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onderwerp  Agenda van de VROA van 26 augustus 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 26 augustus 2022: 

1. Agenda en verslaggeving 

1.1 Agenda VROA van 26 augustus 2022 - goedkeuring 

1.2 Besluiten VROA van 17 juni 2022- goedkeuring 

1.3 Notulen VROA van 17 juni 2022 - goedkeuring 

2. Agendapunten in 2de bespreking 

3. Agendapunten ter beslissing 

3.1 Psychosociale risicoanalyse personeel VROA 

3.2 Festiviteiten 60 jaar Orde 

3.3 Deelname Jos Leyssens aan ACE “Peer-Learning Group” rond architectuurprijzen 

3.4 Brief aan mandatarissen 

3.5 Penningmeester 

3.6 Goedkeuring prestaties voorzitter VROA 

4. Agendapunten ter bespreking 

4.1 Discussienota ruimtelijke ordening 

4.2 Evaluatie werking bureau in relatie met de Vlaamse Raad’. 

4.3 Financiële “zwarte” lijst 

5. Agendapunten ter introductie 

6. Agendapunten ter informatie 

6.1 Nieuwjaarsreceptie 2023 

7. Recapitulatie beslissingen 

8. Bijkomende punten en varia 

8.1 Verzekeringen bij wanbetaling 

8.2 Vervanging Hilde De Ruysscher door Peter Van Bragt 

8.3 Secretaris-Generaal 

8.4 Verslag College van Deskundigen Stage 
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onderwerp  Agenda van de VROA van 26 augustus 2022  

 

9. Rondvraag 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA keurt de voorliggende agenda goed. 
 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Besluiten VROA van 17 juni 2022 - goedkeuring 

 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 17/06/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220617-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 17/06/2022 goed. 

 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 

P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 

J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Notulen VROA van 17 juni 2022 - goedkeuring 

 

Aanvang vergadering 

considerans Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 17/06/2022. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering In bijlage: VROA-20220617-besluiten en notulen.   

 

financieel geen invloed op de begroting  

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA keurt de notulen van de VROA dd. 17/06/2022 goed.  

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 

P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 

J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Festiviteiten 60 jaar Orde 

 

Ter beslissing 

Retroacta 

• Beoogde data* en locaties** 60 jaar Orde evenementen (onder voorbehoud van beschikbaarheid zalen en moderator): 
o donderdagavond 26 januari 2023 – Oost-Vlaanderen - Architect’s monopoly (beoogde locaties: Het Pand, De 

Bijloke of ICC Ghent)  
o donderdagavond 30 maart 2023 – Limburg – Internship improved (beoogde locaties: C-Mine of PXL-campus)  
o donderdagnamiddag 11 mei 2023 – West-Vlaanderen – Young wolves’ view (beoogde locatie (voorkeur): 

Architect@Work (Kortrijk Xpo) / alternatief: Concertgebouw Brugge op dinsdagavond 9 of 16 mei 2023.  
o donderdagavond 21 september 2023 – Vlaams-Brabant & Brussel-Hoofdstad – Provincialism (beoogde locaties: 

M-Museum, Leuven of T&T (Syntra + kantoor VROA -> capaciteit max. 75p)) 
o donderdagavond 9 november 2023 – Antwerpen – Architecture, (as) a mindset (beoogde locaties: MAS of 

Havenhuis) 

* De data werden bepaald rekening houdend met feestdagen, schoolvakanties, vergaderingen, andere geplande marcom projecten en praktische haalbaarheid.  
** De selectie van de beoogde locaties gebeurde na: overleg met Dag Boutsen, de oproep om suggesties voor locaties bij de provinciale voorzitters en overleg 

binnen dienst Beleid.  
Architecturale waarde, capaciteit (tot 100 deelnemers), bereikbaarheid, etc. werden daarbij in overweging genomen.  
Bij alle bovengenoemde locaties werd een offerte op maat opgevraagd. Een volledig overzicht van beschikbaarheden en het kostenplaatje per 
locatie wordt tegen september verwacht. 

• Moderator:  
o Om kwalitatieve panelgesprekken te realiseren is de inzet van een professionele moderator vereist.  
o De voorkeur gaat naar Goedele Wachters: VRT-nieuwsanker, vrouw, ervaring/voeling met architectuur (o.a. 

moderator voorstelling van het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw en haar vader is architect).  
o Kostprijs: 12372 euro incl. btw voor de voorbereidingen en de 5 panelgesprekken = 2474 euro/event.  

Deze prijs bevat een korting van 4544 euro (dankzij: hoeveelheidskorting (5 events) en duidelijke briefing Orde) 
o Deze kostprijs ligt geheel binnen de verwachtingen. Een professionele moderator kost (per opdracht) veelal 

tussen de 2500 – 3000 euro per event (vb. Michaël Van Droogenbroeck: 3086 euro). 

• VRAGEN:  
o Gaat het BVR akkoord met de voorgestelde data 60 jaar Orde evenementen (om een tijdige en vlotte uitwerking 

van de evenementen te garanderen dienen de data nu reeds vastgelegd te worden). 
o Gaat het BVR akkoord met de aanstelling van (offerte) moderator Goedele Wachters (om op haar 

beschikbaarheid te kunnen rekenen, dient de offerte nu reeds goedgekeurd te worden). 
o Gaat het BVR akkoord met de voorgestelde samenstelling werkgroepen (terug te vinden onder Inhoud) 

• BVR 20220812-Besluit: 
o Het BVR is akkoord met de voorgestelde data. 
o Het BVR is akkoord met de aanstelling van Goedele Wachters. 
o Het BVR is akkoord met de voorgestelde samenstelling van de werkgroepen. 
 
 

• Bijlagen:  
o Bijlage 3.2 - Laatste versie conceptnota 60 jaar Orde – verder uitgewerkt door Dag Boutsen en dienst Beleid  
o Bijlage 3.2 - Planning 2023 marcom activiteiten incl. voorstel data en locaties 60 jaar Orde events en 

nieuwjaarsreceptie  
o Bijlage 3.2 - Beoogde locaties 60 jaar Orde (incl. fotomateriaal) 

 

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  
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onderwerp  Festiviteiten 60 jaar Orde 

 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Kan de VROA ook akkoord gaan met de volgende vragen: 

De VROA is in principe akkoord met de voorgestelde data en locaties 60 jaar Orde evenementen. 
Om een tijdige en vlotte uitwerking van de evenementen te garanderen worden de datums en 
locaties waarover geen onzekerheid is (zie notulen) nu reeds vastgelegd. Voor de anderen (OVL. 
en VBBH) is er nog respijt tot 29 augustus, na verlof van Erica. 

De VROA is unaniem akkoord met de aanstelling van (offerte) Goedele Wachters (om op haar 
beschikbaarheid te kunnen rekenen, dient de offerte nu reeds goedgekeurd te worden). 

De VROA is unaniem akkoord met de voorgestelde samenstelling werkgroepen (terug te vinden 
onder Inhoud), met grotere betrokkenheid vanuit de PROA’s. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Deelname Jos Leyssens aan ACE “Peer Learning Group” rond 
architectuurprijzen 

 

Ter beslissing 

Considerans 

• In het kader van het door Creative Europe gefinancierde programma (NET-ARCH) is de Architects’ Council of Europe 
bezig met de oprichting van een “Peer-Learning Group” rond architectuurprijzen.  

• Organisaties die lid zijn van de ACE werden uitgenodigd om deskundigen voor te dragen voor deelname aan deze 
werkgroep.  

•  

• Gezien zijn deelname aan de ACE werkgroep Public Procurement and Architectural Design Contests werd de vraag 
voorgelegd aan Jos Leyssens.  

• Jos Leyssens is bereid om hieraan deel te nemen in naam van de Orde van Architecten mits hij hiervoor mandaat krijgt 
van de VROA (en de NROA). 

•  

• De Peer-Learning Group zal zich richten op:  

• - het uitwisselen van procedures m.b.t. het verloop van hun architectuurprijzen en het verbeteren van selectiecriteria  

• - het verzamelen van gegevens over de prijswinnende architectuurprojecten  

• - het opstellen van een reeks aanbevelingen  

•  

• Het programma Creative Europe dekt de reis- en verblijfkosten van maximaal 10 deelnemers aan 3 bijeenkomsten van 
deskundigen (1 bijeenkomst per jaar in 2022, 2023, 2024), en dit volgens het principe first come, first served. De 
kandidatuurstelling van Jos Leyssens werd reeds voorgedragen bij de ACE en was bij de eerste 10 waardoor deze in 
aanmerking komt voor financiering. 

•  

• Binnenkort volgt meer informatie over de eerste bijeenkomst op 29 september (o.v.). 

• Tussen de bijeenkomsten van deskundigen kunnen follow-up bijeenkomsten worden georganiseerd. 

•  

• In bijlage de briefing met meer informatie over de doelstellingen van de Peer-Learning Group, het beschikbare budget en 
een indicatieve methodologie/tijdslijn die tijdens de startbijeenkomst zal worden uitgewerkt. 

Bijlage(n): 
Bijlage 3.3 – Peer Learning Group initial briefing 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/neen  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De VROA is akkoord met de afvaardiging van Jos Leyssens voor de ACE Peer learning group 
rond architectuurprijzen. 

De vraag wordt ook ter beslissing geagendeerd op de NROA. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 

 

 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220826-3.4.docx 

  

onderwerp  Brief aan mandatarissen 

 

Ter bespreking 

Considerans Het College van deskundigen Stage vindt dat er slechts een geringe betrokkenheid was van de mandatarissen bij het 
stage-evenement van 2022. 

 Het college heeft daarom de brief in bijlage opgesteld en wil deze ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Raad.  

 Het college vraagt om deze brief voor het stage-evenement van 2023 tijdig te verspreiden onder de mandatarissen, 
dit best enkele maanden voor het stage-evenement plaatsvindt. Dit om de mandatarissen/stagecommissarissen te 
motiveren om zich voor dit evenement te engageren. 

 Bijlage(n): 

 3.4 – Brief aan mandatarissen 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De brief mag rondgestuurd worden. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Discussienota ruimtelijke ordening 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Kathelijne Toebak, coördinator-expert doorwerking/wisselwerking bij het departement Omgeving vraagt het 
standpunt van de OA i.v.m. de driedeling “vrijstellingen-meldingen-vergunningen” in het kader van ruimtelijke 
ordeningsregelgeving en de uitgangspunten die kunnen gebruikt worden bij een herdenking van het systeem 
vrijstelling – melding – vergunning ruimtelijke ordening. 

 Zij voegde bij haar e-mail: BVR 20220812-D-bijlage 4.1a volgende discussienota toe: BVR 20220812-D-bijlage 4.1b 

 Zij verwacht uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 input.  

 Bijlage(n): 

 Bijlage 4.1 – Discussienota ruimtelijke ordening 

 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

De nota wordt overgemaakt aan de PROA’s met vraag tot feedback uiterlijk tegen 15/09/2022. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Evaluatie werking bureau in relatie met de Vlaamse Raad 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Tijdens de vergaderingen van de Raad is reeds verschillende keren gebleken dat de bureauleden niet uit één mond 
spreken maar dat er regelmatig over belangrijke kwesties meningsverschillen zijn. 

 Naar verluidt zou de ‘toxische sfeer’ (sic) binnen het bureau een negatieve uitstraling hebben op de Raad, waardoor 
sommigen met tegenzin naar de vergaderingen komen.  

 Vragen: 

• Mogen bureauleden een eigen mening ventileren of moet het bureau meer als college functioneren in 
haar communicatie met de Raad, waarbij eventueel de mening van de voorzitter doorslaggevend is? 

• Ervaren de Raadsleden de werking al dan niet als problematisch? 

• Hoe evalueren de Raadsleden het functioneren van het Bureau en de vergaderingen van de Vlaamse 
Raad?  

• Wordt van het Bureau verwacht dat het sturend werkt of mag het enkel de beslissingen van de Raad ten 
uitvoer brengen? 

• Moet er in de (samen)werking iets veranderen? Zo ja, wat? 
 

bevoegdheid   

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk ja/nee  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  

De rechtskundig bijzitter zal telefonisch contact opnemen met de voorzitter om hem in te lichten 
wat er tijdens dit punt besproken werd. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 

  



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220826-6.1.docx 

  

onderwerp  Nieuwjaarsreceptie 2023 

 

Ter informatie 

Retroacta 

• Stand van zaken: 
o Er werd een optie vastgelegd in De Warande op vrijdag 20 en vrijdag 27 januari 2023. Rekening houdend met 

het 60 jaar Orde event dat eveneens in januari georganiseerd wordt, gaat de voorkeur van MarCom naar vrijdag 
20 januari 2023.  

o De nieuwe offerte van De Warande (zaal, AV, catering, vestiaire) wordt midden augustus verwacht – deze zal 
vermoedelijk in lijn zijn met de 2022 offerte. Eens ontvangen, wordt deze ter ondertekening voorgelegd aan de 
voorzitter en secretaris van de Vlaamse Raad. 

o Net als voor de 2022 nieuwjaarsreceptie wordt een fotograaf en attentie voor de gasten (tas + pralines + 
‘nieuwjaarskaart’ met aankondiging 60 jaar Orde festiviteiten) voorzien.  

o Het totale budget van de nieuwjaarsreceptie zal +/- 27500 euro bedragen. 

• VRAAG: 
o Gaat het BVR akkoord met de voorgestelde datum voor de Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 20 januari 2023. 

• BVR 20220812-Besluit: 
o Het BVR is akkoord met de voorgestelde datum. 
 

 

financieel invloed op de begroting 

vertrouwelijk neen  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Waarvan akte. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 

 

  



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20220826-8.1.docx 

  

onderwerp  Verzekeringen - Wanbetaling 

 

Ter bespreking 

Considerans 

 Vanaf het ogenblik van wanbetaling is het aangewezen dat de verzekeringsmaatschappij de Orde onmiddellijk van op 
de hoogte brengt. 

 Dit alles met de betrachting: 

• Te vermijden dat de architect een schorsing oploopt van zijn polis (en daardoor continue verzekering te 
behouden) 

• Te vermijden dat de Orde van architecten hierover aansprakelijkheid oploopt 

• Toe te laten aan de Orde de niet-betaling onmiddellijk te remediëren. 

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk ja/neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Voor te leggen aan het college beroepsuitoefening. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Vervanging van Hilde de Ruysscher door Peter Van Bragt 

 

Ter informatie 

Considerans 

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Waarvan akte 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Verslag College van Deskundigen Stage 

 

Ter informatie 

Considerans 

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  

vertrouwelijk neen 
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Waarvan akte 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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onderwerp  Rondvraag 

 

Ter bespreking 

retroacta 

  

considerans  

  

 

  

  

 

bevoegdheid  

  

 

financieel geen invloed op de begroting  
 

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten 

Er werden geen opmerkingen geformuleerd tijdens de rondvraag. 

Aanwezig M. Hendrickx, ondervoorzitter B. Bijnens, raadslid 
P. Adam, secretaris J. Tyvaert, raadslid 
J. Meers, raadslid J. Moens, raadslid 

Bijgewoond door  P. Kerckhof (PROA OVL), J. Leyssens (PROA VBBH), B. De Wachter (PROA ANT), J. Smeets (PROA LIM) 

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

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 5/10/2022, 

arch. Philip Adam, secretaris VROA ir.-arch Marc Hendrickx, ondervoorzitter VROA 
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