
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-1.1 

  

onderwerp  Agenda van de VROA van 28 januari 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 28 januari 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 28 januari 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 10 december 2021- goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 10 december 2021 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

3. Agendapunten ter beslissing  

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

4. Agendapunten ter introductie 

4.1 College van deskundigen beroepsuitoefening - Verhoogde premies verzekeringsmaatschappijen 

5. Agendapunten ter informatie 

5.1 Toelichting resultaten uitgevoerde Quick Scan door Whyte (11 uur stipt) 

5.2 Missie en visie: een stand van zaken 

5.3 Gezamenlijk organiseren van jongerenevenementen door Orde en beroepsverenigingen 

5.4 Werkgroep W39 - stavaza 

6. Recapitulatie beslissingen 

7. Varia 

8. Rondvraag 
 

financieel geen invloed op de begroting 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-1.2 

  

onderwerp  Besluiten VROA van 10 december 2021 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 10 december 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering  

 

 Bijlage:  

- VROA-20211210 besluiten en notulen ter goedkeuring 

 

 

 

 

 

 

 

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 10 december 2021 goed. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-1.3 

  

onderwerp  Notulen VROA van 10 december 2021 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 10 december 2021. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering  

Bijlage:  

- VROA-20211210 besluiten en notulen ter goedkeuring  

 

 

 

 

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 10 december 2021 goed.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

  

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-3.1 

  

onderwerp  Werkgroep tucht NROA (samenstelling zijde VROA en aanpak 
werkpunten) 

 

Ter beslissing 

 

bevoegdheid  

 

considerans  

 De Cfg-OA heeft werkzaamheden verricht rond de tuchtprocedure. Het resultaat hiervan zal worden overgemaakt aan 
de VROA, met de verwachting dat ook de VROA hierover zou reflecteren. 

 Quid plan van aanpak. 

  

  

 

 

 

  

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

 
De VROA is akkoord om Jos Leyssens en Philip Adam af te vaardigen voor de werkgroep Tucht (NROA). De 
werkgroep wordt verder aangevuld met rechtskundig bijzitter Dirk Vermeersch en een jurist te bepalen door de 
juridische dienst. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-4.1 

  

onderwerp  College van deskundigen beroepsuitoefening – verhoogde 
premies verzekeringsmaatschappijen 

Ter introductie 

considerans BVR-20220121-B-Bijlage 2.2 

Het college van deskundigen opvolging kaart de problematiek aan van verzekeringsmaatschappijen die premies 
eenzijdig verhogen of polissen schorsen na een schadegeval. Het college van deskundigen opvolging stelt voor om 
een communicatie met betrekking tot onder andere het bestaan van een Tariferingsbureau bouw via Archimail uit te 
sturen. Dit werd voorgelegd aan het college van deskundigen beroepsuitoefening van 22 november 2021. 
CDB-20211122: Besluit: 
De algemene en bijzondere voorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen moeten worden 
opgezocht via het internet en met elkaar worden vergeleken.  Op die manier kan er al nagegaan worden of 
bovenstaand probleem zich voordoet bij alle verzekeringsmaatschappijen.  
Het college van deskundigen beroepsuitoefening verzoekt de Vlaamse Raad om het architectenkorps te willen 
bevragen aan de hand van een kleine enquête met betrekking tot hun ervaringen met deze verzekeringsproblematiek.  

 
Zienswijze voorzitter BVR: 
1/ Parlementaire vraag over de operationele werking van het tariferingsbureau. 
2/ Nood aan diepgaander onderzoek van de problematiek aangekaart in B-bijlage 2.2. 
Er zijn langs zijde VROA ± 8011 arch nat persen, ± 893 stagiairs en ± 2484 architect-rechtspersonen. 
Over gans België resp. ± 14.050, ± 1.660 en ± 2.600. 
Hoeveel architecten met verzekeringsproblemen zijn er gekend ? 

 
Voorstel besluit voorzitter BVR: Op VROA ter introductie met de vraag aan de PROA’s op overzicht te bezorgen 
van concrete cijfers per tijdsperiode. Doel: context situeren en kijken of er een evolutie is. 
 
BVR-20220121-Besluit: 

• Het tariferingsbureau is wettelijk operationeel sinds 20 juni 2021, maar er is nood aan een stand van zaken 
van het aantal dossiers sedert de oprichting.  Er moet een analyse gebeuren over de werking van het 
tariferingsbureau. Hiervoor moet een schriftelijke parlementaire vraag gesteld worden aan de bevoegde 
minister(s). Stefan Knaepen en Koen Vidts bereiden de schriftelijke vraag voor. Bijvoorbeeld: Wat zijn de 
tarieven van het tariferingsbureau? Hoeveel aanvragen zijn er tot nog toe binnengekomen bij het 
tariferingsbureau? Wat is de gemiddelde premie? …  

• Het BVR is bovendien akkoord om een enquête te organiseren om het architectencorps te bevragen over 
de verzekeringsproblematiek: 

o Inhoud van de bevraging 

▪ Een voorstel voor de bevraging van het architectencorps moet opgemaakt worden door 
team Marcom. Team Marcom kan zo nodig de hulp inroepen van het College van 
Deskundigen van Beroepsuitoefening. 

▪ Het voorstel van team Marcom voor de bevraging van het architectencorps moet worden 
teruggekoppeld met het BVR. 

o Praktische uitwerking: zal gebeuren door dienst A&IT.  
o Ter introductie: Plan van aanpak voor te leggen aan de volgende VROA.   

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA gaat akkoord met het plan van aanpak zoals voorgelegd door het BVR.  
  

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-5.1 

  

onderwerp  Toelichting resultaten uitgevoerde quick scan  

 

Ter informatie 

 

 

considerans  

 Whyte is een gerenommeerd Belgisch bedrijf dat actief is op vlak van PR, PA, lobby, crisiscommunicatie … 

 In het kader van een nieuwe marketing- en communicatiestrategie deed Whyte na beslissing van het bureau van de 
Vlaamse Raad van de Orde van Architecten een bevraging bij haar voornaamste partners en stakeholders (zoals 
VVSG, VEKA, VLM, Departement Omgeving, VCB, ORI, Unizo, FAB, NAV, …) rond hun perceptie over de 
VROA- een zogeheten quickscan. 

 De resultaten van die quickscan worden toegelicht op de VROA van 28 januari 2022 om 11 uur.  

 

 

  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de resultaten van de uitgevoerde quickscan. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid B. Bijnens, raadslid 

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

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

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-5.2 

  

onderwerp  Missie en visie: een stand van zaken 

 

Ter informatie 

 

retroacta  

 Bij haar zitting van 11 juni 2021 besliste de VROA tot oprichting van een werkgroep missie visie 3.7). 
Deze werd samengesteld uit: Jan Melis (voorzitter VROA), Elise Kerckhof (voorzitter PROA WVL), Bram Bijnens 
(afgevaardigde bij de NROA, PROA LIM), Marc Hendrickx (ondervoorzitter VROA en afgevaardigde bij de 
NROA, PROA VBBH), Katrien Depré (secretaris en plaatsvervangend afgevaardigde bij de NROA, PROA OVL), 
Boudewijn Bouckaert (prof. dr. em. Universiteit Gent), Lorenzo Van Tornhaut (Onderwijs- en Praktijkexpertise, KU 
Leuven) Stefan Knaepen (diensthoofd Beleid VROA), Hans Vanden Driessche (communicatieverantwoordelijke 
VROA). 

 De VROA nam akte van de samenstelling en werkwijze van de werkgroep Missie Visie tijdens haar zitting van 22 
oktober 2021 (3.7). 

 De werkgroep Missie Visie kwam op gezette tijdstippen bij elkaar om te komen tot een ontwerptekst. Deze 
ontwerptekst werd op 25 november 2021 ter goedkeuring en ter amendering verstuurd naar alle huidige 
mandatarissen.  

 

considerans  

 Op verzoek werd de deadline voor het aanbrengen van amendementen of het goedkeuren van de ontwerptekst 
opgeschoven naar 31 januari 2022. Er werd ook een nieuwe oproep gedaan.  

 De werkgroep Missie Visie komt de tweede helft van februari 2022 een laatste keer bij elkaar om haar advies te geven 
over de aangebrachte amendementen. De doodle om een datum te bepalen werd uitgestuurd op 27/01.  

 Op 9 maart (onder voorbehoud) zal vervolgens een digitaal congres worden georganiseerd waarop alle mandatarissen 
alsook de rechtskundige bijzitters worden uitgenodigd.  

 Tijdens dit congres kunnen alle ingediende amendementen worden toegelicht en zullen deze ter stemming worden 
voorgelegd. Op die manier zal het congres resulteren in een democratisch tot stand gekomen missie en visietekst.  

   

  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA neemt akte van de stand van zaken van de werkgroep Missie Visie.  

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid J. Smeets, plv. raadslid 

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

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-5.3 

  

onderwerp  Gezamenlijk organiseren van jongerenevenementen  
door Orde en beroepsverenigingen  

 

 

Ter informatie 

 

 

considerans  

 Op 25 januari vond er een digitaal overleg plaats tussen de Orde en NAV naar aanleiding van een mogelijke 
samenwerking voor het organiseren van een evenement voor architectuurstudenten en stagiair-architecten. 

 Leden van het NAV zullen het Stage-evenement bijwonen dat wordt georganiseerd op 22, 25 en 30 maart 2022. 

 Leden van de Orde zullen door het NAV worden uitgenodigd om op hun beurt de Kick Off Days bij te wonen 
welke in september zullen plaatsvinden.  

Later kan dan bekeken worden of er synergiën mogelijk zijn en hoe een eventuele samenwerking er zou kunnen 
uitzien. 

Eerder werd in de Vlaamse Raad de suggestie aangebracht om de studenten zelf te bevragen over hun verwachtingen 
hieromtrent. 

Dit punt zal ook worden geagendeerd op het volgende Vlaams Permanent Overleg. 

 

  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De Vlaamse Raad neem akte van de toelichting door de voorzitter. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid J. Smeets, plv. raadslid 

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

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

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-5.4 

  

onderwerp  Werkgroep W39 - stavaza 

 

Ter informatie 

 

 

considerans  

 De werkgroep W39 kwam een eerste keer bij elkaar op 14 januari 2022. 

 Toelichting door de voorzitter. 

 

Bijlage: 

- VROA-20220128 Bijlage 5.4 

 

 

  

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep W39. 

 

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid J. Smeets, plv. raadslid 

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

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

 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

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

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-7 

  

onderwerp  Varia 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De VROA neemt akte van de aangebrachte variapunten.  

 

Aanwezig J. Melis, voorzitter, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid J. Smeets, plv. raadslid 

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

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

 

 

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

 
 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220128-8 

  

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, penningmeester J. Moens, raadslid A. Vancraeyveld, plv. raadslid 
M. Hendrickx, ondervoorzitter J. Meers, raadslid  
D. Boutsen, raadslid J. Smeets, plv. raadslid 

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

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

 

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 18/02/2022, 

 

 

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