Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-1.1

Agenda VROA 26 maart 2021 om 10:00
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
1.2
1.3
1.4

Agenda – goedkeuring
Besluiten VROA van 5 maart 2021 - goedkeuring
Besluiten VROA van 12 maart 2021 - goedkeuring
Notulen van 26 februari, 5 maart en 12 maart 2021 - opmerkingen

2.

Voorstellen tot beslissing in 2de bespreking
-

3.

Voorstellen tot beslissing
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Erkenning beroepscompetenties buiten onderwijsname
Indexeringsmechanisme stagevergoeding
Overheveling van budgetlijnen in luik Investeringen
Aktename en beslissing afgevaardigden colleges
Transformaties personeelskader

4.

Ter informatie
-

5.

Ter introductie
5.1 Onderhoud Orde met verzekeringsmaatschappijen

financieel

6.

Recapitulatie voorstellen tot beslissing
-

7.

Rondvraag

geen invloed op de begroting

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-1.1

Agenda VROA 26 maart 2021 om 10:00
Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA keurt de agenda VROA 12 maart 2021 goed
Bijlage(n): -

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-1.2

Besluiten VROA van 5 maart 2021 - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de extra vergadering van 5 maart 2021

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

In bijlage: VROA-20210305-besluiten ter goedkeuring.

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 5 maart 2021 goed.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv.raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 7

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH). E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-1.3

Besluiten VROA van 12 maart 2021 - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de extra vergadering van 12 maart 2021

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

In bijlage: VROA-20210312-besluiten ter goedkeuring.

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA keurt de besluiten van de vergadering van de VROA van 12 maart 2021 goed.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 7

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-1.4

Notulen van 26 februari, 5 maart en 12 maart 2021 opmerkingen
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt dat raadsleden opmerkingen kunnen maken op de notulen van de vorige vergaderingen.
bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Aktename – Vlaamse raad – Orde van architecten
De VROA stelt vast:
1
Er zijn geen opmerkingen gemaakt op de notulen van de raadszitting van 26 februari 2021.
2
Er zijn geen opmerkingen gemaakt op de notulen van de raadszitting van 5 maart 2021.
3
Er zijn geen opmerkingen gemaakt op de notulen van de raadszitting van 12 maart 2021.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-3.1

Erkenning beroepscompetenties buiten onderwijs
Ter beslissing

considerans

EVC (erkennen van verworven competenties) maakt het mogelijk om competenties, waar deze ook zijn verworven
(vrije tijd, werk,…), te laten herkennen en waarderen. Door het succesvol afleggen van een proef kan iemand
aantonen dat hij/zij over de nodige competenties beschikt, een kwalificatiebewijs in handen krijgen en zo sneller de
eigen droom waarmaken of doel bereiken (veranderen van job, zich persoonlijk ontplooien,…).
De Vlaamse regering heeft er in 2019 voor gekozen om in te zetten op het waarderen van de competenties door de
uitbouw van een EVC-beleid op basis van beroepskwalificaties.
Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe EVC-trajecten in 2021, wordt een nieuwe selectie van
beroepskwalificaties opgesteld waarvoor EVC een meerwaarde kan betekenen.
Hiervoor doet AHOVOKS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen)
een ruime bevraging bij verschillende stakeholders, waaronder sectoren, onderwijs-en opleidingsverstrekkers, VDAB,
sociale partners en andere beleidsdomeinen.
bevoegdheid

W63, artikel 38, 4°

inhoud/motivering

Het erkennen van verworven competenties (EVC) gaat over personen die nooit een diploma hebben behaald maar
inmiddels wel beroepservaring hebben opgedaan en hun competenties kunnen laten erkennen.
Meer info op https://www.erkennenvanverworvencompetenties.be/
Vraag wordt gesteld door AHOVOKS aan de OA: ‘Voor welke beroepskwalificatie is het volgens u zinvol een EVCtraject uit te werken.?’
Bedenkingen
Er bestaat reeds een grote variëteit aan mogelijkheden (bijv. interieurvormgevers, interieurarchitecten, assistentarchitecten, bachelors toegepaste architectuur, bouwkundig tekenaars, architectuurcritici, cultuurmedewerkers,…) in
diverse onderwijstypes.
Er is geen tekort aan mensen uit de reguliere sector (zoals bv/ leraar wiskunde en wetenschappen) dat deze
alternatieve piste moet aangeboord worden ten behoeve van de architectensector.
financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA besluit dat er geen nood is om beroepscompetenties buiten het onderwijs te erkennen.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-3.2

Indexeringsmechanisme stagevergoeding
Ter beslissing

considerans

De minimale stagevergoeding wordt normaal jaarlijks geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex. De stijging is
echter soms dermate minuscuul dat het niet de moeite loont om ze door te voeren.
bevoegdheid

W63, artikel 38, 4°

inhoud/motivering

De consumptieprijsindex voor januari 2021 bedraagt 109,97. De bedragen voor de berekening van de minimale
stagevergoeding per uur in 2020 waren: 11,93 euro bij aanvang met een verhoging van 2,40 euro om de zes maanden.
‐ Index januari 2020 = 109,72;
‐ Index januari 2021 = 109,97;
= + 0,228%
Bijvoorbeeld geeft dit voor de eerste zes maanden 11,93 euro + 0,228% = 11,96 euro. Een verschil van 0,03 euro.
De vraag kan gesteld worden of deze minuscule verhoging moet doorgevoerd worden? Deze aanpassingen vergen
een administratieve last die niet in verhouding staat met het doel.
financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Er wordt geen indexeringsmechanisme met spilindex ingevoerd voor lopende contracten.
2
Enkel de bedragen van de stagevergoedingen, die bij ondertekening in het contract worden opgenomen, zijn jaarlijks
aan te passen zoals eerder beslist werd door de VROA. Deze bedragen worden gecommuniceerd via de website.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 5

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 3

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-3.3

Overheveling van budgetlijnen in luik Investeringen
Ter beslissing²

considerans

In de begroting zijn onder het luik Investeringen meerdere budgetlijnen voor IT opgenomen.
Conform het HR kan overheveling van een budgetlijn naar een andere budgetlijn en het samenvoegen van
budgetlijnen enkel gebeuren met het akkoord van de penningmeester die dit voor finale goedkeuring voorlegt aan de
Vlaamse raad.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

Enerzijds. Voor de budgetlijn Nieuwe software SUGAR Thema Stage is in 2020 minder besteed dan voorzien.
Bovendien blijkt de extra complexiteit groter en drong extra ontwikkeling buiten scope ter verbetering van de
functionaliteit zich op (waaronder een uitgebreide toegankelijkheid tot data voor mandatarissen).
Anderzijds. Voor de budgetlijn Overdracht data Omgevingsloket van Archiline nr SUGAR kan het voorzien budget niet
aangesproken worden in 2021 omdat het project pas kan aangevangen worden in 2022.
De penningmeester legt volgende voor aan de VROA: verschuiving van € 92000 van budgetlijn Overdracht data
Omgevingsloket van Archiline nr SUGAR naar budgetlijn Nieuwe software SUGAR Thema Stage.
financieel

geen invloed op de begroting wegens zuivere verschuiving;

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Op verzoek van het diensthoofd IT, met akkoord van en op voordracht van de penningmeester, wordt in de
begroting een verschuiving van € 92000 van budgetlijn Overdracht data Omgevingsloket van Archiline nr SUGAR naar
budgetlijn Nieuwe software SUGAR Thema Stage doorgevoerd.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-3.4

Aktename en beslissing afgevaardigden colleges
Ter beslissing

considerans

Conform HR Art.18 §1. : Iedere raad van de Orde vaardigt voor elk college van deskundigen één effectief lid en één
plaatsvervangend lid af. De Vlaamse raad neemt akte van deze afvaardigingen.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

De colleges van deskundigen werden in hun samenstelling ontbonden op 31 december 2020, het jaar waarin
verkiezingen zijn georganiseerd.
De nieuwe raden van de Orde, die vergaderen na verloop van de bij artikel 26 van het Koninklijk besluit van 31
augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten
bepaalde termijn, hebben in hun schoot de nieuwe effectieve en plaatsvervangende leden aangeduid voor de colleges
van deskundigen.
De Vlaamse raad kan bijkomend één van zijn door de Koning benoemde leden in een college van deskundigen als
effectief lid afvaardigen.
financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit – Orde van architecten
1
De VROA neemt akte van en beslist tot deze afvaardigingen zoals weergegeven in bijlage VROA-20210326-3.4
Afvaardigingen colleges.

Bijlage(n): - bijl VROA-20210326-4.1 Afvaardigingen colleges
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-3.5

Transformaties personeelskader

Ter beslissing
considerans

In VROA-20210312 werd beslist : 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.
Dit agendapunt beoogt de actie die hiertoe moet ondernomen worden.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

Bij de bespreking van VROA20210312-4.1 werden door enkele raadsleden vragen gesteld over de mogelijkheden,
modaliteiten en gevolgen van een eventueel ontslag van de secretaris-generaal. Daarop werd belsist een expert-jurist
van het sociaal secretariaat uit te nodigen op huidige raadszitting om op vragen van de raadsleden rechtstreeks te
antwoorden en zo twijfels hieromtrent weg te nemen.

financieel

Behoeft geen aanpassing aan de begroting.

Besluit – Orde van architecten
1
De VROA is voldoende geïnformeerd dat alle twijfels weggenomen zijn opdat het BVR kan overgaan tot de
betekening van het ontslag van de secretaris-generaal.

Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-5.1

Onderhoud Orde met verzekeringsmaatschappijen
Ter introductie

considerans

Een verzekeringsmaatschappij heeft, naar aanleiding van de nieuwe mandaatperiode, om een onderhoud met de
voorzitter gevraagd om van gedachten te wisselen over de evoluerende rol van de architect in een steeds complexere
bouwrealiteit en de uitdagingen waar het beroep van architect voor staat.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

Het BVR is van mening dat dit best niet exclusief met één verzekeringsmaatschappij besproken wordt en stelt voor
om een overleg te organiseren met alle betrokken verzekeringsmaatschappijen.
Vragen en bedenkingen:
- Wie gaat het gesprek aan? VROA of NROA, is een gezamenlijk nationaal standpunt geen vereiste?
- Wie heeft er in het verleden de verzekeringsproblematiek opgevolgd? Deze persoon moet betrokken worden.
- Wat met posterioriteit en architecten die hun weglating op de tabel vragen?
- We moeten minstens weten wat CFGOA hierin onderneemt.
- Idee van collectieve basisverzekering voorzien in de bijdragen. Is dat wel slim op lange termijn?
- ….
De voorzitter wenst dit gestructureerd aan te pakken en eerst een consultatieronde te houden bij de PROA’s om
topics te vernemen die bij de bespreking met de verzekeringsmaatschappijen op tafel moeten komen.
financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit – Orde van architecten
1
De VROA vraagt aan de nationaal afgevaardigden van PROA om topics te verzamelen vanuit hun raad, deze te
bundelen en over te maken aan het BVR op bureau.vroa@ordevanarchitecten.be ten laatste op 23 april 2021.
2
De VROA vraagt eveneens om hierbij de namen van de uit te nodigen verzekeringsmaatschappijen op te geven.
Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

voor 9

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

tegen 0

0

opgenomen door J. Lison, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210326-7

Rondvraag

considerans

Raadsleden kunnen in de rondvraag kort en bondig een topic aankaarten waarbij geen besluit hoeft genomen te
worden maar wel gevolg kan aangegeven worden zoals agendering, doorverwijzing naar BVR, informeren of een
andere actie.
De rondvraag is een vrij en mondeling d.w.z. zonder voorbereiding of aankondiging. Agendering, noodzakelijk
indien bijlagen nuttig zijn, kan altijd aangevraagd worden.
bevoegdheid

W63, artikel 38,8°

inhoud/motivering
−

financieel

Rondvraag Jos Leyssens Vraagt kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de provinciale
voorzitters dat door hem tijdens de VROA is doorgestuurd.

geen invloed op de begroting;

Ter informatie – Orde van architecten
1
De VROA neemt akte van de rondvraag.

Bijlage(n): Aanwezig

J. Melis, voorzitter
C. Van Oyen, ondervoorzitter
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

J. Smeets, plv. raadslid
J. Rutgeerts, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid
E. Van Beurden, raadslid

Stemming

zonderstemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), E. Kerckhof (WVL), N. Luyten (ANT)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 30/04/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

