering en administratieve 
vereenvoudiging van decreetgeving in Vlaanderen detecteren.  

Project ‘Vermindering Regeldruk’ In 2021 deed de Vlaamse Overheid beroep op Deloitte om op een efficiënte manier te achterhalen hoe 
ze haar doelstellingen op vlak van vermindering van planlast en regeldruk kunnen realiseren. 

 Het kabinet van de minister-president & de dienst Wetsmatiging zien de Orde van Architecten in dit kader als 
onmisbare partners om deze operatie te doen slagen. 

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA is akkoord om deel te nemen aan het bedrijvenpanel 'Vermindering Regeldruk'. 

Dhr. Philip ADAM en dhr. Stefan KNAEPEN worden afgevaardigd. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris   

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH) 

Stemming voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

 

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

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans De Orde van Architecten is uitgenodigd om deel te nemen aan het TOTEM stakeholdersoverleg dat plaatsvindt op 
dinsdag 29 maart van 9 tot 12.30 uur.  

 Dit comité wordt georganiseerd door de 3 gewesten die verantwoordelijk zijn voor het TOTEM-project, in 
samenwerking met de organisaties die de architecten in de 3 gewesten vertegenwoordigen (UPA-BUA, FAB, BCA, 
Arib en UWA). 

 

bevoegdheid  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA is akkoord om deel te nemen aan Totem stakeholdersoverleg. 

Dhr. Piet KERKHOF wordt afgevaardigd. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris   

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH) 

Stemming voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  Mededeling rond handleiding jonge niet-Europese architecten 

 

Ter informatie 

retroacta 

  

considerans Dag Boutsen deelt mee dat hij heeft samengezeten met de juridische dienst rond het dossier van de erkenning van 
beroepskwalificaties. Bijkomend informeert hij de VROA dat hij samen met de juridische dienst een overleg gaat 
organiseren samen met niet-Europese architecten om hun ervaringen te delen over de procedures rond de toegang 
tot het beroep. Doel is om tot een gerichte informatiebrochure, webpagina,… te komen. 

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt hiervan akte. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris   

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH) 

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

 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA 
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onderwerp  De rol van de Vlaamse Raad ivm Oekraïne 

 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans   

  

 

bevoegdheid  

 

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

1 

De VROA beslist om haar steun te betuigen aan de Oekraïense Orde van Architecten. 

2 

Team MarCom doet een oproep bij het architectenkorps voor jobaanbiedingen en stageplaatsaanbiedingen voor 
Oekraïense (stagiair-architecten) 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid A. Vancraeyveldt, plv raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter E. Van Beurden, raadslid 
P. Adam, secretaris B. Bijnens, raadslid  

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), E. Kerckhof (PROA WVL), N. Luyten (PROA ANT) 

Stemming voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220318-9.docx 

  

onderwerp  Rondvraag 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

Er werd geen rondvraag gehouden. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester D. Boutsen, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris   

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH) 

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

 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door de VROA op 22/04/2022, 

 

 

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