Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

considerans

zitting en agendapunt VROA-20211210-1.1

Agenda van de VROA van 10 december 2021
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 10 december 2021:

financieel

1.

Agenda en verslaggeving
1.1 Agenda VROA van 10 december 2021 - goedkeuring
1.2 Besluiten VROA van 19 november 2021 - goedkeuring
1.3 Notulen VROA van 19 november 2021 - goedkeuring

2.

Agendapunten in 2de bespreking

3.

Agendapunten ter beslissing
3.1 Afvaardiging van de door de Koning benoemde leden in de colleges van deskundigen

4.

Agendapunten ter introductie
4.1 Taskforce bouwshift – toelichting door Tom Berghmans
4.2 Overleg omgevingsvergunning
4.3 Vraag VCB: actuele mogelijkheid tot vormen bouwteams zonder wijziging W39

5.

Agendapunten ter informatie
5.1 Nieuwjaarsreceptie – stavaza
5.2 Batibouw - stavaza
5.3 VBOC - stavaza

6.

Recapitulatie beslissingen
6.1 Algemene aanpak hervorming wet 1939
6.2 Algemene aanpak enquête hervorming wet 1939

7.

Varia

8.

Rondvraag

geen invloed op de begroting

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-1.1

Agenda van de VROA van 10 december 2021

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA keurt de voorliggende agenda goed.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-1.2

Besluiten VROA van 19 november - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 19 november 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 19 november 2021 goed.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-1.3

Notulen VROA van 19 november 2021 - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 19 november 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. 19 november 2021 goed.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-3.1

Afvaardiging van de door de Koning benoemde leden in de
colleges van deskundigen
Ter beslissing

bevoegdheid

Art.16 HR VROA
Artikel 17 §1 laatste zinsnede HR VROA

considerans

Bij Koninklijk besluit van 2 september 2021 werden de Nederlandstalige leden van de nationale raad van de Orde van
architecten benoemd (dhr. Dag Boutsen, dhr. Jan Moens en dhr. Jo Meers) .
Ingevolge bovenvermelde artikelen kan de VROA één van zijn door de Koning benoemde leden in een college van
deskundigen als effectief lid afvaardigen.
BVR-20211115-Besluit:
Dit punt moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Raad van 10 december 2021. Een voorbereiding zal worden
opgemaakt door het hoofd van de juridische dienst.
BVR-20211203-Besluit:
Koen Vidts zal een mail sturen naar de 3 nieuwe door de Koning Benoemde leden met de melding dat zij zich
kunnen kandidaat stellen om te zetelen in één van de colleges. De werking van de verschillende colleges zal kort
toegelicht worden.
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA vaardigt volgende door de Koning benoemde leden af:
College van deskundigen Stage: Jo Meers
College van deskundigen Beroepsuitoefening: nihil
College van deskundigen Opvolging: nihil
College van deskundigen Taxatie: nihil
College van deskundigen Deontologie: nihil
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-4.1

Taskforce Bouwshift
Ter introductie

retroacta

BVR-20210903-D-Bijlage 5.1.2. werkafspraken nota
Isabel Jacobs vraagt of en wie zal deelnemen aan volgende werkgroepen vanuit de VROA :
•
•
•
•

Data over omvang en aard problematiek -PETER LACOERE
Waarderingen en vergoedingen -MIEKE PAELINCK
Juridische dimensie vergoedingsmechanisme en andere aspecten -JAN BOUCKAERT
Strategie en actieprogramma -HANS TINDEMANS & PETER LACOERE

BVR-20210903: Bureaulid Koen Van De Vreken volgt dit verder op.
BVR-20211001-Besluit:
Er vinden nog 2 vergaderingen van taskforce plaats op 15 oktober 2021 en op 19 november 2021. De
klankbordgroep komt samen op 29 oktober 2021.
Volgens Marc Hendrickx zou Tom Berghmans, plaatsvervangend raadslid bij de PROA-VBBH, mogelijks in deze
materie geïnteresseerd kunnen zijn. Stefan Knaepen neemt contact op met Tom Berghmans.
De Taskforce Bouwshift heeft haar werkzaamheden inmiddels beëindigd en haar advies aan de minister
overgemaakt. De tekst is het resultaat van een intensief traject van 5 maanden. Onder leiding van de vier penhouders
werden alle stakeholders bilateraal gesproken, er werden een tiental kenniswerkgroepen gehouden met de experten
uit de taskforce, er werden 5 plenaire bijeenkomsten georganiseerd van de taskforce (29/06, 10/09, 15/10, 19/11,
26/11), telkens gevolgd door een bijeenkomst van de klankbordgroep (29/06, 24/09, 29/10 en 26/11), waar ideeën
en inzichten werden gedeeld en besproken.
considerans

BVR-20211203-Besluit:
Toelichting door Stefan Knaepen.
Tom Berghmans wordt uitgenodigd voor de Vlaamse Raad om verdere toelichting te geven.
bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1.
De VROA neemt akte van de toelichting door Tom Berghmans.
2.
De VROA gaat akkoord met de oprichting van een werkgroep Bouwshift.
Samenstelling (voorlopig): Jo Meers, Tom Berghmans, Jan Melis, Stefan Knaepen
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-4.2

Overleg omgevingsvergunning
Ter introductie

retroacta

considerans

Op woensdag 1 december hadden VROA-voorzitter Jan Melis en diensthoofd Beleid Stefan Knaepen een overleg in
het Vlaams Parlement met 2 parlementsleden over de problematiek van de omgevingsvergunning. Op dit overleg
was ook Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, aanwezig samen met zijn raadgever.
Beide parlementsleden gaven aan open te staan voor suggesties die ertoe zouden kunnen bijdragen dat
omgevingsvergunningen sneller kunnen worden afgeleverd.
Bijlage(n)
- VROA 20211210 Bijlage 4.2
bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA gaat akkoord met de oprichting van een werkgroep Omgevingsvergunningen.
Samenstelling (voorlopig): Philip Adam, Jos Leyssens en Nico Luyten, aangevuld door Stefan Knaepen.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-4.3

Vraag VCB: actuele mogelijkheid tot vormen bouwteams zonder
wijziging W39
Ter introductie

retroacta

considerans

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, vraagt een overleg met de VROA om na te gaan
welke vandaag de mogelijkheden reeds zijn om bouwteams te vormen zonder (noodzaak van) een wijziging van de
Wet ’39.
In dit verband acht hij het nuttig om samen met de VROA deze vraag voor onderzoek voor te leggen aan professor
Steven Van Garsse (UAntwerpen/UHasselt), specialist ter zake.
bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA gaat akkoord om deze vraag voor te leggen aan professor van Garsse en later in overleg te gaan met de
Vlaamse Confederatie Bouw.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022.
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-5.1

Nieuwjaarsreceptie-stavaza
Ter informatie

considerans

Omwille van de huidige coronasituatie en de bijhorende veiligheid- en gezondheidsmaatregelen zal de geplande
nieuwjaarsreceptie, die zou worden georganiseerd op 28 januari 2022, niet doorgaan.
Locatie de Warande werd hiervan reeds op de hoogte gebracht.

bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA neemt akte van het niet doorgaan van de nieuwjaarsreceptie in 2022.
2
De piste wordt onderzocht om later in 2022 een Inspiratiedag te organiseren, eventueel rond het thema Bouwshift.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-5.2

Batibouw-stavaza
Ter informatie

considerans

Omwille van de aanhoudende onzekerheid rond de coronamaatregelen, besliste beursorganisator FISA om Batibouw
uit te stellen naar eind mei. De beurs, die normaal zou plaatsvinden van 19 tot en met 27 februari 2022, wordt
uitgesteld naar 21 tot en met 29 mei.

bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA neemt akte van het uitstel van Batibouw naar eind mei 2022.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-5.3

VBOC-stavaza
Ter informatie

considerans

De VROA ontving de uitnodiging om deel te nemen aan het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC). Ze zal hierop
vertegenwoordigd worden door voorzitter Jan Melis en diensthoofd Beleid Stefan Knaepen. Via haar directeur
Steven Lannoo werd vernomen dat ook Netwerk Architecten Vlaanderen een uitnodiging heeft ontvangen.

bevoegdheid
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA neemt akte van de uitnodiging voor deelname aan het VBOC.
Ze zal vertegenwoordigd worden door haar voorzitter Jan Melis en diensthoofd Beleid Stefan Knaepen.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-6.1

Algemene aanpak hervorming wet 1939
Recapitulatie

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.

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
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 12

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-6.2

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
Verdere bespreking hiervan door de VROA is niet nodig.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-7

Varia
Ter bespreking

retroacta

considerans

bevoegdheid

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
Er zijn geen variapunten.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20211210-8

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
M. Hendrickx, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris

D. Boutsen, raadslid
J. Meers, raadslid
B. Bijnens, raadslid

J. Tyvaert, raadslid
P. Kerckhof
J. Leyssens

Stemming

voor 0

onthouding

opgenomen door J. BOON, rechtskundig bijzitter

tegen 0

0

E. Kerckhof
N. Luyten
J. Smeets

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 28/01/2022,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

