
 

Notulen Vlaamse Raad 
Datum 27-01-2023 

Tijd 10:30 - 14:30 

Locatie Akenkaai 51A, 1000 Brussel 

Voorzitter Jan Melis 

Aanwezigen Bram Bijnens, Johan Boon, Dag Boutsen, Julie Calmeyn, Marc Hendrickx, Piet 

Kerckhof, Stefan Knaepen, Nico Luyten, Jo Meers, Jan Melis, Jennifer 

Vandermosten en Koen Vidts 

Afwezigen Philip Adam, Evy van Beurden, Elise Kerckhof, Jos Leyssens, Jan Moens, Josiane 

Smeets en Jan Tyvaert 

Toelichting 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 

 

  

1 

 

Agenda en verslaggeving 

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: 

 

1.1 

 

Goedkeuring agenda VROA van 27 januari 2023 

 

1.2 

 

Goedkeuring besluiten VROA van 9 december 2022 

Considerans: 

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de 

vergadering van 9 december 2022**.** 

 

Bevoegdheid: 

W63, artikel 38, 8° 

 

Inhoud/motivering: 

In bijlage: VROA-20221209-besluit en notulen 

 

Financieel: 

geen invloed op de begroting 

 

1.3 

 

Goedkeuring notulen VROA van 9 december 2022 

Considerans: 

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 9 
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december 2022. 

 

Bevoegdheid: 

W63, artikel 38, 8° 

 

Inhoud/motivering: 

In bijlage: VROA-20221209-besluit en notulen 

 

Financieel: 

geen invloed op de begroting 

 

2 

 

Agendapunten in tweede bijeenroeping 

 

2.1 

 

Le protocole d'accord signé par l'Ordre National des Architectes du Congo et le 

Cfg-OA 

vertrouwelijk: ja - niet voor publicatie vatbaar 

 

3 

 

Agendapunten ter beslissing 

 

3.1 

 

Secretaris-Generaal 

vertrouwelijk: ja - niet voor publicatie vatbaar 

 

3.2 

 

Terugkoppelingsvragen m.b.t. werkzaamheden rond aanpassing van artikel 34 

wet ‘63 

vertrouwelijk: ja - niet voor publicatie vatbaar 

 

4 

 

Agendapunten ter bespreking 

 

4.1 

 

Toelichting Hervorming Stage 

Considerans(en): 

Toelichting door Jo Meers 

 

financieel: geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk: neen - voor publicatie vatbaar 

 

Besluit: 

punt in voortzetting. 

 

4.2 

 

Jurering VMSW 

vertrouwelijk: ja - niet voor publicatie vatbaar 

 

4.3 

 

K.B. m.b.t. zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen 

Considerans(en): 

Op dinsdag 17 januari 2023 werd het nieuwe Koninklijk Besluit d.d. 4 december 2022 

tot vaststelling van de presentiegelden en de vergoedingen toegekend aan de leden 

van de Orde van architecten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De zitpenningen worden verhoogd naar €45 per uur voor mandatarissen, assessoren, 

griffiers en magistraten. 

Het KB voorziet eveneens een vergoeding van €45 per uur voor de verplaatsingstijd. 

Beide verhogingen zijn van kracht vanaf 27 januari 2023. 

 

Voor de praktische uitvoering van het K.B. bestaan volgende discussiepunten die op 

nationaal niveau moeten uitgeklaard worden: 
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• de indexatie volgens de consumptieprijsindex voor de periode 1 januari - 26 

januari 2023 heeft tot gevolg dat assessoren, griffiers en magistraten tijdens 

die periode een hoger bedrag krijgen dan vanaf 27 januari 2023 (vraag zal 

gesteld worden aan NROA om af te zien van een indexering voor de periode 1 

- 26 januari 2023) 

• de verplaatsingsvergoeding werd voor publicatie van het K.B. gebaseerd op 

gereden kilometers met een degressief bedrag per aantal gereden kilometers - 

vastgelegd in schijven (vraag wordt gesteld of de verplaatsingstijd kan bepaald 

worden met een forfait per schijf van gereden kilometers) 

• Gezien hogervermelde punten zal een aanpassing van het softwareprogramma 

nodig zijn die pas na beslissing over deze punten kan worden opgestart - 

mogelijk heeft dit een impact op de timing van uitbetaling prestatiegelden voor 

de maand januari 2023 

Bijlage(n): 

Koninklijk Besluit d.d. 4 december 2022 tot vaststelling van de presentiegelden en de 

vergoedingen toegekend aan de leden van de Orde van architecten 

 

financieel: Bij de opmaak van de begroting voor 2023 werd een verhoging van de 

zitpenningen reeds in rekening genomen. Voor de verplaatsingstijd werd een raming 

opgenomen o.b.v. de kilometervergoeding in 2022. 

vertrouwelijk: neen - voor publicatie vatbaar 

 

Besluit: 

Er moet een gemiddeld aantal km's per uur vastgelegd worden om zo aan een redelijk 

bedrag te komen. 

De optie openbaar vervoer moet meegenomen worden in de voorbesprekingen. 

 

4.4 

 

Nabespreking Architects Monopoly dd. 26 januari 2023 

Considerans(en): 

Donderdag 26 januari 2023 vond het eerste van de vijf debatten plaats in het kader van 

60 jaar Orde van architecten. 

Dit ging door in het Havenhuis van Antwerpen. 

Er wordt een mondelinge toelichting gegeven. 

 

financieel: geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk: neen - voor publicatie vatbaar 

 

Besluit: 

VROA 20230127: 

De leden nemen akte van dit punt. 

 

5 

 

Agendapunten ter introductie 

 

5.1 

 

iBabs 

Considerans(en): 

Eind vorig jaar zijn we gestart met een nieuw administratief softwarepakket genaamd 

iBabs. Met dit pakket kunnen we vergaderingen van a tot z in hetzelfde programma 

voorbereiden, publiceren, notuleren en afhandelen. 

Vandaar dat de voorbereiding voor deze Vlaamse Raad er een beetje anders uitziet. 

Naar de toekomst toe is het de bedoeling dat jullie als leden toegang krijgen tot dit 

programma en een voorbereiding via Word niet meer nodig zal zijn. Hiervoor wordt nog 

een training voorzien die ongeveer een uur zal duren. Praktisch gezien wordt deze 

opleiding digitaal gegeven en we willen niet lang wachten met de volledige 
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overschakeling naar iBabs, daarom zouden we graag ten laatste op de VROA van 

maart de opleiding aan jullie laten geven door een trainer van iBabs. 

 

financieel: geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk: neen - voor publicatie vatbaar 

 

Besluit: 

VROA 20230127: 

De leden nemen akte van dit punt. 

 

6 

 

Agendapunten ter informatie 

 

6.1 

 

Deontologische regels over insolventie toegevoegd aan het Reglement van 

beroepsplichten 

Considerans(en): 

De deontologische regels toepasselijk op architecten die het voorwerp uitmaken van 

een insolventieprocedure (zoals een faillissement) en op architecten die optreden als 

insolventiefunctionaris zijn vanaf heden integraal opgenomen in het Reglement van 

beroepsplichten van 27 mei 2022 dat bij koninklijk besluit (KB) van 16 november 2022 

werd goedgekeurd. 

De toevoeging van de artikelen 45 tot en met 53 aan het Reglement van 

beroepsplichten heeft de opheffing van de aanbeveling van de Nationale Raad van 27 

mei 2022 inzake insolventie tot gevolg. 

Daarnaast is artikel 18 van het Reglement van beroepsplichten geherformuleerd om 

beter aan te sluiten bij de bedoeling van deze bepaling, namelijk het in het leven 

roepen van een deontologische discretieplicht voor elke architect die zijn beroep 

uitoefent, ook als hij optreedt als insolventiefunctionaris: “Een architect mag bij de 

uitoefening van zijn beroep geen informatie vrijgeven aan anderen dan aan diegenen 

die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen.” 

Het Reglement van beroepsplichten van 27 mei 2022 dat bindende kracht heeft, kunt u 

hier raadplegen. De vorige versie van 30 april 2021 is opgeheven. 

 

zie link: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-

beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/ 

 

financieel geen invloed op de begroting 

vertrouwelijk: nee - voor publicatie vatbaar 

 

Besluit: 

De leden nemen akte van dit punt. 

 

7 

 

Recapitulatie beslissingen 

 

8 

 

Varia 

 

9 

 

Rondvraag 

 

 


