
Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20210312-1.1 
  

onderwerp  Agenda VROA 12 maart 2021 om 13:30 

 

Aanvang vergadering 

considerans Bij aanvang van de vergadering wordt de agenda goedgekeurd. 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering De raadsleden kunnen bijkomend, maar uitsluitend urgente, punten voorstellen. De urgentie dient gemotiveerd te 
worden. De raadsleden kunnen ook voorstellen punten af te voeren, eveneens gemotiveerd. 

1. Aanvang vergadering 
1.1 Agenda – goedkeuring 

2. Voorstellen tot beslissing in 2de bespreking 
2.1 Beleidsvisie Bureau Vlaamse Raad (BVR) en beleidsnota VROA 

3. Voorstellen tot beslissing 
- 

4. Ter informatie 
- 

5. Ter introductie 
- 

6. Recapitulatie voorstellen tot beslissing 
- 

7. Rondvraag 
 

financieel geen invloed op de begroting 
  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  
1  
De VROA keurt de agenda VROA 12 maart 2021 goed 

Bijlage(n): - 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens, raadslid  
C. Van Oyen, ondervoorzitter  M. Hendrickx, raadslid  
K. Van de vreken,penningmeester E. Van Beurden, raadslid 
F. Mees, raadslid 

Stemming voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

Bijgewoond door P. Kerckhof (OVL, J. Leyssens (VBBH), Birthe De Wachter (ANT), J. Smeets (LIM), R. Dedene (WVL) 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/03/2021, 

 

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



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20210312-2.1 
  

onderwerp  Beleidsvisie Bureau Vlaamse Raad (BVR) en beleidsnota VROA 

 
Ter beslissing in 2de bespreking 

considerans Het bureau van de Vlaamse raad (BVR) wenst een beleidsnota op te stellen voor de komende mandaatsperiode. 
Daartoe werden kernpunten van de beleidsvisie opgesteld. 
In VROA-20210129-3.1 werd besloten : ‘De Vlaamse raad van de Orde van architecten geeft mandaat aan het bureau van de 
Vlaamse raad (BVR) om het beleidskader verder uit te werken.’ 

Na uitgebreide consultaties door de voorzitter wordt de kern van de beleidsnota als volgt bondig samengevat: 

1. doel is de VROA in 3 onafhankelijke compartimenten onder te brengen: 
 Tuchtspraak met ondersteuning juridische dienst 
 Beleid ter definiëring van het beroep van architect 
 Inrichting en organisatie, o.a. gericht op interprovinciale stroomlijning 

2. de lijnen kort, rechtstreeks en enkelvoudig houden; afbouw van de gedesintegreerde/decentrale werking  
3. juridische hygiëne in de werking van de Orde door stapsgewijze invoering van referendarissen en 

heroriëntering colleges ten behoeve van interprovinciale stroomlijning m.b.t. 5 bevoegdheden HITTS 
(=handhaving, inschrijving, tucht, taxatie, stage) 

4. administratieve hygiëne: beleid bij VROA, dagelijks bestuur bij bureau; bureauleden beheren een 
portefeuille en staan in voor de opvolging; geen andere organen dan deze die bij wet zijn voorzien 

5. transparantie: afschaffing van gesloten vergaderingen en openbaarheid van de tuchtspraak 
6. efficiënter vergaderen met minder verplaatsingen 

In  VROA 20210226-2.2 werd besloten tot een extra raadszitting om dit agendapunt uitgebreid te kunnen 
behandelen. 

In VROA 20210305-4.1 werd besloten tot huidige extra raadszitting om dit agendapunt in een tweede bespreking af 
het handelen aangezien de vergadering niet meer over het vereiste quorum beschikte. 

 

bevoegdheid W63, artikel 38, 8° 

inhoud/motivering  

 Vooreerst erkent de VROA de behoefte aan een stafmedewerker die aan het BVR wordt toegevoegd ten behoeve 
van de vergaderingen van de VROA en het BVR. Deze stafmedewerker wordt dan belast met o.a.: 

 agendapunten ontvangst nemen en ze verwerken tot gesjablonneerd agendapunt 
 de opmaak voorbereidende stukken van de vergaderingen 
 de notulering tijdens de vergaderingen 
 de verslaggeving en verspreiding 
 de lijst ‘stand van zaken’ bijhouden 
 de mailbox van de VROA beheren  

 
 De VROA erkent de behoefte aan een beleidsmedewerker-lobbyist die sterk voeling houdt met de politiek en het 

overheidsbeleid inzake architectenmaterie, en verantwoordelijk is voor de communicatie.en events.  
 

 Voor de structuur van het bestuur wordt voorgesteld te kiezen tussen 2 modellen: het tafelbergmodel of het 
piramidemodel.  

 In het tafelbergmodel worden 3 diensthoofden voorzien, te weten voor : Beleid, Jure, A & IT (Administratie & 
Information Technology). Het diensthoofd Beleid is de eerder genoemde beleidsmedewerker-lobbyist. Dit 
triumviraat wordt in samenwerking en solidair aan de kop van het organigram geplaatst. Zij maken eveneens, met 
raadgevende stem, deel uit van het BVR. Elk diensthoofd is het directe aanspreekpunt voor elk onderwerp dat 
onder zijn dienst valt. Residuaire materie wordt direct aan het BVR doorgegeven door de stafmedewerker. 

 In het piramidemodel (huidig organigram) staat er expliciet een secretaris-generaal aan het hoofd die 
verantwoordelijk is voor de gehele werking. Hij is het enige aanspreekpunt dat de onderwerpen dan zo nodig  
doorgeeft aan de 2 huidige diensthoofden Jure en A & IT. Hij dient in zijn functie dan zelf de rol van 
beleidsmedewerker-lobbyist op te nemen.   

 
 
 



Orde van architecten – Vlaamse raad zitting en agendapunt VROA-20210312-2.1 
  

onderwerp  Beleidsvisie Bureau Vlaamse Raad (BVR) en beleidsnota VROA 

 
financieel  

 In de begroting was het budget voor de stafmedewerker reeds voorzien. 
 

  

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten  
  
1  
De VROA besluit over te gaan tot aanwerving van een stafmedewerker ter ondersteuning voor vergaderingen van 
het BVR en de VROA.  

2 
De VROA kiest voor het model zonder secretaris-generaal maar met drie pijlers waarbij een derde pijler Beleid wordt 
toegevoegd, naast de twee huidige pijlers Jure en A & IT.  De VROA besluit over te gaan tot aanwerving van een 
diensthoofd Beleid voor deze derde pijler, met evaluatie na 1 jaar. 

 

Bijlage(n): - 

Aanwezig J. Melis, voorzitter B. Bijnens, raadslid  
C. Van Oyen, ondervoorzitter  M. Hendrickx, raadslid  
K. Van de vreken,penningmeester E. Van Beurden, raadslid 
F. Mees, raadslid 

Stemming wegens 2de bespreking is het quorum niet vereist 

Punt 1 
voor 7 tegen 0 onthouding 0 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

Punt 2 
voor 5 tegen 1 onthouding 1 opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter 

 

Bijgewoond door P. Kerckhof (OVL, J. Leyssens (VBBH), Birthe De Wachter (ANT), J. Smeets (LIM), R. Dedene (WVL) 

 
Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 26/03/2021, 

  

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