
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 19 november 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 19 november 2021: 

1. Aanvang vergadering 
 

1.1 Ter beslissing – Goedkeuring agenda VROA van 19 november 2021  

1.2 Ter beslissing – Besluiten VROA van 22 oktober - goedkeuring 

1.3 Ter beslissing – Goedkeuring notulen VROA van 22 oktober 2021 

2. Agendapunten in 1ste bespreking 
 

2.1 Ter beslissing – Voorstel kalender vergadering 2022 

2.2 Ter beslissing – Stageovereenkomst  

2.3 Ter beslissing – Nieuwjaarsreceptie 2022  

2.4 Ter beslissing – Kick-off days 2022  

2.5 Ter beslissing – Begroting 2022 

2.6 Ter introductie – Algemene aanpak hervorming wet 1939 

2.7 Ter introductie – Algemene aanpak enquête hervorming wet 1939 

2.8 Ter informatie – Aanstelling management assistent VROA 

3. Varia 

3.1 Bespreking digitaal vergaderen 

3.2 Gedragscode mandatarissen 

4. Rondvraag 
 

financieel geen invloed op de begroting 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter P. Adam, secretaris  J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid D. Boutsen, raadslid  

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

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-1.2 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 22 oktober - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 22 oktober 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20211022-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 22 oktober 2021 goed. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-1.3 

  

onderwerp  Notulen VROA van 22 oktober 2021 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 22 oktober 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

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

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 22 oktober 2021 goed.  

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.1 

  

onderwerp  Voorstel kalender vergaderingen 2022 

 

Ter beslissing 

 

considerans  

BVR-20211008 

BVR-20211115-Besluit: De vergaderkalender moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad.  

  

 Bijlage(n): 
 
- VROA 20211119 Bijlage 2.1 kalender 

 

Bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA neemt akte van de voorliggende vergaderkalender 2022. 
 

 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.2 

  

onderwerp  Stageovereenkomst 

 

Ter beslissing 

retroacta 

 

considerans   

BVR-20211115  
Het college van deskundigen Stage heeft de stageovereenkomst aangepast en wil deze ter goedkeuring voorleggen 
aan de Vlaamse Raad. 

  

 Toelichting door dhr. Jan VERBIST, voorzitter CD stage. 

 Bijlage(n): 
 
- VROA 20211119 Bijlage 2.2 

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA beslist om de geactualiseerde stageovereenkomst te agenderen op de Nationale Raad. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid  
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.3 

  

onderwerp  Nieuwjaarsreceptie 2022 

 

Ter beslissing 

 

considerans  

 Kan de VROA zich akkoord verklaren dat onderstaande personen uitgenodigd worden: 

- (netwerk)contacten Vlaamse Raad  
- mandatarissen  
- door Koning benoemden (incl. door Koning benoemden die recent gestopt zijn) 
- rechtskundig bijzitters  
- personeelsleden  
- voorgaande bureauleden VROA 
- + partners 

 

 BVR-20211115-Besluit:  
Het BVR is akkoord om alle opgesomde personen uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie. Of de partners mee 
uitgenodigd worden, moet ter beslissing voorgelegd worden aan de Vlaamse Raad. Aan de Vlaamse Raad moet 
tevens gevraagd worden om zelf suggesties te doen met betrekking tot de uit te nodigen netwerkcontacten van de 
Vlaamse Raad. Hiervoor mag een oproep gelanceerd worden. 

 

bevoegdheid  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

1  
De VROA is akkoord om onderstaande personen uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie 2022: 

- (netwerk)contacten Vlaamse Raad (zonder partner) 
 

- mandatarissen (zonder partner) 
- door Koning benoemden (incl. door Koning benoemden die recent gestopt zijn) (zonder partner) 
- rechtskundig bijzitters (zonder partner) 

 
- voorgaande bureauleden VROA (mandaat 2018-2020, zonder partner) 

 
- personeelsleden (met partner) 

2 
Eventuele suggesties netwerkcontacten VROA kunnen overgemaakt worden uiterlijk tot 20/12/2021. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.4 

  

onderwerp  Kick-off days 2022 

 

Ter beslissing 

considerans  

 BVR-20211115 

 Steven Lannoo, algemeen directeur van het NAV, verzoekt de Orde van architecten om een vergadering vast te 
leggen om afspraken te maken over de kick-off days van 2022. 

 

 BVR-20211115-Besluit:  
Dit punt moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad. De raad van de Orde van Oost-Vlaanderen heeft immers 
ook budget aangevraagd voor de Kick-off days. 

 Bespreking in aanwezigheid van dhr. Jan Verbist, voorzitter CD stage. 

 

Bijlage(n): 

- VROA 20211119 Bijlage 2.4  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA beslist om het gesprek aan te gaan met NAV om de mogelijkheid te onderzoeken om samen een stage 
evenement te organiseren. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.5 

  

onderwerp  Begroting 2022 

 

Ter beslissing 

considerans  

 

 Toelichting door diensthoofd A&I (globale cijfers) en de HR-verantwoordelijke (bezoldigingen en sociale lasten). 
Toelichting door diensthoofd Beleid (Marcom-budget). 

 

 BVR-20211115-Besluit:  
Het globale budget voor 2022 moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad. 

 

Bijlage(n): 

- VROA 20211119 Bijlage 2.2 

 

 

bevoegdheid  

inhoud/motivering  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA keurt het voorstel van begroting 2022 goed. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid   
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid   
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

Stemming voor 9 tegen 0 onthouding 2 opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.6 

  

onderwerp  Algemene aanpak hervorming wet 1939 

 

Ter introductie 

retroacta 

Het college van deskundigen Deontologie wenst Kristof Uytterhoeven te betrekken in werkvergaderingen rond de 
hervorming van de Wet van 1939. Het college van deskundigen deontologie verzoekt om goedkeuring van 
bijgevoegde offerte. 
 
BVR-20211008-Besluit:  
Zoals beslist tijdens het BVR van 14 september 2021 moet het thema ‘aanpassing van de Wet ’39’ het voorwerp 
uitmaken van een reflectie in een werkgroep. 
   
De samenstelling van de werkgroep moet voorgelegd worden aan de VROA.  
De werkgroep wordt samengesteld uit: Jan Melis, Philip Adam, Jos Leyssens, Koen Vidts en Stefan Knaepen. 
 
Het voorstel tot wijziging van de Wet ’39 moet ten laatste in juni 2022 klaar zijn. Er moeten dringend offertes 
opgevraagd worden bij 3 consultingkantoren om de organisatie van de bevraging van al de betrokken partijen te 
faciliteren. De offertes moeten worden voorgelegd aan de VROA.  
Het BVR weerhoudt de bijgevoegde offerte niet.  
Dit punt moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad. 

 

Bijlage(n): 

- VROA 20211119 Bijlage 2.6 

 
 

considerans   

 

bevoegdheid  

  

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

De VROA beslist om een werkgroep op te richten voor de aanpassing van de Wet ‘39. Zullen deel uitmaken van de 
deze werkgroep: Jan Melis (voorzitter VROA), Philip Adam (secretaris VROA), Marc Hendrickx (ondervoorzitter 
VROA) Jos Leyssens (voorzitter PROA Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad), Dag Boutsen (raadslid, door de 
Koning benoemd), Rik Dedene (raadslid PROA West-Vlaanderen), Koen Vidts (hoofd juridische dienst) en Stefan 
Knaepen (hoofd dienst Beleid). 
 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.7 

  

onderwerp  Algemene aanpak enquête hervorming wet 1939 

 

Ter introductie 

retroacta 

 De Vlaamse Raad besliste op 10 juli 2020 dat er in 2021 een enquête georganiseerd mag worden waarin o.a. de 
problematiek van de wet van 1939 aan bod komt. Het bureau van de Vlaamse Raad besliste op 23 april 2021 dat de 
uitwerking van deze enquête toegewezen wordt aan het college van deskundigen Beroepsuitoefening. Team MarCom 
zal instaan voor de praktische organisatie van de enquête. 

 

considerans  

  

 BVR-20211115 

 Het college van deskundigen beroepsuitoefening verzoekt het BVR om een concrete timing op te stellen. 

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

Zie agendapunt 2.6. 
 

 

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

Stemming voor 0 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door A. TULCINSKY, 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 10/12/2021, 

 

 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-2.8 

  

onderwerp  Aanstelling management assistent VROA 

 

Ter informatie 

considerans  

Aanstelling J. CALMEYN als management assistent voor de Vlaamse Raad vanaf 3 januari 2022. 

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 Julie Calmeyn als management assistent voor de Vlaamse Raad. 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

  

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-3.1 

  

onderwerp  Bespreking digitaal vergaderen  

 

Ter beslissing 

 

considerans  

 

Gezien de huidige coronasituatie wordt voorgesteld om vergaderingen opnieuw digitaal te laten verlopen. 
 

 

 

 

Bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA beslist om raadsvergaderingen, collegevergaderingen en samenkomsten van werkgroepen online te laten 
plaatsvinden. Voor bureauvergaderingen en tuchtraden kan in kleine groep fysiek worden samengekomen, mits de 
ruimte dit toelaat en de nodige veiligheidsmaatregelen worden samengeleefd. 
 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-3.2 

  

onderwerp  Gedragscode mandatarissen 

 

Ter informatie  

 

Considerans  

 

 HR VROA bijlage 1 - gedragscode mandatarissen 

 

Aanleiding voor dit agendapunt is recent gevoerd e-mailverkeer. 

De bespreking van dit punt gebeurt in afwezigheid van het personeel. 

Mondelinge toelichting door de voorzitter. 

 
 

Bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de interne bespreking. 
 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter J. Moens, raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Tyvaert, raadslid  
P. Adam, secretaris D. Boutsen, raadslid   

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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

 
 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20211119-4 

  

onderwerp  Rondvraag 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 
  

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

 

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

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 10/12/2021, 

 

 

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