
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 22 oktober 2021 - goedkeuring 

 
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 22 oktober 2021: 

1. VROA van 11 juni 2021 en VROA van 27 augustus 2021 
 

1.1 Ter beslissing – Agenda van de VROA van 17 september 2021 – goedkeuring  

1.2 Ter beslissing – Besluiten VROA van 11 juni 2021 – goedkeuring 

1.3 Ter beslissing – Besluiten VROA van 27 augustus – goedkeuring 

1.4 Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 11 juni 2021 

1.5 Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 27 augustus 2021 

2. Agendapunten in 2de bespreking  

 

2.1 Ter beslissing – Werking Vlaamse Raad: beraadslaging en stemrecht voorzitters van 

de raden van de Orde/nota voorzitters 

2.4 Ter beslissing – Projecten MarCom 2022: Nieuwjaarsreceptie  

2.5 Ter beslissing – Herziening huishoudelijk reglement VROA versie december 2017 

2.6 Ter beslissing – Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een 
constructieve aanpak 

2.7 Ter beslissing – Problematiek verzekeringen: stavaza 

2.8 Ter beslissing – Prestsys: stand van zaken 

3. Agendapunten in 1ste bespreking 
 

3.1 Ter beslissing – Keuze nieuwe penningmeester VROA 

3.2 Ter beslissing – EXIT INTRO 

3.3 Ter beslissing – CBO-VMSW procedure 

3.4 Ter beslissing – Overheidsopdrachten 

3.5 Ter beslissing – PROA VBBH verhuis naar Akenkaai 

3.6 Ter bespreking – Mogelijke beleidspunten, prioriteiten stellen / Presentatie Philip 
Naert, consultingkantoor Whyte 

3.7 Ter informatie – Werkgroep missie visie: samenstelling en werkwijze 

3.8 Ter informatie – Aanstelling administratieve medewerker PROA ANT 

3.9 Ter informatie – Verslag VPO van 9 september 
 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 22 oktober 2021 - goedkeuring 

 
4. Recapitulatie voorstellen tot beslissing 

5. Rondvraag 
 

financieel geen invloed op de begroting 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De agenda van de VROA wordt goedgekeurd. 
 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets (plv)  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
Katrien Depré (plv) J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid  

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.2 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 11 juni 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20210611-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 11 juni 2021 goed. 

  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B.Bijnens, raadslid J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.3 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 27 augustus 2021 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 27 augustus 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20210827-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 27 augustus 2021 goed.  

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B.Bijnens, raadslid J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

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

  

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.4 

  

onderwerp  Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 11 juni 2021 

 

Rondvraag 

considerans  
Dit agendapunt beoogt dat raadsleden opmerkingen kunnen maken op de notulen van de vergadering. 
 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage werd het verslag van de vergadering van 11 juni 2021, inclusief de notulen, reeds toegevoegd. 
De raadsleden kunnen nog opmerkingen maken op de notulen zelf. 
 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

  

De VROA keurt de notulen van de vergadering van de VROA van 11 juni 2021 goed.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B.Bijnens, raadslid J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-1.5 

  

onderwerp  Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 27 augustus 2021 

 

Rondvraag 

considerans  
Dit agendapunt beoogt dat raadsleden opmerkingen kunnen maken op de notulen van de vergadering. 
 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage werd het verslag van de vorige vergadering, inclusief de notulen, reeds toegevoegd 
De raadsleden kunnen nog opmerkingen maken op de notulen zelf. 
 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

  

De VROA keurt de notulen van de vergadering van de VROA van 11 juni 2021 goed. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B.Bijnens, raadslid J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.1 

 voorbereiding 

onderwerp  Werking Vlaamse Raad – beraadslaging en stemrecht voorzitters 
van de raden van de Orde 

Ter beslissing 

considerans In de zitting van de VROA d.d. 29 januari 2021 werd ter informatie de werking Vlaamse Raad – beraadslaging en 
stemrecht voorzitters van de raden van de Orde geagendeerd. 

Volgend op de VROA van 30 april 2021 wordt het agendapunt ter introductie geagendeerd.  
Volgend op de VROA van 27 augustus 2021 wordt het agendapunt ter beslissing geagendeerd. 

Zie bespreking VROA d.d. 27/08/2021 – in quorum: 

- Het stemrecht voorzitters van de provinciale raad wordt als eerste punt ter tweede beraadslaging 
geagendeerd op de volgende VROA.  

- De stemming hierover zal in het geheim verlopen. 
- Dit punt werd gelijk behandeld met agendapunt 3.3 Nota voorzitters. 

Uit de diverse besprekingen gevoerd in de schoot van de VROA en de NROA betreffende de mogelijkheid tot het 
laten deelnemen van de voorzitters van de provinciale raden aan de beraadslagingen van de Vlaamse Raad worden 
onderstaande 3 randvoorwaarden onthouden: 

1. Aan het begin van elke nieuwe mandaatperiode beslissen de 10 basisleden van de Vlaamse raad (zijnde de 5 
nationaal afgevaardigden of hun plaatsvervangers en de 5 door de koning benoemde leden van de Vlaamse 
raad ) of de voorzitters van de provinciale raden voor de betreffende mandaatperiode al dan niet mogen 
deelnemen aan de beraadslagingen van de Vlaamse raad. 

2. Het quorum bij de beraadslagingen van de Vlaamse raad wordt berekend op basis van de aanwezigheid van 
de 10 basisleden van de Vlaamse raad. 

3. Voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester komen uitsluitend de 10 
basisleden van de Vlaamse raad in aanmerking. 

Bijlagen: 

- VROA-20211022-Bijlage 2.1a – Nota juridische dienst dd 27-01-2021 Werking_VROA 
- VROA-20211022-Bijlage 2.2b – MEILLEUR Ph. - vote des présidents des conseils provinciaux dd. 14 09 2021 
- VROA-20211022-Bijlage 2.3c – Brief Dysfuncties Vlaamse raad 28 mei 2009 
- VROA-20211022-Bijlage 2.4d –Brief aan Vlaamse Raad_Stemrecht Voorzitters_JL dd 22 09 2021 

Meester Tulcinsky wenst voorbehoud te maken op de beslissing van het stemrecht voor de provinciale voorzitters. 
(toevoegd na de zitting van de VROA van 19 november 2021.) 

bevoegdheid W63, artikel 35 

inhoud/motivering Het College van de Vlaamse Voorzitters van de Orde van Architecten (sic) rekent op een voorspoedige en positieve 
afhandeling van deze aangelegenheid. Tevens wil het er de aandacht op vestigen dat er op heden nog steeds geen 
beleidsnota werd opgemaakt voor de werking van de Vlaamse Raad voor dit mandaat. 

financieel invloed op de begroting 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De Vlaamse raad beslist bij geheime stemming onder de hierboven vermelde 3 randvoorwaarden om de voorzitters 
van de provinciale raden te laten deelnemen aan de beraadslagingen van de Vlaamse raad en dit met onmiddellijke 
ingang. Deze beslissing geldt slechts voor de lopende mandaatperiode en neemt een einde op 31 december 2023. 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid  

Stemming Stemrecht voor de provinciale voorzitters 
voor 6 tegen  1 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

 Stemrecht voor de provinciale voorzitters met onmiddellijke ingang 
voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op DD/MM/2021  

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.4 

  

onderwerp  Projecten MarCom 2022: Nieuwjaarsreceptie 

 

Ter beslissing 

considerans  
 

inhoud/motivering  

 Op 11 juni besliste de Vlaamse Raad om in 2022 een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Als locatie werd de Warande 
verkozen. Het maximale budget werd vastgelegd op 20.000 euro. 

Door de marketingverantwoordelijke werden de nodige offertes opgevraagd. In functie van de gekozen 
cateringformule varieert het budget tussen de 23.900 en 27.500 euro. 

Voorstel budget: 25.500 euro. Dit budget omvat:  

• Zalen De Warande (academische zitting in ‘Grote warandezaal’, walking dinner in ‘huis Empain’) 

• Catering (ontvangst + walking dinner + open bar na dinner) 

• Vestiaire incl. hostessen 

• Technieker 

• Audiovisueel materiaal 

• Badges gasten 

• Attentie sprekers en gasten (incl. gedrukte ‘missie visie’-tekst) 

Dit budget gaat uit van maximaal 150 gasten. Ter info – inschrijvingen voorgaande nieuwjaarsrecepties:  

• 2018: 135 

• 2017: 145  

• 2015: 180  

• 2014: 127 

 Kan de VROA akkoord gaan met het voorgestelde budget van 25.500 euro? 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

financieel geen invloed op de begroting;  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

1  
De VROA is akkoord met de verhoging van het budget voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie in 2022 naar 
25.500 euro. 

2 
De beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling MarCom. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 10 tegen 0 onthouding 2 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

 

 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.5 

  

onderwerp  Herziening HR VROA versie december 2017 

 

Ter beslissing 

considerans Bijlagen 
 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering  

Zie bespreking VROA d.d. 11/06/2021 – niet in quorum: 

- De VROA is niet in quorum bij de bespreking van dit punt. De nog aanwezige leden beslissen om het HR momenteel niet 
aan te raken. Dit punt wordt on hold gezet tot na de evaluatie van de huidige werking. 

Zie bespreking VROA d.d. 27/08/2021 – niet in quorum: 

- Dit agendapunt wordt verdaagd. 

 

Is de VROA het voorstel genegen om een werkgroep op te richten voor de herziening van het Huishoudelijk 
Reglement? 

financieel geen invloed op de begroting;  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

  

1  
De VROA is akkoord om een werkgroep op de richten voor de actualisering van het Huishoudelijk Reglement. 

2 
De werkgroep wordt samengesteld uit één afgevaardigde per provincie aangevuld met een jurist en een rechtskundige 
bijzitter. 

 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 1 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.6 

  

onderwerp  Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een 
constructieve aanpak 

 

Ter beslissing 

considerans  

Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een constructieve aanpak - Inside Out 29/4/2021 - ter 
bespreking. 

Aandachtspunten: 

• Verdere professionalisering van de administratie is nodig 

• De continuïteit moet verzekerd worden 

• Inzetten op een vlottere en efficiëntere communicatie, extern en intern 

• Ambitie om in de toekomst meer op het beleid te wegen 

• Overleg met andere partijen is en blijft essentieel 
 

Bespreking VROA d.d. 27/08/2021 – niet in quorum:  

- De aanwezige leden gaan akkoord met de punten zoals opgesomd in de constructieve aanpak 

 

bevoegdheid W63, artikel 38., 8° 

inhoud/motivering  

 

financieel geen invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 
De VROA is akkoord met de punten zoals deze zijn opgesomd in het werkdocument Constructieve aanpak, 
opgesteld door de voorzitter. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 1 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.7 

  

onderwerp  Problematiek verzekeringen: stavaza 

 

Ter beslissing 

considerans  

Bespreking VROA d.d. 26/03/2021: 

Toelichting door de voorzitter. 

Ontvangen topics: 

• PROA's - geen oplijsting ontvangen 

• CD stage - verzekering stagiairs 

• CD deontologie - verzekeringslijsten 

• CD opvolging - architecten in nood 

• PROA OVL - Tienjarige Burgerlijke aansprakelijkheid aannemer 
 

Bespreking VROA d.d. 27/08/2021 – niet in quorum:  

- Er komt overleg met de verzekeringsmaatschappijen. De problematiek moet ook worden aangekaart bij de 
wetgever. 

- Dit punt wordt later verder besproken. 

De bespreking wordt meegenomen, onder voorbehoud van opmerkingen, als voorstel van besluit naar de VROA 
van 22 oktober 2021. 

 
 

bevoegdheid W63, artikel 38., 8° 

inhoud/motivering  

 

Toelichting stand van zaken. 

 

 

financieel geen invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 

De VROA is akkoord om overleg te hebben met de verzekeringsmaatschappijen omtrent de architectenverzekering. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B.Bijnens, raadslid J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 1 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021,  

 

 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-2.8 

  

onderwerp  Prestsys – een stand van zaken 

 

Ter beslissing 

 

considerans Besluit VROA 20210827: 

 Het goedkeuren van prestaties van provinciale mandatarissen zal vanaf 1 september gebeuren door de provinciale 
voorzitters. Bij afwezigheid van de provinciale voorzitter gebeurt dit door de secretaris. 

 

Voorstel BVR 20211001: 

De PROA secretaris wordt de eerste goedkeuringsverantwoordelijke, de PROA voorzitter wordt de tweede 
goedkeuringsverantwoordelijke. 

Het BVR verzoekt de VROA om een geactualiseerd protocol 4 op te maken. 

 
 

bevoegdheid W63, artikel 49 bis 

inhoud/motivering  

 

financieel geen invloed op de begroting;  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

1 
De provinciale voorzitter is vanaf heden de eerste goedkeuringsverantwoordelijke voor het goedkeuren van prestaties 
van de provinciale mandatarissen. De secretaris is de tweede goedkeuringsverantwoordelijke. De prestaties van de 
voorzitter worden goedgekeurd door de secretaris. 

2 
Het protocol dat dit moet regelen wordt uitgewerkt door de juridische dienst. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 11 tegen 0 onthouding 1 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.1 

  

onderwerp  Keuze nieuwe penningmeester VROA 

 

Ter Beslissing 

considerans VROA-20211022-3.1-Bijlage 1 Proces-verbaal van verkiezingen van de Vlaamse raad van de Orde van architecten 
zitting 18 december 2020 om 10u 

 VROA-20211022-3.1-Bijlage 2 Koninklijk besluit van 2 september 2021 houdende benoeming van leden van de 
nationale raad van de Orde van architecten  

bevoegdheid HR NROA, artikel 43 en HR VROA, artikel 2, §4 

inhoud/motivering Overeenkomstig bovenvermelde artikelen heeft de VROA in zijn zitting van 18 december 2020 dhr. Koen Van de 
vreken gekozen tot penningmeester. 

 Bij Koninklijk besluit van 2 september 2021 werden de Nederlandstalige leden van de nationale raad van de Orde van 
architecten benoemd. Dhr. Koen Van de vreken werd niet herbenoemd met als gevolg dat de functie van 
penningmeester van de Vlaamse raad van de Orde van architecten vacant is.  

 De Vlaamse raad gaat zo dus in zijn schoot over tot de verkiezing van een penningmeester (cfr. de bovenvermelde 
artikelen). Noch de voorzitter (dhr. Jan Melis), noch de ondervoorzitter (dhr. Marc Hendrickx) en noch de secretaris  
(dhr. Philip Adam) van de Vlaamse raad kunnen gekozen worden tot penningmeester van de VROA.  

De afgevaardigde van de raad Limburg, de afgevaardigde van de raad West-Vlaanderen en de Nederlandstalige door 
de Koning benoemde leden van de Nationale Raad kunnen zich kandidaat stellen. 

De VROA neemt er akte van dat de taak van penningmeester in tussentijd wordt ingevuld door de voorzitter. 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

1 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie van penningmeester van de Vlaamse raad. 

2 
De VROA is akkoord dat de voorzitter de taak van penningmeester op zich neemt in het kader van de continuïteit. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.2 

  

onderwerp  Einde stage-evenement EXIT INTRO 

Ter beslissing 

considerans Besluit BVR 14 09 2021: Het stage-evenement mag volgend jaar georganiseerd worden. De vraag of EXIT INTRO 
dit jaar georganiseerd mag worden, moet voorgelegd worden aan de VROA. Hierbij moet ook beslist worden of dit 
evenement centraal of decentraal moet plaatsvinden. 

  De beoogde timing voor deze events is opnieuw maart. Aangezien deze events meerdere maanden voorbereidingstijd 
vragen, is het cruciaal dat de afdeling MarCom z.s.m. groen licht krijgt voor de uitwerking van het evenement. 

 Argumentatie Marcom om EXIT INTRO centraal te organiseren 

• MarCom is het eens met het college Stage dat EXIT INTRO best gekoppeld wordt aan het Stage-
evenement, hierdoor krijgen de deelnemers van het Stage-evenement immers de kans om in gesprek te gaan 
met startende architecten en kunnen ervaringen uitgewisseld worden.  

• EXIT INTRO is echter een ander soort event dan het Stage-evenement. Het gaat om een totaal-beleving 
waarin naast een (uitgebreidere) receptie ook een spreker voorzien wordt, een huldiging van de startende 
architecten (waarvan foto’s genomen worden) en randanimatie (live muziekband). Dit alles heeft een 
prijskaartje en vraag ook organisatorisch extra inspanningen.  

• Indien EXIT INTRO decentraal plaatsvindt, worden de deelnemers over 3 locaties gespreid waardoor de 
opkomst per locatie lager ligt/oogt. 

• Om deze redenen (budget, praktische organisatie, ‘succes’) raadt MarCom dan ook aan om EXIT INTRO 
1x centraal in Tour & Taxis te Brussel te organiseren.  

• Brussel is vanuit alle regio’s in Vlaanderen goed bereikbaar en stagiairs/studenten mogen in 2022 vrij kiezen 
welk Stage-event ze bijwonen. De sessie van het Stage-evenement in Brussel die gekoppeld wordt aan 
EXIT INTRO zal dus vanuit elke provincie toegankelijk zijn.  

• Indien men het stage-evenement centraal wil organiseren dan heeft dit gevolgen voor de afdeling MarCom 
gezien alle voorbereidingen gestart zijn om het stage-evenement decentraal te organiseren. 

 
Bij de beslissing om EXIT INTRO te organiseren dient rekening te worden gehouden met het globale MarCom-
budget voor 2022. Gezien de vele projecten en de kosten voor de ontwikkeling van de website stelt de afdeling 
MarCom voor om in 2022 geen EXIT INTRO te organiseren. Mocht het contact met startende architecten en imago 
building van de Orde een prioriteit blijken te zijn in de visie en lange termijn strategie van de Vlaamse Raad, kan 
EXIT INTRO opnieuw georganiseerd worden in 2023 
 
Ter beslissing:  
Wordt EXIT INTRO in 2022 georganiseerd. Zo ja, verloopt EXIT INTRO dan centraal of decentraal? 
 
Bijlagen: 
- VROA-20211022-Bijlage 3.2a – overzicht stage-evenement 2014-2021 
- VROA-20211022-Bijlage 3.2b – overzicht EXIT INTRO 2018-2021 
 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

financieel Invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA beslist om in 2022 geen EXIT INTRO (einde-stage-evenement) te organiseren. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 0 tegen 12 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021,  

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.3 

  

onderwerp  CBO-VMSW procedure 

 

Ter beslissing 

considerans  

 VROA-20211022-Bijlage 3.3.: Brief Danny Windmolders d.d. 10/06/2021 

 

CBO-problematiek: VMSW is de opdrachtgever bij aanvang/ontwerpfase, voor de uitvoering is het de lokale 
huisvestingsmaatschappij die de opdrachtgever is. Er zijn twee aanbestedende diensten.  

Juridisch gezien is er geen problematiek met de handelswijze, gezien het de keuze is van de opdrachtgever om zijn 
architect te bepalen. Enige aandachtspunt bij gesplitste opdracht is dat men altijd moet nagaan of er een 
controlerende architect is. 

In het kader van art. 4 W’39, kan de opdracht gesplitst georganiseerd worden (ontwerp en controle)? 

Wordt het deontologisch aanvaard dat de ontwerpopdracht wordt georganiseerd zonder de wetenschap of er 
rechtszekerheid is op de uitvoering en de controlerend architect? 

Zie bijlagen:  

- VROA-20211022-Bijlage 3.3a 
- VROA-20211022-Bijlage 3.3b 
- VROA-20211022-Bijlage 3.3c 
- VROA-20211022-Bijlage 3.3d 

 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

 

financieel Geen invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

  

De VROA is akkoord om in dialoog te gaan met de VMSW omtrent de problematiek van opvolging. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 12 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.4 

  

onderwerp  Overheidsopdrachten 

Ter beslissing 

considerans  

VROA-20211022- Bijlage 3.4.: E-mail secretaris n.a.v. problematiek Stad Gistel (voorstel screening en aanleggen van 
lijst met onregelmatigheden) d.d. 03/06/2021 

BVR-20210903-bespreking: 

Een onderzoekscel binnen de Orde die steekproefsgewijs overheidsopdrachten gaat analyseren. 

Zal de nodige tijd vergen om degelijk te analyseren op zowel juridisch als technisch vlak. 

Protocol maken met de parameters die gecontroleerd moeten worden (1ste screening – hoeft op dat moment zelfs 
geen jurist te zijn). 

Protocol op poten zetten voor de screening van overheidsopdrachten via gespreksrondes met ervaringsdeskundigen: 

• Jos Leyssens 

• Nico Luyten 

• Marc Hendrickx 

• Jan Tyvaert 

• Peter Van Bragt 

• Mr. Uytterhoeven 

• Prof. Steven Van Garsse 

• Personeelsleden erbij plaatsen om de gesprekken te documenteren. 

• Het document zou kunnen getoetst worden met het Rekenhof en inspectie van Financiën (Stefan kan 
hiervoor zorgen). 
 

Het BVR stelt de VROA voor om een gespreksronde te mogen organiseren met enkele ervaringsdeskundigen.  

Bijlage:- VROA-20211022-Bijlage 3.4 

 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

 

financieel Invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van de problematiek. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

 

 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.5 

  

onderwerp  PROA VBBH verhuis naar Akenkaai 

 

Ter beslissing 

considerans  

VROA-20211022- Bijlage 3.5.: Brief PROA VBBH d.d. 16/08/2021 met vraag tot goedkeuring VROA verhuis zetel 
PROA VBBH naar Akenkaai 

Bijlage: 

VROA-20211022-Bijlage 3.5 

 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

 

financieel Invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA is akkoord dat de provinciale raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad haar administratieve zetel 
verhuist naar de Akenkaai 51 A, 1000 Brussel. 
Dit betekent ook dat het personeel van de provinciale raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad verhuist naar de 
Akenkaai. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 6 tegen 1 onthouding 5 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.6 

  

onderwerp  Mogelijke beleidspunten – prioriteiten stellen 

 

Ter bespreking 

considerans  

VROA-20210611-3.9 Bijlage 1: Excelbestand met mogelijke beleidspunten. 

Bespreking VROA d.d. 11/06/2021 – niet in quorum: 

- Dit kan worden meegenomen naar de werkgroep missie/visie (zie agendapunt 3.6 en 3.7 VROA-20210611). 

Bespreking VROA d.d. 27/08/2021 – niet in quorum:  

- De prioriteitenlijst moet worden herwerkt en voorgelegd op volgende zitting van de VROA op 17 
september. 
 

 Het consultancykantoor Whyte, gespecialiseerd in advies en begeleiding in communicatiestrategie en public affairs, 
werd gevraagd haar visie te geven over een mogelijke communicatiestrategie voor de VROA. 

Presentatie Philip Naert en Ischa Lambrechts, consultancykantoor Whyte (www.whyte.be) 

 
 

 

bevoegdheid W63, artikel 38., 8° 

inhoud/motivering  

 

 

financieel invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

  

De VROA neemt akte van de presentatie van Philip Naert en Ischa Lambrechts van consultancykantoor Whyte. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

Stemming voor 0 tegen 12 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.7 

  

onderwerp  Werkgroep missie visie: samenstelling en werkwijze 

 

Ter informatie 

considerans  

In de zitting van de VROA d.d. 11 juni 2021 werd ter introductie de uitwerking van een missie en visie van de 
Vlaamse Raad van de Orde van Architecten geagendeerd. 

Zie bespreking: 

- Uit het marktonderzoek dat werd uitgevoerd door Essencia is gebleken dat de identiteit en de kernactiviteiten van 
de Orde van Architecten onvoldoende gekend zijn bij de consument. De Vlaamse Raad neem hiervan akte. 

- De VROA (niet in quorum) is akkoord om een werkgroep op te richten voor het uitwerken van een missie/visie.  

bevoegdheid             

inhoud/motivering      

Om op een democratische wijze tot een finale tekst te komen, werd onderstaande piste uitgewerkt met bijhorende 
timings (richtdata): 

1. De missie en visie worden besproken en uitgewerkt in de werkgroep missie/visie. Deze komt bij elkaar op 
30/09, 14/10 en 28/10/2021. Telkens van 12 tot 14 uur. 

2. Op 28/10/2021 wordt een eerste tekstvoorstel (sneuveltekst) verstuurd naar alle mandatarissen. Zij hebben 
tot 25/11/2021 de tijd om gemotiveerde amendementen aan te brengen. De aangebrachte amendementen 
worden vervolgens verzameld en verstuurd naar de leden van de werkgroep. 

3. Op 16/12/2021 komt de werkgroep bij elkaar om (finaal) advies te geven over de aangebrachte 
amendementen.  

4. Op 19/01/2022 wordt een congres georganiseerd. Naast de leden van de werkgroep worden ook alle 
mandatarissen uitgenodigd, alsook de rechtskundige bijzitters. Tijdens dit congres wordt gestemd over de 
amendementen en wordt de finale tekst goedgekeurd. 

5. De finale tekst wordt voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie eind januari 2022. Alle aanwezigen ontvangen 
een gedrukt exemplaar van de tekst. Opzet is dat de nieuwjaarsreceptie meteen het eerste positieve 
communicatiemoment wordt van 2022.  

De finale tekst wordt gepubliceerd op de website en kenbaar gemaakt via de gepaste (media)kanalen. 

Samenstelling werkgroep: Jan Melis, Elise Kerckhof, Bram Bijnens, Marc Hendrickx, Katrien Depré, Boudewijn 
Bouckaert (prof. dr. em. Universiteit Gent), Lorenzo Van Tornhaut (Onderwijs- en Praktijkexpertise, KU Leuven) 
Stefan Knaepen, Hans Vanden Driessche. 

De beslissing over de samenstelling en de werkwijze van de werkgroep visie werd genomen door het BVR van 3/09. 

bevoegdheid W63, artikel 38,8°  

inhoud/motivering  

financieel Invloed op de begroting 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 
De VROA neemt akte van de samenstelling en werkwijze van de werkgroep Missie Visie. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.8 

  

onderwerp  Aanstelling administratieve medewerker PROA ANT 

 

Ter informatie 

considerans  

Aanstelling Sarah Moe als administratieve medewerker voor de provinciale raad Antwerpen. 

bevoegdheid             

inhoud/motivering      

 

bevoegdheid W63, artikel 38,8°  

inhoud/motivering  

 

financieel Invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van de aanstelling van Sarah Moe als administratieve medewerker voor de provinciale raad 
Antwerpen. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211022-3.9 

  

onderwerp  Verslag VPO 

 

Ter informatie 

considerans  

 Op 9 september 2021 vond er een VPO plaats.  
 
Bijlage:  

 - VROA-20211022-3.9 – verslag VPO 9 september 2021 

 

 

 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

 

financieel geen invloed op de begroting 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van het VPO-verslag van 9 september 2021. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J.Smeets, plv. raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
K. Depré, plv. raadslid J. Meers, raadslid 
D. Boutsen, raadslid E. Van Beurden, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 19/11/2021, 

 

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